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Abstrakt 

   Diplomová práce popisuje vývoj regionálních periodik na Mladoboleslavsku v období 

od roku 1945 do počátku normalizace v roce 1969 vzhledem k historickému, 

politickému a společenskému pozadí. Hlavním cílem práce je ukázat, jak vypadala 

a o čem psala nejvýznamnější regionální periodika. V době třetí republiky to byly 

týdeníky politických stran: sociálnědemokratický Hlas lidu a komunistické Naše 

Pojizeří (později Naše noviny). Během padesátých let plnily funkci ústředního 

regionálního tisku na Mladoboleslavsku vesnické noviny Nová vesnice, které 

se na konci padesátých let transformovaly v okresní noviny Mladoboleslavsko, později 

přejmenované na Zář Mladoboleslavska. Významnými tituly na okrese byly také 

závodní časopis Automobilových závodů Ventil a v šedesátých letech kulturní měsíčník 

Život mladoboleslavské kultury. Diplomová práce podává historický přehled a formálně 

obsahovou analýzu zmíněných regionálních periodik. 

   Pro doplnění širšího kontextu hlavního tématu autor shrnuje vývoj regionálních 

tištěných médií před rokem 1945, ve vymezeném období 1945 – 1969 stručně 

připomíná politické dějiny Československa a metody řízení médií a podává 

společenskou, demografickou a ekonomickou charakteristiku okresu Mladá Boleslav. 

Portrétuje také výraznou novinářskou osobnost regionu a pamětníka doby Josefa 

Donáta. 

 

Abstract 

   The thesis describes the development of regional periodicals in Mladá Boleslav 

from 1945 to the beginning of normalization in 1969 in terms of the historical, political 

and social background. The main objective is to describe how the most important 

regional newspapers looked and what they wrote. At the time of the Third Republic 

there were weekly political magazines: Social Democratic Hlas lidu and Communistic 



   

Naše Pojizeří (later called Naše noviny). During the fifties there was a rural newspapers 

called Nová vesnice within the central regional press, which at the end of the fifties, 

transformed into the district newspaper Mladoboleslavsko, later renamed Zář 

Mladoboleslavska. Other significant titles in the district were also racing magazine 

Ventil cultural monthly magazine Život mladoboleslavské kultury in the sixties. 

The thesis provides a historical overview and a formal content analysis of each regional 

periodicals. 

   To complement the broader context of the main theme the author summarizes 

the development of regional print media before 1945, as well as briefly describes 

the political history of Czechoslovakia during the periods 1945 to 1969 including media 

management techniques and providing social, demographic and economic 

characteristics of the district of Mladá Boleslav. The thesis also portrays a distinct 

personality of regional journalism and witness of the age Mr. Josef Donát. 
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vývoj regionálních periodik, společenská situace, politická situace, cenzura 
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Úvod 

 

   Téma diplomové práce - vývoj regionálního tisku na Mladoboleslavsku mezi lety 

1945 – 1969 jsem zvolil z několika důvodů. Zajímalo mě, jak skutečně fyzicky 

vypadaly a o čem psaly zdejší noviny po druhé světové válce a v období 50. a 60. let 

minulého století, zejména v období 1968 – 1969. V mladoboleslavském okrese jsem 

se narodil a stále zde trvale žiji, k novinám v regionu mám vztah již delší dobu: několik 

let externě spolupracuji s pokračovatelem okresních novin Mladoboleslavska – 

Boleslavským deníkem. Na Mladoboleslavsku vycházelo v období od roku 1945 

do počátku normalizace několik regionálních periodik. Žádné zpracování tohoto tématu 

jsem před zahájením práce nenašel. I proto jsem se rozhodl toto téma zpracovat a podat 

ucelený přehled a charakteristiku regionálního tisku na Mladoboleslavsku v uvedeném 

období vzhledem ke kulturnímu, historickému, politickému a společenskému kontextu. 

   Pro doplnění širších souvislostí s hlavním tématem začínám stručným popisem vývoje 

tisku v mladoboleslavském regionu před rokem 1945 (1. kapitola). Toto období již 

částečně zpracované je, proto jsem v této části čerpal především z odborné literatury,
1
 

některé informace jsem doplnil a ověřil při studiu materiálů z fondu Vrchního státního 

zastupitelství v Praze v Národním archivu. 

   Druhá kapitola práce připomíná politický vývoj událostí v Československu a ukazuje, 

jakým způsobem byla ve státě řízena tištěná média. Studijní oporou pro tuto část byly 

zejména práce Karla Kaplana a Dušana Tomáška, společné práce autorů Končelíka, 

Večeřy a Orsága či Bednaříka, Jiráka a Köpplové ad.
2
 

                                                 
1
 Zejména BROŽ, Václav. Mladoboleslavské časopisy v letech 1840-1940. Mladá Boleslav na paměť výročí 

500 let knihtisku. Mladá Boleslav: Typografia a Národní svaz novinářů, odbočka v Mladé Boleslavi, 1940; 
HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. Nové Město: Kompakt, 2004, 256 s.; KABÁT, Karel. K půltisíciletí 
vynálezu knihtisku. Mladá Boleslav na paměť výročí 500 let knihtisku. Mladá Boleslav: Typografia 
a Národní svaz novinářů, odbočka v Mladé Boleslavi, 1940; ROUBÍK, František. Bibliografie časopisectva 
v Čechách z let 1863 - 1895. Praha: Česká akademie věd a umění, 1936; ROUBÍK, František. Časopisectvo 
v Čechách v l. 1848 – 1862. Praha: Duch novin, 1930 ad. 
2
 BEDNAŘÍK, Petr a kol. Dějiny českých médií. Praha: Grada, 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8; 

KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945 – 1948. Praha: Panorama, 1990, 248 s.; KAPLAN, Karel; 
TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994; KONČELÍK, 
Jakub a kol. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 344 s. ISBN 978-80-7367-698-8; 
TOMÁŠEK, Dušan. Pozor, cenzurováno aneb Ze života soudružky cenzury. Praha: Vydavatelství 
a nakladatelství MV ČR, 1994 ad. 
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   Ve třetí části práce charakterizuji situaci v mladoboleslavském okrese z hlediska 

společenského života,
3
 zabývám se územním vymezením okresu a nabízím také některé 

demografické informace o obyvatelstvu Mladoboleslavska a statistické údaje přibližující 

stav hospodářství na okrese. Významným zdrojem pro tuto kapitolu byly mj. publikace 

Českého statistického úřadu aj.
4
 

   Hlavním cílem práce je charakterizovat regionální periodika vycházející 

na Mladoboleslavsku v období od roku 1945 do počátku normalizace, do roku 1969. 

Tento úkol jsem se snažil splnit v nejobsáhlejší 4. kapitole této práce, v níž podrobně 

charakterizuji jednotlivé tituly vycházející v mladoboleslavském regionu ve vymezeném 

období. Pro studium periodik mi byly základem archivní materiály ze sbírky novin 

a časopisů Státního okresního archivu v Mladé Boleslavi. Bohužel se zde nedochovaly 

žádné materiály dokumentující rozhodnutí a usnesení Místního národního výboru 

v Mladé Boleslavi či Okresního výboru KSČ tamtéž ohledně tisku, což mi ztížilo a 

někdy znemožnilo doplnit svůj popis průkaznou dokumentací a mj. blíže 

charakterizovat např. jmenování a odvolávání redaktorů či členů redakčních rad. 

   Pro účely práce jsem využil také studia archivních materiálů o závodním časopisu 

Ventil v archivu společnosti Škoda auto a.s., několik podkladů ke studiu časopisu Život 

mladoboleslavské kultury mi z osobního vlastnictví krátce zapůjčil p. Josef Donát 

(o němž pojednává text v příloze č. 1). Cílem mé historické analýzy je především 

ukázat, jak a o čem hlavní regionální tituly ve vymezené době psaly. Charakteristiky 

jednotlivých periodik proto dokládám značným množstvím vybraných citací přímo 

v textu a přiloženými fotografiemi v příloze této práce. V citovaných pasážích 

zachovávám původní pravopis. 

                                                 
3
 Pro popis v podkapitolách 3.1 a 3.2 čerpám informace především z publikací Jana Rataje a Přemysla 

Houdy (RATAJ, Jan, HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: VŠE, 
nakladatelství Oeconomica, 2010), Luďka Beneše (BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá 
Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009.) a historika Karla Herčíka (HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé 
Boleslavi. Nové Město: Kompakt, 2004, 256 s.) Herčíkova kniha sice není přímo odbornou studií a je 
psána spíše publicistickým stylem. Vychází však z relevantních archivních pramenů (sám její autor 
pracoval dlouhá léta jako mladoboleslavský archivář). Nechť ji čtenář této práce bere jako doplňující, 
nikoli stěžejní zdroj této práce, sloužící především k rozšíření kontextu čtivým, avšak nutně mírně 
subjektivizovaným popisem společenské atmosféry v mladoboleslavském okrese v době 50. a 60. let 20. 
století. 
4
 BALCAR, Vladimír a kol. Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005. Praha: Český statistický 

úřad, 2006. ISBN 80-250-1310-3.; Dvacet svobodných let okresu Mladá Boleslav. Mladá Boleslav: ONV, 
1965.; Statistická ročenka okresu Mladá Boleslav 1972. Mladá Boleslav: Okresní oddělení Českého 
statistického úřadu v Mladé Boleslavi, 1972; Vývoj státní statistiky na okrese Mladá Boleslav 1948 –
 1973. Mladá Boleslav: Okresní oddělení Českého statistického úřadu v Ml. Boleslavi, 1973 ad. 



5 

 

   

   V Mladé Boleslavi bylo zřízeno také oddělení Hlavní správy tiskového dohledu. 

Zajímavé doklady o činnosti místního plnomocníka jsem objevil v Archivu 

bezpečnostních složek ve fondu HSTD, některé příklady cenzurních zásahů vybírám 

v podkapitole č. 4.5. 

   V příloze č. 1 portrétuji na základě osobního rozhovoru významnou novinářskou 

osobnost Mladoboleslavska pana Josefa Donáta.
5
 Při přípravě a uskutečňování 

rozhovoru jsem použil některé metodologické zásady orální historie. Jde o metodu 

kvalitativního výzkumu. „Sdělení, získaná v rozhovoru nebo z vyprávění, procházejí u 

mluvčího prizmatem jeho individuálních osobních prožitků, jsou ovlivňována kvalitou 

jeho paměti a závisí i na jeho osobních motivech, proč vůbec je ochoten rozhovor nebo 

vyprávění poskytnout. Získané údaje jsou tak nezadatelně a svrchovaně subjektivní, což 

však badatel v orální historii nepociťuje jako jejich nedostatek či jakýsi balast, 

zastírající „objektivní fakta“, ale právě jako novou kvalitu v pojímání dějin, 

zpřístupňovanou díky použití orální historie.“
6
  

   V dalších přílohách dokumentuji prostřednictvím fotografií archivních materiálů 

podobu vybraných regionálních periodik Mladoboleslavska v letech 1945 – 1969. 

 

Diskuse tezí 

 

   Hlavním cílem práce je na základě historického přístupu zpracovat, jak vypadala 

a o čem psala nejvýznamnější regionální periodika mezi roky 1945 – 1969 vzhledem 

k politickému, společenskému a historickému pozadí. Tento cíl diplomové práce, stejně 

jako vymezení zkoumaného období, materiálu a základní literatury i zvolená technika 

zpracování odpovídá schváleným tezím. Mírně se liší jen návrh rozvržení do kapitol. 

Např. původní pátou kapitolu – portrét novinářské osobnosti – jsem přesunul do příloh, 

protože text vznikl na základě rozhovoru a zkoumané hlavní téma práce spíše doplňuje. 

 

 

                                                 
5 Josef Donát v 50. a 60. letech sice nebyl přímo povoláním novinář, ale jako ředitel Osvětového domu 
v Mladé Boleslavi vydával mladoboleslavský kulturní měsíčník, byl dopisovatelem několika regionálních 
periodik a také členem jejich redakčních rad, spoluvytvářel letáková vydání okresních novin krátce po 
srpnových událostech 1968, následně byl politicky perzekuován. Měl jsem původně v úmyslu podrobněji 
představit i další regionální novináře 50. a 60. let, ale velká část z nich již nežije, nebo se mi je nepodařilo 
vypátrat. 
6
 VANĚK, Miroslav. Orální historie. Metodické a „technické“ postupy. Olomouc: FF UP, 2003, s. 7n. 

[online]. [citováno dne 25. 4. 2012]. Dostupné z www: 
<http://www.coh.usd.cas.cz/images/texty/OH/oralni_historie_skriptum.pdf> 
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Metodologický vztah k tématu práce 

 

   Z metodologického hlediska jsem v této práci využil kombinaci několika metod. 

Využívám popisný historický přístup (v kapitolách 1, 2, 3), metodu rozhovoru a některé 

zásady orální historie (v příloze č. 1). Zásadní pro tuto práci je pak ve čtvrté kapitole 

historická obsahová analýza, jakožto kvalitativní způsob výzkumu. „Kvalitativní 

metody výzkumu se ptají zejména otázkou Jak? (…) Charakteristickým prvkem těchto 

metod je, že nejsou standardizované, jako je tomu u kvantitativních metod. (…) 

Výhodou těchto (kvalitativních – pozn. aut.) metod je, že výzkumník může jít 

do hloubky v případě vyskytnutí neočekávaných informací, sběr dat je otevřenější 

a není tak zatížen výzkumníkovou znalostí tématu před samotným sběrem dat. To je 

pozitivní zejména v případě, kdy téma nebylo ještě dosud zkoumáno, (…). 

Problematická může být subjektivita a reliabilita výzkumu. (…) O kvalitativních 

metodách v zásadě platí: vycházejí z představy, že poznání se děje na základě 

interpretace a je vždy subjektivní povahy.“
7
  

   Mým cílem je zejména v kapitole č. 4. popsat, jak a o čem psala regionální tištěná 

média ve vymezeném období. Celkově se snažím vykreslit obraz mediálního 

subsystému - přesněji jednoho jeho vybraného segmentu, a to tištěných médií 

ve vymezeném období na určitém území (okres Mladá Boleslav), přičemž vzhledem 

k centralistickému řízení Československa po druhé světové válce lze říci, že v jiných 

okresech mohla být situace podobná. Práce tak může vypovídat o tom, jak vypadal 

mediální subsystém v segmentu okresních tištěných médií, tedy jako nejnižší úroveň 

struktury tištěných médií (úrovně celostátní – krajské – okresní) v 50. a 60. letech 

20. století v Československu. S ohledem na části práce o politické a společenské situaci 

se snažím v kapitole 4 také ukázat, jak tento systém dospěl k celospolečenské krizi 

v období 1968 – 1969 a jak tuto krizi odrážely právě stránky okresních a závodních 

novin.
8
  

   Přínos diplomové práce lze hledat v rozšíření dosavadního zpracování. Jde totiž 

zřejmě o první studii vývoje regionálních periodik na Mladoboleslavsku v období 1945 

– 1969, což může přinést další podněty zájemcům o toto téma. Výsledky práce 

by mohly rovněž inspirovat další studenty, např. k podobné práci v jiných okresech.  
                                                 
7
 TRAMPOTA, TOMÁŠ; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 18n. 

8
 Metodologickou oporou pro výzkum mi byl popis systémové analýzy, metody zkoumání zvoleného 

segmentu mediálního systému. TRAMPOTA, TOMÁŠ; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 
Praha: Portál, 2010. s. 31 – 43 
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1. Stručný popis vývoje regionálního tisku na 

Mladoboleslavsku před rokem 1945 

 

   V úvodní kapitole ve stručnosti shrnuji vývoj tištěných médií na Mladoboleslavsku 

před rokem 1945, aby byla v hrubších obrysech zachována kontinuita s hlavním 

tématem této práce a aby její čtenář mohl chápat diachronní souvislosti. 

   V první části této kapitoly popisuji samotné počátky tisku v mladoboleslavském 

regionu od dob tiskárny Mistra Klaudiána v Mladé Boleslavi (rok 1518 a dále) zhruba 

do poloviny 19. století, kdy registrujeme první pokusy o vydávání periodických tiskovin 

na Mladoboleslavsku (podkapitola 1.1). Rozvoji regionálního tisku v 60. – 90. letech 

19. století, kdy počet regionálních titulů na Mladoboleslavsku narůstal, se věnuje část 

1.2. Třetí část (1.3) stručně odráží další vývoj nejvýznamnějších periodik v regionu 

od konce 19. století do druhé světové války. 

 

1.1 Počátky tisku na Mladoboleslavsku 

 

   Počátky tištěných médií na Mladoboleslavsku sahají do 16. století. Již v roce 1518, 

tedy poměrně brzy po vynalezení knihtisku, byla v Mladé Boleslavi založena bratrská 

tiskárna. O její uvedení do provozu se zasloužil Mistr Mikuláš Klaudián,
9
 boleslavský 

lékař a člen Jednoty bratrské.
10

 Tento muž stál za vydáním první tištěné mapy Čech, 

která byla vytištěna v roce 1518 v německém Norimberku u Jeronýma Höltzela - 

tiskaře, u nějž se Klaudián sám vyučil tiskařem.
11

 První knihou vytištěnou v boleslavské 

tiskárně byl Nový Zákon.
12

 Tiskly se zde knihy náboženské, filosofické, přírodovědné 

či lékařské. Tiskárna zanikla kolem roku 1534, v důsledku pozdějšího oslabování pozice 

Jednoty bratrské k jejímu obnovení nedošlo.
13

 

   Na tiskařskou tradici navázaly až boleslavské tiskařské firmy v 19. století. Ještě než 

zde vyšly první noviny, mohli se čtenáři dozvědět zprávy z kraje v některém 

                                                 
9
 Mikuláš Klaudián (kolem 1460 – 1522), boleslavský lékař, lékárník a knihtiskař. V Mladé Boleslavi vytiskl 

mj. první mapu Čech. BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum 
Mladoboleslavska, 2009, s. 89 
10

 KABÁT, Karel. K půltisíciletí vynálezu knihtisku. Mladá Boleslav na paměť výročí 500 let knihtisku. 
Mladá Boleslav: Typografia a Národní svaz novinářů, odbočka v Mladé Boleslavi, 1940, s. 5 
11

 HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. Nové Město: Kompakt, 2004, s. 10 
12

 HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. Nové Město: Kompakt, 2004, s. 188 
13

 POSPÍŠILOVÁ, Petra. Reflexe ekonomických a sociálních dopadů Velké hospodářské krize 
v mladoboleslavském tisku v l. 1930 – 1934 (Bakalářská práce) Brno: FSS MUni, 2010, s. 48 
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z pražských periodik, do nichž přispívali většinou členové vlasteneckých kroužků. 

„Dosti často referovaly o zajímavostech z našeho kraje Květy. Kromě nich přinesly 

i Národní noviny, Konstituční Pražské noviny a Včela mnoho zpráv regionálního 

charakteru o událostech roku 1848. (…) V Oznamovateli Konstitučních Pražských 

novin z 18. května 1848 se dovídáme o iniciativě boleslavského kněze Antonína 

Durdíka,
14

 který vyzývá čtenáře k odběru nově vydávaného časopisu Zlatověký katolík 

český,“ píše boleslavský historik Karel Herčík.
15

 Tento týdeník katolického a národního 

charakteru vycházel u místní tiskárny F. Jeřábka od června roku 1848. Zřejmě z důvodu 

nízkého zájmu čtenářů však ještě téhož roku zanikl.
16

 O existenci tohoto listu se zmiňuje 

také Roubík ve své bibliografii: Zlatověký katolík český vznikl spolu s několika dalšími 

krajinskými listy v roce 1848 v touze mimopražských tiskařů využít dobové 

časopisecké konjunktury k založení venkovských listů. Tyto české listy však brzy 

zanikly, podle Roubíka nejen kvůli politickému útisku, ale také kvůli nezájmu 

veřejnosti.
17

 

   Pomineme-li oběžníky krajského úřadu Kreis – Circulare, vycházející od čtyřicátých 

let devatenáctého století, objevovaly se v následujícím období zprávy 

o Mladoboleslavsku převážně v pražských novinách, například v Lumíru. Mezi 

nejčastější dopisovatele patřili A. V. Šmilovský,
18

 J. Kroupa, F. Ledvinka, K. Krouský
19

 

či K. Holý. „Smutná je zpráva z Lumíru z 2. června 1859, referující o květnovém 

požáru města Mladé Boleslavi. Vypukl v domě pekaře Vodičky na Starém městě 

a zničil celkem 41 domů.“
20

 

   Taktéž v Lumíru na konci roku 1859 najdeme informaci o připravovaném vydání 

boleslavského časopisu Iserbote (česky Posel Pojizeří), což byl německy psaný naučný 

a zábavný list vycházející od 1. ledna 1860, každý první, desátý a dvacátý den v měsíci. 

                                                 
14

 Antonín Durdík (1801 – 1875), katolický kněz a vlastenecký pracovník působící v Mladé Boleslavi, autor 
několika příspěvků v Oznamovateli Pražských novin, oblíbený recitátor. BENEŠ, Luděk. Osobnosti 
Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 39 
15

 HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. Nové Město: Kompakt, 2004, s. 162 
16

 Ibidem s. 162 
17

 ROUBÍK, František. Časopisectvo v Čechách v l. 1848 – 1862. Praha: Duch novin, 1930, s. 36 
18

 Alois Vojtěch Šmilovský (1837 – 1883), středoškolský pedagog a spisovatel. BENEŠ, Luděk. Osobnosti 
Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 211 
19

 František Karel Krouský (1823 – 1909), novinář, spisovatel a fotograf, účastník revoluce 1848 – 1849, 
redaktor Času, Hlasu a Národních listů. BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: 
Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 113 
20

 HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. Nové Město: Kompakt, 2004, s. 163  
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Hlavním redaktorem časopisu byl dřívější faktor Jeřábkovy tiskárny Josef Zvikl.
21

 

Navzdory pročeské orientaci trvala existence německy psaného Iserbote jen krátkou 

dobu – nejen kvůli němčině, ale i vzhledem k omezené gramotnosti obyvatel časopis 

ještě v prosinci téhož roku zanikl.
22

 „Zastaven byl pro nedostatek spolupracovníků 

20. prosince 1860.“
23

 Krátkou existenci časopisu potvrzuje i Roubík, podle nějž 

„mladoboleslavský list „Der Iserbote“, povolený r. 1859 knihtiskaři Zwickelovi, 

neudržel se dlouho.“
24

 

 

1.2 Regionální periodika v období rozvoje krajinského tisku 

 

   Od 60. let 19. století je vývoj periodického tisku na Mladoboleslavsku poměrně 

bohatý. Mezi roky 1860 – 1896 nastává zlaté „Grégrovo“ období. Jsou zakládány 

politické strany, vzniká jejich politický tisk. Cílem stran je získat si i čtenáře 

v regionech, proto jsou zakládány i regionální politické listy. „S rozvíjející 

se komunální politikou a rostoucí úrovní vzdělání během druhé poloviny 19. století 

vznikl specifický druh lokální žurnalistiky.“
25

 

   „A tak teprve od r. 1860 datuje se počátek většího rozvoje českého tisku krajinského. 

V červenci toho roku povolen byl „Boleslavan“, udrževší se za redakce Fr. Vinklera 

přes r. 1862,“
 26

 píše František Roubík v publikaci Časopisectvo v Čechách v l. 1848 – 

1862. V roce 1860 vznikl časopis, s jehož názvem se čtenáři na Mladoboleslavsku 

setkávají dodnes (v podobě radničního zpravodaje Města Mladá Boleslav). 5. října 1860 

vyšlo první číslo Boleslavanu, časopisu naučného a zábavného pro lid českoslovanský. 

Vydavatelem, tiskařem i redaktorem byl opět Josef Zvikl, u Roubíka psáno Zwickl. 

Časopis vycházel každý pátek a stál 12 krejcarů, půlroční předplatné pak tři Zlaté.
27

  

                                                 
21

 Josef Zvikl (1828 – 1903), mladoboleslavský tiskař, vydavatel a veřejný činitel. Vystudoval piaristické 
gymnázium v Ml. Boleslavi, v 50. letech převzal otcovu tiskárnu. Po Iserbote vydával od r. 1860 
Boleslavan, v době působení redaktora Vinklera byl kvůli radikálním článkům několikrát pokutován 
a také tři dny vězněn. Zasedal v zastupitelstvu i radě města, podílel se na založení místního Sokola, byl 
aktivní v dalších spolcích, organizoval tábory lidu. BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá 
Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 256 
22

 HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. Nové Město: Kompakt, 2004, s. 163 
23

 BROŽ, Václav. Mladoboleslavské časopisy v letech 1840-1940. Mladá Boleslav na paměť výročí 500 let 
knihtisku. Mladá Boleslav: Typografia a Národní svaz novinářů, odbočka v Mladé Boleslavi, 1940, s. 14 
24

 ROUBÍK, František. Časopisectvo v Čechách v l. 1848 – 1862. Praha: Duch novin, 1930, s. 89 
25

 BEDNAŘÍK, Petr a kol. Dějiny českých médií. Praha: Grada, 2011, s. 109 
26

 ROUBÍK, František. Časopisectvo v Čechách v l. 1848 – 1862. Praha: Duch novin, 1930, s. 86 
27

 ROUBÍK, František. Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863 - 1895. Praha: Česká akademie věd 
a umění, 1936, s. 17 
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   Cílem listu, který jako první nesl krajinský název, bylo oslovit široké publikum 

v celém národě. Redakce spolupracovala například s Karolínou Světlou, Vítězslavem 

Hálkem, F. V. Jeřábekem, V. Šolcem a dalšími literáty. Časopis se věnoval také 

ekonomice a zemědělství. Hlavním podporovatelem Boleslavanu byl JUDr. Rudolf 

Thurn-Taxis,
28

 německý šlechtic oddaný českým národním zájmům. Náplň časopisu 

zůstala apolitická do roku 1863. Od dubna tohoto roku totiž působil v redakci JUDr. 

Karel Mattuš
29

 jako politický redaktor, týdeník se začal kriticky vyjadřovat k politickým 

poměrům. Odpovědný redaktor František Vinkler,
30

 který předtím redigoval pražský 

čtrnáctideník Pravda, byl dokonce odsouzen na šest měsíců do vězení kvůli kritice 

krajského hejtmana Komerse.
31

 Vydávání Boleslavanu bylo proto v roce 1864 úředně 

zastaveno. K obnovení tisku došlo 11. srpna 1865, jeho obsah se po změnách v redakci 

politice spíše vyhýbal. Poslední číslo této etapy Boleslavanu vyšlo v prosinci 1867.
32

 

   Během 70. a 80. let 19. století registrujeme v Pojizeří několik pokusů o vydávání 

zábavných časopisů. Například týdeník Milostín
33

 vycházel péčí Jana E. Konopase
34

 

ze Sudomeře během let 1866 – 67. Mlynář Josef Dürich
35

 z Kláštera Hradiště nad 

Jizerou vydával v roce 1866 společně s Č. Schäferdingem satiristický týdeník Škvor. 

Tento psaný a ilustrovaný týdeník vznikal za spolupráce okolních vlastenců a dočkal se 

                                                 
28

 Rudolf Thurn – Taxis (1833 – 1904) byl pražský právník, politik a šlechtic, který si nezakládal na svém 
titulu, občan německé národnosti, které se později zřekl, podporoval české národní zájmy. 
Spoluzakladatel Sokola, pěveckého spolku Hlahol či časopisu Právník. HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé 
Boleslavi. Nové Město: Kompakt, 2004, s. 164 
29

 Karel Mattuš (1836 – 1919), rodák z Mnichova Hradiště, český právník a politik, autor politických úvah, 
poslanec Zemského sněmu a Říšské rady za staročeskou stranu, v letech 1870 – 1889 starosta Mladé 
Boleslavi. BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 
2009, s. 134n 
30

 František Vinkler (1839 – 1899) byl český politik, básník, novinář a překladatel, redaktor regionálního 
tisku na Mělnicku a Mladoboleslavsku. František Vinkler. Městská knihovna v Praze [ online ]. [citováno 
dne 8. 3. 2012]. Dostupné z www: 
<http://search.mlp.cz/?lang=cs&action=sOsoba&key=2123178#/ak_od=key-eq:2123178&ak_o=key-
eq:2123178 >. 
31

 HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. Nové Město: Kompakt, 2004, s. 164 - 165 
32

 Ibidem s. 165 
33

 Roubík popisuje Milostín jako poučný a zábavný list pro svobodný a zamilovaný lid. Vycházel od 6. října 
1866 jednou týdně v neděli. ROUBÍK, František. Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863 - 1895. 
Praha: Česká akademie věd a umění, 1936, s. 123 
34

 Jan Evangelista Konopas (1833 – 1909), etnograf, lidový sběratel a autor národopisných statí. 
Publikoval mj. v listech Boleslavan, Jizeran, Lumír, Obrazy života, Živa. BENEŠ, Luděk. Osobnosti 
Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 96 
35

 Josef Dürich (1847 – 1927) byl okresním starostou v Mnichově Hradišti, spisovatelem, poslancem 
říšské rady (1884 - 1891) za Staročechy, poté od roku 1907 za Českoslovanskou stranu agrární.  Na 
počátku 70. let 19. století spoluredigoval almanach Ruch. V období první světové války se podílel na 
ustavení čs. zahraničních legií a dalším politickém vyjednávání v zahraničí. Více viz DÜRICH, Jiří. Vítěz, 
který prohrál – poslanec Josef Dürich. Vydáno vlastním nákladem v roce 2009  
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22 čísel.
36

 O deset let později stál Dürich s boleslavským F. Procházkou 

za krátkodobým vydáváním Slovanských listů v Jičíně.
37

 

   Od roku 1880 začal v Kolíně vycházet Jizeran – neodvislý list věnovaný zájmům 

politickým, národohospodářským a společenským.
38

 První číslo vyšlo u kolínského 

vydavatele a redaktora v jedné osobě Václava Nedvídka, od 18. 11. 1884 list vycházel 

v Mladé Boleslavi u tiskaře V. P. Nešněry. Časopis vycházel dvakrát týdně nejprve 

ve čtvrtek a v neděli, od roku 1881 v úterý a pátek. Jeho cena činila osm krejcarů, čtyři 

Zlaté za půlroční předplatné. Náklad v roce 1890 dosahoval 600 čísel.
 39

 Mezi redaktory 

patřil mj. i V. M. Lipovský.
40

 Z původně nepolitického týdeníku se později stal orgán 

Živnostenské strany, jehož poslední číslo vyšlo v roce 1938.
41

  

   V 80. letech byla obnovena tradice Boleslavanu. Nový Boleslavan vznikl 22. prosince 

1882 a byl listem mladočeského směru. Redaktorem a majitelem byl František Sudík.
42

 

Od roku 1884, po dvou letech existence, vycházel jako orgán strany rolnické. Jeho 

nástupcem se stal v roce 1886 opět Boleslavan. Tento „druhý“ Boleslavan vznikl 20. 12. 

1886, vycházel dvakrát týdně v úterý a pátek a předplatné na čtvrt roku stálo dvě Zlaté. 

Mezi redaktory figuruje opět jméno Josefa Zwickla, u nějž se časopis také tiskl 

v nákladu 450 kusů. List zanikl 28. září 1889, kdy byl připojen k Jizeranu.
43

 V roce 

1888 – 6. října – začal vycházet Mladoboleslavan, časopis strany svobodomyslné, 

věnovaný zájmům českého rolnictva, obchodu, průmyslu a řemesla v Pojizeří. Vycházel 

jednou nebo dvakrát týdně (občas i dvakrát měsíčně), jedno číslo stálo 12 krejcarů.
44

 

Tento orgán mladočeské strany byl od ledna 1889 spojen s turnovskými časopisy Stráž 

                                                 
36

 ROUBÍK, František. Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863 - 1895. Praha: Česká akademie věd 
a umění, 1936, s. 222 
37

 HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. Nové Město: Kompakt, 2004, s. 165 
38

 Inventář sbírky novin a časopisů. SoKA Mladá Boleslav 
39

 ROUBÍK, František. Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863 - 1895. Praha: Česká akademie věd 
a umění, 1936, s. 95 
40

 Václav Matěj Lipovský (1838 – 1903), novinář, spisovatel a překladatel. Po studiu gymnázia 
v Jindřichově Hradci strávil osm let v armádě, poté působil u divadla. V 80. letech byl redaktorem 
Pražských listů, Pokroku. Vedl redakci Mladoboleslavana i Mladoboleslavských listů, působil také 
v Jizeranu. Psal povídky s historickým a vesnickým námětem. BENEŠ, Luděk. Osobnosti 
Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 124 
41

 Inventář sbírky novin a časopisů. SOkA Mladá Boleslav 
42

 František Sudík (1845 – 1906) působil jako redaktor Jizeranu i Nového Mladoboleslavanu. Psal mj. 
historické stati, např. o řádu Templářů v Mladé Boleslavi. BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. 
Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 203 
43

 ROUBÍK, František. Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863 - 1895. Praha: Česká akademie věd 
a umění, 1936, s. 17 
44

 Ibidem s. 17 
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a Stráž severu.
45

 List ve zvětšeném formátu vycházel pod názvem Mladoboleslavan 

s podtitulem Spojené listy Stráž, Stráž na severu a Mladoboleslavan. Orgán strany 

svobodomyslné v Pojizeří. Redaktorem a vydavatelem byl František Sudík, list se tiskl 

v Turnově v nákladu 500 kusů, zanikl 1. října 1890.
46

 

 

1.3 Regionální tisk v období od 90. let 19. století do roku 1945 

 

   Od devadesátých let byly významným regionálním periodikem Mladoboleslavské 

listy, orgán Národní strany svobodomyslné v Pojizeří, později Československé národní 

demokracie. Úvodní číslo týdeníku, který od roku 1898 vycházel dokonce dvakrát 

týdně, vyšlo 2. července 1890. Redakci prvních čtrnáct let řídil spisovatel 

V. M. Lipovský.
47

 Roční předplatné činilo 6 zlatých. Konec listu se datuje k lednu 1943, 

kdy byl spojen s týdeníkem Hlas našeho venkova, vycházejícím do roku 1945.  

   13. ledna 1900 přibyl další důležitý regionální titul – Stráž Pojizeří. Na založení 

a vydávání měl rozhodující podíl Antonín Macek.
48

 Tento list sociálně demokratické 

strany měl proměnlivou periodicitu. Nejprve vycházel jako měsíčník, po roce se z něj 

stal čtrnáctideník a v roce 1906 týdeník. Pokud bylo třeba, vyšel občas i dvakrát 

v týdnu. Tištěný náklad se v počátku existence pohyboval kolem 700 kusů, v době 

největší popularity dosáhl i tří tisíc čísel.
49

  

   Redakci dvakrát vedl mj. Antonín Zeller,
50

 v letech 1911 – 1926 působil v listu 

Vojtěch Dundr,
51

 pozdější tajemník sociální demokracie. Během první světové války list 

                                                 
45

 Inventář sbírky novin a časopisů. SOkA Mladá Boleslav 
46

 ROUBÍK, František. Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863 - 1895. Praha: Česká akademie věd 
a umění, 1936, s. 126 
47

 POSPÍŠILOVÁ, Petra. Reflexe ekonomických a sociálních dopadů Velké hospodářské krize 
v mladoboleslavském tisku v l. 1930 – 1934 (Bakalářská práce) Brno: FSS MUni, 2010, s. 51 
48

 Antonín Macek (1872 – 1923) byl rodák z Mladé Boleslavi, kde vystudoval gymnázium, básník, 
překladatel a novinář, od roku 1921 zakládající člen KSČ a redaktor Rudého Práva, Komunisty a Sršatce. 
Dříve působil v redakci Práva lidu (1911 – 1920). Přispíval svými fejetony, kritikou a povídkami 
i do dalších periodik, např. do Stráže Pojizeří. BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá 
Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 128 
49

 BROŽ, Václav. Mladoboleslavské časopisy v letech 1840-1940. Mladá Boleslav na paměť výročí 500 let 
knihtisku. Mladá Boleslav: Typografia a Národní svaz novinářů, odbočka v Mladé Boleslavi, 1940, s. 15n. 
50

 Antonín Zeller (1866 – 1922), regionální levicový politik a novinář, od mládí členem soc. dem. strany. 
Od r. 1911 působil v redakci listu Sociální demokrat, 1921 vstoupil do KSČ a stal se prvním okresním 
tajemníkem strany. BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum 
Mladoboleslavska, 2009, s. 254 
51

 Vojtěch Dundr (1879 – 1957), od r. 1908 zámečník u fy Laurin a Klement v Mladé Boleslavi, od r. 1926 
přešel do vedení soc. dem. strany, členem senátu. Během nacistické okupace se zapojil do odboje, 1941 
byl zatčen, pro nedostatek důkazu propuštěn. 1949 byl zatčen a v r. 1950 v procesu s M. Horákovou 
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nevycházel.
52

 V roce 1920 se od týdeníku oddělil nový titul Rudá stráž, který 

vystupoval jako mluvčí levice sociálních demokratů a později Socialistického 

sjednocení. Po čtyřech letech došlo opět ke spojení se Stráží Pojizeří. Rudá stráž 

vycházela od 27. 11., a to dvakrát týdně – v úterý a pátek. Jejím redaktorem byl 

František Tymeš.
53

 List tiskla firma Hejda a Zbroj, od roku 1921 J. Chládek.
54

 

   Předposledním redaktorem Stráže Pojizeří byl před vypuknutím války Václav Lulák,
55

 

který byl umučen v koncentračním táboře Osvětim. Vzpomínka na něj i dalšího, 

posledního redaktora listu z předválečné doby Rudolfa Denkeho (redakci vedl od roku 

1936
56

) se objevila na stránkách Hlasu lidu v roce 1945: „Dnes prozatím jen letmo 

vzpomínáme zejména redaktorů Stráže Pojizeří soudruha Václava Luláka a Rudolfa 

Denkeho. Soudruh Lulák, který byl na naší župě velmi oblíben, působil posledně 

v Moravské Ostravě, odkud byl Gestapem odvlečen do polského Osvěčíma a tam, v této 

smutně proslulé lidomorně, zemřel. Soudruh Denke, jenž převzal redakci po 

s. Lulákovi, odešel počátkem roku 1939 do Pardubic, kde byl na udání českých zrádců, 

že ve svých článcích, v jinotajích, zlehčuje německý režim, zatčen. Jeho podlomené 

zdraví nemohlo dlouho odolávat strašlivému týrání.“
57

 Poslední číslo vyšlo 23. 12. 1938 

– 1. ledna 1939 byl list přejmenován na Stráž lidu. Ta vycházela za redakce A. Janaty 

nejprve u firmy Hejda a zbroj, v roce 1940 v pobočném závodě Novina v Mladé 

Boleslavi jako orgán Národního souručenství.
58

  

                                                                                                                                               
odsouzen na 15 let vězení – v Leopoldově v r. 1957 zemřel. BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. 
Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 39 
52

 BROŽ, Václav. Mladoboleslavské časopisy v letech 1840-1940. Mladá Boleslav na paměť výročí 500 let 
knihtisku. Mladá Boleslav: Typografia a Národní svaz novinářů, odbočka v Mladé Boleslavi, 1940, s. 16 
53

 František Tymeš (1895 – 1968) byl levicový politik a účastník II. odboje. V mládí vstoupil do sociální 
demokracie, působil jako redaktor Rudé stráže, v letech 1935 – 1939 byl členem parlamentu za soc. 
demokracii. Na podzim 1939 ho zatklo gestapo, celou dobu války byl vězněn v koncentračních táborech. 
Po válce byl za sociální demokraty zvolen místopředsedou Národního shromáždění, 1947 – 1948 
místopředsedou vlády. Po sloučení soc. dem. s komunistickou stranou Československa byl členem jejího 
ústředního výboru a předsednictva NS. BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: 
Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 228  
54

 karta Rudá stráž. Národní archiv, fond Vrchního státního zastupitelství v Praze 1918 – 1945, IIIf-16, 
karton 103 
55

 Václav Lulák (6. 7. 1892 - 3. 4. 1942). Župní tajemník sociální demokracie a redaktor sociálně 
demokratické Stráže Pojizeří v Mladé Boleslavi, krátce před okupací přešel se stejným posláním 
do Znojma. Pro účast v ilegálním odboji byl zatčen v Moravské Ostravě. Zemřel v Osvětimi. Rubrika 
Vzpomínáme. Boleslavan. duben 2007, roč. 11, č. 4, s. 9 
56

 karta Stráž Pojizeří. Národní archiv, fond Vrchního státního zastupitelství v Praze 1918 – 1945, IIIf-16, 
karton 103 
57

 Vzpomínáme! Hlas lidu, r. 1, č. 1, 11. 7. 1945, s. 2 
58

 BROŽ, Václav. Mladoboleslavské časopisy v letech 1840-1940. Mladá Boleslav na paměť výročí 500 let 
knihtisku. Mladá Boleslav: Typografia a Národní svaz novinářů, odbočka v Mladé Boleslavi, 1940, s. 18 
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   Od ledna 1908 na Mladoboleslavsku vycházel Rodný kraj, list Republikánské strany 

zemědělského a malorolnického lidu. Vydavatelem týdeníku bylo nejprve Tiskařské 

a vydavatelské družstvo rolnické, po něm od roku 1920 Novina. Tisk probíhal v prvních 

letech v Mladé Boleslavi, později v Mělníce a od roku 1914 v Praze. Rodný kraj 

vycházel až do roku 1941.
59

 

   České listy vycházely v letech 1912 – 1937 jako orgán strany lidové pro župu 

mladoboleslavskou. Týdeník byl založen katolickým hnutím na Mladoboleslavsku.
60

 

Nejprve byl tištěn v pražské Karlově ulici u Českoslovanské akciové tiskárny 

nymburským vydavatelem Josefem Rejskem, později Politickým tiskařským družstvem 

křesťansko-sociálním v Mladé Boleslavi. Od roku 1918 převzala vydávání i tisk listu 

Cyrillo – Metodějská knihtiskárna a nakladatelství v Praze. Odpovědným redaktorem 

byl zpočátku Franz Soleišek, dále mj. pražští redaktoři Karl Evald a Josef Řehoř.
61

 

V roce 1927 se tisk přesunul do Mladé Boleslavi k J. Chládkovi, týdeník vydávalo opět 

místní Politické tiskařské družstvo křesťanko-sociální. Redaktorem byl v té době župní 

tajemník čs. strany lidové Vincenc Reichelt, po něm od roku 1934 Eduard Vedral.
62

 

   Ve 20. letech 20. století vycházely v kraji další listy. Náš kraj – nepolitický týdeník 

kraje Pojizerského a Polabského, vyšel poprvé 19. března 1927 a obsahoval 

národohospodářské články. Redaktorem i vydavatelem byl benátecký Arnošt Splídek, 

jednatel Pojizerské knihtiskárny v Benátkách nad Jizerou. Od roku 1931 se časopis stal 

hlavičkovým listem Národních zájmů, orgánu Národního sjednocení. Vycházel dokonce 

třikrát týdně – v pondělí, ve středu a v pátek. Zanikl v roce 1936.
63

 

   Arnošt Splídek redigoval i Severočeský sport, který vycházel od 1. ledna 1920 

do r. 1922 jednou za čtrnáct dnů, každý první a třetí pátek v měsíci. Tento nepolitický 

list, „věnovaný výhradně otázkám sportovním“, vydávala Severočeská župa 

footbalová.
64

 List byl obnoven jako týdeník v květnu 1929, kdy jeho redaktorem byl 

mladoboleslavský úředník pojišťovny Vladimír Zima. Týdeník tiskl v Mladé Boleslavi 

                                                 
59

 POSPÍŠILOVÁ, Petra. Reflexe ekonomických a sociálních dopadů Velké hospodářské krize 
v mladoboleslavském tisku v l. 1930 – 1934 (Bakalářská práce) Brno: FSS MUni, 2010, s. 51 
60

 BROŽ, Václav. Mladoboleslavské časopisy v letech 1840-1940. Mladá Boleslav na paměť výročí 500 let 
knihtisku. Mladá Boleslav: Typografia a Národní svaz novinářů, odbočka v Mladé Boleslavi, 1940, s. 16 
61

 karta České listy. Národní archiv, fond Vrchního státního zastupitelství v Praze 1918 – 1945, IIIf-16, 
karton 103 
62

 karta České listy. Národní archiv, fond Vrchního státního zastupitelství v Praze 1918 – 1945, IIIf-16, 
karton 103 
63

 karta Náš kraj. Národní archiv, fond Vrchního státního zastupitelství v Praze 1918 – 1945, IIIf-16, 
karton 103  
64

 karta Severočeský sport. Národní archiv, fond Vrchního státního zastupitelství v Praze 1918 – 1945, 
IIIf-16, karton 103 
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Josef Kareš. V roce 1936 se vydávání orgánu Pelikánovy severočeské župy footbalové 

přesunulo do Turnova, kde ho pod názvem Sportovec vydával a redigoval úředník 

Jaroslav Řehák. List přinášel výlučně sportovní zprávy a inzerci, vedle fotbalu se stal 

také orgánem tabletenisové asociace a Jizerské župy Svazu lyžařů. Tiskla turnovská 

firma Müller a spol. Časopis vycházel zprvu dvakrát týdně, od roku 1937 jednou týdně. 

