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Abstrakt
Diplomová práce „Tisk mládeže v letech 1945 – 1948“ se zabývá historickým
kontextem období po skončení druhé světové války, politickými stranami Národní
fronty a nástinem dobového tisku se zaměřením na tituly mládežnických organizací
politických stran a Svazu české mládeže (SČM). Právě po válce mládeží spontánně
vytvořený SČM, který měl být nadstranickou základnou veškeré mládeže bez ohledu na
politické nebo náboženské smýšlení, byl často příčinou střetů mezi politickými stranami
Národní fronty. Mládež pro všechny představovala důležitou skupinu voličů, a tak se
s výjimkou komunistů, kterým idea jednotného svazu dle předlohy sovětského
Komsomolu vyhovovala, dříve či později všechny strany bily o vlastní mládežnické
odbory. Důležitou součástí tohoto boje byla jejich mládežnická periodika: Mladý
socialista (mládež sociálně demokratická), Mladé proudy (mládež národně
socialistická), Vývoj (mládež lidovecká) a jako protiklad Mladá Fronta (deník Svazu
české mládeže). V jednotlivých titulech je možné sledovat ideologický boj
a stupňující se rivalitu nejen mezi jednotlivými stranami, ale hlavně mezi stranami
a SČM, který se pomalu stával organizací v rukách komunistů.

Abstract
The diploma thesis „Youth press in 1945 - 1948“ focuses on the historical context of the
time period after the WWII, the political parties of the National front and a brief
description of press focusing on the youth organizations within political parties and the
SČM (Union of Czech youth) titles. After the WWII young people have spontaneously
created SČM, which was meant to be non-partisan base for all young people, regardless
of political or religious beliefs. But SČM was often the cause of conflicts between the
political parties of the National front. Young people were an important group of voters

for all parties and thus, with the exception of the Communists, who liked the idea of a
one united association, sooner or later all the political parties started to fight for their
own youth unions. An important role in this struggle played their youth press: Mladý
socialista (social democratic youth), Mladé proudy (national socialistic youth), Vývoj
(Christian democratic youth) and as the opposite Mladá fronta (journal of the Union of
Czech youth). In the individual titles can be watched ideological struggle and escalating
rivalry not only between parties, but especially between the parties and the SČM, which
was slowly becoming the organization in the hands of the Communists.
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Úvod
Rozmezí let 1945 – 1948 v Československu je oblíbeným obdobím jak pro závěrečné
práce studentů, tak všeobecně pro autory historických knih. Domnívám se, že je tomu tak,
protože jde o poměrně krátké období, které do budoucna velmi mnoho ovlivnilo. Na jeho
počátku, v květnu roku 1945, jsme stáli na prahu nových dějin Československa a na jeho
konci, v únoru roku 1948, jsme se opět zařadili mezi země s totalitním režimem, tentokrát
komunistickým. Jakoby tento národ neuměl se svobodou nakládat, nedokáže si ji udržet.

Protože poválečné události ovlivnily tuto zemi na desítky let dopředu, tak i mě Třetí
republika a zejména mládež tohoto období zajímala.

Tiskovým orgánům politických stran, tedy deníkům Právo lidu, Svobodné slovo, Lidová
demokracie a Rudé právo, se již některé závěrečné práce věnují, stejně tak tisku
Revolučního odborového hnutí, jedné z nejmasovějších občanských organizací,
i známým časopisům z tohoto období jako jsou Kulturní politika, Svět práce, Obzory
a Tvorba, ovšem mládežnický tisk zatím zůstával stranou.

Přitom stačí nahlédnout do libovolného čísla dobové Mladé fronty a mládež je tam
skloňována na každé stránce několikrát, což potvrzuje její význam v daném období.
Studenti se v naší historii několikrát snažili bojovat za svobodu, a proto je zřejmé, že
mládežnické veřejné mínění je velmi důležité. Již v minulosti mládež dokázala, že je
schopná dát veřejně najevo svůj nesouhlas a