   Rudé Pojizeří, týdeník komunistické strany ČSR, vyšlo poprvé 15. září 1921, 

vydavatelem byl František Linka, odpovědným redaktorem Josef Nohýnek, později 

Antonín Zeller.
65

 List komunistů se tiskl první rok v Mladé Boleslavi, poté v Liberci. 

Od poloviny třetího ročníku se stal hlavičkovým listem nymburské Volnosti. Týdeník 

KSČ, na nějž v květnu 1945 navázalo Naše Pojizeří, byl zrušen 29. 11. 1924.
66

  

   Ve dvacátých letech se vrátil název Boleslavan, který jakožto roční vlastivědný 

a kulturní sborník Mladoboleslavska vycházel v letech 1927 – 1941. Tento nepolitický 

sborník byl tištěn u Jaroslava Chládka v Mladé Boleslavi každý měsíc kromě školních 

prázdnin, obsahoval články z dějin okresu „od nejstarších dob po dobu přítomnou, dále 

články přírodovědeckého, hospodářského a všeobecně kulturního obsahu.“
67

 

Odpovědným redaktorem byl Karel Sellner,
68

 okresní školní inspektor, a po něm 

Ladislav Pokorný,
69

 řídící učitel mladoboleslavské měšťanské dívčí školy.  

   Podle tabulek a časopiseckých karet z fondu Vrchního státního zastupitelství – obvodu 

Mladá Boleslav vycházelo před druhou světovou válkou na Mladoboleslavsku několik 

desítek dalších drobných, nepolitických titulů, např. listů zájmových skupin, 

turistických či chovatelských kroužků, Sokola, řemeslných spolků, uměleckých 

                                                 
65

 Antonín Zeller (1866 – 1922), regionální levicový politik a novinář, od mládí členem soc. dem. strany. 
Od r. 1911 působil v redakci listu Sociální demokrat, 1921 vstoupil do KSČ a stal se prvním okresním 
tajemníkem strany. BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum 
Mladoboleslavska, 2009, s. 254  
66

 Před 40 lety vyšlo Rudé Pojizeří. Zář Mladoboleslavska, č. 38, 22. 9. 1961, s. 3  
67

 karta Boleslavan. Národní archiv, fond Vrchního státního zastupitelství v Praze 1918 – 1945, IIIf-16, 
karton 103 
68

 Karel Sellner (1873 – 1955), pedagog, spisovatel a vlastivědný pracovník. Vystudoval učitelský ústav 
v Hadci Králové, poté působil jako učitel na několika obecních školách na Mladoboleslavsku. Účastnil se 
bojů 1. sv. války v Uhrách a v Albánii. 1919 – 1931 působil jako okresní školní inspektor. Vydal množství 
vlastivědných a historických článků o Mladoboleslavsku. Stál u zrodu sborníku Boleslavan, jeho 
redaktorem byl do r. 1938. BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum 
Mladoboleslavska, 2009, s. 186n 
69

 Ladislav Pokorný (1892 – 1964), pedagog a vlastivědný pracovník, účastník I. odboje. Vystudoval 
učitelský ústav v Kutné Hoře, poté učil v několika školách na Mladoboleslavsku. Během 1. sv. války 
bojoval na ruské frontě, vstoupil do československých legií. Psal články s vlastivědnou tematikou, psal 
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organizací apod. Jejich existence však mnohdy neměla dlouhého trvání a jejich význam 

není zásadní. Proto se jimi v této práci podrobněji nezabývám.
70

 

   Od 7. února 1936 do roku 1938 vycházel v Mladé Boleslavi Národní směr – politický 

týdeník Národního sjednocení. Odpovědným redaktorem byl Rudolf Kudrna, list byl 

tištěn v tiskárně Hejda a Zbroj v Mladé Boleslavi a vydávala ho Severočeská 

vydavatelská společnost tamtéž.
71

 

   V období Protektorátu Čechy a Morava dochází k zániku většiny regionálních listů. 

„Zejména po vydání nařízení protektorátní vlády ze dne 7. května 1941 o „úpravě 

poměrů v českém tisku“, inspirovaného nacistickou správou, začíná hromadná likvidace 

českého tisku. (…) Český místní tisk – až na několik vzácných výjimek – přestal v roce 

1942 prakticky existovat.“
72

  

   V oblasti Mladoboleslavska vycházely v této době jen Pojizerské listy (1942 – 1945), 

orgán Národního souručenství a Severočeské večerní slovo, mutace Večerníku Českého 

slova (1937 – 1945).
73

 

  

                                                 
70

 Pro představu uvedu jen některé: v r. 1911 vycházely v Mladé Boleslavi Pokrokové zahradnické listy; 
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71
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72
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2. Politický vývoj a řízení tištěných médií 

v Československu od roku 1945 do počátku 

normalizace 

 

   V této kapitole se pokusím popsat hlavní zásady poválečného politického vývoje 

Československa včetně popisu vývoje řízení tištěných médií, protože tyto skutečnosti 

hrály zásadní roli v kontextu vývoje regionálních oblastí a regionálního tisku. Celá tato 

kapitola poskytuje zároveň výchozí teoretickou oporu pro studium a pochopení 

existence a úkolů a cílů regionálních tištěných periodik. 

   Rozhodující poválečné faktory, které významně ovlivnily a předznamenaly další 

vývoj, popisuji v kapitole 2.1 Období třetí republiky 1945 – 1948. V ní se vedle obecně 

politického kontextu věnuji v samostatné části také řízení tištěných médií (2.1.1).  

  Další podkapitola podobným způsobem informuje o politické situaci 

v Československu v letech 1948 – 1967 (viz 2.2) a řízení tištěných médií (a o zavedení 

cenzurního orgánu) v této době (2.2.1). Období let 1968 – 1969, v němž došlo 

k několika velmi významným událostem, popisuji z hlediska politických dějin (2.3) 

i změn v oblasti kontroly tisku (2.3.1).  

 

2.1 Období třetí republiky 1945 – 1948 

 

   Základním smyslem Benešovy poválečné politické vize bylo odčinění Mnichova 1938 

a vytvoření zábran proti jeho opakování. Tato koncepce se opírala o tři hlavní body. Šlo 

především o obnovení Československa v jeho předmnichovských hranicích, o vnější 

zabezpečení proti hrozbě z Německa spojenectvím se Sovětským svazem a o vnitřní 

zabezpečení provedením hospodářských a politických změn a novým národnostním 

uspořádáním v republice. První krůčky v této koncepci udělala již za války exilová 

politická reprezentace a ztotožnili se s ní také komunisté, kteří v ní viděli cestu 

k prosazení vlastních cílů.
74

 

   V otázce orientace na Sovětský svaz hrála klíčovou roli československo-sovětská 

smlouva o přátelství a poválečné spolupráci z 12. prosince 1943.
75

 Beneš si byl jist 

                                                 
74

 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945-1948. Praha: Panorama 1990, s. 5 
75

 Ibidem s. 7 
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„správností svého kroku. Své přesvědčení opíral o několikeré prohlášení sovětských 

politiků, že se nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí příští republiky.“
76

 

   Na domácí politické scéně působily v novém uspořádání čtyři české a čtyři slovenské 

politické strany – Československá sociální demokracie, Československá strana lidová, 

Československá strana národně socialistická, Komunistická strana Československa 

a slovenské Demokratická strana, Komunistická strana Slovenska, Strana práce a Strana 

slobody.
77

 Na konci války a v prvních měsících po osvobození probíhal na území 

Československa tzv. divoký odsun německého obyvatelstva, provázený nezřídka 

bestialitou ze strany českých lidí, kteří se v touze po pomstě nechali strhnout myšlenkou 

kolektivní viny. „V takových momentech historie je povinností politické reprezentace 

tlumit nacionální vášně a držet je v mezích lidskosti. Političtí představitelé tak neučinili, 

naopak nacionálních vášní využívali a rozněcovali. Pro všechny směry československé 

politiky se nacionalismus stal součástí ideologie národní revoluce a nové státní idee.“
78

 

   Státní správa získala asymetrickou podobu (celostátní Prozatimní Národní 

shromáždění + Slovenská národná rada) První poválečná československá vláda (i druhá, 

jmenovaná 6. června 1945) vzešla z Prozatimního Národního shromáždění republiky 

Československé a byla jmenována 4. dubna 1945 v Košicích.
79

 Jejím předsedou byl 

sociální demokrat Zdeněk Fierlinger. Hlavním vládním dokumentem se stal 

tzv. Košický vládní program, který definoval základní prvky na cestě k obnovení 

republiky (znárodnění, pozemková reforma, národnostní uspořádání, potrestání 

válečných zločinců a kolaborantů atd.).
80

 Programové prohlášení nové vlády také 

zakotvilo orientaci země na Sovětský svaz a zapovědělo „prvorepublikové pravicové 

strany. Médiím zaručovalo svobodu slova a uvolnilo prostor pro personální „očistu“ 

novinářského stavu od kolaborantů, zároveň ale redefinoval společenskou roli médií, 

která měla nadále „sloužit lidu“, a ne soukromým zájmům.“
81

 

   Druhá Fierlingrova vláda podepsala smlouvu s SSSR z 22. června 1945 o postoupení 

území Podkarpatské Rusi, což znamenalo jedinou změnu v podobě hranic 

předmnichovského Československa.
82

 A také upevnění spojenectví se Sovětským 
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svazem, který byl v poválečném řešení československých národnostních a menšinových 

otázkách jedinou velmocí na mezinárodní půdě, která podporovala československé 

požadavky.
83

 

   26. května 1946 se v Československu konaly volby do Ústavodárného národního 

shromáždění. V nich získali nejsilnější pozici komunisté, jejichž strana se díky využití 

dobré pověsti z odboje, ostré kampani a usilovnému organizačnímu působení 

v regionech masivně rozrůstala o nové členy (její členská základna čítala v březnu 1946 

více jak milion straníků
84

). Předsedou nově jmenované vlády jmenované 2. července 

1946 se stal Klement Gottwald.
85

 Vláda si vedle dvouletého hospodářského plánu 

vytyčila také vypracování nové ústavy. Komunisté získávali stále větší vliv, rozněcovali 

kampaně a masové protesty, živili konfrontační atmosféru. „V listopadu 1947 KSČ 

rozpoutala nenávistnou psychózu proti demokratickým stranám. Obvinila je 

z protinárodní a protistátní činnosti ve prospěch imperialismu, z krytí hospodářské 

kriminality, ze snahy anulovat sociální vymoženosti a socialistické perspektivy rozvoje 

širokých vrstev společnosti.“
86

 Benešova koncepce obnovy předmnichovské republiky 

za pomoci SSSR se pomalu hroutila, všechny tři její zásady se vyvinuly opačně, než 

prezident předpokládal, pokusy demokratických stran oslabit jednostrannou 

prosovětskou orientaci přišly pozdě.
87

 Československo ovlivněné postojem Stalina 

nepřijalo Marshallův plán, což rozpoutalo vnitropolitický rozkol. Krize vyvrcholila 

v únoru 1948, kdy komunisté zesílili svůj tlak a po prezidentově přijetí demisí 

nekomunistických ministrů už jim nic nebránilo v získání mocenského monopolu 

v zemi.
88

 „Účinnost uplatněného způsobu odčinění Mnichova snad nejlépe posoudil on 

sám (Edvard Beneš – pozn. aut.), když únor 1948 označil za svůj druhý Mnichov. (…) 

Mnichovské brýle, které politikové nasadili sobě i společnosti, zaostřovaly pohled 

do minulosti, zatemňovaly však výhled do budoucna.“
89
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2.1.1 Správa tištěných médií 

 

   V oblasti správy tištěných médií došlo k několika změnám, na jejichž realizaci měla 

podíl KSČ prostřednictvím ministerstva informací řízeného Václavem Kopeckým,
90

 

členem KSČ, redaktorem Rudého práva a jedním z tvůrců vládního programu (mj. 

rodákem z Kosmonos u Mladé Boleslavi – pozn. aut.).  

   Končelík a kol. uvádí tři hlavní poválečné možnosti působení na tisk:  

1) Došlo k restrukturalizaci periodického tisku, tj. k „přeregistraci veškerých titulů. 

(…) Povolení k vydávání tisku mohly od ministerstva dostat státem uznané 

politické strany, státní úřady a společenské organizace celonárodního významu. 

Zanikl tisk nepovolených politických stran (například deníky agrární strany 

Venkov a Večer), tisk bulvární (například z předválečného koncernu Tempo), tisk 

německý i některé další tituly. (…) Asi nejdůležitějším nástrojem řízení médií 

a také hlavním (byť zástupným) argumentem pro přeregistraci se stalo centrální 

rozdělování papíru, podmíněné potížemi papírenského průmyslu a železničního 

spojení.“
91

  

2) Druhou možnost státního dohledu představovaly změny v oblasti legislativních 

úprav. I když platily zákony z předmnichovské doby (novelizovaný tiskový zákon 

č. 6/1863), předválečné řízení médií se příliš nerealizovalo. „Z legislativních úprav 

je třeba pro poválečné období připomenout zejména rozsáhlý zákon č. 101/1947 

sb., o postavení redaktorů a Svazech novinářů, který definoval novináře, ustavil 

celostátní Ústřední svaz československých novinářů a jeho národní členy Svaz 

českých novinářů (SČN) a Zväz slovenských novinárov (ZSN), a především 

vymezil, že členství v příslušném svazu je podmínkou vykonávání novinářského 

povolání.“
92

 

3) Třetí možností bylo personální obsazování redakcí. „Komunisté se aktivně zapojili 

do očisty novinářského stavu a do řízení svazu novinářů a tyto mnohovrstevnaté 

aktivity přivedly k aktivní spolupráci s KSČ i řadu novinářů ideově jí vzdálených 

                                                 
90
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– někteří se takto vykupovali z kolaborantské minulosti, jiní si od spolupráce 

slibovali kariérní výhody.“
93

 

 

   V této době bylo běžné, že se tiskoviny jednotlivých stran vzájemně obviňovaly 

v reakci na způsob psaní konkurence.
94

 Reálně hrozilo, že ministr informací bude dle 

svého uvážení omezovat či zakazovat tisk nekomunistických stran, trestat ho za „kritiku 

vládní politiky a slovanských spojenců, neboť podle jeho stranického pojetí kritika 

poškozovala zájem státu“
95

 – na přechodnou dobu skutečně zakázal lidovecký časopis 

Obzory.
96

 V závěru roku 1947 ministerstvo informací ve spojení s ministerstvem vnitra 

(Státní bezpečností) připravilo cestu vedoucí k následné cenzuře. Úřadovny bezpečnosti 

měly podle oběžníku Sboru národní bezpečnosti z 12. listopadu 1947 pozorně sledovat 

periodický tisk.
97

 „Příkaz obsahoval výčet faktů, které je nutno stíhat: psaní 

o hospodářské tísni, jež vede k hladu, pochybnosti o dodávkách ze SSSR, výzvy 

rolníkům k neplnění dodávkových povinností, kritika dvouletého a pětiletého plánu 

(který ještě neexistoval), spojenecká smlouva se SSSR, zlehčování úředních rozhodnutí 

vlády.“
98

 

   V prosinci téhož roku se zástupci obou ministerstev bez vědomí vlády shodli 

na zřízení oddělení kontroly tisku na ministerstvu informací a tvrdém přístupu Státní 

bezpečnosti v případě „závadného“ způsobu psaní včetně možnosti zabavení novin. 

Oblasti, které měly státní složky sledovat, byly vymezeny ještě volněji, aby bylo 

v případě potřeby možno zasáhnout proti jakékoli kritice vlády. Odbor začal pracovat 

22. prosince 1947.
99

 

       

2.2 Politický vývoj v období 1948 – 1967 

 

   Únorový mocenský převrat znamenal převzetí moci komunistickou stranou ve všech 

oblastech života. Akční výbory Národní fronty organizovaly čistky v nejrůznějších 

organizacích tak, aby zůstali jen věci oddaní, angažovaní a loajální lidé. Odejít museli 
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ti, kteří s probíhajícími změnami nesouhlasili. V květnu 1948 byla přijata ústava, která 

v Československu zakotvila lidově demokratické zřízení s cílem vybudování socialismu.
 

100
 Začalo tzv. budovatelské období. 

   Vedle KSČ, s níž byla v červnu 1948 sloučena sociální demokracie, oficiálně 

existovaly ještě Čs. strana lidová a Čs. strana socialistická (bývalá Československá 

strana národně socialistická). Ve volbách se ale formálně hlasovalo jen pro zástupce 

jednotné kandidátky. Prezidentem se po Benešově abdikaci stal Klement Gottwald, 

vládě předsedal Antonín Zápotocký.
101

 

   Prostředkem k upevnění moci a likvidaci potencionálních nepřátel byly 

vykonstruované politické procesy, při nichž bylo vyneseno na 250 rozsudků smrti 

(včetně popravené Milady Horákové) a kolem 200 tisíc politických vězňů bylo posláno 

do těžkého žaláře a pracovních táborů, mnohdy na spoustu let. Toto období teroru 

a krutých rozsudků se zmírnilo až několik let po smrti Stalina a Gottwalda na konci 

zimy v roce 1953.
102

 „Poslední trest smrti za politickou činnost byl vykonán 

na Vladislavu Tomkovi v listopadu 1960 (údaj Úřadu dokumentace a vyšetřování 

zločinů komunismu – 2000).“
103

 

   Ekonomika byla založena na centrálním plánování, na každých pět let byl vyhlašován 

hospodářský plán – pětiletky. Postupně bylo zcela zničeno soukromé vlastnictví, 

na vesnicích došlo ke kolektivizaci venkovského obyvatelstva do jednotných 

zemědělských družstev (JZD). „Monopol výrobců vedl ke všeobecnému nedostatku 

zboží a frontám před obchody. Kvetla barterová směna, nebo přímo „šmelina“.
104

 

Koncem května 1953 byla provedena měnová reforma, která zničila úspory občanů. 

Výměna totiž probíhala v poměru 5 starých ku 1 nové do limitu 300 korun, pro ostatní 

dokonce v poměru 50:1.
105

 Po 14 letech byl zrušen lístkový přídělový systém. 

   Zahraničně-politická orientace Československa byla jednoznačně orientována 

na SSSR. V roce 1949 vznikla Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) zemí 

sovětského bloku. ČSR od května 1955 patřilo také do vojenského paktu zemí 

Varšavské smlouvy.
106
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   Po Gottwaldově smrti v březnu 1953 se prezidentem stal Antonín Zápotocký. 

Předsedou vlády byl Viliam Široký, prvním tajemníkem strany Antonín Novotný. Ten 

byl v roce 1957 zvolen prezidentem po smrti A. Zápotockého. Druhá polovina 

padesátých let nastolila cestu k uvolnění poměrů – přispělo k tomu odhalení kultu 

Stalinovy osobnosti z úst Nikity S. Chruščova na XX. sjezdu KSSS v roce 1956. 

Následné dělnické bouře v Polsku a zejména události v Maďarsku téhož roku byly 

v Československu vykládány jako pokusy kontrarevoluce o návrat ke kapitalismu 

a cestu k politickému uvolnění zastavily. Po smrti prezidenta Zápotockého v roce 1957 

se prvním mužem ve státě stal Antonín Novotný, který byl vedle prezidentské funkce 

zároveň prvním tajemníkem KSČ.
107

 

   V roce 1960 došlo k přijetí nové tzv. „socialistické“ ústavy, která mj. zakotvila 

vedoucí úlohu komunistické strany ve společnosti a deklarovala, že ČSSR (začal se 

používat nový název státu – Československá socialistická republika) dokončila 

výstavbu základů socialismu. Téhož roku byl přijat zákon, který výrazně změnil 

územněsprávní členění státu. Od té doby se země dělila na deset krajů a 108 okresů.
108

 

   Na počátku 60. let se československé hospodářství dostalo do krize. Pětiletý plán 1961 

– 1965 zcela ztroskotal již v roce 1962.
109

 Plány o lepší budoucnosti zůstávaly jen 

na papíře. Nastal čas čekání na reformu.  

    

2.2.1 Řízení tištěných médií a vývoj cenzury 

  

   Po únoru 1948 se komunisté chopili moci definitivně. Součástí jejich monopolu byl 

i dohled nad veškerými médii. Jejich činnost se musela podřídit budovatelským, 

mobilizačním a ideologickým funkcím. „Média neodpovídala za svoji činnost veřejnosti 

ani svým vydavatelům, nýbrž vedoucí politické síle. V případě poúnorového režimu 

měla média za úkol svým působením přispívat k budování socialismu, uvědomování 

lidu a boji s vnitřním i vnějším nepřítelem.“
110
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   Oblast tisku spadala nejprve do stranického útvaru zvaného Kulturní rada, ustaveného 

v září 1948.
111

 Ta projednávala záležitosti jen obecně, „konkrétní a každodenní 

„kontrolu a řízení“ zajišťovalo příslušné kulturně propagační oddělení ÚV KSČ a stejná 

oddělení v krajích a okresech. (…) Komunistické instituce rozhodovaly o vzniku 

a zániku každého časopisu, novin, o jejich nákladu, obsahovém zaměření a o obsazení 

vedoucích funkcí v redakcích.“
112

 

   Většina nekomunistického tisku byla po únoru zakázána, zanikly všechny krajské listy 

nekomunistických stran, zastaveny byly téměř všechny církevní listy – ještě v roce 1948 

stranický režim ukončil existenci 27 českých katolických periodik a 28 slovenských.
113

 

   Tiskový odbor směřoval redakcím deníků a týdeníků obecné pokyny a také 

kontroloval, jak zajišťují stranickou politiku. To bylo východiskem pro personální 

obsazení redakcí. „V denní cenzuře zavedl tuto praxi: šéfredaktory novin (…) činil 

stranicky odpovědnými za ideově politický obsah tisku, za přísné dodržování stranické 

linie a směrnic; v případě nejistoty či pochybností byli šéfredaktoři povinni vyžádat si 

stanovisko tiskového odboru ÚV a jím se řídit.“
114

 Od listopadu 1950 byla politickým 

ústředím zavedena funkce dohlížecích redaktorů, R. Slánský a G. Bareš to v dopise 

krajským tajemníkům KSČ oznamovali 24. 11. 1950. Dopis končil výzvou: „Jednejte 

rychle a rozhodně, aby škůdcovská činnost nepřítele v tisku a rozhlase byla 

zneškodněna.“
115

 

   Zákonodárnou oporu pro státní dohled nad tiskem našel režim v podobě vyhlášek 

ministerstva informací
116

 (či později školství) a v tzv. „dílčím“ (či „kusém“) tiskovém 

zákoně č. 184/1950 Sb. o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů 

z 20. prosince 1950. Zákon mj. zakázal vydávání časopisů v rámci soukromého 

podnikání, ustavil nový název svazu a hned jeho první věta zněla: „Posláním tisku je 

napomáhat budovatelskému úsilí československého lidu a jeho boji za mír 

a spolupracovat s ním na jeho výchově k socialismu.“
117
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   Kopeckého ministerstvo informací bylo v lednu 1953 zrušeno a usměrňování tisku 

spadalo poté pod ministerstvo kultury. Po řadě jednání a porad,
118

 jichž se mj. účastnil 

i sovětský pracovník Isačenko, byla na základě vládního usnesení z 22. dubna zřízena 

Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD) pod vedením F. Kohouta a jeho zástupce 

E. Kovářika. „V usnesení se dále ukládalo ministrovi vnitra zajistit u všech KNV 

a u ONV v Mostě a Opavě (později rozšířeno na další okresy včetně slovenských) 

„všechny podmínky pro spolupráci poboček HSTD a příslušných orgánů lidové 

správy.“
119

  

   Praktická činnost úřadu začala 1. srpna 1953 a nějakou dobu trvalo, než se struktura 

úřadu ustálila. 11. září 1953 byl orgán převeden do působnosti ministerstva vnitra. 

Počty zaměstnanců se pozvolna zvyšovaly: v lednu 1955 to bylo 95 osob, v květnu 1956 

už 196 lidí.
120

 „V témže roce pracovalo ovšem zároveň v okresech na 250 

„amatérských“ externích spolupracovníků z řad zaměstnanců OV KSČ a OV KSS.“
121

 

Jednotlivé denní zprávy s konkrétními záznamy o zásazích pracovníků úřadu v roce 

1953 zasílal vedoucí HSTD na ministerstvo vnitra i na ÚV KSČ.
122

 „Rok 1953 byl 

zkušebním, nebo také nultým rokem činnosti Hlavní správy tiskového dohledu 

Ministerstva vnitra ČSR. Od ledna 1954 probíhalo upevňování pozic cenzurního úřadu, 

který postupně vstoupil, přestože byl zřízen neveřejně, do povědomí veřejnosti. 

Od počátku roku 1954 pracovaly pobočky už na všech okresech a byly vybaveny 

přesným seznamem a počty objektů spadajících do pravomoci HSTD. (…) Všude 

už byli vybaveni podlouhlým schvalovacím razítkem s datem a hodinou dodání 

materiálu, jeho schválení, a s vyznačením tří povolovacích možností: k sazbě, k tisku, 

k rozšiřování. To byly fáze, které každý kus potištěného papíru musel absolvovat.“
123

 

   Jen v roce 1954 bylo v českých krajích pracovníky HSTD provedeno celkem 6 288 

zásahů.
124

 Úřad měl v této době na starosti také kontrolu výše nákladů a rozsahu 

periodik. Brzy nato však tuto činnost převzala nově zřízená Hlavní správa 
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polygrafického průmyslu, která ověřovala i to, zda byla výroba a distribuce tiskoviny 

již schválena na HSTD.
125

  

   V roce 1955 došlo k dokončení systému cenzurních opatření. HSTD vydávala 

množství směrnic a seznamů utajovaných skutečností z jednotlivých resortů.
126

 

V červnu 1955 byl schválen a tajně vydán nový statut HSTD, který vymezoval všechny 

možné případy cenzurních zásahů ve všech možných oblastech (tisk, knihy, filmy, 

hudba, kulturní akce atd.) a vyčleňoval dva odbory HSTD: první s třemi odděleními pro 

tisk a ČTK, umění a osvětu, rozhlas a televizi. Druhý odbor měl dvě oddělení – první 

pro řízení plnomocníků v krajích a druhé pro knihy a knihovny.
127

 „Nový statut (…) 

nekladl cenzuře žádné meze. Formulace o zajišťování „dalších úkolů stanovených 

stranou a vládou“ dávala KSČ v podstatě volnou ruku zabránit pronikání jakýchkoli 

informací. Rovněž šíření působnosti cenzury do předem nespecifikovaných „ostatních 

veřejnosti přístupných míst“ teoreticky umožňovalo rozhodovat o výzdobě a úpravě 

chodeb a schodišť v obytných domech, školách, úřadech, obchodech, tramvajích, (…) - 

prakticky všude! (…) Předběžná cenzura padesátých i pozdějších let vyvíjela silný tlak 

na omezení a usměrnění tvůrčí činnosti, nutila lidi k lakování na růžovo, k zamlčování 

pravdy, potlačovala „lži“ a produkovala lhaní skutečné, vytvářela podmínky 

pro dezinformaci. Nikdy se nepodaří zjistit, natož vyčíslit, kolik nenahraditelných škod 

napáchali horliví plnomocníci HSTD (ne všichni k nim patřili) v literatuře a v umění 

vůbec, jak hluboce zasáhli do vývoje poválečné žurnalistiky, ale i do vědecké a další 

odborné publicistiky.“
128

 

   HSTD pokračovala ve své cenzurní činnosti po zbytek padesátých a značnou část 

šedesátých let. Aparát úřadu nadále „působil prostřednictvím plnomocníků 

a spolupracovníků na okresní úrovni, odtud putovaly denní zprávy o zásazích a návrzích 

pražskému ústředí.“
129

 Jednotlivá ministerstva vydávala aktualizované seznamy 

utajovaných skutečností a pracovníci HSTD hlídali, aby se o nich v tisku neobjevila 

ani zmínka. Tento orgán jako součást ministerstva vnitra byl zrušen roku 1966. Cenzura 

poté přešla pod Ústřední publikační správu (ÚPS), vzniklou na základě zákona 

č. 81/1966, která se stala faktickým cenzurním nástupcem HSTD. „Začal rok 1967. 
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Co se změnilo? Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD) byla přejmenována 

na Ústřední publikační správu (ÚPS). Dosavadní náčelník se stal předsedou. Byly 

potlačeny uniformy a nastolen civil. Podle zákona (…) odpovídal za činnost ÚPS 

„ministr určený vládou“. Kterýpak to asi byl? Stačí nahlédnout do spisů za začátku roku 

1967, abychom zjistili, že pupeční šňůra mezi cenzurou a vnitrem přerušena nebyla,“
130

 

píše Dušan Tomášek. 

 

2.3 Pražské jaro a počátek normalizace 1968 – 1969 

 

   Hlasy volající po změnách ve druhé polovině 60. let sílily. Předním zastáncem 

ekonomických změn zavádějících tržní mechanismy se stal ekonom a člen ÚV KSČ Ota 

Šik. Snaha o liberalizaci ekonomiky přinesla také snahy o politické a společenské 

uvolnění. Rozvíjela se veřejná diskuse ve společenských a kulturních časopisech, kvetla 

československá umělecká, literární i filmová tvorba. „Česká kultura oprošťující se stále 

více od stranické limitující kurately zažívala rozmach. (…) Šedesátá léta se stala dobou 

nabitou energií a nadějemi, dobou alternativního rozkvětu české a slovenské literatury, 

filmu, divadla, výtvarného umění, hudby, architektury s výjimečně činorodou tvořivou 

atmosférou.“
131

 

   Do vedení KSČ se dostávali reformně naladění lidé. V lednu 1968 byl ústředním 

tajemníkem zvolen dosavadní vedoucí tajemník slovenských komunistů Alexandr 

Dubček. „Cílem reformních snah bylo napravit ekonomické, společenské i politické 

deformace, které s sebou přineslo první dvacetiletí komunistické vlády. Tento proces 

obrody a ozdravění podporovala velká většina společnosti a byl založen i na reformní 

vůli samotné KSČ.“
132

 V ní však zůstávalo i křídlo konzervativních komunistů.  

   Novináři postupně přestávali dodržovat cenzurní opatření a otvírali témata, která byla 

ještě nedávno zakázaná či tabuizovaná (např. otázka smrti Jana Masaryka v televizním 

dokumentu V. Vávry).
133

 

   Koncem března 1968 odstoupil prezident Novotný, kterého nahradil armádní generál 

Ludvík Svoboda. Změnila se i vláda – jejím předsedou se stal Oldřich Černík, v čele 
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Národního shromáždění stál Josef Smrkovský. Vznikaly a probouzely se další veřejné 

subjekty – např. Klub angažovaných nestraníků (KAN) či Klub obětí odsouzených 

na základě zákona 231/48 sb. na ochranu republiky (K 231). Hlavní programové zásady 

a cíle nové politiky vytyčil Akční program zveřejněný v dubnu 1968.
134

 „Akční 

program otevřeně pojmenoval v rozsáhlém nemilosrdném výčtu všechny „nelidské“ 

nedostatky života v socialistickém Československu, které každodenně frustrovaly jeho 

občany. (…) Výzva Akčního programu k výměně „neschopných, nekvalifikovaných 

(konzervativců) ve stranických, státních orgánech, společenských organizacích 

i podnicích prohloubila ve veřejnosti pocit identifikace a účasti na reformě režimu.“
135

 

   Obrodný proces se počátkem léta dostával do krize, stoupalo společenské napětí. 

Zpátečníci varovali před živelným vývojem Pražského jara, situací se začaly zabývat 

další státy sovětského bloku. Veřejnost chtěla v reformách pokračovat. Na konci června 

1968 byla zákonem zakázána cenzura.
136

 Výrazným hlasem volajícím po prohlubování 

změn se stal manifest Dva tisíce slov sepsaný Ludvíkem Vaculíkem z popudu několika 

vědců.
137

  

   Vedení KSČ jej odmítlo, postavili se za něj umělci i velká část veřejnosti, rozjela se 

podpisová akce. Strana ztrácela svou vedoucí úlohu. KSČ se rozhodla svolat 

mimořádný sjezd na 9. září. Situace v ČSSR už od května děsila vedoucí představitele 

ostatních zemí východního bloku.  

   Mezi první signály intervence patřil tzv. Varšavský dopis z 15. července 1968 

po schůzce ve Varšavě, ve kterém pětka komunistických stran SSSR, Maďarska, NDR, 

Polska a Bulharska líčí katastrofickou situaci v ČSR a klade podmínky vedoucí 

k odstranění reformních kroků. V této době – během července a srpna 1968 – získávají 

Dubček, Smrkovský, Kriegel, Černík a další velkou popularitu a respekt mezi občany 

za svůj vzdor nátlaku zvenčí.
138
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   Na zasedání varšavské pětky 18. srpna 1968 v Moskvě bylo přijato usnesení 

o vojenské intervenci do Československa. V noci z 20. na 21. srpna pak vojska SSSR, 

NDR, Polska, Maďarska a Bulharska překročila československé hranice. 

   Na území ČSR se po 21. srpnu rozmístila armáda interventů čítající 600 tisíc vojáků, 

6 300 tanků, 1200 letadel, 2000 děl a další techniku. I přesto se nedokázala zcela 

zmocnit sdělovacích prostředků, a tak se občané i svět mohli dovídat, 

co se v Československu děje. „Podle údajů Ústavu pro studium totalitních režimů z roku 

2008 bylo v roce 1968 zabito vojáky intervenčních armád 108 a těžce zraněno 500 

československých občanů.“
139

  

   Období, které následovalo od podzimu 1968 do počátku sedmdesátých let, 

se v dobovém slovníku nazývalo obdobím „konsolidace“ a „normalizace“. V praxi 

znamenalo proces návratu k prosovětskému totalitnímu režimu. Na podzim i přes 

trvající nevoli občanů začala éra vynucených ústupků. Nejvýraznějším z nich byla 

smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk z poloviny října 1968. Termín „dočasný“ 

přitom nebyl nijak specifikován. Bulvární a štvavé informace šířila nelegální tiskovina 

Zprávy vydávaná v nákladu 300 tisíc výtisků, v podobném duchu vysílala rozhlasová 

stanice Vltava.
140

 

   V politice se do popředí začal dostávat Gustáv Husák, který se jako první z původně 

reformních politiků smířil s realitou a rozhodl se spolupracovat s Moskvou. 

Na Slovensku mu nahrávalo, že byl přijat zákon č. 143/1968 sb. o federativním 

uspořádání Československa, který vešel v platnost 1. ledna 1969. Mezi občany se šířilo 

zklamání a znechucení. Slyšet o sobě dávali především vysokoškoláci a mládež – 

důkazem toho jsou demonstrace z 28. 10. a okupační stávky z listopadu 1968. V mravní 

krizi na počátku roku 1969 otřásla svědomím společnosti živá pochodeň Jana Palacha. 

Tento student FF UK se na Václavském náměstí v Praze upálil 16. ledna 1969. 25. ledna 

se jeho pohřeb stal manifestací proti okupantům. O měsíc později se stejným činem 

pokusil vyburcovat společnost student Jan Zajíc. Jako třetí se v dubnu 1969 upálil 

delegát XIV. sjezdu KSČ Evžen Plocek.
141
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   K definitivnímu zlomu došlo na jaře 1969. V březnu porazili naši hokejisté 

na Mistrovství světa ve Švédsku ve dvou zápasech sovětskou sbornou. Oslavy těchto 

vítězství měly pochopitelně nacionální a politický podtext. Po provokaci z řad StB došlo 

k rozbití výlohy sovětské společnosti Aeroflot. Po tzv. „hokejovém týdnu“ začal 

sovětský vůdce L. I. Brežněv požadovat politickou likvidaci reformních představitelů 

na všech úrovních. Velká část ÚV KSČ se nechala zastrašit a rozhodla se podporovat 

Husáka. 17. dubna odstoupil Alexandr Dubček z funkce prvního tajemníka. Do čela 

KSČ byl zvolen Gustav Husák.
142

 

   Po jeho nástupu se začaly rychle měnit personální poměry doprovázené vyhazovy, 

prověrkami a šikanováním. Kádrová očista postihla v několika vlnách celou 

československou společnost. 

 

2.3.1 Zrušení a následné znovuzavedení cenzury 

 

   S rokem 1968 a Pražským jarem přišlo uvolnění i do vztahu mezi stranou a tiskem. 

Nejvýraznějším krokem v liberalizaci médií bylo zrušení cenzury v červnu 1968 – 

k přijetí zákona č. 84/1968 došlo 26. června. „Cenzura je nepřípustná. Cenzurou 

se rozumějí jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu jejich šíření 

hromadnými informačními prostředky.“
143

     

   Ke zrušení ÚPS došlo v červnu 1968. Kolegium MV na 2. schůzi dne 8. června 1968 

podalo zprávu o likvidaci ÚPS a zřízení konzultační služby pro ochranu utajovaných 

skutečností. Další zpráva informuje o splnění usnesení vlády č. 199 z 13. června 1968 

o zrušení ÚPS a zřízení Stálé komise MV pro ochranu utajovaných skutečností.
144

 

   Doba svobody médií ale nevydržela dlouho. Po srpnové okupaci vojsk zemí 

Varšavské smlouvy byl Národním shromážděním 13. září 1968 přijat zákon č. 127/1968 

„o některých přechodných ustanoveních v oblasti tisku a ostatních hromadných 

sdělovacích prostředcích“, kterým byl v Česku zřízen Úřad pro tisk a informace 

(od ledna 1969 začaly v důsledku federativního uspořádání působit Český úřad pro tisk 

a informace (ČÚTI) a na Slovensku Slovenský úřad pro tisk a informace (SÚTI). 

Hlavně však došlo k pozastavení § 17 předešlého tiskového zákona. Zákon v § 3 jen 
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stručně uvádí: „Pozastavuje se účinnost § 17 zákona č. 81/1966 sb., ve znění zákona 

č. 84/1968 sb.“
145

  

   Zákon sice vstoupil v platnost „vyhlášením ve Sbírce 26. září 1968. Ale už – světe, 

div se! – 3. září vyšla první směrnice nového Úřadu pro tisk a informace (ÚTI, ale 

v redakcích se brzo vžila zkratka „útisk“), která zakazovala jakoukoli kritiku SSSR 

a ostatních zemí Varšavského paktu, používání termínu „okupant“ a „okupace“, 

nedovolovala propagovat snahu o vyhlášení neutrality Československa a nařizovala 

respektovat seznamy utajovaných věcí, dodané redakcím ještě na základě červnového 

proticenzurního zákona.“
146

 

  Významné změny ve vztahu KSČ k médiím, které vracely tisk zpátky před rok 1968, 

přišly v dubnu 1969. 2. dubna 1969 vydalo PÚV KSČ na stránkách Rudého práva 

prohlášení O odpovědnosti části sdělovacích prostředků za podněcování nepokojů, 

5. dubna stanovisko výkonného výboru ÚV KSČ Vážné slovo na adresu některých 

novinářů.
147

 8. dubna 1969 přijalo předsednictvo ÚV KSČ „Opatření k upevnění 

vedoucí úlohy strany v řízení sdělovacích prostředků“, v němž předsednictvo 

např. rozhodlo, „aby byli voláni k odpovědnosti komunisté-novináři, kteří v posledním 

období publikovali statě odporující linii strany nebo kteří dovolili publikování takových 

statí.“
148

 

   17. dubna 1969 byl odvolán z funkce Alexandr Dubček a nový první tajemník Gustáv 

Husák prohlásil, že pokud si „strana nezabezpečí svůj rozhodující ideový vliv 

na rozhlas, televizi a tisk, nemůže svou úlohu v tomto státě splnit. (…) Musíme 

přijmout kádrová opatření nebo nějaká jiná opatření. V tom není jiné cesty.“
149

 

   Cesta k masovým čistkám nejen mezi novináři tak byla zcela otevřena. 17. května 

1969 vyšlo v Rudém Právu (jehož redakce byla v dubnu personálně obměněna) Slovo 

do vlastních řad – dokument sepsaný ideology Janem Fojtíkem a Jiřím Stanem, v němž 

se postavili za nový Husákův politický kurz, kritizovali otevřený přístup novinářů 

po lednu 1968 a dávali jim odpovědnost za „aktivizaci antisocialistických sil“ 
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a „vyvolávání protisovětských vášní“.
150

 Tím byla fakticky vyhlášena normalizace, 

jejímž vrcholným dokumentem bylo na dlouhá léta Poučení z krizového vývoje ve straně 

a společnosti z prosince 1970.
151

  

   Jména „neposlušných“ novinářů (a mnoha dalších „neposlušných“ lidí) z předchozího 

období se dostávala na „černou listinu“ režimu. „Předsednictvo ÚV KSČ schválilo 

8. ledna 1971 Směrnici o vedení jednotné centrální evidence představitelů, exponentů 

a nositelů pravicového oportunismu, organizátorů protistranických, protisocialistických 

a protisovětských kampaní a akcí. Na základě této směrnice se v evidenci ocitlo více 

než 10 000 osob a mezi nimi celkem 437 novinářů, vedených v centrální evidenci 

a krajských evidencích; kromě toho 36 novinářů bylo vedeno v evidenci čs. armády. 

K veřejné publicitě uvolnila v červenci 1992 úplné seznamy tehdejší Generální 

prokuratura ČSFR (přinesly je Lidové noviny a Noviny, …). (…) Všem těmto 

novinářům byla zakázána jejich novinářská, publicistická a jakákoli jiná veřejná činnost. 

Ze svých míst byli bez náhrady propuštěni a existenčním potížím s různými následky 

trpěli často nejen oni, ale také příslušníci jejich rodin. Původní seznamy byly navíc 

postupně podle komunistické totalitní libovůle v jednotlivých krajích doplňovány, takže 

celkové počty novinářů pronásledovaných za jejich postoje v období Pražského jara 

a po srpnu 1968 byly mnohem vyšší.“
152
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3. Charakteristika okresu Mladá Boleslav v období 

1945 – 1969 

 

   V následující kapitole popisuji politickou, společenskou a ekonomickou situaci 

ve vymezeném období na Mladoboleslavsku, věnuji se rovněž územně správní 

charakteristice okresu a statistikám o jeho obyvatelstvu. 

   Úvodní část kapitoly se zabývá společenskopolitickým popisem okresu bezprostředně 

po skončení druhé světové války od května 1945 do převzetí moci komunisty v únoru 

1948 (3.1). Podkapitola ve stručnosti shrnuje hlavní problémy okresu, popisuje ustavení 

místní samosprávy, kulturní a spolkový život a také postupnou cestu komunistů 

k převzetí moci. Podobně se podkapitola 3.2 věnuje popisu života v okrese Mladá 

Boleslav v době 50. a 60. let 20. století. Územním vymezením a členěním okresu 

se zabývá část 3.3. Čtvrtá část kapitoly (3.4) popisuje vývoj počtu obyvatel okresu 

a největšího města Mladé Boleslavi, uvádí i některé vybrané demografické a statistické 

údaje. V poslední části je zhodnocena ekonomická a výrobní síla mladoboleslavského 

okresu s podrobnějším rozborem zemědělského a především průmyslového odvětví 

(výroba automobilů), jenž byl (a stále je) pro Mladou Boleslav a její okolí stěžejním 

hospodářským prvkem. 

 

3.1 Poválečná společenskopolitická situace na 

Mladoboleslavsku 

 

   Mladoboleslavsko bylo na konci války stále v držení vojsk wehrmachtu. Mladá 

Boleslav byla 9. května 1945 zasažena rozsáhlým náletem sovětských letadel, po němž 

zůstalo v troskách budov 135 mrtvých Čechů a nezjištěný počet zahynulých Němců. 

Zničeno bylo přes padesát domů, nálet vážně poškodil rovněž automobilku, na 350 

občanů přišlo o střechu nad hlavou.
153

 

   Nově vzniklý místní národní výbor za pomoci dobrovolných brigád občanů problémy 

poměrně rychle odstraňoval – už 24. června vyjel z automobilových závodů první 

po válce vyrobený vůz – nákladní automobil typu 256.
154
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   Velkým společenským tématem bylo vypořádání se s válečnými zločinci 

a kolaboranty. „Mimořádný lidový soud v Mladé Boleslavi vynesl do roku 1947 celkem 

24 rozsudků trestu smrti, které byly provedeny ve dvoře soudní budovy za účasti 

veřejnosti. Mezi potrestanými byli lidé, kteří měli na svědomí mnoho obětí z řad 

civilního obyvatelstva – udavači, konfidenti a kolaboranti a také tři příslušníci místní 

služebny gestapa, (…). Řada odsouzených obdržela vysoké tresty odnětí svobody.“
155

   

   Okresní národní výbor vedl v té době školní inspektor J. Pluhař, předsedou MNV 

se stal nejprve St. Dubský, zakrátko jej vystřídal JUDr. V. Kvasnička.
156

 Komunisté 

začali získávat stále větší vliv nejen v politice, ale i v automobilovém závodě. 

27. května 1945 navštívil Mladou Boleslav Klement Gottwald, o necelý rok později 

sovětský velvyslanec v Praze Zorin. „Zvláště památný den prožila Mladá Boleslav 

8. října 1946, kdy město navštívil prezident republiky Dr. Edvard Beneš.“
157

 

   V prvních poválečných volbách v květnu 1946 na Mladoboleslavsku zvítězili 

komunisté: na okrese získali celkem 24 580 hlasů z celkového počtu 54 315 

odevzdaných lístků, druzí národní socialisté měli 16 901 hlasů. Třetí sociální demokraté 

získali 6 896 hlasů.
158

 Komunisté těsně zvítězili i ve volbách do MNV v Mladé 

Boleslavi – získali 5 432, národní socialisté 5 032 a třetí sociální demokraté 1976. 

V roce 1947 měli komunisté v MNV 18 členů, 15 bylo za národní socialisty, do výboru 

se dostalo také pět sociálních demokratů a čtyři lidovci.
159

 

   Komunisté měli značný podíl svých členů na dosazování tzv. národních správců 

do národní správy podniků. Celkem 83 firem na okrese bylo takto znárodněno, mezi 

nimi i dnešní Škoda auto a.s. – tehdy automobilka s názvem ASAP (Akciová společnost 

pro automobilový průmysl), která v době národní správy na podzim 1945 změnila název 

na AZNP (Automobilové závody, národní podnik). „Znárodněny byly i další 

boleslavské podniky (akumulátorka, lihovar, singrovka, nejdéle, ale marně, odolávala 

Svobodova továrna v Kosmonosech,
160

 Zahrádkova a Dobrého slévárna aj.“
161
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   Kulturní a společenský život okresu měl přirozeně centrum v Mladé Boleslavi. V září 

1945 začalo fungovat profesionální divadlo, v jehož řadách působili známí herci, 

např. M. Růžek, G. Heverle, J. Krulišová aj. Některé spolky obnovily svou 

předválečnou činnost, vznikaly i nové organizace, nejsilnější slovo v nich získávali 

komunisté (Svaz přátel SSSR, Svaz národní revoluce, Svaz české mládeže, Jednotný 

svaz českých zemědělců ad.).
162

 V červenci 1945 navázali na bohatou tradici 

socialistického tisku na Mladoboleslavsku před druhou světovou válkou sociální 

demokraté. Župní výbor ČSSD vydával v regionu týdeník Hlas lidu.
163

  

   Hlavní problém města v letech 1945 – 1948 spočíval v nedostatku bytů – „počet 

žádostí na MNV neklesal pod 7 tisíc a uspokojit se ročně dařilo mezi 700 – 1000 

žadatelů. Nadále trvalo vázané hospodářství, kdy většina základních potřeb byla 

na příděl. Bujel černý trh, množily se případy šmelení, zatajování zásob, falešných 

potravinových lístků. “
164

  

   Komunisté postupně získávali silné pozice potřebné pro definitivní přebrání moci. 

Na Mladoboleslavsku jim k tomu napomáhal i jejich regionální tisk Naše Pojizeří, 

později přejmenovaný na Naše noviny.
165

 Mladoboleslavský historik Karel Herčík 

shrnuje, že komunisté „využili a zhodnotili kapitál, získaný značným podílem 

Sovětského svazu na porážce nacistického Německa, dosáhli převahy svých členů 

a sympatizantů v okresních a místních orgánech státní správy, ovládli policii, do značné 

míry armádu, tajně vytvářeli tzv. lidové milice z řad svých členů, lacinými sliby 

dokonce přesvědčili značnou část venkovského obyvatelstva, řemeslníků a živnostníků, 

že socializovat jejich majetky nechtějí a nebudou.“
166

 

 

3.2 Život na Mladoboleslavsku 50. a 60. let 

 

   Po nástupu komunistů k absolutní moci v únoru 1948 proběhly stejně jako v celém 

Československu i na Mladoboleslavsku četné personální čistky. „Okresní trestní komise 

vedená obávaným J. Kupcem se zaměřila na živnostníky, podnikatele, advokáty, 

sedláky, příslušníky a funkcionáře jiných politických stran, které považovala 

za nepřátele nového režimu. (…) V roce 1950 kromě několika procesů s rolníky, kteří 
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odmítli vstoupit do JZD, proběhly v Mladé Boleslavi dva procesy s „protistátními“ 

živly. Těžké tresty až 25 let žaláře si z těchto procesů zinscenovaných StB odnesly 

i některé známé osobnosti, jako například funkcionář Sokola Ota Mlejnek,
167

 advokát 

Lad. Pavlousek,
168

 ředitel školy K. Košťál,
169

 úředník Václav Syrový či mladý 

Mir. Nevrkla.“
170

 „Stovky Mladoboleslavanů poznaly prostředí táborů nucených prací, 

(…). Nesmyslné kádrování a prověřování znemožnilo značné části mladé generace 

přístup ke středoškolskému či vysokoškolskému vzdělání.“
171

 

   Výraznou oblastí společenského života na Mladoboleslavsku byl sport, především 

lední hokej a kopaná, který byl pěstovaný i v menších obcích okresu a samozřejmě také 

v Mladé Boleslavi. V roce 1953 se v Mladé Boleslavi začal stavět zimní stadion, 

o dvanáct let později byl otevřen ústřední sportovní stadion a také letní koupaliště.
172

 

V roce 1959 Mladá Boleslav „žila“ hokejem – na městském zimním stadionu se totiž 

hrálo pět utkání o umístění na 7. – 12. příčce, vše v rámci hokejového Mistrovství světa 

v Československu. Přestávkový program vyplnili pozdější mistři světa v krasobruslení 

sourozenci Romanovi. „Návštěvy byly impozantní, pět střetnutí zhlédlo 22 909 platících 

diváků.“
173

  

   „Velmi slabá byla v prvních letech komunistického režimu místní publicistika,“ píše 

dále Herčík. „Pěkná knížka Boleslavsko, jejímž redaktorem byl Em. Strnad,
174

 vyšla 

těsně před únorem 1948, a protože obsahovala některé „závadné“ statě a fotografie 
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(z návštěvy Ed. Beneše ve městě), byl celý náklad deponován v okresním archivu 

a později v době tzv. normalizace skartován.“
175

 

   Od druhé poloviny 50. let se společenské i politické poměry začaly uklidňovat. Lidem 

se vedlo lépe, vzrůstala osobní spotřeba,
176

 „vztah mnoha lidí ke státnímu majetku 

přesto postrádal rozlišení mezi poctivou prací a okrádáním. Konzumní způsob života 

získával převahu, duchovní hodnoty byly na ústupu. Šeď každodenního života 

vystřídaly čas od času pravidelné oslavy, průvody a manifestace.“
177

 „Oficiální kultura 

(…) byla ještě v zajetí dogmatických ideologicky služebných konstruktů 

o socialistickém realismu, který byl přes zjevnou vyčpělost uměle označován 

za zosobnění modernosti.“
178

 

   V šedesátých letech se postupně měnil životní styl. Došlo k posílení vzdělanosti, 

rozvíjely se kulturní instituce. Sílil zájem o divadelní představení, kina, koncerty 

či výstavy. „Silně vzrostla společenská poptávka po knižních publikacích a tisku.“
179

 

Někteří lidé otupěli v zájmu o veřejné dění „a své víkendy trávili na chatách 

a chalupách. Zejména mládež začala vyznávat hodnoty, které byly na hony vzdáleny 

ideálům Svazu mládeže – poslouchalo se rádio Luxemburg, vznikaly první rockové 

a beatové kapely, čas budovatelských písní a častušek nenávratně minul.“
180

 Ideálem 

mladých se stával životní styl po vzoru západních států. Začala se měnit „stupnice 

sociálních zájmů a potřeb. (…) Novými životními ideály byla nejvíce zasažena generace 

mládeže.“
181

 

   Lidé ve stranických výborech na okrese si ale žádné změny nepřáli. Několik reformě 

naladěných lidí působilo v místní kultuře, ve školství a v organizacích mládeže. „Patřili 

mezi ně například členové redakční rady měsíčníku Život mladoboleslavské kultury
182

 

Josef Donát, (…) Luděk Maňásek, Jindřich Mařan, Karel Herčík aj. (…) Na jaře 1968 

se i na Mladoboleslavsku (…) sdružili političtí vězni do K 231, bývalí skautští činovníci 

obnovili Junák, vznikl Klub angažovaných nestraníků, aktivizoval se Sokol. V tisku 
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se začaly objevovat do té doby nezveřejněné skutečnosti, například Mařanova reportáž 

o boleslavské věznici v padesátých letech, nebo materiály kritizující pomalý postup 

obrodného procesu v místě.“
183

  

   V srpnu 1968 veškerým pokusům o obrodu socialismu udělala přítrž invazní vojska 

Varšavské smlouvy. Do Mladé Boleslavi dorazili nejprve příslušníci polských jednotek, 

poté i sovětská vojska. „Okresní partajní výbor se rychle distancoval od svých 

srpnových prohlášení („Okupantům ani kapku vody“) a pak spolu s ONV začal úzce 

spolupracovat s vedením sovětských vojsk.“
184

 

   Veřejnost ale tak rychle otočit nedokázala, v následujících měsících se účastnila řady 

stávek a nesouhlasných manifestací.
185

 „Po dubnovém nástupu G. Husáka do čela strany 

začala éra normalizace, v dobovém slovníku „konsolidace společnosti“. Na okrese 

Ml. Boleslav se do evidence režimu zvláště nebezpečných osob, nazvaného „Jednotná 

centrální evidence představitelů, exponentů a nositelů pravicového oportunismu, 

organizátorů protistranických, protisocialistických a protisovětských kampaní a akcí“ 

(publikováno v Lidových novinách a Novinách č. 111 z 27. 7. 1992) dostalo z Mladé 

Boleslavi 23 lidí, mimo jiné (…) Josef Donát, Karel Herčík, (…) Oldřich Jeniš, (…) 

Jindřich Mařan,
186

 (…) Postižených ale bylo mnohem více. Pro své politické názory byli 

propuštěni z práce, často se nesměli věnovat zaměstnání podle své kvalifikace, jejich 

dětem bylo bráněno ve vstupu na střední a vysoké školy, byli sledováni státní 

bezpečností i stranickými kontrolními orgány. Jiní vydrželi na svých místech jen proto, 

že si při prověrkách „posypali hlavu popelem“, hodně se tehdy nosil termín 

o „pomýlení“. (…) Naopak vrcholně spokojeni byli ti, jímž srpen 1968 zachránil jejich 

mocenské posty, často lidé neschopní, nebo naopak všeho schopní.“
187
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3.3 Územní a správní členění okresu 

 

   Mladoboleslavský okres byl za Rakouska – Uherska i během první republiky jako 

jeden z politických okresů součástí Čech. Čechy, Morava a Slezsko byly totiž 

v republice jako země nejvyššími správními celky. V roce 1921 byl vypracován návrh 

na rozdělení Čech do 9 žup, podle kterého se IV. župa mladoboleslavská měla skládat 

z území od Nymburska, Poděbradska, přes Mladoboleslavsko až k Liberecku 

a severním hranicím republiky. Tento návrh však nikdy nebyl realizován, zůstalo 

rozdělení na správní země.
188

   

   Po válce byly místo dřívějších okresních úřadů jako orgány státní a veřejné správy 

ustaveny místní, okresní a zemské národní výbory. Okres Mladá Boleslav zahrnoval 

tehdy 97 obcí s místními národními výbory.
189

 „Podle dekretu prezidenta republiky 

z 27. října 1945 byla dočasně obnovena platnost předválečného územního zřízení: země 

– okres – obec, ale už k únoru 1949 bylo zemské členění nahrazeno krajským: 

v českých zemích vzniklo 13 krajů a počet okresů stoupl ze 151 na 179.
190

 Za každý 

kraj vznikl krajský úřad. 

   Mladoboleslavský okres byl v té době výrazně menším územím než dnes, nepatřilo 

k němu ještě celé Mnichovohradišťsko, tehdejší samostatný okres, ani menší části 

okresů Brandýs nad Labem, Doksy a Nymburk.
191

 „Zatímco sousední okres 

mnichovohradišťský připadl ke kraji Libereckému, mladoboleslavský zůstal jedním 

z 26 okresů tehdejšího Pražského kraje. Nová územní reorganizace přinesla celou řadu 

změn i v našem okrese.“
192

 

   Toto členění vydrželo až do roku 1960, kdy bylo v souvislosti s vyhlášením 

dobudování socialismu ve společnosti zavedeno nové územně správní uspořádání. 

„Zákonem č. 36/60 Sb. ze dne 9. 4. 1960 bylo území ČSSR rozděleno na 10 krajů 
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a území hlavního města Prahy. V sousedství okresu Mladá Boleslav byly zrušeny 

okresy Mnichovo Hradiště, Brandýs n. L a Doksy. Mladoboleslavský okres zůstal 

součástí Středočeského kraje jako jeden z největších okresů co do rozlohy i počtu 

obyvatel.“
193

 

   Po slučování okresů dostalo území okresu podobu shodnou se současným stavem – 

skládalo se z 16 tzv. mikrorajonů. Jejich středisky byly Mladá Boleslav, Bakov 

nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Bezno, Brodce, Březno, 

Čachovice, Dobrovice, Dolní Bousov, Dolní Slivno, Kněžmost, Luštěnice, Mnichovo 

Hradiště, Katusice a Kostelní Hlavno.
194

 

   Celková rozloha okresu Mladá Boleslav po územní reorganizaci v roce 1960 činila 

96 142 ha. Z toho 70,6 % zaujímala zemědělská půda.
195

 Okres zahrnoval 173 obcí, 

z nichž 77 % počtem obyvatel nedosahovalo 500 obyvatel. Více než 64 % lidí však žilo 

ve čtrnácti největších městech a obcích.
196

 

 

3.4 Obyvatelstvo 

 

   V roce 1950 měl mladoboleslavský okres 101 163 obyvatel (počet za území okresu 

nově vzniklé po roce 1960
197

), o deset let později to bylo 107 635 obyvatel. Před 

reorganizací k 30. 6. 1960 měl mladoboleslavský okres 64 276 obyvatel – z bývalých 

okresů Brandýs nad Labem k tomu přibylo 4 887, z okresu Doksy 9 611, 

z mnichovohradišťského okresu 25 722, z okresu Jičín 506 a z okresu Nymburk 2 628 

obyvatel.
198

  

   Celkový počet se v následujícím desetiletí nijak výrazně neměnil (v roce 1965 žilo 

na okrese 106 892, v roce 1970 to bylo 107 072 lidí). Přirozený přírůstek zůstával 

po většinu let v kladných číslech – tzn., že na okrese se více lidí rodilo, než umíralo. 

Opačné znaménko měla hodnota migračního přírůstku – tzv. pasivní migrace – více lidí 
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se z okresu vystěhovalo jinam, než kolik lidí se do okresu přistěhovalo. Rozdíl v těchto 

hodnotách ale nebyl výrazný, celkový počet obyvatel proto zůstával vyrovnaný.
199

  

   Populačně silnější se stávala Mladá Boleslav – podle soupisu obyvatelstva ke dni 

22. května 1947 žilo v Mladé Boleslavi 19 774 obyvatel (z toho 9 551 mužů a 10 233 

žen).
200

 O tři roky později to bylo už 23 204 lidí a v roce 1961 mělo město 26 021 

obyvatel.
201

 Součet z roku 1965 činil 27 791 lidí, v roce 1970 byla Mladá Boleslav již 

třicetitisícovým městem – žilo zde 31 977 občanů.
202

 Město automobilů se tak v tabulce 

nejlidnatějších měst na území dnešní České republiky drželo ve třetí desítce. V roce 

1930 byla Mladá Boleslav na 29. místě (zatímco na přelomu 19. a 20. století byla 

s počtem 13 482 obyvatel na 45. místě), v roce 1950 zaujímala 23. příčku, v roce 1961 

byla 27. a v roce 1970 patřila Ml. Boleslavi 26. pozice.
203

 

   Během šedesátých let se na Mladoboleslavsku zvyšoval počet sňatků i rozvodů, druhá 

hodnota stoupala o něco výrazněji. V roce 1960 bylo oddáno 739 párů, rozvedeno bylo 

111 manželství. O deset let později uzavřeli občané na Mladoboleslavsku 984 sňatků, 

počet rozvodů se zvýšil na 242. Mírně stoupal také počet potratů – 816 v roce 1961, 

1005 v roce 1969.
204

 

   V poválečných letech na Mladoboleslavsku prudce vzrůstala zaměstnanost, především 

díky rozvoji průmyslové výroby a také zapojení vyššího počtu žen do pracovního 

procesu. Celková zaměstnanost činila k 31. 12. 1963 52 580 občanů. Z tohoto počtu 

pracovalo v průmyslové výrobě 27 760 osob (53 %), v zemědělství a lesnictví 13 700 

(26 %) a ve službách 11 120 osob (21 %).
205

 

   Jen ve strojírenském průmyslu pracovalo na Mladoboleslavsku v šedesátých letech 

přes dvacet tisíc pracovníků (22 324 v roce 1961, 24 962 v roce 1971). Průměrná 

měsíční mzda se zvýšila z 1 506 Kčs v roce 1961 na 2 152 Kčs o deset let později, 
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přičemž průměrné měsíční výdělky zaměstnanců AZNP byly vždy o pár desítek korun 

vyšší.
206

 

   O ekonomické síle obyvatel Mladoboleslavska napovídají statistické údaje ze sčítání 

lidu, domů a bytů v roce 1970. Lidé v tu dobu vlastnili 8 852 osobních aut, 

což v přepočtu znamená jeden automobil na 12,1 občanů. Z dalších čísel vyplývá, 

že televizor, pračku a chladničku vlastnila v roce 1970 každá rodina 

na Mladoboleslavsku (jeden tento předmět připadal přibližně na čtyři obyvatele). 

Vzácnější byl kuchyňský robot – o jeden exemplář se podle statistik „dělilo“ 23 lidí.
207

 

   Jedním z poválečných problémů Mladoboleslavska byl nedostatek bytů, do města 

se za prací stěhovalo čím dál více lidí. Statistická čísla o bytové výstavbě dosahovala 

stále vyšších hodnot, mezi roky 1960 až 1971 bylo v okrese postaveno a odevzdáno 

do užívání celkem 5 253 bytových jednotek.
208

 

 

3.5 Ekonomická charakteristika okresu 

 

   Mladoboleslavský okres byl v poválečné éře významný především svým rozvíjejícím 

se strojírenstvím, zejména automobilovým průmyslem. „V r. 1960 dochází k novému 

politicko-správnímu uspořádání v republice, okres Mladá Boleslav v začlenění 

ve Středočeském kraji se stává potenciálně významným okresem, se silnou 

průmyslovou i zemědělskou základnou,“
209

 píše se v publikaci Vývoj státní statistiky 

na okrese Mladá Boleslav 1948 – 1973. 

   „Půdní a klimatické podmínky a skladba průmyslové výroby jej staví do popředí mezi 

okresy, jejichž hospodářský potenciál má značnou celostátní důležitost, přičemž 

význam některých závodů přesahuje rámec státu. Klima a půdní podmínky okresu 

poskytují základní předpoklady pro intensivní zemědělskou výrobu, zejména pro 

produkci cukrovky a obilovin,“
210

 dočteme se v knížce Dvacet svobodných let okresu 

Mladá Boleslav, jež vznikla z popudu ONV Mladá Boleslav k výročí dvaceti let 

od konce války. 

                                                 
206

 Dvacet svobodných let okresu Mladá Boleslav. Mladá Boleslav: ONV, 1965, s. 19 
207

 Ibidem s. 14 
208

 Ibidem s. 32 
209

 Vývoj státní statistiky na okrese Mladá Boleslav 1948 – 1973. Mladá Boleslav: Okresní oddělení 
Českého statistického úřadu v Ml. Boleslavi, 1973, s. 7 – 8 
210

 Dvacet svobodných let okresu Mladá Boleslav. Mladá Boleslav: ONV, 1965, s. 12 



43 

 

   

   Zemědělství bylo výraznou položkou v okresním hospodářství, přes dvě třetiny 

rozlohy okresu z celkové hodnoty 96 142 ha v roce 1960 činila zemědělská půda.
211

 

Objem zemědělské výroby na okrese se v druhé polovině šedesátých let pohyboval mezi 

šesti a sedmi sty milionů korun československých, mírně vyšší podíl připadal živočišné 

výrobě, z rostlinné části hrálo významnou roli pěstování cukrovky.
212

 Ze statistik 

o okresním zemědělství šedesátých let rovněž vyplývá, že zlepšených výsledků 

dosahovali nejen lidé a stroje, ale také krávy i slepice na okrese. Průměrná roční 

dojivost jedné krávy se zvýšila z 2 109 litrů v roce 1961 na 2 548 litrů o deset let 

později. Průměrná slepice snesla na začátku šedesátých let 107 vajec za rok, v roce 1971 

to bylo dokonce 169,6 vajec.
213

 Na okrese působily čtyři státní statky a 79 JZD. 

Jednotlivě hospodařící rolníci obhospodařovali 3 % zemědělské půdy.
214

 

  Dominantní postavení měl však strojírenský průmysl. Podle statistických údajů 

ze sedmdesátých let minulého století činil podíl strojírenství v celkovém objemu výroby 

na okrese 82,3 %. Až za ním se umístil potravinářský průmysl (6 %), zpracování 

celulózy a výroba papíru (3 %) a další složky průmyslové výroby.
215

 

   Automobilka se postupně stávala rozhodujícím podnikem okresu. „Od poloviny 

padesátých let se začal vyrábět typ Škoda 440 Spartak a v roce 1964 zahájil výrobu 

nový závod, produkující typ Š 1000 MB, na nějž později navázaly vozy 

Š 100 a další.“
216

 Informace o novém vozu typu Š 1000 MB se v roce 1964 objevila 

i na stránkách okresních novin Mladoboleslavska: „V minulých dnech vyjely z brány 

mladoboleslavské automobilky dvě nové Škody 1000 MB.“
217

 

   Objem průmyslové výroby vyjádřený v penězích se na Mladoboleslavsku 

v šedesátých letech zvyšoval dost výrazně. V roce 1961 byla celková hodnota 

průmyslových výrobků okresu 2 725 915 000 Kčs, o deset let později to bylo 
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už 7 167 647 000 Kčs. Největší podíl na tom měla automobilka AZNP – 1 104 842 000 

Kčs v roce 1961 a 4 423 656 000 Kčs v roce 1971.
218

 Křivka na grafu výroby 

automobilů stoupala v šedesátých letech strmě vzhůru.
219

  

   Výroba osobních a nákladních automobilů skutečně táhla ekonomiku okresu. 

K dalším významným oblastem patřila výroba lepenek a papíru, výroba akumulátorů, 

zemědělských strojů, vzduchotechnických zařízení, textilní výroba a z potravinářského 

sektoru především pivovarnictví a cukrovarnictví.
220

 

   Druhým nejvýraznějším podnikem po AZNP byl mnichovohradišťský LIAZ 

(Liberecké automobilové závody), jehož výsledky v roce 1961 dosáhly 571 241 000 

Kčs, o deset let později 1 271 947 000 Kčs. Mezi další významné závody okresu patřily 

PANP Mladá Boleslav (Pražské akumulátorky, národní podnik), SEPAP Bělá 

pod Bezdězem (Severočeské papírny), Karbo Benátky nad Jizerou a textilka Tiba 

Josefův Důl. Dosaženými výsledky se tyto závody nemohly rovnat s AZNP a LIAZem, 

hodnoty finančního objemu jejich výroby mezi lety 1961 až 1971 činily několika 

desítek milionů, resp. jednoho či dvou set milionů korun československých.
221

 

   Ekonomická a kulturní situace okresu v roce 1960 byla zhodnocena také na stránkách 

okresních novin: „Průmysl převažuje nad zemědělstvím i ostatními úseky. Přední 

postavení zaujímá strojírenská výroba. Vedle dvou největších závodů AZNP 

v Ml. Boleslavi a LIAZ v Mn. Hradišti zaujímá významné místo výroba Spojených 

závodů na výrobu karborunda a detritu v Benátkách n. Jiz. a Pražské akumulátorky 

v Ml. Boleslavi, které jsou jedinými závody svého druhu v republice. Dále je to 

Stavostroj v Bělé p. Bezd. Z ostatních odvětví jsou to Bělské papírny, textilka 

v Josefově dole a řada dalších závodů potravinářského průmyslu. (…) Zdravotnictví 

v okrese je poměrně konsolidováno a také kulturní síť je poměrně hustá. Mimo 

profesionální scénu působí v okrese na 60 divadelních ochotnických souborů, 5 záv. 

klubů a další pěvecké aj. soubory. (…) Všechny skutečnosti nasvědčují, že okres Mladá 

Boleslav svým průmyslem i zemědělstvím se bude řadit mezi nejdůležitější 

Středočeského kraje a zvláště strojírenství má význam celostátní.“
222
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4. Charakteristika jednotlivých regionálních periodik 

vycházejících na Mladoboleslavsku od roku 1945 do 

počátku normalizace 

 

   V této kapitole na základě historické kvalitativní analýzy popisuji vývoj regionálních 

periodik na Mladoboleslavsku mezi roky 1945 až 1969.  

   V období od konce druhé světové války do února 1948 vycházely v Mladé Boleslavi 

vedle závodního listu AZNP Ventil především dva týdeníky politických stran – 

sociálnědemokratický Hlas lidu a komunistické Naše Pojizeří (Naše noviny). Popisem 

těchto stranických periodik, které jsem studoval v Státním okresním archivu v Mladé 

Boleslavi, se zabývám v kapitole 4.1. 

   Únorový převrat v roce 1948 znamenal útlum mladoboleslavských listů. Až v roce 

1952 vznikly mladoboleslavské vesnické noviny s převážně zemědělskou 

a budovatelskou tematikou Nová vesnice vydávané Okresním národním výborem 

v Mladé Boleslavi. Na ně od roku 1958 navázalo Mladoboleslavsko, v roce 1960 

přejmenované na Zář Mladoboleslavska. Na jejím vydávání se vedle ONV podílel také 

Okresní výbor KSČ v Mladé Boleslavi. Mladoboleslavsko, resp. Zář Mladoboleslavska 

byly již noviny okresní – obsahově se mnohem více zaměřily na politická, společenská 

a zábavní témata. Těmito oficiálními vesnickými, resp. okresními tituly, včetně jejich 

vymezení ve struktuře československého periodického tisku, se podrobně zabývám 

v kapitole 4.2. 

   Po celé mnou sledované období vycházely na Mladoboleslavsku jen závodní noviny 

zaměstnanců automobilky AZNP Ventil. Vzhledem k tomu, že tento list se zaměřoval 

spíše na technická témata, nezkoumal jsem ho podrobně v celém vymezeném období, 

ale zaměřil jsem se na počáteční období 1945 – 1948 a poté na období největších 

politických změn 1968 – 1969, kdy se Ventil na krátkou dobu stal veřejnou tribunou 

pro otevřenou výměnu názorů. Ventilu se věnuje kapitola 4.3 

   Od roku 1961 vydával Osvětový dům v Mladé Boleslavi kulturní měsíčník Život 

mladoboleslavské kultury. Tento kulturní kalendář, z něhož se na konci šedesátých let 

20. století stal významný společenský časopis okresu, charakterizuji na základě 

vyprávění tehdejšího ředitele Osvětového domu Josefa Donáta a po rozboru několika 

dochovaných čísel v části 4.4.1. Na konci padesátých a zvláště v šedesátých letech 
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vycházelo na mladoboleslavském okrese víceméně nepravidelně také několik místních 

novin. Jejich stručný přehled zařazuji do kapitoly 4.4.2. 

   V šedesátých letech působil v Mladé Boleslavi pod oddělením ministerstva vnitra 

tzv. plnomocník Hlavní správy tiskového dohledu (HSTD, později Ústřední publikační 

správy, ÚPS). V Archivu bezpečnostních složek v Praze se mi podařilo vyhledat 

dochované materiály o působení tohoto cenzora. Vybrané příklady zásahů nejen 

v tištěných periodikách, ale i dalších oblastech veřejného života v okrese, uvádím 

v kapitole 4.5. 

 

4.1 Regionální listy politických stran třetí republiky 

 

   Po skončení druhé světové války začaly na Mladoboleslavsku opět vycházet dva listy 

politických stran. Na bohatou tradici socialistického tisku v regionu navázal v červenci 

1945 sociálnědemokratický týdeník Hlas lidu, ještě o necelé dva měsíce dříve na konci 

května 1945 vyšlo první číslo Našeho Pojizeří, týdeníku KSČ. 

 

4.1.1 Hlas lidu – list ČSSD 

 

   Hlas lidu
223

 vycházel každou středu jako týdeník Československé sociální demokracie 

pro župu mladoboleslavskou.
224

 Náklad týdeníku dosahoval tří tisíc výtisků.
225

 První 

číslo vyšlo v Mladé Boleslavi 11. července 1945, týdeník vydával Župní výbor 

Československé sociální demokracie v Mladé Boleslavi (od května 1946 Krajský výbor 

Československé sociální demokracie v Mladé Boleslavi) a tiskl Jaroslav Chládek 

tamtéž. Od třetího čísla byly noviny tištěny u Bratří Stiepelů v Liberci (od 18. čísla 

Grafické a nakladatelské podniky Cíl Liberec). Od šestého čísla se v týdeníku začaly 

více objevovat černobílé fotografie a karikatury. Také se změnila grafická podoba názvu 

titulu.
226

 V květnu 1946 se tisk Hlasu lidu vrátil opět k J. Chládkovi do Mladé 

Boleslavi, přičemž se opět mírně změnila grafická podoba titulu.
227
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 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 1994, s. 164 
226

 Foto titulu viz příloha č. 5. 
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 Foto viz příloha č. 6. 
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   Prodejní cena se po dvou číslech snížila z jedné koruny a padesáti halířů na jednu 

Korunu československou. Dvojčíslo na konci roku 1945 stálo dvě Koruny 

československé, od druhého ročníku od ledna 1946 se pak cena vrátila na počáteční výši 

jedné koruny a padesáti haléřů, po čtyřech vydáních stál Hlas lidu opět dvě koruny.  

   Odpovědným redaktorem byl Antonín Šnýdr, župní tajemník Čs. strany sociálně 

demokratické v Mladé Boleslavi. Do týdeníku přispívali vedle lokálně známých 

osobností
228

 především členové strany a poslanci: např. ministr průmyslu Bohumil 

Laušman, ministr výživy Václav Majer, poslanec Prozatímního Národního shromáždění 

za Mladoboleslavsko a člen MNV v Mladé Boleslavi Jaromír Jodas,
229

 ústřední 

tajemník strany Blažej Vilím a další. 

 

4.1.1.1 Cíle týdeníku 

 

   Cílem týdeníku bylo pracovat pro zájmy Národní fronty Čechů a Slováků a přispívat 

k jednotě socialistických stran. Základním cílem bylo také vzbuzení zájmu občanů 

v regionu o věci veřejné. „Že naopak musí mít každý občan zájem na zvelebování své 

obce, ke kterému má i svými silami přispěti. Tomuto úkolu právě krajinský list může 

hodně přispěti. (…) Chceme si všímati poměrů našeho kraje. Chceme seznamovati své 

čtenáře s historickým vývojem, dnešní jeho tvářností, jeho hospodářskou strukturou, 

jeho potřebami na všech úsecích dnešního života,“
230

 píše v úvodním článku Co chceme 

z prvního čísla Jaromír Jodas. Vyzývá také k participaci vzdělané veřejnosti na obsahu 

týdeníku: „Abychom dobře plnili svůj úkol, potřebujeme spolupracovníky. Voláme 

proto učitele, profesory, techniky a vůbec odborníky kteréhokoli oboru, aby svými 

příspěvky pomohli nám v této záslužné práci, jež bude sloužiti jen všeobecnému 

prospěchu našeho kraje!“
231

 

 

                                                 
228

 Místní učitelé, úředníci aj., např. prof. Bohuslav Pavlíček, člen ONV v Mladé Boleslavi Václav Tomeš, 
místopředseda libereckého Národního výboru Antonín Urban ad. 
229

 Jaromír Jodas (1898 – 1974) byl regionální levicový politik a kulturní pracovník. V mládí pracoval jako 
úředník nemocenské pojišťovny v Benátkách, později byl přeložen do Mladé Boleslavi. Od r. 1914 členem 
sociálně demokratické strany. Během nacistické okupace se zapojil do odboje, po válce byl členem MNV 
v Mladé Boleslavi a poslancem prozatímního Národního shromáždění. Přispíval do okresních novin Zář 
Mladoboleslavska a do časopisu Život mladoboleslavské kultury. BENEŠ, Luděk. Osobnosti 
Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 84 
230

 JODAS, Jaromír. Co chceme. Hlas lidu, 11. 7. 1945, roč. 1, č. 1, s. 1 
231

 Ibidem s. 1 
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4.1.1.2 Formálně obsahová analýza 1945 - 1948 

 

   Obsahová skladba týdeníku měla ustálenou formu. Týdeník měl čtyři strany o čtyřech 

sloupcích ve formátu A3, výjimkou bylo poslední dvojčíslo roku 1945 s osmi stranami. 

Úvodní straně dominoval název titulu a jeden či dva články politického charakteru, 

obvykle se silným nádechem socialistického programu zaměřeného především 

na dělníky, zemědělce, ale i na drobné podnikatele a řemeslníky. Objevovaly se i zprávy 

z lidových soudů s nacisty a kolaboranty.  List udržoval styky se zahraničím, například 

s Labouristy z Velké Británie.
232

 Úvodní stránka 10. čísla prvního ročníku byla 

věnována osobnosti T. G. Masaryka.
233

 První straně čísla 16 z 1. května 1946 

dominovaly oslavy Svátku práce.
234

 Ve středu strany byly v rámečku umístěny verše, 

často s tematikou národa, země, slovanství, socialismu, oslavující svobodu.
235

 

   Druhá a třetí strana patřily aktuálním zprávám z regionu, různým výročím 

a historickým exkurzům. Objevoval se rámeček s rubrikou Vzpomínáme! připomínající 

významné zemřelé a zavražděné osobnosti z období druhé světové války z regionu. 

Hned v prvním čísle vyšla v tomto rámečku vzpomínka mj. na dva redaktory Stráže 

Pojizeří, sociálně demokratického tisku z předválečné doby. „Dnes prozatím jen letmo 

vzpomínáme zejména redaktorů Stráže Pojizeří soudruha Václava Luláka a Rudolfa 

Denkeho. Soudruh Lulák, který byl na naší župě velmi oblíben, působil posledně 

v Moravské Ostravě, odkud byl Gestapem odvlečen do polského Osvěčíma a tam, v této 

smutně proslulé lidomorně, zemřel. Soudruh Denke, jenž převzal redakci 

po s. Lulákovi, odešel počátkem roku 1939 do Pardubic, kde byl na udání českých 

zrádců, že ve svých článcích, v jinotajích, zlehčuje německý režim, zatčen. Jeho 

podlomené zdraví nemohlo dlouho odolávat strašlivému týrání.“
236

 

                                                 
232

 Labouristé udržovali s mladoboleslavskou župou přátelské vztahy. List např. uveřejnil dopis 
od Labouristů adresovaný tajemníku B. Vilímovi: Labour Party zdraví československý lid. Hlas lidu. 20. 
9. 1945, roč. I, č. 11, s. 1; v roce 1946 Mladou Boleslav dokonce navštívil anglický poslanec John Lewis, 
následně mladoboleslavským socialistům zaslal poděkování za vřelé přijetí. John Lewis píše 
mladoboleslavských soudruhům. Hlas lidu. 20. 6. 1945, roč. 1, č. 23, s. 1 
233

 Hlas lidu. roč. 1, č. 10, s. 1; Osobnosti TGM se věnoval také Hlas lidu, roč. 2, č. 9. K odkazu TGM se 
Hlas lidu vrátil také u příležitosti 9. výročí úmrtí prvního československého prezidenta - Hlas lidu. 12. 9. 
1946, roč. 2, č. 33.  
234

 Hlas lidu. 1. 5. 1946, roč. 2, č. 16, s. 1 
235

 Např. básně Oslava svobody, B. Pavlíček; Vděk, J. Boudyš; Tvář ošlehanou, J. M. Palát; Píseň 
architekta, E. Jaloux; Nad novým jarem, sb. Odvanuté listy, H. Kohoutová-Brzáková, U řek, sb. Květy 
intimních nálad, A. Sova aj. 
236

 Vzpomínáme! Hlas lidu. 11. 7. 1945, roč. 1, č. 1, s. 2 
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   Zejména v prvních měsících po skončení války vycházely články s protinacistickou 

tematikou, příběhy o nacistické bestialitě,
237

 zpočátku pravidelně vycházela rubrika 

„Náš odboj doma i za hranicemi“, zveřejněn byl seznam zadržených kolaborantů 

a nacistů v regionu,
238

 jeden sloupek občas patřil umělecké próze s tematikou 

protinacistického odboje či válečného boje proti nacistům.  

   Mezi pravidelné rubriky, oddělené nejprve tučnou čarou z obou stran (později jen 

slabším rámečkem nebo podtržením), patřily „Zprávy ze župy“, kde jednotlivé kratší 

zprávy měly kapitálkami nadepsáno, z jaké oblasti župy zpráva je (TURNOVSKO, 

SEMILSKO, BENÁTECKO, MĚLNICKO, NYMBURSKO, apod.). Tato rubrika byla 

nejobsáhlejší, rozrůstala se a postupem času vytlačila některé jiné. Dalšími 

pravidelnými obsahovými částmi byly „Náš odboj doma i za hranicemi“, „Ze života 

strany“, „Odborová hnutí“, „Co týden dal“, „Ze světa“, Ze světa filmu“
239

, „Svět 

očima krajanů“, „Kultura“ o divadle a literatuře a „Tělesná výchova“. Posledně 

jmenovaná rubrika – dnes bychom ji nazvali jednoduše „sport“ – někdy přesahovala 

na čtvrtou, poslední stranu. Ta totiž byla téměř celá věnována lokální inzerci. 

   Na poslední straně byly zastoupeny nejen rámečky čistě reklamní povahy, ale také 

inzeráty typu Hledám, Koupím, Přijmu dělníka, apod. Později se na čtvrté straně 

objevovaly také rámečky s trestními nálezy okresních národních výborů v župě.  

   Hlas lidu byl týdeníkem politické strany, proto zejména s blížícími se volbami 

se zvyšoval počet agitačně zaměřených příspěvků a předvolebních hesel.
240

 16. května 

1946 navštívil Mladou Boleslav předseda vlády Zdeněk Fierlinger.
241

 Předvolební boj 

vyvrcholil 22. května 1946, kdy 19. číslo Hlasu lidu představilo kandidáty 

Československé sociální demokracie pro mladoboleslavský kraj. Týdeník vyšel v tomto 

případě jako zvláštní vydání zdarma. Následující číslo z 29. května přineslo na prvních 

dvou stranách podrobné výsledky voleb z kraje. Ve volbách získali nejvíce hlasů 

komunisté (24 580 hlasů z celkového počtu 54 315 odevzdaných lístků, druzí národní 

socialisté měli 16 901 hlasů. Následovali sociální demokraté se ziskem 6 896 hlasů.
242
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 Např. článek Zaslavského Objev neuvěřitelné německé bestiality převzatý z moskevské Pravdy. Hlas 
lidu. 18. 7. 1945, roč. 1, č. 2, s. 2 
238

 Seznam zajištěných v Mladé Boleslavi. Hlas lidu. 18. 7. 1945, roč. 1, č. 2, s. 1 
239

 Zájem týdeníku o film se během roku 1946 výrazně zvýšil; od počátečních stručných zmínek 
k podrobným recenzím nových filmů s fotografií. 
240

 Foto předvolebního vydání viz příloha č. 7 a č. 8. 
241

 Návštěva předsedy vlády s. Zdeňka Fierlingera v Mladé Boleslavi. Hlas lidu. 29. 5. 1946, roč. 2, č. 20, s. 
2n 
242

 Úhrnné výsledky voleb. Hlas lidu. 29. 5. 1946, roč. 2, č. 20, s. 1 
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   List v průběhu roku 1945 a 1946 informoval také o průběhu odsunu Němců. „(…) 

v posledních třech týdnech provádíme zvýšeným tempem odsun Němců. Plníme tak 

další bod programu, na němž se usnesla košická vláda a který schválilo Prozatímní 

Národní shromáždění. I cizina se dívá na náš odsun jinak, než tomu bylo ještě před 

krátkou dobou (…), světový tisk nám již nemůže vyčítat některé tvrdosti, které 

se z počátku snad děly,“ píše reportáž v srpnu 1946.
243

 V téže době se např. v rubrice 

Zprávy ze župy objevila informace o průběhu odsunu v Doksech. „Odsun Němců 

v Doksech blíží se pomalu svému zakončení. V nejbližších dnech bude odsunuto 

několik posledních desítek Němců a tím stanou se Doksy jedním z prvních opravdu 

českých měst v pohraničí. Všichni Němci jsou shromažďování ve sběrném táboře 

ve Žďáru, odkud jsou vlaky odváženi do ruského pásma v Německu.“
244

 

   V průběhu roku 1946 ustálená forma jednotlivých rubrik ustupovala, zůstaly jen 

nejobsáhlejší „Zprávy ze župy“, ostatní články vycházely jednoduše pod konkrétním 

titulkem tak, jak je známe dnes. Podval druhé strany patřil rozhovorům 

či dobrodružným příběhům z historie (autor prof. Bohuslav Pavlíček
245

). V několika 

pokračováních vyšel v tomto umístění „Vývoj socialistického tisku v kraji 

boleslavském“.
246

 Na čtvrté straně během roku 1946 značně ubylo inzerce, 

oproti množství několika desítek inzerátů v roce 1945 se v létě roku 1946 daly inzeráty 

mnohdy spočítat na prstech jedné (a druhé) ruky. Od podzimu se počet inzerátů opět 

mírně zvýšil, vánoční dvojčíslo přineslo dokonce tři strany plné inzerátů. 

   V týdeníku, obvykle v podvalu druhé strany, vycházelo i několik úryvků z beletrie.
247

 

   Závěrem roku 1946 vyšel Hlas lidu jako vánoční dvojčíslo – poprvé s barevně 

odlišenou grafikou (titulní strana – název v modrém poli, modrý obrázek, modrá kresba 

svíčky a větvičky přes text).
248

 

   Třetí ročník začal článkem Zd. Fierlingera převzatým z Práva lidu o naší politické 

současnosti a budoucnosti.
249

 Rok 1947 byl prvním rokem dvouletého plánu. První 

straně nadále dominovaly polemické články politického charakteru (někdy 
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 Jak je odsunujeme? Hlas lisu. 1. 8. 1945, roč. 2, č. 27, s. 2 
244

 Zprávy ze župy. Hlas lidu. 1. 8. 1945, roč. 2, č. 27, s. 6 
245

 Bohuslav Pavlíček (1902 – 1962) působil nejprve jako strojní inženýr na Ostravsku, poté jako odborný 
středoškolský pedagog v Mladé Boleslavi. Vedle přispívání do novin se věnoval také básnické tvorbě. 
BENEŠ, Luděk. Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2009, s. 158 
246

 Seriál Vývoj socialistického tisku v kraji boleslavském vyšel v šesti pokračováních v Hlasu lidu. roč. 1, 
č. 6, s. 2; č. 10, s. 2; roč. 2, č. 1, s. 4; č. 3, s. 2; č. 5, s. 2 a č. 12. s 2. 
247

 Např. z románu Jiřího Klečky Byl jsem rozveden; z povídek: Emil Krejčí: Narodil jsem se onoho dne; 
B. Trefil: Evička, L. Vlásta: Pan c. k. komisař aj. 
248

 Foto stránky viz příloha č. 9. 
249

 FIERLINGER, Zdeněk. K naší politické situaci. Hlas lidu. 9. 1. 1947, roč. 3, č. 1, s. 1 
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s celorepublikovým přesahem). Z obsahu článků je znát, že někteří autoři cítili nejistotu 

o dalším směřování společnosti. V létě a na podzim 1947 je politická situace vypjatá, 

což se projevuje i v obsahu úvodních článků, varujících před vnitřním politickým 

bojem. „Ve chvílích, kdy všechna naše starost a práce by měla být namířena 

k odstranění vážných obtíží, které se najednou postavily v cestu úspěšného budování 

osvobozené republiky, rozpoutala se uvnitř státu divoká bouře mezi politickými 

tábory,“
250

 píše šéfredaktor Hlasu lidu Antonín Šnýdr v sloupku Kroky do tmy v září 

1947. Varuje zároveň před přílišnou stranickostí. V dalším čísle Šnýdr vykládá závěry 

celostátní dohody mezi sociální demokracií a komunisty, která má vést k sjednocení 

Národní fronty. „Bylo nutno počítat s tím, když byla podepsána dohoda mezi 

čs. sociální demokracií a komunistickou stranou, že jí bude v zápětí zneužíváno. 

To se také stalo. Politicky nezdravý vývoj v naší republice, který probíhal od loňských 

parlamentních voleb, způsobil v minulých dnech vážnou krisi ve státě. (…) Co je 

účelem dohody? Aby byl obnoven slušný poměr mezi stranami Národní fronty a aby byl 

uveden v život Blok tří socialistických stran. (…) Dohoda s komunisty byla začátkem. 

(…) Sociální demokracie nepomýšlela nikdy a nepomýšlí na jakoukoliv formu spojení 

se s komunisty.“
251

 

   Další stránky týdeníku přinášely počátkem roku různé zprávy z kraje, nová úřední 

nařízení, články o pojištění atd. Obsah článků byl čím dál více politický: usnesení 

okresních výborů a resoluce stranických konferencí, projevy sociálnědemokratických 

politiků, atd. Nadále sice nechyběly stručné zprávy ze světa, události v regionální 

kultuře a sportu, ale články politické a stranické povahy dostávaly stále více prostoru. 

Obsah týdeníku opět ukončovala inzerce – zajímavé je, že na počátku roku 1947 

množství inzerce výrazně kleslo na jeden až dva inzeráty týdně – v lednu až březnu 

se často jednalo o pozvánku na ples či zábavu některé z velkých organizací v regionu. 

V průběhu roku vycházely v podvalu druhé strany beletristické texty na pokračování.
252

 

   První květen a oslavy svátku práce se v Hlasu lidu projevily mimo jiné zbarvením 

titulní strany do ruda, s kresbou vlajkonoše na pozadí textu. 

   Od září 1947 měl list novou grafickou i obsahovou podobu. Tisk týdeníku převzaly 

grafické podniky Cíl v Liberci. Formát A3 byl prodloužen, pravý sloupek titulní strany 

v červeném rámu s názvem „Neděle ve sportu“ přinášel víkendové sportovní výsledky. 
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 ŠNÝDR, Antonín. Kroky do tmy. Hlas lidu. 16. 9. 1947, roč. 3, č. 26, s. 2 
251

 ŠNÝDR, Antonín. Klidně a s rozvahou. Hlas lidu. 23. 9. 1947, roč. 3, č. 27, s. 2 
252

 Např. Nemoc a smrt A. C. Nora, Tanec smrti K. Rejmana, Sestra N. Jemeljanové, Rodí se gigant 
B. J. Hurona a v závěru roku špionážní román Muži z vysílačky E. Kágé ad. 
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Týdeník měl nově šest stran a sportu se vedle úvodního sloupce zcela věnovaly 

i poslední dvě stránky s červenými nadpisy. Druhá strana přinášela krátké zprávy 

z pražského tisku z minulého týdne a zajímavosti z ciziny. Nejrůznějším krajským 

a lokálním zprávám ze stranických konferencí, z místní kultury, místních národních 

výborů, informacím o dopravních nehodách a krádežích atd. patřily třetí a čtvrtá strana. 

Po únoru 1948 bylo vydávání týdeníku zastaveno.
253

 

 

4.1.2 Naše Pojizeří (od 14. čísla Naše noviny) – list KSČ 

 

   Týdeník Naše Pojizeří vycházel na Mladoboleslavsku od čtvrtka 31. května 1945 jako 

list Krajského výboru Komunistické strany Československa v Mladé Boleslavi. 

Od 14. čísla z 30. srpna 1945 vycházel jako Naše noviny. Periodikum vydávalo Tiskové 

družstvo KSČ v Mladé Boleslavi u zdejší tiskárny Hejda & Zbroj. 

   Naše Pojizeří se prodávalo za jednu korunu československou. Odpovědným 

redaktorem byl V. Dědek,
254

 od 13. čísla redakci vedl Josef Pavlíček. Mezi časté 

dopisovatele a autory článků patřili Gustav Souček
255

 (předseda Krajského výboru KSČ 

v Mladé Boleslavi) a Naďa Kupcová (autorka fejetonů a uměleckých příspěvků). 

 

4.1.2.1 Cíle týdeníku 

 

   Posláním týdeníku Naše Pojizeří bylo hlásat komunistické myšlenky, propagovat 

Komunistickou stranu Československa, Sovětský svaz a jeho představitele, podporovat 

dělníky a pracující ve snaze po sjednocení. Objevovaly se výzvy k finanční podpoře 

strany a jejího tisku. „My, komunisté, chceme být i nadále tím, čím jsme byli dosud: 

úderníky pravdy. Chceme razit cestu pracujícímu lidu k lepší, šťastnější budoucnosti. 
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Bojujeme za jeho práva proti spekulantům, kšeftařům, šmelinářům a ulejvákům. 

Chceme stát všude na prvé linii, jako na barikádách, kde šlo dosud o život. Nebojíme se 

ani čerta. Voláme k spolupráci dělníky rukou i mozku. Čtěte a myslete, diskutujte, 

vyzbrojte se pro život! Staňte se také komunisty, odvážnými a schopnými „inženýry 

marxismu“, po jakých volal už Lenin. Otvíráme široce dveře do strany a žádáme 

především lidi kvalitní. Komunista je a bude nejlepším synem svého národa, u nás 

stejně jako v SSSR,“
256

 píše šéfredaktor V. Dědek. 

   Po skončení války přinášel list reportáže ze soudů s kolaboranty a zrádci, zdůrazňoval 

provinění soukromníků a obchodníků spolupracujících za války s Němci. Často byla 

v týdeníku otištěna otevřená výzva občanům, aby nahlásili takové případy ze svého 

okolí. Příklad z třetího čísla z června 1945: „Pracující veřejnosti! Nadešel čas zúčtování 

s válečnými zbohatlíky. Mnozí obchodníci a živnostníci těžili během celé války 

z vázaného hospodářství a v pravém slova smyslu vydírali na svých zákaznících. (…) 

Vyzýváme celou veřejnost, aby nám oznámila konkrétní případy. Žádáme o písemná, 

podepsaná prohlášení. Nikdo se nemusí obávat nepříjemností. Změnily se poměry a my, 

pracující složka národa, se cítíme tak silní, že chceme být hodně nepříjemní těm, kteří 

na nás po dobu války vydělávali.“
257

  

   Styl článků a redakčních výzev a provolání byl rázný, tvrdý a neústupný, mnohdy 

radikální. Nejen v textech článků, ale i v nadpisech se často objevovaly imperativy, 

výrazy typu musíme, nesmíme, nedovolíme, nepřipustíme, síla, jednota, práce, lid. List 

se bojovně vymezoval proti jiným stranám a jinému stranickému tisku, zejména proti 

národním socialistům a lidovcům. Příkladem budiž článek šéfredaktora V. Dědka Mýlite 

se, pane doktore! reagující na úvahu dr. Skácela, otištěnou v Lidové demokracii, orgánu 

Československé strany lidové: „Mýlíte se, pane doktore, domníváte-li se, že mlčky 

spolkneme vaše vývody, které jste „obratně“ zaobalil povídáním o spolupráci 

a o čistých úmyslech. (…) a i když přílišný radikalismus není vždy žádoucí, to, co jste 

napsal vy, je pustá černá reakce a tu nestrpíme.“
258
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4.1.2.3 Formálně obsahová analýza 1945 

 

   Naše Pojizeří vycházelo na čtyřech stranách formátu A4, na každé straně byly čtyři 

sloupce. První straně dominoval titul se symbolem hvězdy.
259

 Na úvodní straně byly 

zpočátku dva až tři články tematicky zaměřené na propagaci komunistických hesel, 

práce, národní jednoty a očištění. Přetiskovaly se články z Rudého práva, prohlášení 

komunistických politiků, především ministra informací Václava Kopeckého. 

   V prvních číslech se články často vracely k válce, přinášely reportáže z Krajského 

soudu v Mladé Boleslavi Zrádci za mřížemi. Na první straně obvykle nechyběla báseň, 

několik proletářských veršů, fejeton či pár odstavců z beletrie. Od třetího čísla týdeník 

pravidelně otiskoval části doslovného znění ústavy SSSR. Během léta byly tématem 

číslo jedna žně. Po změně názvu titulu vycházel na první straně seriál Komunističtí 

členové vlády s portréty politiků (K. Gottwald, V. Kopecký, Z. Nejedlý aj.) V 17. čísle 

se překvapivě objevil krátký rámeček s přepisem části rozhlasového projevu prezidenta 

Edvarda Beneše, v němž prezident zmiňuje odkaz Masaryka. Jinak se obě jména 

prvních československých prezidentů v týdeníku téměř neobjevovala. Výjimkou bylo 

ještě 22. číslo z konce října 1945, kdy se obsáhlejší článek věnoval výročí vzniku 

republiky. Masarykova zásluha na demokracii sice byla stručně uznána, daleko více 

však list popisoval, jak zhoubný kapitalismus dovedl první republiku ke krizi a nakonec 

i k válce. Mnohem více prostoru pro text včetně fotek Lenina a Stalina získalo výročí 

Velké říjnové socialistické revoluce hned v následujícím vydání. 

   Na druhé a třetí straně vycházelo mnoho drobných regionálních zpráv z kulturního 

a společenského života, úředních oznámení, přetisků vyhlášek, článků soudruhů - 

dopisovatelů, prohlášení okresních výborů KSČ, usnesení schůzí družstev, odborových 

hnutí apod., mezi něž byl občas zařazen proletářský verš nebo citát Lenina. Mezi 

pravidelné rubriky zvýrazněné kapitálkami a oddělené čarou patřily ZPRÁVY KSČ 

Z ASAPU, ORGANISAČNÍ, LISTÁRNA, ŠACHY, TĚLOVÝCHOVA. Později přibyla 

rubrika krátkých zpráviček Od nás a ze světa. Rubrika LISTÁRNA vycházela jen 

v prvních několika číslech a sloužila ke komunikaci s dopisovateli: „Všem 

dopisovatelům: Poukazujete-li na zlořády veřejného života, nebojte se podepsat. (…) 

L. Sigmundová: Byla jste netrpělivá a otiskla rukopis ve Svob. slově. To se všem 

nedělá, i když jsme tím získali místo. – Soudr. Bukovský: Adolfe, nezlob se – až příště. 
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Budeme muset zvětšit rozsah čísla. – Uzávěrka listu pro dopisovatele v úterý v poledne. 

Co přijde později, jde automaticky do příštího čísla.“
260

 

   Čtvrtá strana byla zcela zaplněna inzercí – reklamními sděleními a inzeráty zaměřené 

především na nabídku pracovních míst. Množství inzerce se postupem času zvyšovalo, 

inzeráty občas zasahovaly i do třetí strany. Od čtvrtého čísla se v týdeníku začaly 

objevovat černobílé fotografie, zvyšovala se grafická úroveň inzerce. Po změně názvu 

na Naše noviny se prostor pro inzerci mírně omezil, na čtvrté straně do ní zasahovala 

rubrika TĚLOVÝCHOVA. 

 

4.1.2.4 Změna názvu 

 

   V jedenáctém čísle vyšla na první straně výzva Hledáme nový název listu: „Okresy 

Jičín, Mělník, Nymburk a Poděbrady se dožadují rozšíření našeho časopisu. Protože 

však těmito okresy bohužel Jizera neprotéká, hledáme nový název pro náš list. 

Vydavatelstvo zásadně souhlasí se změnou, a proto se obracíme na naše čtenáře 

s žádostí, aby nám pomohli. Dobré podnětné návrhy pošlete tak, abychom je měli 

v pondělí 13. srpna. Rádi bychom zachovali slůvko „Naše“. (…) od 14. čísla budeme 

mít náš list s novým jménem, takovým, abychom uspokojili požadavek celého 

mladoboleslavského kraje. Současně provedeme omezení insertní stránky a získané 

místo věnujeme lepšímu zpravodajství zmíněných okresů.“
261

  

   V dalším čísle vyšlo oznámení o novém názvu Naše noviny, který navrhlo několik 

čtenářů. Upozornění
262

 na nový název vyšlo tučně na první straně i v 13. čísle, které 

jako poslední neslo ještě název Naše Pojizeří.  

 

4.1.2.5 Naše noviny – formálně obsahová analýza 1945 - 1948 

 

   Nový název přinesl i nové cíle týdeníku, který se sám pasoval do role vůdčího 

regionálního tisku. Změny shrnoval článek redakce Našim novinám do vínku 

ve 14. čísle: „Změna názvu našeho časopisu měla být pouze formální. Ale nebude. 

Chceme, abychom s novým názvem přinesli i znatelnou změnu v kvalitě našeho 

týdeníku. Chceme, (…) aby skutečně representoval své veliké poslání být mluvčím 
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politického vedení největší vládní strany na celém mladoboleslavském kraji. Chceme 

v něm zachytit a řídit celý politický a hospodářský život kraje, aby byl mluvčím všeho 

českého pracujícího lidu měst i venkova, (…).  

   Po bohatých zkušenostech našich počátků, kdy zde jako v celém veřejném životě hrála 

značnou roli improvizace, chceme pevnou nohou vkročit do nové etapy zápolení 

za mohutnou prosperitu našeho státu a největší blaho našeho národa. Chceme 

tak vybudovat náš časopis, aby všichni dobří Češi v celém našem kraji, jak v Boleslavi, 

tak v Turnově, v Semilech, v Jičíně, na Mělníku, v Dubé, v Mnich. Hradišti, v Žel. 

Brodě, v Nymburce a v Poděbradech mohli říkat: To jsou skutečně naše noviny.“
263

 

   List se skutečně ještě více zpolitizoval, heroizoval komunisty a hodnotu práce. 

Organizoval různé hromadné závodní a odborové akce, například pracovní neděle 

a dobrovolné brigády. „Komunisté republice! Členstvo KSČ na mladoboleslavském 

okrese bude pracovat v neděli dne 23. září 1945 ve prospěch republiky. Ve všech 

závodech a ve všech místech okresu vypracují organizace KSČ podrobný plán práce, 

který včas oznámí okresnímu sekretariátu. Všichni do práce!“
264

  

  Na třetí straně přibyla nově rubrika Kulturní okénko informující o budoucích 

divadelních představeních, koncertech, výstavách, přednáškách apod. Přibylo krátkých 

regionálních zpráv, rozdělených odrážkou po jednotlivých okresech 

mladoboleslavského kraje, informujících převážně o činnosti místních organizací KSČ 

(Generalissimus Stalin jmenován čestným občanem Poděbrad, Mimořádná schůze KSČ 

v Jičíně, Pracovní brigáda KSČ Všechlapy, Bavlna ze SSSR pro Železnobrodsko atd.) 

   Od prosince byla na druhé straně zavedena nová rubrika Čtenáři píší „Našim 

novinám“. „Pište nám o všem, co dobrého i špatného vidíte kolem sebe v našem 

politickém dění,“
265

 vyzývala redakce své čtenáře. 

   Druhý ročník týdeníku přinesl vedle zvýšení prodejní ceny na jednu korunu a padesát 

haléřů také nového odpovědného redaktora Jaroslava Doležala. První lednové číslo roku 

1946 začínalo velkým titulkem Komunistická strana nastupuje - všemi silami 

do rozhodujícího roku výstavby republiky! Značnou část prostoru listu naplňovaly 

v začátku roku přípravy VIII. sjezdu KSČ. Ve třetím čísle,
266

 připomínající mj. výročí 

Leninova úmrtí, byl na dvou zvláštních stranách otištěn dopis ÚV KSČ všem členům 

strany k přípravě sjezdu, podepsaný předsedou Gottwaldem a ústředním tajemníkem 
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Slánským. Na třetí straně přibyla nová rubrika Diskuse k VIII. sjezdu strany. Od února 

se v týdeníku objevovala agitační zvolání a předvolební hesla, zvýrazněná velkým 

tučným písmem a podtržením: „Silná KSČ nejspolehlivější záruka národní svobody 

a státní nezávislosti“
267

, „Každý komunista získá k VIII. sjezdu KSČ nové členy a nové 

odběratele tisku!“
268

 

   V této době se překvapivě objevil na titulní straně i malý portrét T. G. Masaryka, 

pod nímž článek zajímavě „vysvětloval“ Masarykův postoj k demokracii a socialismu. 

Autor článku došel k názoru, že „podstatu demokratického zřízení viděl Masaryk 

v práci. Demokracie vyžaduje práci ode všech a nechce, aby plodů práce užíval ten, kdo 

nepracuje.“
269

 

   Článek o Masarykovi byl ale skutečně jen výjimkou z převážně ustáleného 

obsahového schématu konce zimy a jara 1946: první strana – propagandistické články 

a úvahy Josefa Dumka nad stavem domácí politiky (Kdo seje vítr, sklidí bouři 
270

), 

portréty komunistů – členů vlády. Druhá a třetí strana – regionální články o tom, kde 

se co díky komunistům buduje, kde se co komunistům povedlo, nebo naopak kde se co 

nekomunistům nepovedlo, doplněné nálezy z lidových soudů a zprávami z kultury. 

Obvykle nechyběla ještě tučně vytištěná předvolební hesla. Čtvrtá strana nadále patřila 

inzerci, i když část strany, kde dřív bývaly sportovní zprávy, nahradily krátké informace 

z okresů.  

   Po oslavách 1. máje a vzpomínkách na osvobození, které zabraly velkou část obsahu 

prvních dvou květnových čísel, se tématem číslo jedna staly volby a jejich výsledky. 

Čísla 20 a 21 vyšly s předvolební přílohou na osmi stranách.
271

 Vedle volební propagace 

KSČ se list vymezil zejména proti Národním socialistům. Číslo 21 přineslo na druhé 

straně srovnání toho, co za okupace psalo ilegální Rudé Právo a o čem psal tisk 

Národních socialistů: „Zatím co Rudé Právo vycházelo v illegalitě a jeho redaktoři byli 

popravování a mučeni, Melantrichův tisk se dal úplně do služeb hitlerovského 

Německa.“
272
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   25. číslo
273

 z 20. června 1946 začínalo neobvykle pozitivní zprávou, že Edvard Beneš 

byl znovu zvolen prezidentem. Ostatní zprávy z první strany se věnovaly především 

vzniku vlády K. Gottwalda a novým ministrům za KSČ. V podvalu druhé strany 

se začaly pravidelně objevovat reportáže J. Doležala, např. z místních výrobních 

závodů, a V. Dědka z nacistického kriminálu a koncentračního tábora Mauthausen. 

   Na podzim 1946 navštívil Mladoboleslavsko prezident Beneš, což se stalo 

významným tématem i pro Naše noviny. Od č. 41 se zvýšila prodejní cena na dvě 

koruny a týdeník změnil grafickou podobu názvu titulu, podtitul se změnil z původního 

List Komunistické strany ČSR pro Mladoboleslavský kraj na pro pracující lid Švermova 

kraje.
274

 Na první straně přibyl rámeček krátkých postřehů z regionu Kukátko. Nově 

se list na straně tři více věnoval knihám, filmu a programu kin. Čtvrtá poslední strana 

zůstala obvykle zcela zaplněna inzercí. 

    Na konci října 1946 se list více než výročí vzniku ČSR věnoval prvnímu výročí 

vydání znárodňovacích dekretů a vyhlášení dvouletého plánu. „Slavný říjen – Vedle 

svátku našeho prvního osvobození slavíme letos také první výročí vydání dekretů 

presidenta republiky o znárodnění. (…) Vzpomeňme si jen na ty dny před rokem, 

(…)kdy desítky tisíc dělníků vyslechli z úst hlavy státu radostnou novinu, že naše 

továrny a doly jsou již opravdu naše, že lidská práce byla konečně osvobozena 

od vykořisťování a že přízrak nezaměstnanosti navždy zmizel v minulosti.“
275

 

   Celá první strana čísla 47
276

 byla zasvěcena padesátinám Klementa Gottwalda. Vedle 

velkého portrétu a životopisného oslavného medailonu zde vyšel výběr citací 

z Gottwaldových projevů. 

   Úvodník poslance za KSČ Gustava Součka otevřel první číslo třetího ročníku listu 

Naše Noviny. Popisoval v něm úspěchy minulého roku a úkoly pro budoucí dobu. 

Zmínil také varování politickým odpůrcům a jeho tisku, což svědčí o mediálních 

přestřelkách, které v této době probíhaly celkem často: „Ale co říci tomu, když lidé, 

kteří mají nejméně práva mluvit, zneužívají svobody projevu a tisku a snaží se šířit jed 

nenávisti v řadách národa. My, jako strana, i náš tisk, jsme zdrženlivě posuzovali 

výstřelky tisku našich přátel, avšak i naše trpělivost má své meze. To ať si naši přátele 

uvědomí, až provedou bilanci svojí činnosti za minulý rok.“
277
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   První číslo vyšlo na osmi stranách; více než polovina obsahu patřila inzerci. 

V následujících měsících ale inzerátů na čtvrté straně – stejně jako v sociálně 

demokratickém tisku Hlas lidu – výrazně ubylo. Třetí a čtvrtá strana přinášela rubriky 

nově zvýrazněné kresbou: Náš kalendář, Film, Nové knihy, Lidová správa, Ze života 

strany, Lidové soudy. Grafická podoba těchto nadpisů se v průběhu roku ještě mírně 

změnila. 

   V březnu 1947 týdeník vzpomínal na 97. výročí narození T. G. Masaryka. V kratším 

textu Josef Dumek hodnotí a vysvětluje Masarykův význam a odkaz mj. slovy: 

„Komunisté, jako nejdůslednější a nejrealističtější národní a lidoví politikové, jdou 

ve stopách velikého národního učitele a rozvádějí dále jeho učení pro současnou dobu 

i pro šťastnou budoucnost národa.“
278

 

   Týdeník na první straně často otiskoval projevy vrcholných politiků KSČ: Gottwalda, 

Slánského, Kopeckého aj. K nim a k dalším událostem celonárodní a světové politiky 

také dodával patřičná vysvětlení. V dubnu vystoupil v Mladé Boleslavi ministr 

informací Václav Kopecký, jeho návštěvě list věnoval velkou pozornost. Stejně tak 

souběžně probíhající Krajské konferenci KSČ a následujícím oslavám Prvního máje 

a výročí osvobození (Den vítězství). Přibylo zpráv o SSSR (mj. rubrika Zajímavosti 

ze Sovětského svazu).  

   Od léta se na druhé straně listu objevila v rámečku rubrika Ozvěna týdne, na poslední 

čtvrté straně začal opět vycházet sport – především výsledky a tabulky kopané. 

V červenci a srpnu byly častým tématem první strany žně, resp. neúroda kvůli suchu 

a pomoc SSSR. Další zprávy se často věnovaly plnění plánu jednotlivých závodů 

v kraji, výstavbě obcí, brigádám atd.  

   V září 1947 došlo k dohodě mezi KSČ a sociální demokracií na společném postupu 

v otázce zdanění milionářů, což reflektoval i týdeník Naše noviny: „Dohoda 

socialistických stran neznamená oslabení Národní fronty, jak se to pokouší svým 

čtenářům namluvit „nár. soc. tisk“, ale naopak přinese její utužení. (…) Rozbijí iluze 

reakcionářů o vytvoření komunistického bloku, nebo dokonce o vyloučení komunistů 

z vlády.“
279

 

   Týdeník se často vymezoval proti tisku národních socialistů. Například při řešení 

restituce továrny na traktory Svoboda v Kosmonosích. „Pan továrník (…) použil 

nabídnutých stránek Svobodného slova, které se za něj rozhodně postavilo a udělalo 
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z něho novou oběť, ne-li nového gestapismu, tedy zvůle několika lidí, kteří dosadili 

do jeho podniku národní správu.“
280

 V následujících vydáních se objevilo několik 

pozitivních článků o této továrně řízené národní správou na podporu tvrzení, že ta vede 

podnik k rozkvětu a původní majitel by z továrny chtěl mít opět užitek.
281

 

   Počátek listopadu přinesl na stránkách Našich novin zejména oslavy 30. výročí vzniku 

SSSR. Koncem roku list často informoval o odhalené šmelině v souvislosti s veřejným 

zásobováním
282

 (slovo „šmelinář“ patřilo mezi frekventované výrazy Našich novin) 

a o sílící důvěře občanů v KSČ v jednotlivých okresech.
283

 Například v září 1947 

se v regionu do KSČ přihlásilo 340 nových členů během deseti dnů.
284

 

   Poslední číslo roku 1947 začíná článkem Pod prapory KSČ prací do nového roku 

1948: „Mohutná komunistická rodina stále roste a do nového roku vstupuje s velkými 

nadějemi, ku kterým ji opravňuje správná dosavadní politika i práce soudružské 

veřejnosti na všech úsecích výstavby naší republiky.“
285

 

 

4.2 Vesnické a okresní noviny Mladoboleslavska 50. a 60. let 

 

   Pojmy „vesnické“ a „okresní noviny“ měly ve struktuře socialistického periodického 

tisku svou definici. Tomuto terminologickému vymezení se věnuje kapitola 4.2.1. 

   Na Mladoboleslavsku vycházely oficiální vesnické noviny vydávané Okresním 

národním výborem v Mladé Boleslavi od roku 1952. Jmenovaly se Nová vesnice, jejich 

podrobnější popis obsahuje část 4.2.2. Přímým pokračovatelem Nové vesnice se stalo 

v roce 1958 Mladoboleslavsko (podkapitola 4.2.3), které představuje přechod 

k okresním novinám. Navázaly na ně v roce 1960 už čistě okresní noviny Zář 

Mladoboleslavska, které spolu s ONV vydával také OV KSČ Mladá Boleslav. Tento list 

podrobně charakterizuji v části 4.2.4, speciálně se zaměřuji na období let 1968 – 1969 

(4.2.4.2).   
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4.2.1 Vymezení okresních novin 

 

   Vydávání okresních novin v socialistickém pojetí bylo u nás zavedeno po únoru 1948 

podle sovětského vzoru. Jejich posláním bylo politicky působit na pracující lid 

a zvyšovat jeho politickou angažovanost. Spolu se závodním tiskem měly mít rovněž 

funkci kulturně osvětovou a vzdělávací. Během léta 1950 začaly na většině okresů 

vycházet vesnické noviny vydávané příslušným okresním národním výborem, někdy 

ve spolupráci se stranickými či odborovými organizacemi. Jejich hlavním úkolem bylo 

„propagovat a organizovat socialistickou zemědělskou výrobu“. Obvykle šlo o listy 

s týdenní periodicitou, s průměrným nákladem 2 100 výtisků. Noviny byly rozšiřovány 

do všech obcí na okrese, mezi pracovníky jednotných zemědělských družstev (JZD) 

a státních traktorových stanic (STS). 
286

 

   „V roce 1951 je na území Československa 117 vesnických novin. (…) Organizační 

sekretariát KSČ přijal v březnu 1952 usnesení ke zvýšení účinnosti okresních 

zemědělských novin. Podle tohoto usnesení měly být okresní zemědělské noviny 

vydávány jako týdeník o dvou stranách ve všech zemědělských okresech. Tyto noviny 

se staly významným pomocníkem strany při prosazování linie IX. Sjezdu KSČ při 

združstevňování zemědělství. Ve druhé polovině padesátých let se postupně prosazovala 

objektivní potřeba rozšiřovat vesnickou, tj. zemědělskou tematiku na tematiku 

celookresní.“
287

 Počet vesnických novin se postupně zvyšoval – v roce 1952 vycházelo 

v okresech 156 titulů, o rok později to bylo 180 vesnických novin.
288

 

   „V letech 1959 až 1961 se vesnické noviny mění na okresní.“
289

 „Stále zřetelněji 

se však ukazovalo, že vesnické noviny, úzce zaměřené na venkov a jeho 

politickoodborné záležitosti, nemohou nahradit tiskovinu se všeobecnějším obsahem 

uspokojující i další sociální skupiny občanů žijících v okrese.“
290

 V době přijetí zákona 

č. 36/1960 sb. o regionalizaci došlo zároveň s územními změnami i ke změnám 

v podobě místního tisku. „Dne 29. 4. 1959 bylo přijato usnesení ÚV KSČ O poslání 

a úkolech místního tisku, obsahující samostatnou část o okresních novinách, (…)“
291

 

Hlavní změna se týkala především obsahu. „V porovnání s vesnickými novinami 
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se zásadně změnila jejich obsahová orientace: převážně zemědělskou problematiku 

nahradil univerzální obsah s jednoznačným územním aspektem, zaměřeným na okres 

se všemi jeho zvláštnostmi v oblasti politicko-společenské, ekonomické, sociální, 

kulturní apod. Tato univerzálnost se projevila i v rozšíření funkcí okresních novin 

např. o vzdělávací, zábavní apod.“
292

 Toto usnesení mj. uvádělo, že vážným problémem 

místního tisku je jeho rozdílná úroveň „při zajišťování politických, výrobních 

a kulturních otázek a úkolů. Vedle dobrých časopisů existují i časopisy s velice nízkou 

úrovní, kde obsah jednotlivých čísel je vytvářen nahodile, má převážně informativní 

a popisný charakter.“
293

 Dokument obsáhle označil hlavní nedostatky místního tisku, 

vytyčil závodním i okresním časopisům hlavní politické úkoly, navrhl opatření pro 

zlepšení jejich řízení, věnoval se i výrobním problémům, podmínkám pro vydávání, 

také postavení redaktorů aj.
294

 

   Následovala další přijatá opatření ústředního výboru strany ke krajskému a okresnímu 

tisku.
295

 V šedesátých letech se ustálila struktura, kdy každý kraj měl mít svůj deník 

vydávaný KV KSČ a v každém okrese vycházel týdeník. V červenci 1960 byla přijata 

Základní směrnice rozvoje periodického tisku do roku 1965, která nabádala k rozšíření 

rozsahu, k zlepšení grafické podoby a zvýšení počtu výtisků na 1 000 obyvatel.
296

 „Ne 

všechny noviny se v tomto období stejně úspěšně vyrovnaly s novými úkoly. V této 

situaci vedlo usnesení předsednictva ÚV KSČ ze 14. 12. 1966 k zániku některých titulů 

okresních novin, např. na Slovensku jejich počet klesl z 31 na 19. Podle usnesení 

zanikly okresní noviny zpravidla v těch okresech, kde náklad nedosahoval 8 000 

výtisků. Toto kritérium bylo uplatněno bez přihlédnutí k rozdílné velikosti okresů 

a rozdílným podmínkám pro vydávání okresních novin.“
297

 Už za krátký čas se ukázala 

objektivní potřeba novin v okresech, kde zanikly, a proto bylo předcházející usnesení 

zrušeno (8. 5. 1968).
298

 

   Počet okresních novin v českých zemích se mezi lety 1955 až 1960 pohyboval kolem 

180 (Slovensko cca 90), jednorázový náklad dosahoval za Česko 368 – 412 tisíc výtisků 
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(Slovensko 180 – 249 tisíc). Od roku 1960, kdy došlo ke snížení počtu okresů, 

vycházelo v české části republiky 73 – 74 okresních novin (na Slovensku 31 – 32), 

celkový náklad českých okresních novin se zvyšoval až na 580 tisíc výtisků v roce 1964 

(slovenské noviny se stále pohybovaly kolem hranice 200 tisíc kusů). Po roce 1966, 

kdy bylo několik titulů kvůli usnesení ÚV KSČ zastaveno, klesly celkové počty 

okresních novin v letech 1966 – 1970 na 57 – 64 v Česku (17 – 29 na Slovensku, náklad 

491 – 541 tisíc v českých zemích a 175 – 301 tisíc výtisků na Slovensku).
299

 V roce 

1966 vycházelo k 30. 6. v Československu celkem 95 okresních a 375 závodních 

novin.
300

 

 

4.2.2 Nová vesnice 

 

   Týdeník Nová vesnice, časopis Okresního národního výboru v Mladé Boleslavi, 

vycházel v letech 1952 – 1957, od 1. ledna 1958 byl přejmenován na Mladoboleslavsko. 

Vydávání listu bylo povoleno výnosem ministerstva informací z 27. března 1952. 

Vydavatelem týdeníku byl Okresní národní výbor v Mladé Boleslavi, list tiskly 

Středočeské tiskárny, závod Mladá Boleslav. Redakci řídil Stanislav Plocek, od 38. čísla 

3. ročníku Marie Vojtíšková. 49. číslem z roku 1957 začal redakci řídit Josef Jeřábek. 

Mezi dopisovatele patřili V. Tomeš, V. Balšánek, V. Rybář, J. Votava a také Josef 

Donát, o němž pojednává příloha č. 1. Značný prostor dostávaly příspěvky dalších 

dopisovatelů (okresní archivář E. Svárovský, předseda ONV K. Havlíček, členové 

národních výborů různých úrovní v okrese, předsedové a členové družstev aj.). 

   Prodejní cena listu začala na 10 haléřích. Od 19. čísla 3. ročníku, kdy se formát 

týdeníku zvětšil z A4 na A3, se cena zvýšila na dvojnásobek. List také změnil grafickou 

podobu titulu a dostal nový podtitul Budovatelský týdeník okresu Mladá Boleslav. 

Květnová a červnová dvojčísla roku 1955, zvýrazněná červenou barvou, stála 40 haléřů. 

Od 1. ledna 1956 distribuovala týdeník poštovní novinová služba, předplatné na rok 

stálo 10, 40 Kčs, na půl roku 5,20 Kčs a na čtvrt roku 2,60 Kčs. 
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4.2.2.2 Cíle týdeníku 

 

   Hlavním cílem týdeníku, jehož vydavatelem byl Okresní národní výbor v Mladé 

Boleslavi, bylo upevnit a posílit pozici družstev a kolektivního hospodářství v okrese, 

zejména na vesnicích a menších obcích. Současně list sloužil ke stranou vytyčenému 

cíli vychovat politicky uvědomělé zemědělské pracovníky. Výraznými hesly a slogany 

se snažil agitovat ve prospěch strany a státu. V období voleb představoval stranické 

kandidáty. Podával informace především zemědělcům a družstevníkům, zpravoval 

o stavu plnění dodávek, přinášel zprávy ze stranických a závodních konferencí, 

organizoval pracovní dobrovolné směny a brigády, podporoval „radostnou práci“ 

pro lid. Útočně vystupoval proti odbojným lidem, kteří se nechtěli podvolit 

kolektivizaci. Příklad připomínající filmové Všechny dobré rodáky lze nalézt hned 

v prvním čísle roku 1954 v článku Družstva si narušovat nedáme, v němž autor (Sk.) 

poukazuje na případ několika „neposlušných“: „Jak si počínal v družstvu družstevník 

Josef Prkno? Napadal naprosto nezdůvodněně funkcionáře JZD. (…) Jeho manželka 

jako jediná v obci nevstoupila do JZD, (…). Byl několikráte družstevníky upozorněn 

na nesprávný postoj vůči družstvu, nedal se přesvědčit a naopak rozšiřováním řečí 

třídních nepřátel narušoval pracovní morálku. Stejně takový postoj byl i jeho manželky, 

která odmítala v JZD pracovat. (…) Nyní již bude následovat vydělení pozemků 

a vyúčtování s ním (…). Stejně tak rozhodli družstevníci v JZD Rejšice o Dlouhém Jos. 

a Povolné M., v Hor. Slivně o Slezákovi a Miškovské a stejně tak se stane každému 

družstevníku, když nebude dodržovat stanovy čl. 20 i ostatní povinnosti plnit. Nestačí 

jen odpracovat stanovené minimum PJ, ale je zapotřebí svým chováním a poměrem 

k družstevnímu hospodaření druhým vytvořit spokojené prostředí a ne je otravovat. 

Proto družstevníci trvejte na dodržování vzorových stanov, nenechte si družstva 

rozvracet.“
301

 

 

4.2.2.3 Formálně obsahová analýza 1952 - 1957 

 

   Nová vesnice vycházela zpočátku ve formátu A4 na čtyřech stránkách, každá ve třech 

sloupcích. První strana přinášela významná politicko-hospodářská sdělení, často 
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celorepublikového či krajského charakteru (o čem rozhodla vláda, jak probíhá národní 

sklizeň, proč kysne mléko, jak musí družstevníci pracovat atd.). 

   Druhá a třetí strana se věnovala zprávám z okresu, z jednotlivých JZD, vyzdvihovala 

nejlepší pracovníky, informovala o stavu plnění dodávek, a to nejen prostřednictvím 

článků, ale i grafů a tabulek. Mezi nimi se objevily i Tabule cti a Tabule hanby, kde 

týdeník uveřejňoval jména deseti nejlepších, respektive nejhorších dodavatelů z řad 

družstev i soukromě hospodařících osob. „V našem okrese máme však i soukromě 

hospodařící zemědělce, na které žádné usnesení strany a vlády neplatí, pracují po staru 

a neumějí neb nechtějí se podíleti řádným plněním státních dodávek na budování 

socialismu v naší vlasti. Jsou to zemědělci: Josef Řípa, Benátky n. J., č. 36, Adášek 

Josef, (…).“
302

  

   Čtvrtá strana nabízela čtenářům recenze knih – rubrika Z nové zemědělské literatury – 

a články o tělovýchově na venkově a sportovní výsledky – rubrika Tělovýchova a sport 

na vesnici. 

   Po změně formátu na A3 v roce 1954 vycházel list obvykle na dvou stranách o pěti 

sloupcích (u zvláštních příležitostí, např. voleb či konferencí byl rozsah týdeníku 

dvojnásobný). Na první straně byl vedle titulu umístěn rámeček s propagandistickým 

sloganem, často převzatým z provolání ÚV KSČ nebo zaměřeným na mládež. 

„Po vzoru sovětských lidí staň se HRDINOU socialistické práce.“
303

 „To, co Ti odpíral 

starý režim, dává Ti naše strana a vláda. Přihlaš se do zemědělské mistrovské školy. 

Po dobu Tvého školení bude Tvoje rodina finančně zajištěna.“
304

 Týdeník se často 

obracel k mládeži, například aby ji přesvědčil o volbě zemědělského vzdělání. Zbytek 

strany obvykle zaplňovalo kolem pěti až sedmi článků převážně s politickým či 

zemědělským tématem. Druhá strana přinášela rubriky Kultura naší vesnice (později jen 

Kultura), Z nové zemědělské literatury (od roku 1956 Nové knihy) a Tělovýchova a sport 

na vesnici (později jen Sport). V průběhu roku 1954 přibyla rubrika Hovoří místní 

rozhlas, od 4. ročníku přejmenována na Rozhlasovou universitu. Občasně se objevovaly 

také rubriky Naše myslivost a Vesnice a národní pojištění. Reklamní sdělení vycházela 

velmi výjimečně a omezila se na reklamu Jednoty nebo Státní pojišťovny. 
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   Od roku 1955 výrazně přibylo černobílých fotografií. Některá vydání měla barevně 

zvýrazněnou první stranu - červeně, zeleně či modře.
305

  

   Během roku 1956 se na druhé straně často objevoval podval, v němž vycházely 

nejčastěji reportáže dopisovatelů – družstevníků z okresu, dále historické exkurzy 

o Mladoboleslavsku z pera archiváře E. Svárovského.  

   Ze stereotypu regionálních zpráv ze zemědělství vystupuje v listopadu 1956 zpráva 

z první strany o poražené kontrarevoluci v Maďarsku. „Kontrarevoluce v Maďarsku 

byla díky Sovětské armádě zneškodněna a maďarský lid se vrací k mírovému 

pokojnému budování své země.“
306

 

   V 16. čísle roku 1957 informuje týdeník o vzniku nového lokálního tisku, který 

vydával Místní národní výbor v Bezně. „Bezenské noviny informují občany o všech 

událostech v předvolebním období. Svým obsahem jsou zajímavé a pestré. První číslo 

vyšlo 28. 3. 1957. Řídí je náš dopisovatel Jan Zahrádka.“
307

 

   Květnová čísla Nové Vesnice se věnovala především volbám do národních výborů, 

čísla 19 + 20 a 21 + 22 vyšla jako dvojčísla za 40 haléřů. Číslo 24 přineslo výsledky 

voleb: „Volby do národních výborů na našem okrese potvrdily pevnou a nerozbornou 

jednotu našeho lidu a vítězství lidově demokratického zřízení.“
308

 V okrese tehdy žilo 

43 569 oprávněných voličů. 

   Hlavním tématem podzimu bylo 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. 

Jednotlivá družstva se u této příležitosti předháněla ve stanovování závazků sklidit letos 

více a dříve. Namísto oslavných článků však přineslo 49. číslo z 15. listopadu zprávu 

o smrti presidenta Antonína Zápotockého. Jeho památce byla věnována i celá první 

strana následujícího čísla. 

   K 52. číslu z 6. prosince 1957 vyšla poprvé dvoustránková satirická příloha 

Louskáček.
309

 Toto číslo stálo kvůli příloze 50 haléřů. „Na vědomost se dává, že každý 

měsíc jednou, vždy v prvním nebo druhém týdnu, bude v našich novinách 

Mladoboleslavska vycházet tato satirická příloha, ve které budeme uveřejňovat perličky 

pro zasmání, zprávy k zamyšlení a oznámení ke smutku, při čemž všechny budou z míst 

vám známých nebo blízkých, pouze a výhradně z okresu mladoboleslavského.“
310
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   Poslední číslo Nové vesnice vyšlo 20. prosince 1957 na čtyřech stranách za 40 haléřů. 

V něm píše odpovědný redaktor Josef Jeřábek: „Dostáváte dnes do rukou poslední 

letošní číslo svých okresních novin „Nové Vesnice“. (…) Od nastávajícího roku jsme 

připravili v našich okresních novinách několik změn. Předně je to změna názvu, kdy 

bude místo „Nové vesnice“ vycházet „MLADOBOLESLAVSKO“, a ne v pátek, ale již 

v úterý, tak, aby bylo možno do jeho obsahu zahrnout všechny časové materiály z konce 

předcházejícího týdne, včetně sportovní rubriky. Další naší snahou je zvýšení rozsahu 

tiskových stran a podstatné zvýšení nákladu výtisků, aby okresní noviny 

Mladoboleslavska mohlo odebírat a číst co nejvíce obyvatel celého okresu.“
311

 

 

4.2.3 Mladoboleslavsko 

 

   Týdeník Mladoboleslavsko byl pokračovatelem Nové vesnice. Vydával ho rovněž 

ONV v Mladé Boleslavi, tiskly Středočeské tiskárny, národní podnik. Odpovědným 

redaktorem zůstal Josef Jeřábek.  

   Týdeník vycházel v úterý, aby mohl přinést výsledky víkendových sportovních 

utkání. Rozsah i cena se oproti Nové vesnici zdvojnásobily – na čtyři strany o pěti 

sloupcích a na 40 haléřů za číslo. V průběhu roku 1958 ale pravidelně vycházela 

i dvoustránková vydání za 20 haléřů. Tituly některých čísel a zveřejněné fotografie byly 

občas podbarveny modře. 

 

4.2.3.1 Formálně obsahová analýza 1958 - 1960 

 

   List se změnou rozsahu změnil i strukturu zpráv a umístění rubrik. Na první straně 

se objevily krátké zprávy v rubrice Mezi námi. Sloupek druhé strany patřil rubrice 

Čtenáři nám píší, třetí strana přinesla na dvou sloupcích Kroniku týdne či Krátce 

okresem nebo jen Stručně. Na poslední straně vycházela vedle sportu i rubrika Kultura 

a umění. Koncem roku 1958 se v levém sloupku objevovaly rubriky Perličky o různých 

zajímavostech z obcí a rubrika Ze soudní síně. 

   Během roku 1958 vyšlo jako součást listu i několik zvláštních vydání. Ve čtvrtek 

1. května 1958 vyšlo mimo číslování zvláštní prvomájové vydání zdarma. Na jeho první 

                                                 
311
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straně
312

 byla kresba dělníka s rudým praporem, slovo tajemníka OV KSČ Josefa 

Pokorného a báseň Věry Proftové. V červnu a červenci vyšly spolu s prvním číslem 

zvláštní letáky vyzývající k mimořádným pracovním směnám. Tyto jednostránkové 

tiskoviny hrály organizační a agitační roli ve svolávání lidí k dobrovolným brigádám.
313

 

K poslednímu číslu z 31. prosince 1958 byl přiložen kalendář na rok 1959. 

   V dalším ročníku Mladoboleslavska přibyla v dolní části první strany pravidelná 

rubrika Reportáž týdne. Například šéfredaktor Josef Jeřábek psal o protialkoholní léčbě 

na okrese. „Tam, v takzvaných odvykacích kůrách, při nichž se využívá dávivých 

vlastností některých látek, se jim (alkoholikům – pozn.aut.) postupně alkohol zhnusí. 

Opakovaným podáváním těchto látek se současným podáváním alkoholického nápoje 

se vytváří u nemocných dávivý reflex a pacient silně zvrací. (…) Kolik podobných 

případů bychom na Mladoboleslavsku našli? Stačí jen nahlédnout do seznamu 

protialkoholní poradny v Ml. Boleslavi, která všechny alkoholiky na okrese eviduje, 

(…). Tato tabulka ukazuje, že počet evidovaných osob stále roste: převážnou většinu 

tvoří dospělí muži, otcové rodin, zaměstnaní v průmyslu, především v AZNP.“
314

  

   V prvním čísle z roku 1959 vyšla na první straně báseň Cesta do vesmíru 

R. Schwertnera a u ní krátká zpráva otočená o 90°, v níž list informoval o prvním 

meziplanetárním letu Sovětského svazu k měsíci. „Celý svět byl touto zprávou 

ohromen. (…) Všude, i v našem městě byla tato zpráva přijata s nadšením a – téměř 

otevřenými ústy.“
315

 

   1. března 1959 vyšlo zvláštní letákové vydání na jednom listu zmenšeného formátu 

A3, které přineslo přetisk referátu předsedy ONV v Mladé Boleslavi Václava Rejnarta 

z okresní konference JZD o výsledcích družstev z minulého roku a o plánech pro 

následující období.
316

  

   Mezi sledované březnové události patřilo Mistrovství světa v hokeji v Československu 

– v Mladé Boleslavi bylo totiž sehráno pět zápasu a trénink zde měli i hokejisté 

sovětské sborné. Redakce k týdnu, v němž se utkání hrála, připravila zvláštní denní 

letákové vydání k těmto zápasům a k pobytu zahraničních sportovců v regionu.
317
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   12. číslo připomínalo výročí 20 let od nacistické okupace Československa. Vedle 

fotografie nacistů pochodujících městem napsal úvodní vzpomínkový sloupek Jan 

Kupec, dlouholetý člen KSČ a bývalý bezpečnostní referent revolučního národního 

výboru, který zdůrazňoval, aby se nikdy nezapomnělo na tuto kapitolu našich dějin.
318

 

   Téměř celý obsah 14. čísla patřil plánu rozvoje okresního hospodářství na rok 1959, 

který byl schválen ONV. Podle něj měl okresní rozpočet deficit přes padesát milionu 

Ksč: příjmy: 39 111 000 x Výdaje: 93 497 000 Kčs.
319

 

   Letní a podzimní čísla se vedle pravidelných rubrik věnovala především žním, soutěži 

družstev ve sklizni různých plodin a dobrovolným pomocným brigádám.  

   Rozsah Mladoboleslavska se ustálil jen na dvou stranách.
320

 Téměř tak zmizely 

zprávy ze sportu. Výsledkový servis tak mnohdy přinášel jen krajský list Svoboda, který 

od října 1959 zvýšil periodicitu na tři čísla týdně.
321

 Na druhé straně patřil celý jeden 

sloupek krátkým zprávám dopisovatelů v rubrice Z redakční pošty.  

   V posledním čísle roku 1959 informuje redakce čtenáře o změnách do dalšího 

ročníku. „Velkou změnu přinese rok 1960 v obsahu našeho místního tisku. Ústřední 

výbor KSČ vydal totiž směrnici, aby se dosavadní vesnické noviny změnily na skutečné 

celookresní noviny, aby psaly o zemědělství, průmyslu, kultuře i sportu. (…) Jen jedna 

věc se nám ještě nepodařila, a to – zvětšení rozsahu našich novin na čtyři stránky týdně. 

Současný nedostatek tiskového papíru brání tomuto rozšíření. Ale i tato situace bude 

brzy vyřešena a věříme, že nejpozději od 1. ledna 1961 budeme mít čtyřstránkové 

noviny pravidelně.“
322

 

   Je zajímavé sledovat, jak se list stavěl k užívání anonymity. Redakce upozornila 

dopisovatele, aby své příspěvky podepisovali. „Vždyť dnes se nikdo nemusí bát 

podepsat se pod dopis, kterým oznamuje jakékoli neřesti a nesprávnosti.“
323

  

   V posledním čísle roku 1959 najdeme na poslední straně v rubrice Z redakční pošty 

text Anonym, který také přišel, reagující na článek Mladoboleslavska o církvi: 

„Soudruhu redaktore. K Vašemu článku v Mladoboleslavsku „Věda vítězí nad 

náboženstvím“, dovoluji si Vám sděliti následující: Píšete, že v kostele není vidět 

mladých lidí; ale kolik mladých lidí vidíme na schůzích, ve spolcích, v nár. i uličních 
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výborech. Většinou tuto práci zastávají starší lidé. Za to jsou vidět, jak píšete na filmech 

a v divadlech, ale i v hostincích a opilí na ulici, jak jste též o tom psali, mnozí nechodí 

z obavy do kostela, aby jim to neuškodilo, když nyní se vede akce proti náboženství. 

Nestojí těchto několik řádků za uvážení? Čtenářka Mladoboleslavska“
324

 

    Tento zveřejněný dopis reagoval na článek Věda vítězí nad náboženstvím – 

Je sv. Mikuláš? Je čert? Nač jsou kostely? z čísla 50, který označuje náboženství jako 

překážku budování socialistické společnosti a v němž se mj. píše: „Proto musíme 

překonávat všechny překážky, které nám stojí v cestě, překážky, které působí nezdravě 

na myšlení lidí a jsou v rozporu s vědeckým pohledem na svět.“
325

 Autor článku se ale 

pod text nepodepsal. 

   Rovněž bez podpisu autora byl zveřejněn sloupek v čísle 43 z 28. října 1959.
326

 V 

textu autor poukazuje na anonymní řeči mezi lidmi, například ve veřejné dopravě, kdy 

někteří lidé kritizují současnou politickou situaci. „Setkáváme se však mezi cestujícími 

(…) také s lidmi, kteří s oblibou říkávají: „Vono se jim to nepodařilo…, voni se musí 

vrátit na začátek… voni musí prohrát“ apod. (…) Prosím, seznámíme vás s některými: 

páni B. V. z Brodců, V. K. z Benátek, (…) a několik dalších, všichni to bývalí sedláci, 

živnostníci nebo jiní zaměstnavatelé, (…) Jsou první v kritizování, ale poslední 

v pomoci. Těmto lidem, kterým vzal náš společenský řád možnost bezpracného zisku 

na úkor dělnické třídy, kterým byl v říjnu 1946 znárodněn průmysl a v únoru 1948 vzaty 

poslední naděje ke změně vnitřních poměrů, nezbývá nic jiného, než hovořit tímto 

tónem. Dělnická třída však ví, jak s takovými chytráky jednat… Však i oni budou muset 

brzy přiznat, že se mýlili. Pro ně to však již bude pozdě.“
327

 V tomto případě 

se anonymita „hodila“ k šíření anonymního strachu mezi lidmi, k výhružce, 

aby si všichni kritici dávali pozor na ústa. 

   Třetí číslo roku 1960 zveřejnilo vedle článků s regionální tematikou propagandistický 

článek o přípravě třetí pětiletky a o jednorázovém odzbrojení 1 200 000 mužů v armádě 

Sovětského svazu a nad ním obraz kostlivce s nacistickou přilbou
328

 a text: „Zatím 

co Sovětský svaz usiluje o zrušení armád a všeobecné odzbrojení na celém světě, 

o likvidaci možnosti válek, je západní Německo vyzbrojováno atomovými zbraněmi. 
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Adenauer a jeho společníci se oddávají plánům, jako kdysi Hitler. Všichni tito bývalí 

gestapáci a hrdlořezové chtějí přivést svět do nové války. Zapomněli však, že včera není 

dnes.“
329

 

   V témže vydání byla zveřejněna zpráva o změnách územního členění 

v Československu. „Více než polovina okresů našeho kraje zanikne. Jedním z nových 

okresů bude i Mladá Boleslav. Bude řídit obce v bývalých okresech Doksy, Nymburk 

a Brandýs. Podle předběžných hranic nového mladoboleslavského okresu má mít 

asi 146 obcí a 48 osad, rozlohu asi 846 km2 a přes 94.000 obyvatel.“
330

 

   Struktura a rozsah týdeníku zůstala na začátku roku 1960 neměnná – dvě strany o pěti 

sloupkách na formátu A3. Na první straně úvodní sloupek, obvykle pět až sedm 

významných zpráv z okresu (mimo významné dny a výročí, jako byly MDŽ, Svátek 

Práce, Den osvobození, VŘSR atd. – v těchto případech byla úvodní strana obvykle 

přizpůsobena dané události – foto 1. máj – Zář č. 6, 29. 4. 1960) a reportáž týdne. Druhá 

strana přinášela vedle dalších okresních článků rubriky Sport – Tělovýchova, Čtenáři 

nám píší, Náš oznamovatel či Jednou větou a Kultura. Oproti dřívějšku přibylo článků 

o dění z Mladé Boleslavi, například o plánované výstavbě města.
331

 

   Březnová čísla týdeníku radila čtenářům, jaké plodiny se mají zasít, naposledy jako 

Mladoboleslavsko. Poslední číslo okresních novin s tímto názvem vyšlo 16. března 

1960. Od 9. března nahradil Josefa Jeřábka ve funkci odpovědného redaktora Miloslav 

Honák. 

 

4.2.4 Zář Mladoboleslavska 

 

   První číslo
332

 okresních novin s novým názvem vyšlo 25. března 1960. Změna názvu 

vycházela z provedených územních změn, kdy byl vytvořen nový okres Mladá 

Boleslav, a to „z převážné části území dřívějšího okresu Ml. Boleslav a Mnichovo 

Hradiště, z části okresu Doksy, Brandýs n. L. a Nymburk.“
333

 Na Mnichovohradišťsku 

vycházely noviny Zář, v mladoboleslavském okrese Mladoboleslavsko. Spojením těchto 

                                                 
329

 Dvě zprávy, o kterých se hovoří. Mladoboleslavsko. 20. 1. 1960, roč. 3, č. 3, s. 1 
330

 O budoucím okrese. Mladoboleslavsko. 20. 1. 1960, roč. 3, č. 3, s. 1 
331

 Jak dále pokračovat v bytové výstavbě v Mladé Boleslavi; Aby se město odělo novotou. 
Mladoboleslavsko. 17. 2. 1960, roč. 3, č. 7, s. 1 
332 Foto viz příloha č. 21. Zář Mladoboleslavska. 25. 3. 1960, č. 1, s. 1 
333

 Z projevu tajemníka OV KSČ Mladá Boleslav Josefa Machoty. Úkoly strany v novém okrese. Zář 
Mladoboleslavska. 1. 4. 1960, č. 2, s. 1 
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názvů vznikly nové okresní noviny Zář Mladoboleslavska. O změně názvu ale týdeník 

své čtenáře předem nezpravil. 

   O usnesení ustavující okresní konference tak překvapivě informovala již Zář 

Mladoboleslavska. První číslo vyšlo na čtyřech stranách a stálo 40 haléřů. Po třech 

dalších vydáních na dvou stranách s poloviční cenou se rozsah i cena ustálily – okresní 

noviny nového okresu nabízely od té doby čtyři strany za 40 haléřů. 

 

4.2.4.1 Formálně obsahová analýza 1960 - 1967 

 

   Obsahová struktura novin zůstala podobná Mladoboleslavsku, jen se rozrostla 

o zprávy z dalších částí nově vzniklého okresu – především z bývalého okresu 

Mnichovo Hradiště. Okresní noviny tak vedle zpráv z dosavadních lokalit přinášely 

články z dalších JZD a průmyslových podniků (např. automobilka LIAZ Mnichovo 

Hradiště) v novém okrese. Na první straně obvykle nechyběla proletářská báseň nebo 

píseň.
334

 Na poslední čtvrté straně byly umístěny rubriky krátkých článků a noticek 

Co týden dal, Naše poznámka, Perličky, Poznámky – postřehy, Kulturní poznámky 

a Sport (později Zář a sport). 

   Květnová čísla se věnovala především oslavám prvního máje, 15. výročí osvobození, 

projednávání návrhu nové ústavy Československa místními výbory a volbám 

do Národního shromáždění a národních výborů všech úrovní. Mapu volebního obvodu 

a představení kandidátů přineslo 10. číslo z 27. května a především následující 11. číslo 

ze 4. 6. 1960.
335

 Volbám a jejich výsledkům a také vyhlašování závazků k plnění 

pětiletky jednotlivých družstev a závodů (např. závazek JZD Kněžmost „Splníme úkoly 

pětiletky za čtyři roky“
336

) se věnovala červnová čísla. Ve volbách byli do Národního 

shromáždění za okres zvoleni člen Československé strany lidové František Volák a člen 

KSČ Jaroslav Novák. Procentuální výsledky všech kandidátů na všech úrovních, 

jakožto hodnoty volebních čísel včetně účasti voličů přesáhly 99%. 

   A po volbách už tu zase byly žně a výzvy, kdo sklidí letos dříve a více (soutěž 

Mladoboleslavska s okresem Kolín
337

). Redakce dokonce vyhlásila Velkou žňovou 

                                                 
334

 Nejčastějšími autory byly Věra Proftová, Dagmar Budová, Alois Havel, J. S. Kupka, Bezenský, J. Horák 
aj. 
335

 Foto viz příloha č. 22, kandidáti, č. 11, s. 2-3 
336

 Splníme pětiletku za čtyři roky. Zář Mladoboleslavska. 11. 6. 1960, č. 12, s. 1 
337

 List podporoval soutěžení např. tučně vytištěnými výzvami: „V letošních žních zvítězíme, okres Kolín 
porazíme!“ Zář Mladoboleslavska. 6. 8. 1960, č. 20, s. 2 
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soutěž pro všechny účastníky žní. V 21. čísle zveřejnila soutěžní kupon, na němž 

si zájemci o soutěž měli nechat potvrdit počet odpracovaných hodin při sklizni, a ten 

pak odeslat na adresu redakce. Z došlých kuponů bude na dožínky vylosováno 

20 výherců, kteří získají ceny v podobě beranů, selat, kohoutů, slepic a dalších.
338

 

   „Ruch na polích“ v obsazích článků okresních novin neustával, sklizeň obilí 

vystřídaly sklizeň kukuřice, chmelové brigády, silážování, sklizeň cukrovky. 

Do obvyklé obsahové struktury na podzim zasáhlo téma přesahující hranice okresů, 

krajů i státu: zveřejněné rezoluce občanů z různých besed a shromáždění v obcích 

okresu vyzývající k dohodě o odzbrojení států na valném shromáždění OSN, kterého 

se zúčastnil také československý prezident Antonín Novotný. Za všechny příspěvky 

vybírám jeden příklad: „Jsme si vědomi, že naše síla je součástí sil světového 

socialistického tábora a mírového hnutí na celém světě. Boj za všeobecné a úplné 

odzbrojení proto podpoříme naší prací při budování socialistické vlasti. Členové VO 

KSČ Žďár.“
339

 

   Od 34. čísla
340

 se mírně změnila grafická podoba titulu.
341

 

   Poslední číslo roku 1960 přineslo na čtvrté straně Silvestrovské záření – stránku vtipů, 

fejetonů a anekdot.
342

 

   V roce 1961 - od 8. čísla – u příležitosti oslav výročí Vítězného února se opět změnila 

hlavička titulu.
343

  Došlo i k několika dalším změnám: „Radostné sdělení adresujeme 

všem, kdož si stěžovali na obtížné shánění okresních novin „Zář Mladoboleslavska“. 

V letošním roce můžeme, dík zvýšenému přídělu papíru, postupně rozšířit počet 

odběratelů. Další novinkou je změna dne vycházení. Nyní budete „Zář 

Mladoboleslavska“ dostávat pravidelně již v pátek. (…) Voláme vás do soutěže 

v získání nových předplatitelů okresních novin. Heslo soutěže zní: Okresní noviny 

do každé rodiny!“
344

 

   Na třetí stranu novin byla v krajním sloupku pravidelně umísťována nová rubrika 

krátkých zpráviček z obcí Křížem krážem okresem (později Krátké zprávy). Na čtvrté 

straně se z kulturního programu osamostatnila rubrika Kina. 

                                                 
338

 „Redakce okresních novin ZÁŘ MLADOBOLESLAVSKA vyhlašuje Velkou žňovou soutěž.“ Zář 
Mladoboleslavska. 13. 8. 1960, č. 21, s. 3 
339

 Chceme mír! Zář Mladoboleslavska. 1. října 1960, č. 28, s. 1; podobně v následujících dvou číslech 
soupis rezolucí Chceme svět bez válek. Zář Mladoboleslavska. č. 29, s. 1; č. 30, s. 1 
340 Zář Mladoboleslavska. 12. 11. 1960, č. 34, s. 1 
341

 Foto viz příloha č. 23. 18. 2. 1961, č. 7 
342

 Silvestrovské záření. Zář Mladoboleslavska. 31. 12. 1960, č. 41, s. 4 
343

 Foto viz příloha č. 24. Zář Mladoboleslavska. 24. 2. 1961, č. 8, s. 1 
344

 Novoty kolem okresních novin. Zář Mladoboleslavska. 18. 2. 1961, č. 7, s. 1 
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   Na první straně týdeníku se několikrát objevily protesty a rezoluce pracujících lidí 

z okresu – v únoru odsouzení úlohy OSN v Kongu při vraždě sesazeného předsedy 

vlády Patrice Lumumby
345

 a v dubnu proti napadení Kuby americkými letadly.
346

 V září 

pak výzvy k uzavření mírových smluv mezi SSSR a oběma německými republikami, 

na jejíž podepření vyhlásili pracující nové závazky.
347

 

   Mezi výraznějšími tématy v obsahu okresních novin v roce 1961 nechyběly tradiční 

slavné dny a očekávané události a výročí: Vítězný únor, MDŽ, 60. výročí narození Jana 

Švermy, rodáka z Mnichova Hradiště, V. celostátní sjezd JZD, první máj, 40. výročí 

založení strany, 20. výročí napadení SSSR fašistickým Německem, žně a s nimi spojené 

výzvy, soutěže (opět redakční Velká žňová soutěž) a pracovní závazky družstev, sklizeň 

cukrovky, listopad - měsíc Československo-sovětského přátelství. V posledním čísle 

z 29. prosince opět patřila jedna celá stránka silvestrovským vtipům a anekdotám.
348

 

   Struktura týdeníku v roce 1962 byla poměrně ustálená: čtyři strany, pravidelné rubriky 

na třetí (Kultura, Kina, Pionýrská zář) a čtvrté straně (Sport, Křížem krážem okresem, 

Oznámení a informace, Fejeton). První dvě strany zveřejňovaly zpočátku roku 1962 

pracovní závazky jednotlivých podniků a družstev. Jedním z prvních byla automobilka 

AZNP: „Pracující všech závodů nastupují do letošního roku s rozhodnutím pozdravit 

slavný sjezd hodnotnými pracovními závazky. (…) Kolektiv závodu AZNP má letos 

za úkol zvýšit výrobu zboží o 8,6 %, hrubou výrobu o 7,1 % a vlastní náklady přitom 

klesnou o 2,09 %. (…) Všechny závazky pracovních kolektivů naší automobilky 

ukazují cestu ostatním pracujícím v okrese. Oznamte nám také vaše závazky, jimiž 

pozdravíte XII. sjezd KSČ.“
349

 

   Během ledna 1962 se zvýšil počet čtenářů okresních novin o pět set nových 

odběratelů.
350

 V porovnání s minulými ročníky přibylo v novinách více černobílých 

                                                 
345

 Např. rezoluce Okresního stavebního podniku v Ml. Boleslavi: „My,(…), důrazně protestujeme proti 
dosavadnímu postoji představitelů OSN, kteří nezabránili neslýchanému teroru a zvůli v Kongu. Žádáme, 
aby byl okamžitě odvolán z funkce generálního tajemníka OSN D. Hammarskjöld.“ Potrestat Lumumbovy 
vrahy. Zář Mladoboleslavska. 18. 2. 1961, č. 7, s. 1 
346

 „Po zprávách o přímé invazi na kubánské území jsme se sešli a tvrdě jsme odsoudili tyto hanebné činy 
imperialistů. (…) Naši pracující proto žádají, aby OSN se neprodleně zabývala útokem proti 
mírumilovnému kubánskému lidu a přísně potrestala imperialistické agresory a všechny ty, kdož si 
osvojují hitlerovské metody.“ Pracující AZNP. Protestujeme proti pirátským činům. Zář 
Mladoboleslavska. 21. 4. 1961, č. 16, s. 1 
347

 Např.: „Učitelé ze základ. devítileté školy v Čachovicích se zavazují ke vzornému plnění úkolů 
v učebně výchovné práci, aby vychovali z žáků občany komunismu.“ Uzavřít mírovou smlouvu! Zář 
Mladoboleslavska. 29. září 1961, č. 39, s. 1 
348

 Novoroční humor. Zář Mladoboleslavska. 29. 12. 1961, č. 52, s. 3 
349

 Příklad všem závodům v republice. Zář Mladoboleslavska. 11. 1. 1962, č. 2, s. 1 
350

 Vítáme nové čtenáře. Zář Mladoboleslavska. 8. 2. 1962, č. 6, s. 3 
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fotografií, na každé straně jich většinou bylo mezi dvěma a pěti. Mezi nejplodnější 

autory článků (i fotografií) patřil J. Najman,
351

 stálý redaktor okresních novin. Od září 

1962 bylo v tiráži listu zveřejněno složení redakční rady: O. Brzobohatý, F. Jelínek, 

J. Donát, V. Hostonský, D. Rajmanová, J. Stránský, M. Slánský, O. Vávra.  

   Na konci července 1962 uveřejnil list dopisy několika občanů okresu vyjadřující se 

k Světovému mírovému kongresu v Moskvě. „Také pracující našeho okresu pozorně 

sledovali průběh i výsledky jednání a vyslovují rozhořčení i protesty proti pokusům 

USA s nukleárními zbraněmi. (…) K světovému kongresu za odzbrojení a mír 

v Moskvě bych měl jedno přání, aby pomohl uskutečnit mírové snahy Sovětského svazu 

a tlak veřejného mínění, který tento světový parlament zanese do všech zemí světa, 

donutil vedoucí představitele západních mocností k tomu, aby přistoupili na mírové 

návrhy Sovětského svazu a došlo konečně k úplnému odzbrojení. Potom jistě práce nás 

všech bude radostnější, když budem mít jistotu, že budem pracovat a žít v míru a pokoji. 

Josef Flanderka, předseda MNV v Drahoticích.“
352

  

   V srpnu a září přinesly noviny v pěti pokračováních cestopisné zápisky Josefa Plačka 

z turistického zájezdu na Kubě Poznámky pod palmami Kuby.
353

  

   Kuba vyčnívala mezi tématy článků o sezónní rutině v okrese znovu na podzim. 

25. října vyšlo vedle klasického čísla i zvláštní dvoustránkové vydání Záře 

Mladoboleslavska k vypjaté mezinárodní situaci uveřejňující rezoluce občanů okresu 

hájící zájmy kubánského lidu proti imperialistům z USA.
354

 Jeden z textů např. hlásal: 

„DRAŽICE: My, pracující místních podniků, milujeme mír i naše děti, ale začnou-li 

američtí imperialisté vraždit kubánské ženy a děti, pak plně souhlasíme s tím, 

aby za ránu dostali odpověď ranou! – S tímto stručným, ale jasným vyjádřením 

souhlasilo dvě stě dvacet občanů, shromážděných na veřejné schůzi.“
355

 

   V listopadu upozornily okresní noviny na připravované rozšíření periodicity krajských 

novin Svoboda, které budou od 1. 1. 1963 vycházet denně kromě pondělí.
356

 Hlavním 
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 Jaroslav Najman dočasně pracoval ve Ventilu, pracoval na sekretariátu podnikového ředitele AZNP 
(Automobilová jubilea. Zář Mladoboleslavska. 5. 3. 1968, č. 10, s. 1). Psal také pro krajskou Svobodu, 
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(Rozhovor s Josefem Donátem, 17. 2. 2012, Mladá Boleslav).  
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 Chceme svět bez válek a strašlivých zbraní. Zář Mladoboleslavska. 27. 7. 1962, č. 30, s. 2 
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 Josef Plaček byl v té době jako člen socialistické brigády Pražské akumulátorky Mladá Boleslav 
na zájezdu na Kubě, jeho texty byly zveřejněny v č. 34, 35, 36, 38, 39/1962.  
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 V této době vrcholila tzv. karibská krize. Zvláštní vydání. Zář Mladoboleslavska. 25. 10. 1962, č. 43; 
další rezoluce vyšly i v následujícím vydání Záře Mladoboleslavska. 1. 11. 1962, č. 44, s. 2 
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 Ránu za ránu! Zvláštní vydání. Zář Mladoboleslavska. 25. 10. 1962, č. 43, s. 1 
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 Setkání s deníkem Svoboda. Zář Mladoboleslavska. 15. 11. 1962, č. 46, s. 1 
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tématem článků v závěru roku 1962 bylo konání a výsledky XII. sjezdu KSČ, podniky 

a družstva zveřejňovaly výsledky závazků, které na počest sjezdu vyhlásili.
357

 

   Ke sjezdu se vrátilo ještě první číslo roku 1963, které na prvních dvou stranách 

rozebírá úkoly pro budování okresu v jednotlivých oblastech průmyslu, zemědělství 

a výstavbě.
358

 Více prostoru na poslední straně se dostávalo zprávám ze sportu v rubrice 

Sportovní týden přinesl. Na vedlejších dvou sloupcích se často objevovaly zprávy 

„černé kroniky“ o dopravních nehodách, úrazech, požárech atd. 

   25. číslo přineslo v červnu radostnou zprávu o cestě Valentiny Těreškovové 

do vesmíru a ohlasy čtenářů. „Vzrušení prožíváme od nedělního poledne, 

kdy na Vostoku 6 vstoupila na oběžnou dráhu kolem země Valentina Těreškovová jako 

první žena – kosmonautka. Radostné vzrušení zaznívá ve všech rozhovorech těchto dnů. 

(…) Vidím v tom sílu sovětských vědců. Vyslat ženu do vesmíru si může dovolit pouze 

stát, který ví s jistotou, jak let dopadne! (…) MUDr. Záruba (…) Nechtěla jsem tomu 

věřit. Byl to nejkrásnější okamžik v mém životě. Je nepředstavitelné, kolik vůle 

sovětská kosmonautka musí mít, když obstála v tvrdém výcviku jako muž! A co asi 

všechno musí znát! Teď mě mrzí, že jsem se ve škole líp neučila. Přeji jí šťastný návrat 

na zem! Její čin svádí k zpytování svědomí! (19letá dělnice Věra Valentová)“
359

 

   V listopadu 1963 týdeník v ohlasu na konání krajské konference dopisovatelů 

vyzývají k další spolupráci s dopisovateli. „Konference doporučuje dopisovatelům, 

aby se zamysleli nad bohatstvím zkušeností a námětů a aby každý převzal konkrétní 

dopisovatelský úkol, jehož splněním přispěje k uskutečnění velkých perspektiv 

XII. sjezdu strany. (…) Není nám lhostejné, že někteří občané narušují pracovní kázeň, 

narušují zásady hospodárnosti, lehkomyslně dělají zmetky, staví své osobní zájmy 

nad zájmy společnosti. (…) To jsou předpoklady k dalšímu zvýšení účinnosti 

dopisovatelských článků.“
360

 

   Velkou událostí prosince 1963 byla návštěva sovětské delegace v čele s předsedou 

Nejvyššího sovětu Leonidem Brežněvem v mladoboleslavské automobilce. Sovětské 

hosty na prohlídku závodu doprovodil i prezident A. Novotný a D. Kolder. „Úzké 

uličky mezi stroji lemují husté špalíry zaměstnanců, kteří velmi srdečně pozdravovali 

všechny milé hosty. Celá kniha by nestačila na zachycení všech přátelských rozhovorů 

členů delegace s pracujícími závodu. (…) Malé překvapení čekalo účastníky 
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 Např. článek Ve dnech sjezdu uzavírali účty závazků. Zář Mladoboleslavska. 13. 12. 1962, č. 50, s. 1 
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 Do nové spolupráce s dopisovateli. Zář Mladoboleslavska. 28. 11. 1963, č. 48, s. 3 
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u připravených dvou vozů nového typu. Soudruh Brežněv po krátkém obhlédnutí vozu 

usedl za volant a za chvíli prakticky vyzkoušel jeho kvality. Popojel a zase zacouval 

na místo. Vystoupil a s úsměvem řekl: „Dobrá práce!“
361

 

   Zasedání OV KSČ v Mladé Boleslavi na konci roku 1963 projednávalo ideologické 

otázky okresu, hodnotilo plnění úkolů v uplynulém roce a nastínil úkoly do roku 1964. 

„Ideově výchovná, agitační a vzdělávací činnost musí odpovídat potřebám praxe.“
362

 

Mezi ideologicky působící prostředky rozvoje patří mj. i práce s tiskem a politickou 

literaturou. Počátkem roku 1964 byly v listu zveřejňovány nové pracovní závazky 

podniků a družstev. Zajímavá je krátká zprávička v rubrice Aktuality: „Bereme-li 

v úvahu, že okres Ml. Boleslav má asi 106.800 obyvatel, mohli bychom za zmetky 

vyrobené v našem okrese postavit 256 bytových jednotek.“
363

 

   Prvomájové číslo a několik následujících vydání se v roce 1964 zabývalo i dalším 

velkým tématem – volbami soudců a kandidátů do zastupitelských orgánů konaných 

dne 14. června 1964. Vyšlo proto zvláštní vydání na šesti stranách, které přineslo 

i mapu volebního obvodu. Kandidáty představilo č. 23 ze 4. června.
364

 Výsledky voleb 

přineslo 25. číslo: „Voleb v okrese se zúčastnilo 81.076 voličů, kteří odevzdali 80.945 

hlasů kandidátům ONV (99,9 %), do místních národních výborů 80.391 hlasů (99,5 %), 

při volbě soudců bylo odevzdáno 80.983 hlasů, tj. 99,9 %.“
365

 

   Letním tématem byly tradičně žně. Proto v této době v okresních novinách přibyla 

rubrika Žňové střepiny s krátkými zprávami z vesnic o průběhu sklizně. Objevila se zde 

také otázka: „Kdo to v Jivině je ve stavu nemocných a pilně zedničí?“
366

 

   Na konci července připomínala Zář Mladoboleslavska 20. výročí Slovenského 

národního povstání. U této příležitosti zveřejnila rozsáhlý článek o Janu Švermovi, 

rodáku z Mnichova Hradiště.
367

 Stejné číslo přineslo také článek o významu lokálních 

novin a zpravodajů  - v probíhající žňové kampani se staly „na mnoha obcích v okrese 
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opravdovým pomocníkem a informátorem občanů. Ze zkušeností jednotlivých obcí 

vyšlo najevo, že místní noviny jsou jednou z nejúčinnějších forem agitační práce 

v místě. Tak například v Chotětově začali vydávat místní noviny (…). Ovšem, dobré 

noviny nedělají pouze v Chotětově. Je jich řada. Bezenské noviny, Žnový zpravodaj 

pro Čachovice a okolí, zpravodaje JZD Rudá hvězda v Jivině, (…). A co nás mrzí? 

Že agitační kolektiv mládežníků z Kulturního klubu JZD Kostelní Hlavno nevydal 

ani jediné číslo svého zpravodaje, který byl minulá léta platným pomocníkem v agitační 

práci. (…) Za tím vším je obětavá práce lidí (…). Za jejich opravdu záslužnou práci jim 

náleží náš dík. Nezkusíte to s novinami i vy ostatní?“
368

 

   37. číslo roku 1964 vyšlo na šesti stranách – dvě strany totiž patřily zvláštní příloze 

s fotografiemi nejlepších pracovníků okresu za I. pololetí, které vyhlásil Okresní výbor 

KSČ v Mladé Boleslavi. 

   Od 43. čísla vycházela v podvalu druhé strany cestopisná reportáž na pokračování 

Po stezkách Makedonie.
369

 

   V roce 1965 uveřejnil list výzvu všem tvůrcům místních novin v okrese k účasti 

na čtyřdenním školení ve Starých Splavech. „V loňském roce se rozrostl počet místních 

novin na okrese Mladá Boleslav tak, že OV KSČ navrhl uspořádat pro redakční rady 

místních novin školení. (…) Posluchači se dozví, jak se píše zpráva, reportáž, rozhovor, 

satira apod. (…) Absolvování základního osvětového kurzu je pro všechny dobrovolné 

pracovníky povinné, proto rozhodnete-li se vyplnit přihlášku, počítejte s tímto 

programem: V pondělí 1. února přednáška k rozvoji materiálně technické základny, 

kulturní politika KSČ, (…).“
370

 

   V únoru se v několika článcích objevily vzpomínky na únorové události 1948. Mezi 

nimi byl i příspěvek Josefa Šípa z Bělé pod Bezdězem, v němž příslušníci Lidové milice 

ze Severočeských papíren v Bělé pod Bezdězem slavili toto výročí. „Soudruh Pelc (...) 

hovořil o (…) jednolitosti zaměstnanců při generální stávce a i o tom, jak bělský závod 

přispěl nemalou měrou ke spádu revolučních událostí tím, že zastavil veškeré dodávky 

tiskového a plakátovacího papíru pro tiskárny Melantrich, Svobodné slovo a Lidovou 

demokracii.“
371
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   Redakce Záře Mladoboleslavska mohla v roce 1965 rozšířit okruh svých odběratelů. 

„V těchto dnech jsme dostali příznivou zprávu o povolení zvýšeného nákladu, takže 

můžeme uspokojit další zájemce.“
372

 V této době redakci stále vedl odpovědný redaktor 

Miloslav Honák, redaktorkou byla Dana Rajmanová, kterou na této pozici od 14. čísla 

vystřídal Luboš Dlask. Na čtvrté straně se v souvislosti s chystanou spartakiádou změnil 

titul sportovní rubriky: název Sportovní týden zaznamenal nahradilo grafické logo čtyř 

kreslených cvičenců a nápis III. CS 1965. Levý sloupek stále patřil krátkým zprávám 

o nehodách a trestných činech Z černé kroniky, přibyl k němu i seznam kratičkých 

informací o přípravách na spartakiádu Ze spartakiádního zápisníku.  

   V roce 1965 týdeník často připomínal výročí 20 let od osvobození Rudou armádou. 

U této příležitosti zveřejnil list v květnu anketu Luboše Dlaska, který rozmlouval 

s lidmi, kteří se narodili právě před dvaceti lety. Na první otázku, co se jim 

na uplynulých dvaceti letech nelíbilo, dostal překvapivě otevřené odpovědi, které list 

zveřejnil i s fotografiemi respondentů. Irena Tanečková, zootechnička JZD 

v Bítouchově, například odpověděla: „Ve škole nám neříkali objektivní pravdu 

o socialistickém hospodaření a výrobě. (…) Myslím, že by mladí lidé neměli být 

jednostranně informováni nejen o přednostech socialistického zřízení, ale také o jeho 

potížích.“
373

 Voják základní služby Martin Alliger „se dlouho nerozmýšlel a vyprávěl: 

„Mladí lidé oceňují přiznání omylů a chyb z období kultu osobnosti, ale přesto je zaráží 

to, že nikdo tenkrát nenašel se svoji pravdou odvolání a byl poznamenán třeba 

na několik let.“
374

 

   Anketa nezůstala dlouho bez odezvy. V červenci se na stránkách okresních novin 

Mladoboleslavska k otištěným názorům dvacetiletých vyjádřil předseda OV ČSM 

v Mladé Boleslavi O. Hoření. Vedle otázky uplatnění mladých lidí v zemědělství 

reagoval i na zveřejněné kritické odpovědi: „Při diskusi o nedostatcích v řízení 

národního hospodářství nemůžeme být jednostranní. Musíme vždy ukázat všechny 

příčiny a nedostatky v práci. (…) K ostatním názorům by se měly vyjádřit další orgány, 

do jejichž kompetence náleží.“
375

 

   24. června navštívila Mladou Boleslav vládní delegace Mongolské lidové republiky, 

která si v doprovodu presidenta Antonína Novotného prohlédla město a automobilku 
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AZNP.
376

 Tato návštěva ale byla na stránkách Záře Mladoboleslavska ve stínu pomoci 

postiženým povodní na jižní Moravě a Slovensku. List totiž zveřejňoval desítky 

oznámení pracovníků jednotlivých družstev a závodů, kteří se rozhodli pomoci 

postiženým finanční hotovostí či zaslanými naturáliemi či výrobky.
377

 

   V srpnu, v probíhající žňové sezóně, redakce - podobně jako v roce 1964 – oslovila 

článkem tvůrce místních tiskovin v okrese, „aby jejich práce přispívala k úspěšné 

sklizni obilí i okopanin“. Článek také hodnotil existující místní „žňové“ noviny a radil 

jejich tvůrcům, jak mohou jejich podobu vylepšit.
378

 

   Na podzim se vedle článků s tradičními tématy objevila v listu další cestopisná 

reportáž na pokračování od dr. Jana Sýkory. V podvalu čtvrté strany vyšly v devíti 

pokračováních Pozdravy z Pyrenejí.
379

 

   Závěrem roku 1965 se vedle hodnocení pracovních výsledků za uplynulý rok 

na stránkách okresního týdeníku objevovaly také zprávy o přípravách a závazcích 

výborů, družstev a podniků na rok nadcházející i na nový pětiletý plán.
380

 List také 

přinášel vysvětlení k novým zásadám plánovitého řízení hospodářství, které vešly 

v platnost 1. 1. 1966.
381

 

   Rok 1966 byl prvním rokem čtvrté pětiletky, proto se lednová čísla okresních novin 

vracela k hodnocení pracovních výsledků za uplynulý rok a zveřejňovala nové závazky 

závodů a družstev, prezentovaných na počest XIII. sjezdu KSČ, který se konal 

na přelomu května a června 1966.
 382

 

   Od konce roku 1965 až do března 1966 vycházel na druhé straně seriál Nad 

zákoníkem práce, v němž předseda senátu Okresního soudu v Mladé Boleslavi 

JUDr. František Vopálka vysvětloval zákonné termíny pracovně-právních vztahů.
383

 

Cestopisný seriál Do Polska autostopem popisující cestu dvou stopařek – pracovnic 
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závodu Karbo Benátky nad Jizerou byl pravidelně umísťován v podvalu třetí strany 

od ledna do března.
384

 

   Rok 1966 přinesl několik formálních změn okresních novin Mladoboleslavska. 

Přibylo v nich více prostoru, protože stránky se nově dělily do šesti sloupků místo pěti. 

U názvu novin na první straně se od 2. čísla roku 1966 objevovalo avízo na vybrané 

články týdeníku nazvané Dnes v listě. Pod tímto nápisem byly obvykle tři nebo čtyři 

odrážky a tezovité upozornění na některé články. Noviny byly nově tištěny v závodě 

Naše vojsko v Praze v Jungmannově ulici. 

   Sportovní rubrika na poslední straně změnila název z dřívějšího Sportovní týden 

přinesl (zaznamenal) na Týden ve sportu. Zprávy černé kroniky vycházely v rubrice 

Z deníčku bezpečnosti. V podvalu poslední strany byla ve větší míře pravidelně 

umísťována inzerce (několik „reklam“ státních podniků, jako byla Jednota, Čedok, 

Drůbežnictví apod.) Například se objevila reklama závodu Potraviny Mnichovo 

Hradiště na česnek: „Česnek zpestřuje chuť, česnek je zdravý (…) Vytvořte si nejméně 

1 kg zásoby.“ nebo podobně „Dnes si pochutnejte na sýru“ s receptem na zapečené 

sýrové toasty.
385

 Rubrika Malý oznamovatel patřila různým oznámením obecních 

výborů, závodů či družstev, poděkováním, poptávce a nabídce různého zboží čtenářů.  

   Na konci března uveřejnila Zář Mladoboleslavska usnesení okresní konference KSČ 

k dalšímu rozvoji práce, v němž se mimo jiné píše: „Hlavním úkolem ideologické práce 

je aktivně pomáhat ve výchově lidí k socialistické morálce. Všechny stranické 

organizace, každý komunista, hospodářský pracovník, společenské organizace musí 

ofenzívně zaujímat stanovisko k současným otázkám vnitřní i zahraniční politiky.“
386

 

   Třetí strana obvykle celá patřila zprávám z okresní kultury – o divadelních 

představeních, nových českých i zahraničních (i západních – např. filmy Federica 

Felliniho, americké detektivky apod. – pozn. aut.) filmech v místních kinech, 

koncertech, výstavách atd., nově se objevily i články s dříve „zakázanou“ tematikou, 

např. o působení mladoboleslavské jazzové kapely nebo rozhovor s pracovníkem 

Osvětového domu o zájezdu na přehlídku amatérských filmů do Anglie, či reportáž 

o této ostrovní zemi.
387
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   V květnu se objevil článek tajemníka OV ČSM Mladá Boleslav Jana Kreuznera o big 

beatu. „V poslední době, přibližně jednoho roku, začal rychle vzrůstat počet hudebních 

skupin, které až na výjimky spojuje společný jmenovatel – big beat. Co s těmito 

skupinami, jichž je podle mého skromného odhadu v okrese více než dvacet? (…) 

Skutečnost je taková, že se některé skupiny domnívají, že kvalita jejich hry je přímo 

závislá na hluku, který vydávají, tedy čím víc se řve, tím je to lepší. Tady by bylo dobré 

uspořádat s domem osvěty školení vedoucích, případně i členů skupin. Big beat 

se mladým lidem líbí a dokáží se při něm velmi dobře bavit, (…). Závěrem tedy stručně 

– big beat ano, protože jej mladí lidé mají rádi, ale pouze big beat dobrý!“
388

 

   Redaktor Luboš Dlask v rozhovoru s předsedou MV ČSM v Mladé Boleslavi 

rozmlouval o jeho zájezdu do Francie. V rozhovoru se bavili mimo jiné takto: „Potkal 

jsi hodně „Mániček“? – Skoro žádné. Tato móda má ve Francii odzvoněno. Mládež 

působí velmi slušným a solidním dojmem. (…) Ochutnal jsi pověstnou (až přehnaně – 

Pozn. red.) coca-colu? – Poněkud mě zklamala. Je to běžný perlivý nápoj se zvláštní 

příchutí, která je tajemstvím výrobce a dá se těžko určit. Jinak je coca-cola poměrně 

dost drahá.“
389

 

   Ve stejném vydání vyšel článek Na hlavě mají kudrny od dopisovatele Braunera, který 

kritizoval současnou boleslavskou mládež. „Zarostlí, libující si v extrémním oblečení 

(vcelku ubohém), (…). Vzor vidí v západních chuligánech a podle nich také tropí 

kousky, které většinou, mírně řečeno, stojí na hranicích lidské slušnosti a společenského 

taktu. Někteří se horlivě hlásí k populárním Beatles z Anglie, hledají v jejich oblečení 

a projevu vzor a myslím, že je ani nenapadlo, že tam jde o konkurenční boj, (…).“
390

  

   V srpnu 1966 napsal redakci Jan Kupec, nositel Řádu práce, článek proti americké 

invazi do Vietnamu.
391

 Toto téma se na stránkách Záře Mladoboleslavska objevilo ještě 

několikrát.
392

 

   Na podzim vycházely v jedenácti pokračováních v podvalu třetí strany cestopisné 

reportáže Léto v bulharských horách.
393
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   Čtvrté číslo roku 1967 vyšlo s dvoustránkovou přílohou družstva Jednota 

s propagačními články o zboží.
394

 V úvodu roku se tradičně objevovalo mnoho článků 

s hodnocením pracovních výsledků a stanovení nových cílů – v roce 1967 

u příležitosti výročí 50 let Velké říjnové socialistické revoluce. MNV Mladá Boleslav 

vyhlásila závazek, že chce být hospodářsky nejlepším městem Středočeského kraje.
395

 

   Týdeník koncem února informoval čtenáře o besedě s Bohumilem Hrabalem, který 

byl v Mladé Boleslavi již v roce 1966 při Filmovém festivalu pracujících spolu s Jiřím 

Menzlem kvůli filmu Ostře sledované vlaky. Z důvodu obrovského zájmu diváků 

o následnou besedu proto uspořádala Okresní lidová knihovna další setkání v březnu 

1967.
396

 O průběhu besedy pak informoval článek v dubnovém čísle novin. „Ve středu 

29. března navštívil Mladou Boleslav známý a v současné době oblíbený spisovatel 

Bohumil Hrabal. V čítárně městské knihovny se sešel se svými čtenáři a pověděl jim 

svérázným způsobem mnoho zajímavého ze svého života.“
397

 

   Rubrika krimi zpráv z okresu Z deníčku bezpečnosti na poslední straně se v roce 1967 

opět vrátila k názvu Z černé kroniky. Nešlo o jedinou změnu - od 16. čísla roku 1967 

nahradil redaktora L. Dlaska Jiří Pacák. 

   S blížícím se 50. výročím VŘSR vyšlo v průběhu roku 1967 mnoho článků 

v souvislosti s tímto tématem.
398

  

   „V současné době čteme v okrese kolem 11 500 výtisků Rudého práva, 5 200 výtisků 

Svobody a jednorázově každý týden vychází 13 450 výtisků místního tisku – okresních 

novin a Ventilu v AZNP.“
399

 V říjnu navštívila Mladou Boleslav delegace Maďarské 

lidové republiky v čele s Jánosem Kadárem.
400

  

 

4.2.4.2 Období 1968 - 1969 

 

   Na počátku roku 1968 přinášela Zář Mladoboleslavska rozhovory s předsedy místních 

výborů a družstev o jejich pracovních očekáváních v novém roce - ve třech článcích 
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prvního a druhého čísla vyšly Rozhovory na rozhraní letopočtu – Do nového roku 

1968.
401

  

   Od druhého čísla vycházel v podvalu druhé nebo třetí strany Útěk z transportu smrti – 

pravdivý příběh o dvou sovětských zajatcích, kteří na počátku roku 1945 utekli 

z transportu smrti, který přecházel přes území Mladoboleslavska. Těmto uprchlíkům 

pak pomáhali občané Hrušova na Benátecku. Seriál vyšel v osmi pokračováních, 

vyprávěl ho pro noviny Josef Horyna z Hrušova a upravoval redaktor J. Pacák.
402

 

   Únorová čísla v několika článcích připomínala 20. výročí února 1948.
403

 Na začátku 

března napsal kulturní spolupracovník Záře Bohumil Trefil komentář, v němž vítal 

přicházející jaro. „Ale není to jen jaro v přírodě, které nám dává tolik nadějí a na které 

se všichni tolik těšíme, (…). Vzduchem v letošním předjaří však je cítit i závan čehosi, 

co jsme dlouho, dlouho postrádali. Závan toho, čemu říkáme svoboda. (…) Byly – a to 

ne zrovna dávno – časy, kdy byly zakazovány koncerty, při nichž se měla provozovat 

např. Bachova Mis solemnis, právě proto, že to je mše. I v našem městě zakázal kdysi 

jeden „kulturní“ činitel souboru LUT zpívat Foerstrův sbor na slova J. V. Sládka „Velké 

širé rodné lány“ jen proto, že (podle jeho názoru) nemá co říci budování socialismu 

na vesnici. Nechal jsem přesto na vlastní odpovědnost sbor zazpívat. Myslím, že se tím 

budování socialismu na vesnicích neublížilo. V kultuře byly i jiné potíže. Nemohl jsem 

uskutečnit přednášku o rožmitálském kantoru J. J. Rybovi, poněvadž se pořadatelé báli 

následků, (…). Narazil jsem i několikrát jako vedoucí svazáckého souboru „Mladá 

píseň“. Zakázali mi uvést ve sboru píseň „Ach, synku, synku“. Byla to prý píseň 

Masarykova. (…) Zanášel jsem prý reakční rejdy. (…) Když nyní poslouchám 

v rozhlase projevy prof. Šika, Goldstückera a jiných – umělců, vědců i prostých lidí, 

nevím opravdu, zda bdím, či sním. My, kteří jsme při své práci naráželi na různá úskalí 

a stále jsme se museli bát nepřízně mocných, se nestačíme divit té dnešní volnosti, 

svobodě. (…) Jaro se blíží a doufejme, že je nezmrazí vláda zimy. Že nastane jaro nejen 

v přírodě, ale i v soužití lidí.“
404
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   V jedenáctém čísle redakce vyzývá čtenáře, aby do okresních novin napsali, jak 

hodnotí současné politické poměry.
405

 K této výzvě se v úvodním sloupku 13. čísla 

vrátil redaktor J. Pacák: „Již před čtrnácti dny námi vyhlášená anketa neměla odezvu 

ani u vás občanů. Jen několik anonymů nám bylo doručeno, kterých jsme si právě 

v současné době záměrně nevšimli, neboť právě anonymita byla jednou z těch, která 

deformovala náš život. Chtěli bychom otevřená slova, upřímná slova kritiky 

i sebekritiky problémů a činů.“
406

 

   Pacák v úvodníku také kriticky hodnotil konzervatismus některých politiků na okrese. 

„Komunisté se pozastavují nad tím, že v neobvyklém rozsahu se veřejnost vážně 

i ironicky baví na účet strany, že se diskutuje o tom, jestli má strana důvěru mas, jestli 

je vůbec potřeba vedoucí úlohy strany apod. (…) Mnozí straničtí funkcionáři na našem 

okrese se ještě nerozhodli opustit konzervatismus, staré a přežité. Nadále postupují 

metodami, které až dosud tolik deformovaly náš život. (…) Kdy i u nás 

na Mladoboleslavsku si vypereme vlastní špinavé prádlo, kdy se sebekriticky podíváme 

na vlastní chyby, kdy přestaneme být označováni za baštu konzervativců, jak to říkají 

naši kolegové v krajském i ústředním tisku, rozhlase v Praze při setkání s nimi. Pozorně 

sleduji každý moment života na Mladoboleslavsku, ale zatím se toho moc neděje.“
407

 

   12. číslo stálo netradičně 50 haléřů, vyšlo totiž s dvoustránkovou přílohou, na níž 

představovalo kandidáty Národní fronty pro volby do KNV a ONV, otisklo také 

usnesení březnové okresní konference KSČ.
408

   

   Následující číslo se ke konferenci vrátilo. Na prvních dvou stranách otisklo vybrané 

diskusní příspěvky účastníků konference, např. s těmito titulky: „…s kritikou pasivity 

nejdříve každý sám u sebe… Josef Tvrzník, člen předsednictva OV KSČ, (…) My 

si nemůžeme dovolit teď lidem říkat nepravdu… Rudolf Wiegl, pracovník MěstNV 

Ml. Boleslav, (…) …člen KSČ i bezpartijní ať může říci svobodně svoje názory… 

Inž. Josef Trojan, Boseň.“
409

 

   Stejné vydání přineslo rozhovor Aloise Matouška s Jaroslavem Foglarem, nazvaný 

Muž, který 17 let mlčel. „Rovných sedmnáct let se nesměla žádná jeho knížka 

pro mládež, ani jeho jméno, nikde veřejně objevit.“
410

 Pod rozhovorem byla umístěna 
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úvodní část textu Foglarova románu Záhada hlavolamu, jehož pokračování od tohoto 

čísla vycházela v novinách celý rok. 

   13. číslo přineslo i další zásadní informaci o tajné věznici v Mladé Boleslavi 

na přelomu 40. a 50. let. „V tajné věznici lidé v řetězech! Mnoho mladoboleslavských 

občanů je nadmíru rozrušeno nad tím, že až do těchto dnů nevědělo o nelidském 

počínání s politickými vězni v mladoboleslavské věznici v budově soudu, jak o tom 

zmiňuje deník Mladá Fronta v rozhovoru – Proč zmizel Václav Čechura. Že ve věznici 

byli lidé vězněni hůře než za doby fašismu, s okovy na nohou a s řetězy a koulemi. (…) 

Občané se nás ptají. Kdo si mohl tak nelidsky počínat? Kdo tenkrát velel věznici? 

Na čí rozkaz si bachaři takto počínali?“
411

 

   K tomuto tématu se redaktor J. Pacák vrátil v 15. čísle. V článku na základě rozhovoru 

s bývalým štábním kapitánem V. Čechurou popisuje věznici a apeluje spolu s dvěma 

příslušníky mladoboleslavské bezpečnosti, oficiálním usnesením ONV v Mladé 

Boleslavi a dalšími orgány na ministerstvo národní obrany a ministerstvo vnitra, 

aby podali vysvětlení ohledně existence této tajné věznice.
412

 Odpověď ministerstva 

vnitra na ONV přišla 31. července 1968, list ji zveřejnil v č. 35 z 10. září. Dopis 

potvrdil, že „ve věznici v Mladé Boleslavi bylo v červnu 1949 zřízeno zvláštní oddělení 

pro státobezpečnostní vyšetřování. (…) Toto zvláštní vyšetřovací oddělení v Mladé 

Boleslavi bylo zcela izolováno od ostatních prostorů věznice a příslušníci veřejné stráže 

neměli do něho přístup. V tomto oddělení v Mladé Boleslavi byli drženi a vyšetřováni 

někteří občané, kteří byli podezřelí z účasti na činnosti nepřátelských center uvnitř KSČ. 

Na vyšetřování osob držených v tomto oddělení se nepodílel žádný příslušník 

bezpečnosti nebo vězeňské stráže z Mladé Boleslavi a naopak poslání tohoto zvláštního 

oddělení bylo před nimi utajováno.“
413

 

   Ale zpět do vzrušeného jara 1968. Okresní noviny Mladoboleslavska se od 13. čísla 

otevřeně a kriticky vyjadřovaly k politickým a společenským poměrům, projevovaly 

souhlas s obrodným procesem, otiskovaly souhlasná prohlášení nejrůznějších organizací 
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i samotných občanů. Prvním z nich byla Marta Semonská,
414

 která redakci napsala první 

neanonymní dopis o současné politické situaci na okrese a pozastavovala se nad tím, 

že na Mladoboleslavsku jsou lidé i okresní tisk (autorka dopisu hodnotila Zář 

Mladoboleslavska č. 12 – pozn. aut.) stále ještě konzervativní, neřeší aktuální problémy, 

nedávají jim dostatečný prostor. „Nejkrásnější titulek v tomto čísle Mladoboleslavské 

Záře je na poslední stránce. Takový měl být na titulní – Boleslaváci se dokázali 

vzchopit – bohužel zatím jen v hokeji (článek o hokejovém týmu Mladé Boleslavi, který 

se díky zlepšeným výkonům udržel v druhé kolejové lize – pozn. aut.).“
415

 

   K tématu se v dubnu v Komentáři s otevřeným hledím vyjádřil odpovědný redaktor 

Mil. Honák: „Po návratu z léčení zasypali mě přátelé spoustou otázek – co tomu říkáš, 

proč vaše noviny nepsaly pořádně o okresní konferenci KSČ, to nesmíte ještě dnes říkat 

pravdu…? (…) Je jistě velkým nedostatkem, že okresní noviny nepřinesly čtenářům 

přesnou informaci o průběhu jednání a neotiskly podstatné materiály. (…) V současném 

víru dění rozhodně nechce zůstat Zář Mladoboleslavska stranou a jako prvou otázku 

klademe a čekáme na ni odpovědi – co učiníte vy, vaše organizace KSČ národní výbor 

a další společenské organizace ke splnění akčního programu v okrese.“
416

 

   Stejné číslo přineslo vedle rubriky pro příspěvky dopisovatelů úvahy – diskuse – 

názory – polemika mj. zprávu o obnovení Junáka v Mladé Boleslavi. „Junák nebyl 

žádným zákonným způsobem zrušen,“ oznámil dr. Plajner (náčelník čs. Junáka) 

„a proto může ve své činnosti pokračovat.“ Bylo proto opět obnoveno středisko v Mladé 

Boleslavi.“
417

 

   V šestnáctém čísle vyšel také článek Evy Lososové, dřívější odpovědné redaktorky 

časopisu Život mladoboleslavské kultury a ředitelky muzea v Mladé Boleslavi, v němž 

autorka upozorňuje na to, že jí z muzea byla dána výpověď kvůli tomu, že chtěla 

uspořádat výstavu moderní tvorby Jana Koblasy. Tu ale funkcionáři zakázali a proti 

Lososové bylo vedeno kárné řízení, jehož výsledkem bylo odvolání z funkce. „Kárné 

řízení pro výstavu Jana Koblasy bylo proti mně zkonstruováno proto, aby mi mohla být 

dána výpověď. Při projednávání před odborovým orgánem jsem zjistila, že byla tomuto 
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orgánu dána direktiva, aby navrhovanou výpověď schválil.“
418

 Proti tomu se v dalším 

čísle v článku ohradili B. Vacek, vedoucí OŠK ONV Mladá Boleslav, a J. Smutný, 

okresní inspektor kultury, kteří jako důvod uváděli zjištěné nedostatky při kontrole 

a inventuře v muzeu. „Paní Lososová si však nevzala ponaučení ze svých dosavadních 

chyb a nevalné činnosti v mladoboleslavském muzeu. Jak se nyní ukázalo, 

shromažďovala v sobě všechnu nenávist a zlobu a má za to, že demokratizace znamená 

vyrovnávat si osobní účty a využívat k tomu nesprávných a nepravdivých informací, 

ba i urážek.“
419

 

   V osmnáctém čísle z konce dubna informoval v článku odpovědný redaktor Miloslav 

Honák o tom, že na „redakční stůl přichází v těchto dnech daleko více dopisů než dřív 

a ve všech je hodně společného – snaha po nápravě, po odstranění nedostatků 

a především se volá po odchodu těch, kteří se ve svých funkcích dopouštěli hrubších 

chyb.“
420

  

  19. číslo z května 1968 přineslo mj. zprávu o ustavení Klubu 231 v Mladé Boleslavi. 

„Jak nás informoval dr. Hájek z Prahy, ustavuje se v těchto dnech také v Mladé 

Boleslavi místní pobočka pražského ústředního Klubu 231, to znamená organizace 

bývalých politických vězňů z padesátých let. Bližší informace zatím nemáme.“
421

 Další 

informace přineslo 20. číslo, které na titulní stranu umístilo reportáž o ustavující schůzi 

K 231 v Mladé Boleslavi.
422

 Ve stejném čísle se objevily také dva články o oslavách 

prvního máje v mladoboleslavské akumulátorce a v textilce Tiba, jež probíhaly tentokrát 

bez nařízení, jak mají oslavy vypadat.
423

 

   Na titulních stranách prvních květnových čísel se objevily tradiční titulky z minulých 

let k prvnímu máji a k výročí osvobození Rudou armádou o „pevné jednotě za další 

rozvoj socialistické práce“, resp. o „nerozborném přátelství se Sovětským svazem.“
424

 

Tyto titulky však mezi ostatními články vypadají mírně řečeno nepřirozeně. K obsahu 

novin se brzy vyjádřila redakční rada: „Redakční rada Záře Mladoboleslavska hodnotila 

v minulých zasedáních, vesměs kriticky obsah okresních novin a zejména skutečnost, 
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že sama nemá dostatečný vliv na zlepšení. (…) Vedoucí redaktor se odvolává na to, 

že redakční rada je pouze poradním orgánem. PROTOŽE ČLENOVÉ REDAKČNÍ 

RADY NEMAJÍ PRAVOMOC, NECÍTÍ SE ANI ODPOVĚDNI ZA OBSAH A TVÁŘ 

NOVIN. Proto také požádali, aby jejich jména nebyla uváděna v tiráži.“
425

 Rada dále 

nesouhlasí se zavedenou praxí, kdy o „hlavních otázkách se rozhoduje bez redakční 

rady“. Zároveň navrhuje vypracovat zásady pro práci redakční rady a žádá, 

aby se mohla vyjádřit ke jmenování redaktora (J. Pacák v této době jako redaktor 

už nepracoval – pozn. aut.). „Redakční rada věří, že toto prohlášení bude čtenáři, 

vydavateli i vedoucím redaktorem pochopeno jako upřímná snaha dobrovolných 

pracovníků okresních novin, vyrovnat se čestně se svou funkcí v redakční radě s cílem, 

aby okresní noviny byly v přední linii obrodného procesu v okrese.“ Redakční rada 

pracovala od července v jiném složení poté, co OV KSČ schválilo podstatné personální 

změny v radě.
426

 

   V následujícím měsíci v okresních novinách značně ubylo článků s otevřenými názory 

na společenskopolitickou situaci, veřejná kritika zničehonic „utichla“. Týdeník 

se v červnu omezil na kratší zprávy – přetiskoval jen oficiální usnesení výborů strany 

před mimořádným sjezdem, přednost dostávala nepolitická témata (sklizeň sena, 

statistiky atd.). Velký prostor byl věnován např. anketě mezi ženami, co říkají 

na založení Svazu žen.
427

 

   V závěru června dostala nejvíc prostoru příprava na mimořádnou konferenci KSČ.
428

 

V červenci list informoval o jejích výsledcích, otiskl také některé diskusní příspěvky. 

Situaci trefně zhodnotil Josef Donát, ředitel osvětového domu. „Kdybych nebyl 

3 měsíce členem okresního výboru, myslel bych si asi totéž co mnoho lidí, (…) kteří 

se ptají: Co to tam na tom okresním výboru děláte? Jste baštou konzervativců? Za kým 

stojíte? Je dobré vědět, co se děje (…) ve stranickém životě v okrese. Nebo si budou 

myslet i komunisté, že jsem v ilegalitě. (…) My si dnes nemůžeme dovolit dělat politiku 

                                                 
425

 Aby Zář opravdu zářila. Zář Mladoboleslavska. 7. 5. 1968, č. 19, s. 2 
426

 Redakční rada pracovala ve složení J. Fanta, vedoucí plánovacího odboru ONV, J. Vrána, tajemník Čs. 
socialistické společnosti, O. Heřmanský, tajemník Čs. zem. a lesnické spol., J. Najman, pracovník 
sekretariátu ředitele AZNP, J. Zejbrlík, pracovník OOR, J. Sedloňová, tajemnice Čs. svazu žen, J. Pittner, 
ředitel Okr. oddělení státního statistického úřadu, J. Hašlar, vedoucí informačního oddělení OV KSČ, V. 
Lisý, tajemník OV ČSM a M. Honák, vedoucí redaktor. Z redakční kuchyně. Zář Mladoboleslavska. 23. 7. 
1968, č. 30, s. 2 
427

 Anketa byla umístěna v několika číslech, největší prostor – téměř celou stranu – dostala v č. 24: O 
kom, o čem a pro koho ve Svazu žen. Zář Mladoboleslavska. 11. 6. 1968, č. 24, s. 2 
428

 V sobotu mimořádná konference. Zář Mladoboleslavska. 25. 6. 1968, č. 26, s. 1n 



90 

 

   

jen vnitřní, my s ní musíme ven mezi lidi. (…) A stále mě vadí, že vedoucí pracovníci 

nevystupují se svými názory v okresních sdělovacích prostředích.“
429

 

   Bez odezvy nezůstal manifest Dva tisíce slov. Zář Mladoboleslavska uveřejnila 

na počátku července jeden jediný krátký článek dopisovatelky Marie Novákové z Mladé 

Boleslavi. Ta nesouhlasí s manifestem a vidí v něm snahu zabránit demokratizačnímu 

procesu. „Divím se našim laureátům, národním umělcům apod., že dali svůj podpis 

pod článek „Dva tisíce slov“, tento progresivním silám nepřátelský pamflet. Kdo 

je v pozadí celé této akce? (…) Kdo jsou skuteční autoři? Vždyť jejich zloba tryská 

ze zavilého nepřátelství vůči všemu novému, pokrokovému, které nám po lednovém 

zasedání ÚV KSČ otevřelo nejkrásnější naděje do světlé budoucnosti.“
430

 

   Další vydání přineslo reakci na článek Každý má svůj názor M. Novákové o manifestu 

Dva tisíce slov. Jiřina Siegelsteinová z Dobrovice si autorku dovoluje poupravit, 

že někteří lidé přejímají názory druhých ze strachu nebo z osobního prospěchu. Každý 

proto nemá svůj názor, ale „každý má právo na svůj názor, což platí stejně pro paní 

Novákovou, jako pro Věru Čáslavskou či akademika prof. Laufbergra (a ostatní 

signatáře 2 000 slov) stejně jako pro mne.“
431

 Podobně v dalším článku reagoval 

i L. Motejlek.
432

 

   Poslední reakce na článek M. Novákové přineslo 32. číslo.  Petr Evan se v úvodu 

obrací k autorce článku: (…) vážená paní M. Nováková, (…) „co je tak nepřátelského 

na tom prohlášení, snad ne pravda, kterou obsahuje… Vlastně záleží na tom, 

co považujete za progresivní – jestli demokracii, zaručující svobodu projevu, ochranu 

všech lidských práv a vedení společnosti na všech úrovních odborníky – 

a nebo amatérské politikaření, dogmatismus, byrokratismus a násilí.“
433

 Kolektiv 

elektromontérů z družstva v Dražicích píše: „Ve výzvě Dva tisíce slov vidíme 

především podporu našeho obrodného procesu a také my připojujeme své podpisy. Naše 

denní listy dostávají souhlasné dopisy a rezoluce kolektivů, pouze Zář 

Mladoboleslavska uveřejnila článek proti – myslíme, že pod jménem M. Novákové se 

skrývá názor redakce.“
434

 Odpovědný redaktor M. Honák k tomu vysvětluje, že nebylo 

správné a demokratické neuveřejnit dopis, se kterým nesouhlasíme, a že „provokující 
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řádky pí Novákové tak splnily svůj účel a my vám za odpovědi srdečně děkujeme, byť 

někdy neměly nejslušnější formu.“
435

 

   V 29. čísle noviny mj. sporadicky informují, že obdrželi obsáhlý otevřený dopis 

z akumulátorky vyjadřující „stanoviska k současnému dění v našem státě. Dopis 

adresovaný prvému tajemníku ÚV KSČ Alexandru Dubčekovi obsahuje názory 

k odstranění censury, k pobytu jednotek spřátelených armád na našem území, k článku 

2000 slov a dalším současným otázkám.“
436

 O jaké názory šlo, se čtenáři dozvěděli 

až o týden později v dalším čísle. Pracovníci továrny vyjádřili souhlas se zrušením 

cenzury, s obsahem manifestu Dva tisíce slov. Vyjádřili obavy z cvičení jednotek cizích 

armád na našem území, upozornili na zmanipulované volby do České národní rady. 

Dále nepovažují „za moudré, že pracovníci ÚV KSČ zaslali návod okresním 

konferencím, jak zamítnout článek 2000 slov.“
437

  

   Od léta se v okresních novinách objevovaly zprávy z obcí o přípravách na oslavy 

50. výročí vzniku samostatného Československa v roce 1918.
438

 

   Ze srpnových čísel je již cítit nervozita a obavy z výsledků jednání v Čierné 

nad Tisou, ale také společné odhodlání a sepjetí novin s pocity občanů. Do redakce 

novin přicházelo v těchto dnech spoustu dopisů a podepsaných prohlášení na podporu 

ÚV KSČ a jeho akčního programu. „Nevím, zda někdo v těchto dnech stačí počítat 

dopisy a natož podpisy pod prohlášeními, resolucemi a jinými projevy souhlasu, 

solidarity a důvěry k předsednictvu ÚV KSČ,“
439

 píše úvodní text před zveřejněnými 

prohlášeními z různých závodů v okrese, mj. i z okresních výborů politické konkurence 

– tj. Čs. strany lidové a Čs. strany socialistické. 

   Následující číslo začínalo úvodníkem redaktora O. Bárty, v němž připomínal slova 

předsedy NS J. Smrkovského („U nás v Československu si budeme svůj život žít tak, 

jak sami budeme chtít.“) a ústředního tajemníka A. Dubčeka o současné podpoře 

občanů (Lid podle něho „složil v rozhodujících dnech stranickou zkoušku“).
440

 34. číslo, 

které vyšlo dne 20. srpna 1968, se věnovalo mj. přípravám na mimořádný sjezd KSČ, 
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přineslo rozhovory s delegáty, informovalo o darech na fond republiky atd.
441

 Na další 

vydání si čtenáři museli počkat tři týdny. 

   35. číslo vyšlo totiž až 10. září 1968. Na úvodní straně redakce vysvětlovala, proč 

došlo k tomuto výpadku ve vydávání novin. „Vpád cizích vojsk na území naší republiky 

narušil i pravidelný tisk a vydávání okresních novin, které se tisknou v Praze. Redakce 

ztratila spojení se svými tiskaři – ale to nebyl důvod k nežádoucímu odpočinku. 

Předsednictvo OV KSČ vyslovilo požadavek, aby v době, kdy bylo znemožněno 

vydávání celostátních deníků, vycházely co nejčastěji okresní noviny Zář 

Mladoboleslavska. (…) Letáková vydání, která vycházela každý den, se tiskla v nákladu 

12 000 kusů a kéž by jich bylo více – takový byl zájem čtenářů.“
442

  

   List v těchto dnech uveřejňoval četná prohlášení výborů, závodů a reakce občanů 

podporující polednový vývoj a předsednictvo strany. „Za představiteli našeho státu 

Svobodou, Dubčekem, Smrkovským a Černíkem jdou i občané obce Vlkavy. Plníce 

výzvu našich čtyř nejdražších mužů našeho národa, řídí se pokyny a výzvami MNV 

k zachování klidu, rozvahy a pořádku ve své obci. Je křižovatkou, na které se promenují 

cizí armády, ač je k nám nikdo nezval, o to je tento úkol těžší.“
443

 Oficiální místa 

vyzývala k zachování klidu a postupné normalizaci života, např. v dopise OV KSČ 

všem občanům okresu Mladá Boleslav: „Obracíme se k vám znovu v těchto dnech. Náš 

život i společná práce začínají nabývat prvních normálních rysů. Přesto však vážnost 

současné situace trvá i nadále. Cizí vojska jsou na našem území. Vládní orgány začínají 

plnit výsledky moskevských jednání. Není jiného východiska, než přijmout tuto 

skutečnost a hledat cesty kupředu i za těchto těžkých podmínek. (…) Cesta 

polednového vývoje zůstává ve své podstatě nedotčena. Budeme ji však uskutečňovat 

pomaleji a na užším prostoru, než bylo původně naším úmyslem.“ 
444

 

  Rada ONV vydala ve stejném čísle direktivy všem radám MNV na okrese. Bylo mezi 

nimi např.: „odstranění všech hesel a provolání, která v minulých dnech vyjadřovala 

spontánnost vůle lidu zachovat suverenitu našeho státu, ale v nové reálné situaci 

nepřispívají k obnovení důvěry v naše orgány, ani k estetickému vzhledu veřejných 

prostranství, opětné řádné umístění všech označení obcí, náměstí a ulic a domů, 

poskytování pomoci při obnově řádného označení komunikací, opětné instalaci 

silničních značek apod. (…) Rozvaha, klid a úsilí o konsolidaci poměrů, to je základní 
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současný úkol všech, základní podmínka normalizace života ve svobodné a suverénní 

republice.“
445

 Týdeník zveřejnil také prohlášení OV Čs. socialistů, v němž jeho členové 

„považují obsazení státu za protiprávní“ a „požadují odstranění nenormálního stavu 

v zemi, vzniklého obsazením vojsky pěti států“.
446

 

   Další výzva k urychlenému odstranění nápisů namířených proti okupantům vzešla 

na stránkách okresních novin od předsedy ONV Aloise Frantíka: „Vyzývám 

obyvatelstvo našeho okresu, aby pochopilo, že tato opatření jsou nutná, že jsou součástí 

našich povinností, k nimž jsme se zavázali v moskevských jednáních. Je vůlí nás všech 

pokračovat v obrodném procesu, který byl událostmi srpna přerušen. Musíme proto 

pochopit, že je bezúčelné nerespektovat požadavky záruk pořádku a klidu v zemi 

a nechávat představitelům zahraničních armád v rukou argumenty o tom, že nejsme 

schopni svůj pořádek v zemi sami udržet.“
447

  

   Podzimní vydání často připomínala 50. výročí vzniku republiky, mezi články měla své 

pravidelné místo i rubrika Junácký zpravodaj přinášející zprávy o činnosti skautů 

v okrese. Ožívaly reminiscence na září 1938 a Mnichov. Dopisovatel pod zkratkou 

R. A. zaslal ironickou poznámku Jak mě čtyři cizí pánové zkazili narozeniny, otištěnou 

8. října 1968. Autor v ní popisuje, že se narodil 30. září, v kdysi bezvýznamný den. 

Bydlel v Mladé Boleslavi poblíž kasáren a jako kluk se přátelil s místními 

československými vojáky. Ale od Mnichova 1938 měl narozeniny smutné, protože pak 

přišli cizí vojáci. „Takhle mi ti čtyři pánové v Mnichově zkazili narozeniny. Letos jsem 

ty narozeniny oslavil ještě tišeji než obvykle. Jednak proto, že už nejsem kluk, jednak 

proto, že to smutné výročí se mi zase tak hloupě připomnělo. (…) Dnes už jsem větší, 

ale moc veselej jsem při té vzpomínce opět nebyl. Když ono to výročí je zrovna tak 

zaokrouhlený.“
448

 

   Ve čtvrtek 10. října 1968 nečekaně navštívili Mladou Boleslav a AZNP prezident 

republiky Ludvík Svoboda, předseda NS Josef Smrkovský a předseda vlády Oldřich 

Černík. „Neohlášená, nečekaná, ale o to radostnější návštěva soudruhů Svobody, 

Smrkovského a Černíka se změnila na několika místech okresního města i okresu 
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v nepřipravenou spontánní manifestaci poděkování lidu za obětavou práci těch, kteří 

stojí v našem čele.“
449

  

   Zajímavé je porovnat četnost a podobu článků připomínajících 50. výročí republiky 

a následující výročí VŘSR. Zatímco v minulých letech bychom zmínku o vzniku ČSR 

v roce 1918 hledali často marně, v roce 1968 byly tomuto výročí zasvěceny desítky 

článků, mnohdy téměř celé strany.
450

 Tedy přesně tak, jak tomu dříve bývalo v případě 

VŘSR. O tomto výročí informovala strohá zprávička v 43. čísle: „Letošní oslavy 

51. výročí VŘSR mají vyjadřovat internacionální charakter politiky KSČ a její 

odhodlání důsledně plnit závazky vůči socialistickému táboru i světovému revolučnímu 

hnutí. V Mladé Boleslavi dojde 6. listopadu k položení věnců k pomníku V. I. Lenina 

(…) V ostatních místech okresu se doporučuje v době od 3. do 10. listopadu důstojně 

vzpomenout výročí VŘSR s pokládáním kytic a věnců u hrobů sovětských vojáků.“
451

 

O průběhu položení věnců v Mladé Boleslavi informovala v následujícím čísle 

fotografie s popiskem, další články se ještě vracely k výročí vzniku Československé 

republiky.
452

 

   Poslední vydání roku 1968 bylo prosincové dvojčíslo, které stálo 80 haléřů. 

Informovalo např. o televizní besedě v mladoboleslavském divadelním klubu s hlasateli 

Televizních novin Kamilou Moučkovou a Richardem Honzovičem. „Beseda se také 

pochopitelně zaměřila k současným problémům televize a ostatních sdělovacích 

prostředků, stejně tak se projevil zájem o to, v jakých podmínkách pracovala naše 

televize v srpnových dnech.“
453

 Dvojčíslo přineslo také rozhovory s vedoucími 

představiteli okresu, kterým položilo dvě otázky ohledně hodnocení minulého roku 

a plánů do toho následujícího. Většina dotázaných uvedla jako nejzávažnější událost 

roku srpnové události. „V roce 1968 jsme prožili dvě nejzávažnější události. Prvou jsme 
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získali nesmírnou víru a naději, druhá nám přinesla utrpení a zklamání,“ odpověděl 

např. předseda OV Čs. strany lidové v Mladé Boleslavi Václav Legner.
454

 

   Od roku 1969 došlo v podobě Záře Mladoboleslavska k několika formálním změnám. 

Tou hlavní byla změna tiskaře. Pražskou tiskárnu Naše vojsko vystřídaly Středočeské 

tiskárny, n.p. Mladá Boleslav. „Ředitelství této tiskárny (Naše vojsko – pozn. aut.) 

převzalo jiné, pro ně finančně výhodnější zakázky a výrobu našich novin (i z několika 

dalších okresů), vypustilo z programu,“
455

 vysvětlovala redakce v prvním čísle roku 

1969. List vycházel nadále na čtyřech stranách, ale už jen o pěti sloupcích. Jednotlivá 

čísla vycházela nikoli v úterý, ale ve středu. Kvůli většímu podílu ruční práce 

na přípravě novin došlo k navýšení nákladů, a tedy ke zvýšení prodejní ceny 

na 50 haléřů. 

   Obsahová struktura zůstala podobná minulým ročníkům. První dvě strany přinášely 

zejména politické, společenské a ekonomické zpravodajství z okresu, třetí strana patřila 

kultuře a Záhadě Hlavolamu na pokračování, čtvrtá sportu a inzerci. 

   Politické okresní orgány zpočátku roku 1969 podporovaly stanoviska ÚV KSČ 

a souhlasily s pokračováním polednové politiky, avšak bez chyb minulého jara. 

Podpořily také požadavek KSS na obsazení některé klíčové státní funkce občanem 

slovenské národnosti.
456

  

   Čtvrté číslo se zabývalo smrtí Jana Palacha. Na první straně vyšly dva články – dopis 

OV KSČ presidentu republiky, v němž okresní politici vyslovují prezidentovi důvěru 

a Palachův čin hodnotí takto: „Jsme si vědomi, že jakékoli krajní formy a způsoby 

vyjadřování politických postojů nejen nevedou k řešení dnešních složitých problémů, 

ale že osobně Vás a vládní činitele neustále odvádějí od soustavné denní práce, rozrušují 

Vaše, dnes tolik potřebné a nutné, bezprostřední a vzájemnou důvěrou naplněné spojení 

s lidmi.“
457

 Druhý text informoval o průbězích studentských stávek v okrese, k nimž 

se připojili i dělníci. Končil však slovy: „Vzdejme čest světlé památce Jana Palacha. 

Nezapomínejme však, že pochodeň pokroku, svobody, všech lidských práv mohou k cíli 

donést pouze živí.“
458
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   V pátém čísle píše redaktor O. Bárta o činnosti mladoboleslavského Čedoku. 

Srovnává počty žádostí o dovolenou v jednotlivých zemích. Největší zájem je o pobyty 

v Jugoslávii a Rumunsku, zatímco v minulých letech chtěli občané jezdit i do některých 

„jiných“ zemí socialistického bloku. „Naprázdno naproti tomu vycházejí vyhlášené 

zájezdy do Bulharska, Maďarska, NDR, Polska a Sovětského svazu. Až doposud 

se na Mladoboleslavsku nenašel jediný zájemce o pobyt v těchto zemích.“
459

 

   Počátkem dubna se na titulní strany okresních novin Mladoboleslavska dostaly 

události tzv. „hokejového týdne“.
460

 S odsouzením přispěchalo předsednictvo OV KSČ. 

„Vzhledem k tomu, že i v našem městě došlo k porušení pořádku a nedůstojným akcím 

proti příslušníkům Sovětské armády, jakož i k poškození objektů užívaných Sovětskou 

armádou, odsuzuje POV KSČ v Mladé Boleslavi tyto akce nezodpovědných živlů, které 

svým jednáním maří normalizaci vztahů k Sovětskému svazu.“
461

 Podobně 

se na stránkách novin vyjádřila i rada ONV v Mladé Boleslavi. „Rada ONV má plné 

pochopení pro toto sportovní nadšení našich občanů (…). Konstatuje však, 

že v okresním městě došlo k zneužití těchto oslav k vyloženě protisovětským 

provokacím. Někteří jedinci provolávali protisovětská hesla a dopouštěli se dokonce 

trestných činů hanobením států světové socialistické soustavy a urážkami veřejných 

činitelů.“
462

 K „hokejovým“ událostem se vrátilo ještě následující číslo, které 

na podporu stanoviska politických orgánů otisklo několik rezolucí závodních 

stranických organizací, které rovněž odsuzovaly provokační činy a požadovaly 

potrestání všech viníků.
463

 

   16. číslo z konce dubna uveřejnilo plný souhlas všech hlavních okresních stranických 

orgánů se změnami v ÚV KSČ a s nástupem Gustáva Husáka do pozice prvního 

tajemníka strany. Společné zasedání OV KSČ, OKRK a MěV v Mladé Boleslavi rovněž 

„s uspokojením přijímá rozhodnutí nového vedení strany, uplatňovat v další činnosti 

leninské principy, spočívající především v upevňování jednoty stranických řad, počínaje 

nejvyšším orgánem strany, na základě věrnosti marxismu-leninismu a proletářskému 

internacionalismu, v uskutečňování vedoucí úlohy strany. Vítá rozhodný postoj vedení 

strany v otázce urychlené normalizace našich vztahů k socialistickým zemím, zvláště 
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k Sovětskému svazu. Budeme podporovat všechny praktické kroky ÚV KSČ 

při uskutečňování tohoto programu strany, včetně rozhodného úsilí účinně čelit všem 

pokusům takových sil, které by chtěly poměry u nás neustále rozvracet a mařit klidnou 

práci většiny poctivých lidí naší země.“
464

 Tímto definitivně skončila doba uvolnění 

poměrů v mladoboleslavských okresních novinách, jejich obsah se opět vrátil 

k frázovitému a dogmatickému stylu informování a propagandy. Zmizely polemické 

články o politice i kultuře, přestala vycházet rubrika zpráv z Junáka, postupně opět 

převažovaly zprávy o radostné práci na polích i v závodech, o plnění plánu 

a dosažených výsledcích. 

   V další resoluci z 31. května 1969 se OV KSČ v Mladé Boleslavi opět jednomyslně 

přihlásil k zásadovému přístupu ÚV KSČ v řešení tehdejší politické situace, zvláště 

k „mobilizaci zdravých sil ve straně a k orientaci stranických orgánů a organizací 

ke konkrétní politicko-organizátorské práci, k zajišťování jednoty názorů a konkrétních 

činů. Principiální marxisticko-leninský přístup ÚV KSČ k izolaci a rozbití pravicově 

oportunistických sil ve straně a protisocialistických živlů ve společnosti, (…). OV KSČ 

se plně přihlašuje k výsledkům tohoto zasedání ÚV KSČ a zabezpečí jeho usnesení 

v okrese.“
465

 

   Okresní výbory na stránkách Záře Mladoboleslavska uveřejňovaly svá prohlášení 

a konkrétní činnosti, které je nutné zabezpečit. Okresní výbor strany v červenci schválil 

hlavní směry činnosti na okrese vycházející ze závěrů květnového pléna ÚV KSČ. 

V oblasti kultury například „nedopustit zneužívání kultury k vytváření 

protisocialistických tendencí a nálad, ale bojovat za obnovení důvěry a přátelství 

k SSSR a ostatním socialistickým zemím. (…) Na úseku hromadných sdělovacích 

prostředků v okrese vyhodnotit činnost časopisů Zář, Život Mladoboleslavska, 

okresního vysílání rozhlasu po drátě a závodních časopisů.“
466

   

   Podobně celookresní konference národních výborů okresu Mladá Boleslav vytyčila 

mj. přesné cíle a úkoly v jednotlivých oblastech – v upevňování vedoucí úlohy strany, 

politicko-organizátorské činnosti, v oblasti ekonomiky či v kulturně výchovné 

činnosti.
467

 „Na školském úseku půjde o systematické získávání členů učitelských sborů 

pro politiku strany, vyjádřenou na květnovém plenárním zasedání ÚV. (…) Znamená 

                                                 
464

 Stanovisko. Zář Mladoboleslavska. 23. 4. 1969, č. 16, s. 2 
465

 Resoluce. Zář Mladoboleslavska. 10. 6. 1969, č. 23, s. 1 
466

 OV KSČ Mladá Boleslav. Program na nejbližší období. Zář Mladoboleslavska. 8. 7. 1969, č. 27, s. 1 
467

 Celookresní konference národních výborů okresu Mladá Boleslav přijala závěry. Zář 
Mladoboleslavska. 8. 7. 1969, č. 27, s. 2 



98 

 

   

to obnovovat neformální a upřímný vztah učitelů a žáků k národům socialistických 

zemí, zvláště k SSSR.“
468

 

   Souhlas s nastoleným vývojem formálně vyjádřily také okresní výbory dvou ostatních 

stran Národní fronty – Čs. strany lidové a Čs. strany socialistické. Ve společném 

prohlášení v pěti bodech přidaly svůj souhlas se zavedenou politikou KSČ a její vedoucí 

úlohy.
469

 

   Formalismus na stránkách Záře Mladoboleslavska v létě krátce přerušila tragická 

nehoda na železničním přejezdu u Mladé Boleslavi z 28. července 1969, kdy při srážce 

osobního vlaku s autobusem přišlo o život 23 lidí.  

   OV KSČ informoval v srpnu o dalších naléhavých úkolech v okrese. „Předsednictvo 

se v minulém období zabývalo vytvářením a činností stranických skupin v různých 

orgánech, (…). Také se zabývalo obsahem okresních novin Zář Mladoboleslavska 

a kulturním kalendářem Život mladoboleslavské kultury. Na další časopis, který vychází 

v okrese, Ventil AZNP, nebylo dosud vypracováno hodnocení a bude projednáván 

koncem měsíce.“
470

  

   Srpnových událostí roku 1968 se jen letmo dotklo jen několik článků, plně 

podporujících současný politický směr. „Lajdáctví, netečnost, odbývání práce, 

provokace přece nikomu, ani jedinci, ani kolektivu neprospívají – proč je tedy máme 

trpět?“ ptal se v článku Píše se srpen 1969 odpovědný redaktor M. Honák.
471

 Pracovník 

mladoboleslavského rozhlasu po drátě Alois Matoušek napsal komentář, v němž útočí 

proti „pomlouvačům“ a uznává svůj omyl v minulém období. „My, kteří jsme podepsali 

Slovo do vlastních řad a snažili se alespoň dodatečně ve svých stanoviscích zhodnotit 

podíl viny na deformacích minulého roku, jsme právě od těchto vlastenců dostali 

anonymní i podepsané dopisy, nadávky, výhružky a telefonáty. Ale dobře nám tak, 

protože jsme na vlastní kůži (…) poznali počínání i charakter těchto demokratů, jejichž 

hlasům jsme, zase žel, dávali v loňském roce často v novinách a rozhlase místo. Nač 

si ale hrát donekonečna na hrdiny, když jsme jimi nikdy nebyli a nejsme, zejména 

ne v onom loňském srpnovém týdnu? Nač se bát otevřeně to přiznat a nač se bát 

otevřeně říci, že to pokládáme za svůj životní omyl? Nač se bát otevřeně říci, že takový 

zmatek a chaos v hlavách nás všech nebyl vloni v srpnu zapotřebí, že se prostě nemělo 
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bláznit a takových chaotickým stylem vysílat?“
472

 Jinak se k srpnovým událostem list 

nijak výrazněji nevracel.  

   Na podzim list informoval o výsledcích zářijového zasedání OV KSČ, na němž 

„plénum OV projednalo, na základě zprávy POV postoje některých svých členů 

a kandidátů, zhodnotilo jejich dosavadní činnost a rozhodlo ze svých řad pro nesprávné 

politické postoje odvolat členy OV KSČ soudruhy Josefa Donáta, Luboše Dlaska, 

(…).“
473

 Tak byli ze strany vyhozeni mj. lidé činní v místních sdělovacích prostředcích. 

   Obsah říjnových, listopadových čísel často připomínal vydání z let před rokem 1968. 

Dominovala témata jako výročí VŘSR, rozvoj československo-sovětského přátelství, 

vzpomínky na mnichovohradišťského rodáka a národního hrdinu Jana Švermu ad. Tedy 

stará známá písnička… 

 

4.3 Závodní noviny Mladoboleslavska 

 

   Závodní noviny, které v 50. letech zaznamenaly velký rozvoj, byly původně vydávány 

odborovými orgány (ROH), od roku 1952 se z rozhodnutí ÚV KSČ na jejich vydávání 

podílely závodní organizace KSČ, ROH, ČSM a vedení závodu.
474

 Vzestup závodních 

časopisů dokumentují čísla: v roce 1948 vycházelo 96 závodních listů, koncem roku 

1950 to bylo již 906 titulů, z toho 778 v ČSR, s jednorázovým nákladem přes milion 

výtisků.
475

 

   Na Mladoboleslavsku vycházely vedle listu AZNP Ventil (o něm pojednává kapitola 

4.3.1) další dva menší závodní časopisy. Vyplývá to z hloubkového průzkumu okresu 

z roku 1960, který provedl plnomocník HSTD v Mladé Boleslavi František Pokorný.
476

 

  V roce 1960 vycházel závodní list mnichovohradišťského podniku LIAZ (Liberecké 

automobilové závody) nazvaný Hlas práce. Tento čtrnáctideník měl čtyřstránkový 

rozsah a jeho náklad se pohyboval mezi 1100 až 1200 výtisky. Tisk zajišťovaly 

Středočeské tiskárny, n. p. v Mladé Boleslavi.
 477
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   Dalším závodním listem byl časopis Brousek, měsíčník závodu Karborundum n. p., 

Benátky nad Jizerou. Časopis vycházel na dvou stranách v nákladu 1000 až 1100 

výtisků. Tiskly ho Středočeské tiskárny, n. p. v Benátkách nad Jizerou.
478

 

 

4.3.1 Ventil 

 

   Ventil – podnikový časopis Akciové společnosti pro automobilový průmysl (ASAP), 

později Automobilových závodů, národní podnik – začal vycházet hned po válce v létě 

1945 jako čtrnáctideník, od roku 1948 jako měsíčník. Přinášel zprávy o technických 

novinkách a zajímavostech v automobilových závodech, o životě zaměstnanců (otázka 

zaměstnaneckých bytů, pracovně sociální témata, mzdy atd.), projevy zástupců vedení 

společnosti, příspěvky dopisovatelů atd. 

   Časopis vycházel ve formátu A4 na osmi až dvanácti stranách o třech sloupcích.
479

 

Tisk zajišťovala mladoboleslavská tiskárna Hejda & Zbroj, od 5. čísla 2. ročníku 

Tiskařské podniky Cíl Liberec. Jedno vydání stálo dvě koruny. 

   Odpovědným redaktorem byl zpočátku Karel Pařízek, od roku 1946 ho nahradil 

Václav Beneš.
480

 Redakci vedl J. Gryč, od roku 1948 J. Šeda.  

   Krajská konference závodních redaktorů z 12. 3. 1949 určila podmínky, za jakých 

budou závodní časopisy vycházet (nejméně tříčlenná redakční rada, alespoň jeden člen 

záv. výboru KSČ, na politických článcích bude bezpodmínečně spolupracovat předseda 

záv. org. KSČ apod.).
481

 Další směrnice k vydávání závodních časopisů stanovovalo 

Tiskové oddělení Ústřední rady odborů v Praze.  

   V 60. letech, kdy již Ventil vycházel každý týden, byl předsedou redakční rady 

J. Najman, ostatními členy byli Balihar, Štilec, Dlask, Burgr, Sůra, Čadíková, Sypták 

a Vojtíšková. Redakční rada pořádala každý týden schůzi, na které probírala obsah 

minulého čísla a přípravu dalšího vydání.
482

 Náklad časopisu se v roce 1960 pohyboval 

mezi 7 100 – 7 200 výtisků.
483

 

 

                                                 
478

Zpráva o hloubkovém průzkumu okresu Mladá Boleslav z 11. 11. 1960. ABS, fond 318-51-1, s. 7 
479

 Foto viz příloha č. 26. Ventil. roč. 2, č. 1, s. 1 (Archiv společnosti ŠKODA AUTO a. s.). 
480

 Václav Beneš byl podle dopisu Závodní rady ASAPu adresovanému ONV Mladá Boleslav 
soustružníkem kovů z Mladé Boleslavi, o rok později se účastnil kurzu závodních redaktorů v Jevanech. 
Archiv ŠKODA AUTO, a. s., dokumenty k časopisu Ventil. 
481

 Zápis z usnesení krajské konference závodních redaktorů z 12. 3. 1949. Archiv ŠKODA AUTO, a. s., 
dokumenty k časopisu Ventil. 
482 Zápisy schůzí redakční rady. Archiv ŠKODA AUTO, a. s., dokumenty k časopisu Ventil. 
483

 Zpráva o hloubkovém průzkumu okresu Mladá Boleslav z 11. 11. 1960. ABS, fond 318-51-1, s. 7 
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4.3.1.1 Formálně obsahová analýza 1945 – 1948 

 

   Časopis na prvních dvou stranách obvykle přinášel zprávy týkající se celonárodních 

témat (politika, pracovní předpisy – rubrika Sociální hlídka, technické a průmyslové 

výstavy atd.) a rovněž rubriku krátkých Zpráv z domova i z ciziny. Následovaly články 

o dění v jednotlivých závodech národního podniku (např. o závodu Mladá Boleslav 

na s. 3 – 4, Avia Letňany 4 – 5 atd.). Přinášel tak zprávy nejen z mladoboleslavského 

závodu (dnešní Škoda auto), ale také z leteckých závodů Avia Letňany, Čakovice, 

Kunovice, závod Ing. J. Mráz Choceň a Zlínská letecká, Otrokovice a ze závodu Sevkar 

Vrchlabí. Na předposlední a poslední straně byly umístěny rubriky ROH Mladí odboráři 

určená např. zprávám ze závodních  učňovských dílen, Technická hlídka (např. s články 

o motorech konkurence), zprávy z tělovýchovných závodních klubů, rubriky Nové knihy 

a Co se nám líbí a nelíbí pro ohlasy dopisovatelů. V září 1947 uveřejnil Ventil rezoluci 

vyzývající vládu k jednorázovému zdanění milionářů kvůli úhradě výkupních cen 

obilí.
484

  

   V roce 1948 se ze čtrnáctideníku stal měsíčník (dvakrát vyšel jako dvojčíslo: červenec 

– srpen a listopad - prosinec), změnily se názvy některých rubrik, některé nové přibyly: 

Hovoří zrcadlo světa, AZNP pele-mele, Učňovské okénko, Čtení o kultuře, Film, Čtenáři 

nám píší. 

 

4.3.1.2 Formálně obsahová analýza 1968 - 1969 

 

   Na konci šedesátých let vycházel list ve formátu A3 na čtyřech stranách o pěti 

sloupcích, jednou týdně vždy v pátek. Týdeník s podtitulem
485

 časopis pracujících 

automobilových závodů, n. p. v Mladé Boleslavi stál 40 haléřů a vydával ho podnikový 

výbor KSČ, Závodní výbor ROH a vedení AZNP Mladá Boleslav. Redaktorkou byla 

Hana Jírová, dlouholetá redaktorka Ventilu, vedoucím redaktorem Oldřich Jeniš.
486

 

Ventil tiskly Středočeské Tiskárny, národní podnik v Mladé Boleslavi. 

   Týdeník přinášel vedle technických, provozních či politických zpráv o dění 

v automobilce také pravidelné rubriky Tábornická hlídka, Požární hlídka a na téměř 

                                                 
484

 Resoluce závodní rady AZNP, Mladá Boleslav. Ventil. 20. 9. 1947, roč. 3, č. 13, s. 8 
485 Foto viz příloha č. 27. Ventil. roč. 23, č. 1, s. 1 
486

 Oldřich Jeniš byl v roce 1969 vyhozen, jeho jméno bylo na seznamu Jednotné centrální evidence 
představitelů, exponentů a nositelů pravicového oportunismu, organizátorů protistranických, 
protisocialistických a protisovětských kampaní a akcí. 
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celé čtvrté straně rubrika Tělovýchova a sport pro zprávy o zápolení a výsledcích 

závodních sportovních klubů, především hokeje a kopané. V pravém sloupku poslední 

strany byly umístěny soukromé inzeráty, program kin a divadel a jiné kulturní 

zajímavosti a pozvánky. 

   Během roku 1968 byl Ventil co do obsahu společensko-politických článků mnohem 

kritičtější a otevřenější než okresní noviny Zář Mladoboleslavska. Otiskoval resoluce 

zaměstnanců AZNP podporující lednové plénum ÚV KSČ, dával prostor k otevřené 

diskusi.
487

 Mimořádný výtisk z 20. března vydaný po jednání podnikové konference 

AZNP byl doslova plný nejrůznějších otevřených dopisů a stanovisek podporujících 

demokratizační proces.
488

 V něm zdůvodňuje své stanovisko k „otevření volné tribuny“ 

redakce listu: „Těmito dokumenty (zveřejněnými resolucemi, diskusními příspěvky 

a usneseními např. k ideologické či kádrové práci strany – pozn. aut.) zahajuje redakce 

Ventilu diskusi na stránkách našeho listu. (…) Náš redakční kolektiv a redakční rada 

se plně ztotožňuje s demokratickou orientací, jež se do našeho života prosazuje. 

Otevíráme stránky našeho časopisu pro každého, kdo chce vyjádřit svůj vlastní 

názor.“
489

 Od té doby časopis zveřejňoval nejrůznější názory dopisovatelů nejen z řad 

pracujících AZNP, vyhlašoval ankety k současnému politickému dění, přinášel 

rozhovory s vedoucími pracovníky závodu a členy ÚRO, na pokračování přetiskoval 

veřejný projev místopředsedy vlády Oldřicha Černíka o československé cestě 

k socialismu z jeho návštěvy Mladé Boleslavi ze dne 22. 3. 1968.
490

 V květnu otiskl 

návrh vlastního Akčního programu AZNP.
491

 V létě – po dobu celozávodní dovolené – 

list celý červenec nevycházel. V srpnu pak vyšla ještě tři řádná vydání  

   Po vstupu vojsk varšavské smlouvy na území Československa vyšlo další číslo 

časopisu v letákovém vydání na jedné dvoustraně.
492

 A jeho obsah byl cele zaměřen 

proti okupaci. Na titulní stranu místo redakčního úvodníku byly umístěny básně 

Jaroslava Seiferta Nad mapou a Píseň o rodné zemi, dále výňatky z Pozdravů od Karla 

Čapka a jeho článek Hodina pravdy, jenž vyšel v předmnichovské době v Literárních 

novinách 21. 9. 1938. Zároveň Ventil zveřejnil prohlášení zaměstnanců AZNP žádající 

                                                 
487

 Po celozávodní konferenci strany v únoru 1968 vyšly např. články Kritikou do vlastních řad; 
S nápravou sami u sebe. Ventil, 1. 3. 1968, roč. 23, č. 9, s. 2; JENIŠ, Oldřich. Komunisté nemají co skrývat. 
Ventil. 8. 3. 1968, roč. 23, č. 10, s. 2; Nebát se diskutovat. Ventil. 29. 3. 1968, roč. 23, č. 13, s. 1 aj. 
488

 Foto viz příloha č. 28. Ventil. 20. 3. 1968, mimořádné vydání, roč. 23, s. 1 
489

 Stanovisko redakce k diskusi ve straně a společnosti. Ventil. 20. 3. 1968, roč. 23, mimořádné vydání, 
s. 1 
490

 Projev Oldřicha Černíka - Československá cesta k socialismu. Ventil. 4/1968,r. 23, č. 14 – 16, s. 2 
491

 Akční program AZNP. Ventil. 8. 5. 1968, roč. 23, č. 18, s. 1n 
492 Foto viz příloha č. 29. Ventil. roč. 23, č. 32, s. 1 
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okamžitý odchod okupačních vojsk. Na druhé straně listu zveřejnil list např. dopis 

celozávodního výboru ČSM v Mladé Boleslavi, adresovaný spřátelenému městu 

v Sovětském svazu, v němž „s ohledem na vývoj situace (…) považujeme za svoji 

povinnost přerušit s Vámi, tj. s okupanty, přátelské styky. (…) Nedovedeme pochopit, 

že po přátelském jednání na bratislavské schůzce Vaši představitelé nám dokáží poslat 

pozdrav na pásech Vašich tanků. (…) PRYČ S OKUPANTY!“
493

 Stejné vydání 

zveřejnilo mj. i Desatero občana ČSSR: „Nevím – kudy vede cesta do Prahy, neznám – 

žádného kontrarevolucionáře, nemám – tranzistor, chleba ani vodu, nedám – si vzít 

žádnou naději, neumím – azbuku ani němčinu, nepovím? – co si o všem myslím, 

nerozumím – tomu, co je přátelství, neprodám – svůj národ, nepomohu – nalézt ulici 

a číslo domu, nezapomenu – na 21. srpen 1968!“
494

 

   Další číslo vypadalo podobně. Na titulní straně opět výňatky z Čapkových Obrázků 

z domova, básně A. Sovy a J. Nerudy, k nimž redakce připsala pár řádků: „Ano, můj 

básníku, tvůj národ – drahý národ nemůže zahynout. Těžké a zlé mraky visí právě nad 

tvou i mou vlastí (…). (…) národ si nyní vypravuje tichou legendu obdivu a bolesti. 

Legendu o ponížení i hrdosti, jež sotva najde obdoby ve sledu dějin, legendu 

o proradnosti a lži, (…).
495

 Časopis otiskoval v tučně zvýrazněných rámečcích výňatky 

z akčního programu, dokonce i první dva články z Varšavské smlouvy, v nichž se státy 

zavázaly k tomu, že nebudou používat mezi sebou hrozbu silou a nebudou zasahovat 

do vnitřních věcí a svrchovanosti druhého státu. 
496

 Redakce také poděkovala všem, 

kteří se ve ztížených podmínkách podíleli na vydávání minulého čísla Ventilu 

v letákovém vydání.  

   Na dalších stranách byly otištěny další básně – F. Halase, J. Hory či Lao´C. 

Ze slovníku cizích slov redakce vybrala a vysvětlila pojmy „agrese, „okupace“, 

„kontrarevoluce“ a „suverenita“.
497

 Čísla Ventilu vydaná v prvních týdnech po srpnové 

intervenci jednoznačně odsoudila vpád vojsk na území Československa. 

   Téměř celé 39. číslo z října 1968 popisovalo nečekanou návštěvu prezidenta Ludvíka 

Svobody, předsedy vlády Oldřicha Černíka a předsedy Národního shromáždění Josefa 

Smrkovského v Mladé Boleslavi, např. v AZNP.
498

 Následující číslo patřilo 50. výročí 

                                                 
493

 Všem komsomolcům v Kolomné. Ventil. 30. 8. 1968, roč. 23, č. 32, s. 2 
494

 Desatero občana ČSSR. Ventil. 30. 8. 1968, roč. 23, č. 32, s. 2; Foto viz příloha č. 30 
495

 Legenda obdivu i bolesti. Ventil. 6. 9. 1968, roč. 23, č. 33, s. 1 
496

 První dva články Varšavské smlouvy. Ventil. 6. 9. 1968, roč. 23, č. 33, s. 2 
497

 Foto viz příloha č. 31. Pojmy současnosti. Ventil. 6. 9. 1968, roč. 23, č. 33, s. 3 
498

 Návštěvě se věnovaly první tři strany týdeníku. Ventil. 18. 10. 1968, roč. 23, č. 39, s. 1 
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vzniku Československa.
499

 Týdeník v této době dával prostor příspěvkům dopisovatelů, 

v nichž se vyjadřovali k politické situaci, zveřejňoval prohlášení zaměstnanců 

a závodních výborů.
500

 

   Redakce dostávala mnoho dopisů, sama čtenářům oznámila, že nemůže všechny 

příspěvky zařadit do vydání, a prosila je o strpení.
501

 Dopisy došlé redakci byly tématem 

otevřeného prohlášení redakční rady Ventilu z konce listopadu. V něm upozorňuje 

na skutečnost, že vedoucí pracovník nově vzniklého odboru technicko-ekonomického 

rozvoje informací, jež vzniklo z příkazu ředitele závodů č. 11/1968 ze dne 14. 11. 1968, 

otevíral veškerou redakční poštu a porušoval tím ústavu i ustanovení tiskového zákona 

č. 81/1966 o ochraně informátorů ze strany redakce. „Tyto formy, vedle dalších 

a závažnějších důsledků, připomínají formy práce s tiskem, kterou jsme všichni a velmi 

rádi přežili. (…) Redakční rada s nastoupenými formami vedoucího odboru nesouhlasí, 

ostře proti nim protestuje (…).“
502

 Za toto prohlášení se v dalším čísle postavil 

celozávodní výbor Svazu pracující mládeže AZNP a požadoval vysvětlení.
503

 K celému 

případu byla zřízena komise, podnikový výbor KSČ se jmenováním vedoucího odboru 

J. Grofa nesouhlasil.
504

 Sám J. Grof se o něco později pro Ventil vyjádřil tak, 

že disciplína je potřebná, je nutné obnovit vedoucí úlohu strany. „Nechci provádět 

nátlaky nebo porušování listovního tajemství nebo dělat cenzuru, ale kázeň a plnění 

úkolů vyžaduji, a to podle jednoho metru.“
505

 

  Ventil ještě v první polovině roku 1969 zveřejňoval kritické články a otevřeně se stavěl 

za lednovou politiku a odkaz pražského jara. Zejména odpovědný redaktor Oldřich Jeniš 

se svými články vyjadřoval k aktuální politické situaci.
506

 Například odmítl provokační 

rozšiřování nelegální tiskoviny „Zprávy“, kterou vydávala Redakční rada při sovětských 

vojskách, a brožury o J. Smrkovském na pracovištích AZNP.
507

 Koncem ledna 

se na titulní straně Ventilu objevilo prohlášení podnikové rady k úmrtí Jana Palacha. 

                                                 
499

 Na titulní straně byl otištěn text hymny Kde domov můj, článek o 28. říjnu 1918 napsal místní historik 
Karel Herčík, na titulní straně byl umístěn také státní znak. Ventil. 25. 10. 1968, roč. 23, č. 40, s. 1 
500

 Např. ŠOVAR, Milan. Co mne napadlo 28. října 1968. Ventil. 1. 11. 1968, roč. 23, č. 41, s. 1, 3; 
Otevřené prohlášení ZO KSČ H 5. Ventil. 8. 11. 1968, roč. 23, č. 42, s. 1; DOHNALOVÁ, Růžena. Vrátíme 
se zpět před Leden? Ventil. 8. 11. 1968, roč. 23, č. 42, s. 3 apod. 
501

 Oznámení redakce. Ventil. 8. 11. 1968, roč. 23, č. 42, s. 2 
502

 Otevřené prohlášení redakční rady Ventilu. Ventil. 29. 11. 1968, roč. 23, č. 45, s. 2 
503

 K prohlášení redakční rady. Ventil. 6. 12. 1968, roč. 23, č. 46, s. 1 
504

 Ze zasedání PV ROH. Ventil. 13. 12. 1968, roč. 23, č. 47, s. 1 
505

 GROF, Jaroslav. Líbivou nebo skutečnou politiku? Ventil. 20. 12. 1968, roč. 23, č. 48, s. 3  
506

 Cesta do osady konsolidace. Ventil. 31. 1. 1969, roč. 24, č. 5, s. 1; K situaci ve městě a k aktivu LM. 
Ventil. 7. 2. 1969, roč. 24, č. 6, s. 1-2; K programovému prohlášení PV KSČ. Ventil. 21. 2. 1969, roč. 24, 
č. 8, s. 1n ad. 
507

 Zprávy a metamorfózy J. Smrkovského. Ventil. 14. 2. 1969, roč. 24, č. 7, s. 1n 
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(…) „Do posledního koutku ozářil svědomí každého z nás. (…) Svíráme pěsti a jsme 

odhodláni bojovat za vše, co chtěl Jan, za vše, co chceme i my. (…) Za Leden, 

za suverenitu, za demokracii. Tvá smrt, Jene, je náš život!“
508

 

   Koncem dubna Ventil zveřejnil části televizního projevu nového prvního tajemníka 

strany Gustáva Husáka ze 17. dubna 1969.
509

 Ještě v dalším čísle hájí podniková rada 

Svazu pracující mládeže AZNP a někteří dopisovatelé Oldřicha Jeniše proti nařčení 

Miroslava Šolce v článku Hlavní nebezpečí a odpovědnost novináře, zveřejněný 

v Rudém právu 29. 4. 1969, že svými články nerespektuje usnesení nejvyšších 

stranických orgánů.
510

 Šolc v Rudém právu mj. píše: „Není prosazování závěrů, které 

jsou v rozporu s usnesením ÚV KSČ, v časopise, jehož spoluvydavatelem je podnikový 

výbor KSČ, porušením stranické kázně a demokratického centralismu?“
511

 Autor 

M. Šolc napsal i další článek do Rudého práva o obsahu Ventilu, nazvaný Na křivé 

koleji. V něm vystupuje proti časopisu Ventil, ve kterém se podle něj objevily „ve větší 

či menší míře některé z tendencí kritizovaných v usnesení PÚV KSČ“, a který podle 

jeho názoru „sehrál značně negativní roli i ve vytváření nedůvěry vůči Sovětskému 

svazu a ostatním socialistickým zemím. (…) Křivdil bych Ventilu, kdybych nechtěl 

uznat, že zveřejnil i řadu článků pozitivních. Jenže svým politickým zaměřením nejen 

nepodporoval politiku strany, ale přímo jí škodil. To plně potvrzuje konfrontace 

usnesení PÚV KSČ z 5. února t. r. s názory šířenými na stránkách VENTILU.“
512

 

Ve Ventilu se proti tomu postavil člen redakční rady V. Jandera. „Je-li dr. M. Šolc 

tak pilným čtenářem Ventilu, jak se nám nyní prezentuje, proč neupozornil na „Křivou 

kolej“, po které se Ventil pohybuje, již dříve. Nebo se bál „nést kůži na trh“? Staré 

české přísloví říká: „Po bitvě každý frajtr generálem.“ A tak to vypadá i v tomto 

případě.“
513

 V dalším období už se O. Jeniš (ani Ventil) k veřejné politice kriticky 

nevyjadřoval.  Na podzim 1969 byl na shromáždění vedení AZNP, podnikových složek 

a KV KSČ jmenován nový ředitel AZNP.
514

 Od té doby zmizelo jméno odpovědného 

                                                 
508

 Tvá smrt, Jene, je náš život. Ventil. 24. 1. 1969, roč. 24, č. 4, s. 1 
509

 Věřím v sílu pokroku – v sílu lidského ducha. Ventil. 25. 4. 1969, roč. 24, č. 17, s. 1n 
510

 Zasláno Rudému právu k článku „Hlavní nebezpečí a odpovědnost novináře“. Ventil. 8. 5. 1969, 
roč. 24, č. 19, s. 2 
511

 ŠOLC, Miroslav. Hlavní nebezpečí a odpovědnost novináře. Rudé právo. 29. 4. 1969, roč. 49, č. 100, 
s. 3 
512

 ŠOLC, Miroslav. Na křivé koleji. Rudé právo. 29. 4. 1969, roč. 49, č. 168, s. 2 
513

 JANDERA, Václav. Jsme připraveni k diskusi. Ventil. 25. 7. 1969, roč. 24, č. 30, s. 1 - 2 
514

 Josefa Šimona, který zamířil na ministerstvo průmyslu, nahradil dosavadní ředitel Závodu výroby 
automobilů Miloslav Zapadlo. Nový podnikový ředitel AZNP. Ventil. 17. 10. 1969, roč. 24, č. 39, s. 1 



106 

 

   

redaktora O. Jeniše z tiráže Ventilu, ihned poté i složení celé redakční rady.
515

 

To už se ale v časopisu objevoval slogan „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy 

jinak!“
516

 Normalizační kurz zvítězil. 

 

4.4 Místní a společenské listy 

 

   Vedle oficiálních vesnických (pozd. okresních) a závodních novin vycházelo 

v regionu několik dalších novin. Významnější byl v šedesátých letech především 

časopis Život mladoboleslavské kultury, který popisuji v části 4.4.1. Jinak šlo většinou 

o drobné obecní zpravodaje, jejichž význam nebyl z celookresního hlediska velký. Pro 

představu čtenáře a účely této práce bude dostačující přehled těchto místních obecních 

novin z roku 1960 zpracovaný v kapitole 4.4.2. 

 

4.4.1 Život mladoboleslavské kultury 

 

   Měsíčník vydával Osvětový dům a Odbor školství a kultury MNV v Mladé Boleslavi 

v letech 1961 - 1969, tiskly ho Středočeské tiskárny, n.p., provoz v Mladé Boleslavi. 

Časopis řídila redakční rada, odpovědnými redaktory byli Eva Lososová, později 

Jindřich Mařan.
517

 Cena měsíčníku činila 1, 50 Kčs, roční předplatné stálo 18 korun, 

půlroční 9 Kčs. 

   O počátcích časopisu informovalo Mladoboleslavsko na konci roku 1959: „Počátkem 

ledna 1960 vyjde nákladem Domu osvěty nový kalendář, který bude vycházet každý 

měsíc. „Život kultury a sportu v Mladé Boleslavi“, jak se bude tento měsíčník jmenovat, 

přinese vždy kalendář všech divadelních, filmových představení, koncertů, estrád, 

přednášek, výstav, vycházek a další články s problematikou kultury a sportu 

v Ml. Boleslavi.“
518

 

                                                 
515

 Od čísla 40/1969 byla v tiráži Ventilu uvedena jen redaktorka Hana Jírová. 
516

 Programové prohlášení ustavující schůze odbočky Svazu čs.-sovětského přátelství v AZNP. Ventil. 3. 
10. 1969, roč. 24, č. 37, s. 1 – 2; Prohlášení společné schůze členů KSČ AZNP. Ventil. 5. 12. 1969, roč. 24, 
č. 46, s. 1 – 2 ad. 
517

 Jindřich Mařan (narozen 1944) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu v Praze, jeho jméno bylo na 
seznamu Jednotné centrální evidence představitelů, exponentů a nositelů pravicového oportunismu, 
organizátorů protistranických, protisocialistických a protisovětských kampaní a akcí. V době normalizace 
pracoval v Akumulátorce v Mladé Boleslavi, po sametové revoluci působil v časopisu Květy. Rozhovor 
s Josefem Donátem, 17. 2. 2012, Mladá Boleslav 
518

 DONÁT, Josef. Mladá Boleslav bude mít kulturní kalendář. Mladoboleslavsko. 24. 12. 1959, roč. 3, 
č. 52, s. 1 
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   O vydání prvního čísla – stejně tak i některých dalších - informoval v prvním 

lednovém čísle Mladoboleslavska roku 1960 Josef Donát,
519

 ředitel Domu osvěty. 

„Zahajuje vydávání kulturního a sportovního kalendáře „Život kultury a sportu v Mladé 

Boleslavi“. Na svých 20 stranách s mnoha fotografiemi a kresbami bude přinášet různé 

zajímavosti z veřejného, kulturního, společenského a sportovního života našeho 

okresního města. Lednové číslo „Života“ přináší například článek o problematice 

hudebního života v Ml. Boleslavi, vzpomínku na první dělnický tisk v Ml. Boleslavi, 

spartakiádní fejeton, verše D. Budové a V. Proftové, kresby A. Čelechovského a další 

zajímavosti. (…) Cena jednoho čísla je 1,50 Kčs.“
520

 

   Život mladoboleslavské kultury
521

 přinášel každý měsíc na zhruba dvaceti stranách 

formátu A5 kulturní kalendář města (program kin a divadel, uměleckých výstav), 

recenze divadelních představení, koncertů a promítaných filmů v místních kinech, 

příběhy z historie regionu, básně dopisovatelů, rozhovory s lokálně známými herci, 

zpěváky, hudebníky či literáty. Postupem času se z kulturního kalendáře stal významný 

společenský časopis města, jehož kulturní glosy měly leckdy i politický přesah.
522

 „Měli 

jsme asi patnáct set předplatitelů a něco šlo do volného prodeje, řekl bych kolem dvou 

tisíc.“ V redakční radě byl vedle Josefa Donáta i historik Karel Herčík,
523

 Eva 

Lososová, malíř Luděk Maňásek,
524

 básnířka Dagmar Budová,
525

 Jindřich Mařan.
526

 Za 

                                                 
519

 Donát byl té době ředitelem Domu osvěty v Mladé Boleslavi, sám inicioval vznik ćasopisu. Více 
o J. Donátovi v příloze č. 1. 
520

 DONÁT, Josef. Vyšlo první číslo ŽIVOTA. Mladoboleslavsko. 7. 1. 1960, roč. 3, č. 1., s. 1 
521

 Žádná čísla časopisu nejsou v knihovnách ani v archivu dochovaná, k osobnímu studiu jsem měl 
k dispozici jen sedm čísel (dvě z let 1961, 1967 a tři z roku 1969) zapůjčené J. Donátem. Foto viz příloha 
č. 32, Život mladoboleslavské kultury. 1967, č. 7 – 8, s. 1 
522

 Např. To jsou oni – zprávy z chokeje. Život mladoboleslavské kultury. 3/1969, č. 3, s. 1, v němž autor 
pod pseudonymem Ruzicka alegoricky přirovnává postavení hokejistů Mladé Boleslavi v tabulce 
k politické situaci v zemi. 
523

 Karel Herčík (1936) vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze, pracoval jako okresní archivář v Mladé 
Boleslavi, publikoval řadu historických a odborných článků v regionálním tisku. V roce 1969 z politických 
důvodů propuštěn, jeho jméno se objevilo na seznamu Jednotné centrální evidence představitelů, 
exponentů a nositelů pravicového oportunismu, organizátorů protistranických, protisocialistických 
a protisovětských kampaní a akcí. V době normalizace pracoval u stavebního podniku a u správy silnic 
jako úředník. V letech 1990 – 1994 zastával funkci prvního porevolučního starosty Mladé Boleslavi, 
od r. 1994 až do současnosti učí na Gymnáziu dr. Pekaře v Mladé Boleslavi. Je autorem nebo 
spoluautorem celé řady publikací a článků o historii Mladoboleslavska. Karel Herčík. mb-net.cz [online]. 
[citováno dne 15. 3. 2012]. Dostupné z www: <www.mb-net.cz/?download=_/cestni-
obcane/hercik.doc>. 
524

 Luděk Maňásek (1929 – 2003), rodák z Bělé pod Bezdězem, přední český ilustrátor více než 120 knih, 
převážně pohádek, pověstí, čítanek, plakátů a dalších tiskovin, v 60. letech byl členem redakční rady 
časopisu Život mladoboleslavské kultury, kvůli svým politickým názorům mu byla po roce 1968 zakázána 
činnost. Jeho jméno se objevilo v seznamu nežádoucích osob nazvaném „Jednotná centrální evidence 
představitelů, exponentů a nositelů pravicového oportunismu, organizátorů protistranických, 

http://www.mb-net.cz/?download=_/cestni-obcane/hercik.doc
http://www.mb-net.cz/?download=_/cestni-obcane/hercik.doc
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značným množstvím článků stáli dopisovatelé. „I redaktor pracoval dobrovolně, to byla 

v podstatě zájmová činnost.“
527

 

   Ještě v červenci roku 1969 se na stránkách časopisu objevila v souvislosti 

s 20. ročníkem Filmového festivalu pracujících v Mladé Boleslavi recenze filmu Všichni 

dobří rodáci režiséra Vojtěcha Jasného.
528

 V devátém čísle roku 1969 adresuje redakce 

čtenářům článek, v němž se omlouvá za politický přesah některých článků.
529

 „To byla 

taková úlitba bohům,“ uvedl k tomu Josef Donát.
530

 

   Časopis byl na konci roku 1969 místními státními a stranickými orgány zakázán, 

většina členů redakčního kruhu časopisu byla následně profesně i osobně perzekuována. 

 

4.4.2 Přehled dalších místních periodik 

 

   Podle hloubkového průzkumu plnomocníka HSTD v Mladé Boleslavi Františka 

Pokorného vycházelo v roce 1960 na Mladoboleslavsku 18 místních tiskovin.
531

  

   Šlo obvykle o obecní zpravodaje s nákladem 60 až 250 výtisků a nepravidelnou 

nebo měsíční periodicitou. Takové noviny vydávaly např. Místní národní výbory 

v Bezně, Brodcích, Březně, Bosni, Dolním Bousově, Kostelním Hlavně, Luštěnicích, 

Skalsku, Skyšicích, Solci a Strenici.  

   Mezi místní noviny s vyšším nákladem patřily zpravodaje ve větších obcích a městech 

okresu – Kosmonoský Hlas Kosmonos vycházel nepravidelně v rozsahu čtyř až pěti 

stran v nákladu 700 výtisků, v Bakově nad Jizerou měl zdejší měsíčník Bakovsko stejný 

náklad.  

                                                                                                                                               
protisocialistických a protisovětských kampaní a akcí“. Více HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. Nové 
Město: Kompakt, 2004, s. 191n 
525

 Dagmar Budová (1931) vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, později učila na školách 
v mladoboleslavském okrese, v 60. letech publikovala v časopisu Život mladoboleslavské kultury, byla 
i členkou jeho redakční rady. Po roce 1968 byla nežádoucí osobou a až do důchodu pracovala v Dětském 
domově ve Stránově. Dagmar Budová. Archiv výtvarného umění [online]. [citováno dne 15. 3. 2012]. 
Dostupné z www: <http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=detail&IDosoby=71013>. 
526 Jindřich Mařan (1944) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu v Praze, jeho jméno bylo na seznamu 
Jednotné centrální evidence představitelů, exponentů a nositelů pravicového oportunismu, organizátorů 
protistranických, protisocialistických a protisovětských kampaní a akcí. V době normalizace pracoval 
v Akumulátorce v Mladé Boleslavi, po sametové revoluci působil v časopisu Květy. Rozhovor s Josefem 
Donátem, 17. 2. 2012, Mladá Boleslav 
527

 Rozhovor s Josefem Donátem, 17. 2. 2012, Mladá Boleslav 
528

 Všichni dobří rodáci. Život mladoboleslavské kultury. 9/1969, č. 9, s. 5 
529

 Foto viz příloha č. 33, Život mladoboleslavské kultury 9/1969, č. 9, s. 12 
530

 Rozhovor s Josefem Donátem, 17. 2. 2012, Mladá Boleslav 
531

 Život mladoboleslavské kultury. 9/1969, č. 9, s. 7n 

http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=detail&IDosoby=71013
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   Vedle těchto místních novin jsou v přehledu zmíněny i školní noviny Vlastivědné listy 

z Mnichova Hradiště vycházející nepravidelně na 10 stranách v nákladu 350 výtisků, 

občasník OV ČSM v Mladé Boleslavi nazvaný Jiskry (rozsah 6 stran, náklad 200 

výtisků), zpravodaj OV ČSTV Štafeta a časopis Jiskry mladoboleslavských pionýrů, 

jejichž 200 čísel v rozsahu 12, resp. 5 stran vycházelo v Mladé Boleslavi rovněž 

nepravidelně. Pokorný ve svém přehledu uvádí i jména odpovědných redaktorů a údaje 

o rozšiřovateli, zmíněné informace jsou podle mého názoru pro představu o dalších 

místních tiskovinách dostačující. 

 

4.5 Činnost pobočky HSTD (ÚPS) v Mladé Boleslavi 

 

   V Archivu bezpečnostních složek se dochovaly některé materiály z okresního 

oddělení ministerstva vnitra – skupiny tiskového dohledu z let 1960, 1961, 1962 – 1964 

a 1966 – 1968. 

   Plnomocníkem HSTD v Mladé Boleslavi byl po celá 60. léta František Pokorný 

(zástupce Jiří Trnka), i když byl v r. 1966 úřad přejmenován a reorganizován 

na Ústřední publikační správu (ÚPS). 

   Plnomocník sledoval vedle tištěných okresních a závodních novin také texty 

divadelních a estrádních přednášek, nejrůznějších brožur, plakátů a dalších 

propagačních materiálů, text obecních kronik, podobu pohlednic, obsah rozhlasového 

vysílání, dokonce i výkladní skříně obchodů či podobu pamětních desek apod. 

Odposlouchával divadelní představení, kulturní estrády, výklady průvodců, nejrůznější 

přednášky. Do sledování zapojoval i své pomocníky – tzv. aktivisty. 

   Během roku předkládal pražskému ústředí HSTD zprávy o své činnosti (měsíční 

hlášení o počtu zásahů, někdy za delší období, vypracovával i podrobnější zprávy 

popisující situaci v okrese). V jedné z nich uvádí, že za období „od 21. března 

do 31. srpna 1960 bylo vydáno 484 schvalovacích čísel (…) a provedeno 32 zásahů 

/povětšině na úseku tisku/ z toho bylo 19 utajovaných skutečností a 13 zásahů 

z obecného zájmu. Jedná se o prozrazování výrobní kapacity a počtu pracovních sil 

v AZNP, vojenských útvarů apod., utajované skutečnosti a o obdiv života na Západě, 

(…).“
532

  

                                                 
532

 Informativní zpráva pro BOV KSČ o činnosti tiskového dohledu z 13. září 1960, ABS, fond 318-51-1 



110 

 

   

   Plnomocník vypracovával a posílal na MV-HSTD do Prahy také své osobní 

závazky,
533

 zasílal HSTD ke schválení signální výtisky novin, brožur a publikací 

popisující např. historii strany. 

   V okresních a závodních novinách upozorňoval nejčastěji na zveřejnění přesných 

údajů o množství výrobků, počtech zaměstnanců či zmínce o umístění vojenských 

posádek, aby nedošlo k vyzrazení státního tajemství, a doporučoval tyto údaje z tisku 

vypustit. 

   Příkladem z roku 1960 je denní hlášení (DH) č. 5, v němž plnomocník doporučil 

vypustit údaj z článku ve Ventilu
534

 o přesném počtu 1 400 zaměstnanců na oddělení 

mechaniky AZNP, se zdůvodněním, že to „není správné“. Totéž hlášení upozornilo ještě 

na článek ze zájezdu do automobilky Mercedes – Benz. V textu článku bylo napsáno: 

„Již před branou závodu jsme viděli stát dlouhé řady soukromých vozů zn. Mercedes. 

Potom přišli čtyři průvodci, bezvadně obléknuti a ptali se každého, jakou řečí chce být 

informován.“ Plnomocník upozornil, že toto sdělení „vyzdvihuje soukromé vlastnictví 

zvláště v kapitalistickém státě a poukazuje na zvýšenou úroveň v tomto státě tím, 

že hovoří o bezvadném oblečení lidí.“ Redaktoru Ventilu pak bylo vysvětleno, 

„že pracující v naší lid. dem. republice by mohli mít dojem, že právě v kapitalistických 

státech se dělnická třída má lépe než ve státě lid. demokratickém socialistickém 

a životní úroveň je vyšší než v ČSR.“
535

 

   DH č. 7 z roku 1960 upozorňuje na zjištěnou „závadu“ na mostě přes řeku Jizeru 

v Debři nad Jizerou, který nese název „Masarykův most“ a na jeho obloucích jsou 

bronzové plakety Masaryka. Po jednání plnomocníka s předsedou ONV Rejnartem 

a tajemníkem OV KSČ Sudkem měli zmínění soudruzi zajistit odstranění plaket 

a přejmenování mostu.
536

 

     V závodním časopise AZNP Ventilu z 18. června 1960 plnomocníkovi vadil 

nevhodný snímek pod článkem „Vítězné volby“. Hlava sportovce totiž zakrývala 

„ve slově „Volíme“ písmena i a m, takže se toto slovo četlo jako „VOLE“.
537

 

   DH č. 15 z 24. 6. 1960 reagovalo na článek o JZD Mír Luštěnice v Záři 

Mladoboleslavska.
538

 V odstavci „Pracovní síly“ bylo doporučeno vypustit číslo 

                                                 
533 Závazek plnomocníka F. Pokorného z 30. 9. 1960. ABS, fond 318-51-1 
534

 Ventil. 23. 4. 1960, č. 17 
535

 DH č. 5/1960, ABS, fond 318-51-1 
536

 DH č. 7/1960, ABS, fond 318-51-1 
537

 DH č. 13/1960, ABS, fond 318-51-1; foto viz příloha č. 34 
538

 Zář Mladoboleslavska. 25. 6. 1960, č. 14 
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o „počtu pracujících žen (80) a větu „Z uvedeného počtu je 75 členů JZD“. Absolutní 

čísla zaměstnanců prozrazovala skutečný počet pracovních sil v JZD.“
539

 

   Další hlášení upozornilo na článek v okresních novinách Záři Mladoboleslavska 

č. 18 z 23. července, v němž se píše o tom, že na farmě v Dražicích mají sto 

překrásných dojnic z Dánska a „padesát prasnic z Anglie, které náš stůl v budoucnu 

obohatí chutným a kvalitním masem a sádlem. Na doporučení plnomocníka redaktor 

uvedený text vypustil přímo v tiskárně, protože vyznívá nepříznivě pro naše družstevní 

hospodaření.“
540

 

   Plnomocník v jedné ze svých zpráv pro Prahu také hodnotil situaci na okrese 

po územní reorganizaci v r. 1960. „Z krátkého přehledu o situaci v okrese je zřejmé, 

že není prakticky možné, aby všechny úkoly plnomocníkem byly zvládnuty beze 

zbytku, (…). Proto bude zapotřebí, aby v okrese byl vybudován sbor aktivistů – 

pomocníků plnomocníka, především v důležitějších kulturních centrech. (…) 

Předběžnými pohovory plnomocníka (…) doporučují se k projednání a ke schválení tito 

aktivisté:“
541

 A následoval seznam osmi osob, pracovníků různých závodních 

organizací, škol či výborů v okrese, mezi nimi bylo také jméno Marie Vojtíškové, 

redaktorky Ventilu. 

   V listopadu 1960 vypracoval plnomocník Pokorný zprávu „o hloubkovém průzkumu 

okresu Mladá Boleslav“, v níž velmi podrobně charakterizuje okres a popisuje veškeré 

jeho možnosti v šíření hromadných sdělovacích prostředků včetně místních novin, 

sepisuje seznam kulturních institucí, ochotnických divadel, hudebních souborů atd.
542

 

   Plnomocníkovi také vadilo, že ve Ventilu č. 46 z 28. 11. 1960 byl pod fotkou Lenina 

s textem „Věčně živý Lenin“ jiný článek s titulkem „Malá epizoda“. Redaktor poté 

upravil titulek na „Malá epizoda u sestry Marie“, aby bylo naprosto zřejmé, že jde o jiný 

článek.
543

 

   Některé DH z dnešního pohledu skutečně pobaví. Plnomocník několikrát upozorňoval 

i na nevhodné vylepení plakátů, jako např. na nástěnce u mladoboleslavského kina 

OKO: „Byly vylepeny takto: Plakáty ke 43. VŘSR, z nichž na jednom byl vyobrazen 

V.I.Lenin s pionýry a pod nimi plakáty s těmito názvy: ORTEL, NENÁVIST, KOMIK. 

                                                 
539

 DH č. 15/1960, ABS, fond 318-51-1 
540

 DH č. 17/1960, ABS, fond 318-51-1 
541

 Informativní zpráva pro BOV KSČ o činnosti tiskového dohledu ze 13. září 1960, ABS, fond 318-51-1 
542

 Zpráva o hloubkovém průzkumu okresu Mladá Boleslav z 11. 11. 1960. ABS, fond 318-51-1 
543

 DH č. 25/1960, ABS, fond 318-51-1 
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Na nevhodnost byla upozorněna vedoucí tohoto kina, která nařídila, aby byla provedena 

ihned změna.“
544

 

    Jiné hlášení uvádí, že v tiskárně v Ml. Boleslavi byl ke schválení předložen rukopis 

plakátu „Programy boleslavských kin“ s textem: „ve středu v 9:30 hodin dopolední 

představení POMSTA, od pátku 5. do pondělí 8. května K 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

KSČ DCERA STRÁŽCE MAJÁKU, barevný sovětský film (…). Vedoucímu tiskárny 

(…) bylo doporučeno, aby název filmu POMSTA i s ostatními titulky oznamující 

dopolední představení, byl uveden v dolní části plakátu.“
545

 

   Programy kin a plakáty k filmům byly předmětem DH vícekrát. V lednu 1962 

zapomněl zaměstnanec Kina OKO na plakátu k filmu ČERVENÝ LEKNÍN písmeno K, 

čímž vznikl název ČERVENÝ LENIN. Zaměstnanec kina se omluvil, písmeno 

K údajně vynechal „omylem“ v době, kdy připravoval propagační plakáty pro Sovětské 

filmy.
546

 Vadilo také pořadí nápisů na plakátu kina JAS „V Měsíci československo-

sovětského přátelství Lidé a zvířata“.
547

   

   Několik DH upozorňovalo na nevhodnou souvislost slov novinových křížovek. V Záři 

Mladoboleslavska č. 41 z října 1962 se např. vedle tajenky „BEZ VELKÉ ŘÍJNOVÉ 

SOCIALISTICKÉ REVOLUCE BY NEBYLO SVOBODNÉ ČSSR“ objevila slova 

„TEMNOTA“ nebo „SIBIŘ TEROR“.
548

 

   V okresních novinách Mladoboleslavska z 19. března 1964 musel být výrazněji 

oddělen text pod fotografií „Vedoucí funkcionáři okresu, delegace ústředního výboru 

a čestní hosté zasedli v čelo konference“ od výrazného titulku „V kravíně jedou na tři 

směny“.
549

  

   Redaktor Záře Mladoboleslavska M. Honák musel na doporučení plnomocníka 

přepracovat závadnou část článku „Co víte o loutkách? I když toho víte mnoho, přesto 

vás jistě zaujme odborová rada a Závodní klub AZNP v Mladé Boleslavi.“
550

  

   K období 1966 – 1968 se v ABS dochovalo jen několik málo dokumentů. Např. DH 

z června 1966 informuje o doporučení místním novinám „Bousovák“ vydávaný MNV 
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v Dolním Bousově, aby z článku z místní kroniky vypustili text „22. října šli občané 

a deputace do Obrub vítat presidenta T. G. Masaryka“.
551

 

   Vybrané příklady zásahů plnomocníka HSTD v Mladé Boleslavi ukazují, jakým 

způsobem fungovala předběžná cenzura v Československu v 60. letech na okresní 

úrovni. Nad některými zásahy přitom z dnešního pohledu můžeme nevěřícně (a někdy 

s úsměvem) jen kroutit hlavou… 

  

                                                 
551
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Závěr 

 

   Hlavním cílem této diplomové práce bylo popsat, jak vypadaly a o čem psaly 

nejvýznamnější regionální noviny na Mladoboleslavsku v období 1945 – 1969. V době 

třetí republiky (1945 – 1948) tu vycházely dva týdeníky politických stran, 

sociálnědemokratický Hlas lidu a list KSČ Naše Pojizeří (Naše noviny). Z formálního 

hlediska a rozsahu byly oba politické tituly srovnatelné, největší rozdíl spočíval 

v důrazu na agitační funkci novin, což se projevilo při volbách v roce 1946 a zejména 

v roce 1947, kdy v celém Československu probíhal politický zápas o budoucí charakter 

republiky. Zatímco sociálnědemokratický Hlas lidu při politickém působení na čtenáře 

zůstával v serióznější demokratické linii, některé články komunistických Našich novin 

měly důraznější, bojovnější a leckdy konfrontační charakter vůči politickým oponentům 

a buržoazii. 

   V 50 a 60. letech vycházel na Mladoboleslavsku jeden ústřední novinový titul 

vydávaný Okresním národním výborem a později také Okresním výborem KSČ 

v Mladé Boleslavi. Geneze tohoto periodika na Mladoboleslavsku plně koresponduje 

s obecným vývojem vesnických a okresních novin jako nejnižší úrovně ve struktuře 

československého periodického tisku. Od roku 1952 totiž v mladoboleslavském okrese 

vycházely vesnické noviny Nová vesnice, které byly tematicky zaměřeny téměř 

výhradně na zemědělsko-politická témata, snažily se agitovat ve prospěch kolektivizace 

zemědělství a aktivizovat venkovské obyvatelstvo v budovatelském úsilí. 

   Týdeník s novým názvem Mladoboleslavsko, vycházející v letech 1958 – 1960, 

znamenal vývojový přechod od typu vesnických novin k novinám okresním. Obsah 

stále spočíval na zemědělských a politických tématech, postupně se na stránky novin 

dostávaly i reportážní články s městskou, společenskou a kulturní tematikou. Vedle 

pracovně organizační a agitační funkce se začaly noviny postupně zaměřovat i na funkci 

zábavní.  

   Tento přechod k typu okresních novin potvrdila Zář Mladoboleslavska, kterou spolu 

s Okresním národním výborem vydával také Okresní výbor KSČ v Mladé Boleslavi 

od roku 1960 po územní reorganizaci státu. Tyto noviny byly tematicky, žánrově 

i graficky bohatší než jejich předchůdci. Obsahová struktura novin byla postupně 

vzhledem k pravidelně se opakujícím událostem, jimž musel být spolu s prohlášeními 

politických představitelů věnován prostor, však každoročně velmi podobná 
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a předvídatelná. Šlo zejména o témata, jako byly oslavy Vítězného února, MDŽ, 

prvního máje, osvobození Rudou armádou, výročí Velké říjnové socialistické revoluce 

atd. Na „nezávadnost“ okresních novin (a všech dalších tištěných materiálů na okrese) 

dohlížel pomocí předběžné cenzury také plnomocník oddělení Hlavní správy tiskového 

dohledu (od roku 1966 Ústřední publikační správy) v Mladé Boleslavi. 

   Ze zaběhlé a stereotypní obsahové linie se Zář Mladoboleslavska začala vymaňovat 

koncem 60. let, zejména na jaře roku 1968, kdy byly publikovány některé otevřené 

názorové články dopisovatelů a prohlášení pracujících v duchu Akčního programu. Tyto 

snahy ale často narážely na konzervativní nebo nečitelnou pozici politického vedení 

okresu, vlastního vydavatele okresních novin. Brzy po srpnu 1968 však okresní noviny 

začaly postupně působit v normalizačním politickém duchu. 

   Prostor pro nezvykle svobodnou výměnu názorů nabízel v období 1968 – 1969 také 

další výrazný novinový titul Mladoboleslavska v poválečné éře – závodní časopis 

Automobilových závodů Ventil. Tento představitel typu závodních novin, vycházející 

od roku 1945, bojoval za demokratizační proces a ideály Pražského jara ještě výrazněji 

a vydržel o něco déle než okresní noviny Zář Mladoboleslavska. Během roku 1969 

po personálních změnách v redakci začal mít Ventil také normalizační charakter. 

   Lidé kolem redakce jiného výrazného periodika regionu – společenského měsíčníku 

Život mladoboleslavské kultury, vycházejícího v šedesátých letech 

v mladoboleslavském Domě osvěty, přišli z politických důvodů po roce 1968 o místa, 

časopis byl v roce 1969 zakázán. Nejen o tom svědčí portrét a osobní prožitky ředitele 

Osvětového domu a redakční rady tohoto časopisu Josefa Donáta. 

   Mladoboleslavsko bylo (a je) vzhledem k ekonomickému významu automobilového 

průmyslu pro stát regionem velmi výjimečným. Vývoj regionálních periodik 

na Mladoboleslavsku v letech 1945 – 1969 spolu s příklady způsobu cenzurní práce 

plnomocníka HSTD v šedesátých letech však mohou vzhledem k centralistickému řízení 

Československa a jednotné struktuře tištěných periodik v 50. a 60. letech obecněji 

vypovídat o obrazu segmentu tištěných médií na okresní úrovni. 

  



116 

 

   

Summary 

   The main objective of the thesis is to describe the style of the most important regional 

newspapers and their content written in Mlada Boleslav county in the period 1945 - 

1969. At the time of the Third Republic (1945 - 1948) there were two weekly 

newspapers of political parties in circulation- Social Democratic magazine Hlas lidu 

and the Communist Party´s one Naše Pojizeří (later Naše noviny). From a formal point 

of view the range of both political titles was very similar, the biggest difference was 

the emphasis on agitational newspaper feature, which is reflected in the elections 

in 1946 and especially 1947, when Czechoslovakia was conducted across the political 

struggle over the future character of the Republic. Whilst the Social Democratic Hlas 

lidu stayed in the Democratic line in political action, some of communistic Naše 

noviny´s articles had stronger, more militant and at times confrontational nature 

of political opponents and the bourgeoisie. 

   There was one central newspaper in the Mlada Boleslav county in the fifties 

and sixties issued by the District National Committee and later also by the District 

Committee of the Communist Party in Mlada Boleslav. The genesis of this periodical 

fully corresponds with the general development of village and district newspapers 

at the lowest level in the structure of the Czechoslovak periodicals. Since 1952, there 

was a rural newspaper called Nová Vesnice, which was thematically focused almost 

exclusively on the agri-political issues, sought to agitate in favour of collectivization 

of agriculture and mobilize the rural population in their building efforts. 

   Weekly magazine Mladoboleslavsko with a new name, issued in the years 1958 - 

1960, meant an evolutionary transition from rural newspapers to the district newspaper. 

The content still rested on agricultural policy issues, gradually started to receive 

headlines and reported articles of urban, social and cultural themes. Besides 

organizational and agitational work the main function of the newspaper gradually began 

to focus on the entertainment function. 

   The transition to this type of district newspaper created a new edition of Zář 

Mladoboleslavska along with the District National Committee, which was also 

published by the Communist Party District Committee in Mlada Boleslav in 1960 after 

reorganization of the territorial state. These newspapers were thematic, genre 

and graphically richer than their predecessors. The content structure of the newspapers 

was gradual due to the periodic events, which had to be placed in newspapers together 
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with statements of political leaders; but every new edition was very similar 

and predictable. It focused on topics such as the celebration of the Victorious February, 

IWD, the first of May, liberation by the Red Army, the anniversary of the Great October 

Socialist Revolution, etc. The "safety" of district newspapers (and all other printed 

materials in the district) was supervised by a preliminary proxy censorship department 

as well as by the Main print management supervision (since 1966 Central 

Administration of Publishing) in Mladá Boleslav. 

   The stray and stereotypical content of Zář Mladoboleslavska began to emerge in late 

1960‘s, especially in the spring of 1968, when certain freedom articles of various 

correspondents were published in the spirit of the Programme of Action. These efforts 

often ran into oposition of the conservative political leadership of the distric 

and the district's own newspaper publisher. Shortly after August 1968, however, 

the district newspapers started to operate in a spirit of political normalization. 

   Space for unusually free exchange of opinions was offered in the period 1968 - 1969 

in the form of another newspaper in Mladá Boleslav county in the postwar era - racing 

magazine Ventil. This representative of racing newspaper, established since 1945, 

fought for the democracy process and the ideals of the Prague Spring even stronger 

and lasted a little longer than the district newspapers. During the year 1969, after 

personnel changes in the newsroom, Ventil also began to have normalization character. 

   All employees of another important periodical in the region - the monthly social 

magazine Život Mladoboleslavské kultury, published in Mladá Boleslav in the House 

of Culture in the sixties- were made redundant for political reasons in 1968, 

the magazine was then banned in 1969.  This was witnessed and evidenced in journals 

by their Board Director and Editor in Chief Josef Donát. 

   The region of Mladá Boleslav was (and is) very special due to the economic 

importance of the automotive industry. There was a certain level of development 

of regional periodicals in the Mladá Boleslav county in the years 1945 - 1969 together 

with examples of how censorship works in the sixties, however, due to centralist control 

of Czechoslovakia and the uniform structure of printed periodicals in the 50th and 

60 years, this is likely to indicate an image segment of print media at a district level. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Josefem Donátem (text) 

 

   V této textové příloze představuji Josefa Donáta,
552 který sice v padesátých 

a šedesátých letech nebyl přímo povoláním redaktor, ale k regionálním novinám měl 

velmi blízko – byl zprvu dopisovatelem okresních novin Mladoboleslavska Nová 

Vesnice, Mladoboleslavsko, Zář Mladoboleslavska, krajské Svobody i závodního 

časopisu AZNP Ventil. V šedesátých letech se stal členem redakční rady okresních 

novin Záře Mladoboleslavska i Ventilu, sám jako ředitel Osvětového domu v Mladé 

Boleslavi vydával kulturní měsíčník Život mladoboleslavské kultury, byl předsedou 

redakční rady tohoto časopisu. Na jaře a v létě 1968 veřejně kritizoval politické dění 

na okrese. Po srpnu 1968 se podílel na vydávání ilegálních letákových novin, sepsal 

parodii553 na oficiálně vydávané Zprávy. Na konci roku 1969 byl vyhozen ze zaměstnání 

a nemohl pracovat v řídících funkcích. Po roce 1989 pomáhal s přeměnou okresních 

novin Mladoboleslavska na Boleslavský deník, stal se jeho prvním šéfredaktorem. 

Již jako důchodce založil radniční zpravodaj Města Mladá Boleslav s názvem 

Boleslavan. Jeho jméno se dodnes objevuje pod články nejčastěji s historickou 

tematikou v obou zmíněných okresních titulech. 

 

   Josef Donát554 se narodil v roce 1932 ve Zdětíně, kde vyrůstal a chodil do obecné 

školy. Později se přestěhoval do sousedních Dražic nad Jizerou. Od mládí chtěl být 

typografem, zajímal se o tiskárny, rád četl. Rodiče ho ale vedli k tomu, aby vystudoval 

jiné řemeslo. Proto se vyučil modelářem v učení u soukromníka v Mladé Boleslavi. Poté 

zde studoval také střední průmyslovou školu. 

   „Po pětačtyřicátém roce tady bylo několik regionálních redakcí. Práce, Právo lidu, 

Rudé právo. Tam byl na začátku padesátých let pokus o atentát. Už se přesně 

                                                 
552

 Osobnost Josefa Donáta popisuji na základě osobního rozhovoru. Kontakt na Josefa Donáta jsem 
získal od šéfredaktora Pavla Svačiny v redakci Boleslavského deníku. Rozhovor s Josefem Donátem 
proběhl v jeho bytě v Mladé Boleslavi 17. února 2012 na základě předešlé telefonické domluvy. Mluvčí 
tak byl v klidném rozpoložení ve vlastním prostředí. Nejprve jsem mu představil sebe a svou práci, poté 
jsme přistoupili k rozhovoru. V kladení otázek a vyprávění mluvčího jsme postupovali chronologicky 
od jeho narození po současné dny.  
553

 Bohužel se nedochovala. 
554

 Z rozhovoru nahraného na záznamové zařízení jsem redigoval většinu vlastního vyprávění Josefa 
Donáta, protože často odbíhal do jiných oblastí, které jsou tématu této práce příliš vzdáleny. 
Nejzajímavější pasáže jsou jako vlastní přímé řeči mluvčího označeny v následující kapitole kurzívou 
a uvozovkami. Přepis celého rozhovoru je v archivu autora této práce. 
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nepamatuju, co se stalo, něco tam vevnitř bouchlo. Ani tam nebyla tak velká škoda, 

jaký byl kolem toho humbuk. Byl to podnět k tomu, že bylo zavřeno dost lidí.“ 

   Při studijním soustředění v Liberci napsal ve svých šestnácti letech pro místní redakci 

Mladé fronty svůj první článek a začala ho bavit žurnalistika. Po vojenské službě řešil 

otázku bydlení. Dostal nabídku bytu ve vysídleném pohraničí, kterou ale odmítl. 

V Mladé Boleslavi se v té době zakládal Osvětový dům. Josef Donát se stal jeho prvním 

zaměstnancem a pracoval v něm téměř dvacet let. V roce 1955 si ve městě našel 

garsonku a natrvalo se z něj stal Boleslavan. Jako pracovník osvětového domu přispíval 

články z kultury do okresních novin Nová Vesnice,
555

 později do Mladoboleslavska, 

Záře Mladoboleslavska či do krajské Svobody. Většina jeho článků se týkala okresní 

kultury, pracoval totiž jako ředitel Osvětového domu. 

   „Jako ředitel jsem měl třináct set korun měsíčně. To bylo v době, kdy boty stály třeba 

šedesát korun. Člověk se snažil tím životem proklouznout tak, aby uživil rodinu,“ 

popisuje Donát padesátá léta.  

   V Osvětovém domě v Mladé Boleslavi vydával celou řadu zpravodajů a brožur, 

např. pro místní ochotníky, hudebníky a další spolky. Od roku 1960 vydával měsíčník 

Život mladoboleslavské kultury. Josef Donát se stal předsedou redakční rady. „Vydávat 

časopis, to byl můj nápad. Podobný kulturní měsíčník s přehledy kulturních pořadů jsem 

viděl v Mostě. Pokoušeli jsme se o něco podobného. Neměli jsme na to nikdy žádnou 

dotaci. Měli jsme svůj předplatitelský okruh, nějak jsme to vždycky zvládli. Vydrželo 

to do konce šedesátých let, pak jsme byli slavnostně zakázáni.“ 

   Od roku 1965 byl členem redakční rady Záře Mladoboleslavska. Josef Donát 

v té době publikoval články s politickým charakterem i v krajské Svobodě, 

na Mladoboleslavsku se veřejně vyjadřoval k manifestu Dva tisíce slov. „Během 

šedesátého osmého měl měsíčník kulturně-politický ráz, vycházely např. články o tom, 

že byla někde v garáži objevena schovaná socha Masaryka, publikovaly se ankety, 

v nichž místní relativně známí lidé vyjadřovali své názory k obrodnému procesu, za něž 

se třeba později styděli.“ 

                                                 
555

 Vtipný je například jeden z jeho prvních článků Význam bleskovek, v němž Donát popisuje význam 
názorné pracovní agitace. „Třeba paní Černá, družstevnice, nerada ráno vstává, zatímco ostatní chodí 
na pole v 5 nebo v 6 hodin ráno. Je-li v obci šikovný osvětář (…), zhotoví bleskovku, kde nakreslí tuto paní 
ještě v 9 hodin v posteli, k tomu napíše tuto rýmovačku: „paní Černá, pročpak spíte, na pole včas 
nechodíte!“ A uvidíte, že po vylepení této bleskovky na nějakém veřejném místě druhý den dotyčná 
družstevnice bude na poli první.“DONÁT, Josef. Význam Bleskovek. Nová Vesnice. 10. 8. 1956, roč. 5, 
č. 32, s. 2 
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   Po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do země v srpnu 1968 vydával nelegální deník, 

v němž byly přetiskovány zprávy o aktuálním dění. „Všichni profesionální redaktoři 

okresních novin se podělali, schovali se někde, a nás pár „blbců“ jsme vydávali každý 

den takový vydání Záře Mladoboleslavska bez těch oficiálních redaktorů. Nešlo ani tak 

o zprávy odsud. V té době tu lidé byli odtržení od informací, žádné zprávy se sem 

nedostávaly.“ Jednostránkové letáky, v nichž se přetiskovaly zprávy dovezené z Prahy, 

se rozdávaly po ulicích, do dneška se nedochovaly. Pracovali na nich vedle Donáta také 

jeho kolega z Domu osvěty a pracovník okresních novin Otakar Bárta a redaktor 

závodního Ventilu Oldřich Jeniš. 

   V roce 1969 napsal text parodující oficiální zprávy vysílané stanicí Vltava. Ty pak 

na magnetofonovou pásku namluvil s přízvukem Karel Herčík. „To byla nejslavnější 

doba mého života. Ty zprávy měly stupidní češtinu plnou rusismů a germanismů. A já 

jsem na jednom školení napsal v tomto duchu takovou zkazku. Chtěl jsem to přečíst, 

ale Karel Herčík vyrůstal v Sudetech a měl to v uších. Takže to namluvil na kazetu on.“ 

Pásku si pak lidé přehrávali v boleslavských klubovnách či v divadle. Někdo (podle 

J. Donáta pracovník místního rozhlasu po drátě Alois Matoušek a osvětlovač městského 

divadla – pozn. aut.) ji ale odnesl do Sovětských kasáren a začalo vyšetřování. „Položili 

přede mě na stůl papír, kde ti dva o mně napsali, co všechno jsem udělal, že jsem řídil 

vysílačky a podobně.“ Josef Donát byl komunistickou mocí označen za vůdce 

kontrarevoluce v Mladé Boleslavi. Byl jedním z prvních lidí v okrese, kteří 

z politických důvodů přišli o práci, byl vyloučen z KSČ. A nesměl nikde publikovat.  

   Poté vystřídal různá zaměstnání. Nejprve sehnal práci v Muzeu v Mnichově Hradišti, 

po třech dnech mu ale ředitel muzea oznámil, ať už nechodí, že ho z příkazu MNV 

nesmí zaměstnávat. Po další krátké epizodě nastoupil do mladoboleslavských uhelných 

skladů nejprve jako obchodní vedoucí, ale protože nesměl vést pracovní kolektiv, 

skončil nakonec jako údržbář. Zde zůstal do roku 1986. V posledních letech 

před sametovou revolucí pracoval jako technik v JZD v Plazích. 

   Po roce 1989 působil v mladoboleslavském Občanském fóru. Sepsal koncepci, jak 

by měly vypadat okresní noviny, a přihlásil se do konkurzu na šéfredaktora 

Mladoboleslavska. V něm jako jediný novinář - amatér mezi pěti uchazeči uspěl. „Asi 

tehdy ani tak nešlo o to, jestli jsem nebo nejsem amatér, spíš si myslím, že nechtěli 

nikoho ze zajetých kolejí.“ 

   Okresní noviny Mladoboleslavska byly na začátku 90. let koupeny vydavatelstvím 

Vltava – Labe – Press a stal se z nich Boleslavský deník. Josef Donát byl v té době 
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vedle šéfredaktora nově vzniklého Boleslavského deníku jmenován také ředitelem 

středočeské krajské divize. V důchodovém věku ještě působil jako zástupce 

šéfredaktora severočeské divize, kde měl na starosti okresní sportovní rubriky. 

   V roce 1997 Josef Donát obnovil tradiční místní novinový titul, když založil radniční 

zpravodaj Boleslavan.
556

 Dodnes v něm publikuje své články, například o historii města, 

pro Boleslavský deník, v němž má vlastní pravidelnou rubriku, pravidelně komentuje 

veřejné dění. Napsal několik brožur z historie zdejšího fotbalu, hokeje a házené, 

je autorem publikace 100 let mladoboleslavského fotbalu (2002) a knihy Boleslav 

po sametu (2009).
557

 

  

                                                 
556

 Radniční zpravodaj Boleslavan vydává a financuje Magistrát města Mladá Boleslav. Vychází měsíčně 
a je dodáván zdarma do schránek mladoboleslavských domácností. Boleslavan má též elektronickou 
podobu na http://www.mb-net.cz/?page=boleslavan (PDF). 
557

 Držitelé Ceny statutárního města Mladá Boleslav – Josef Donát. MB-net.cz [online]. [citováno dne 
8. 2. 2012]. Dostupné z www: <http://www.mb-net.cz/?page=cz,cestni-obcane>. 
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Příloha č. 2: Správní rozdělení českého území v r. 1961 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Rozdělení okresu Mladá Boleslav po r. 1960 (fotografie) 
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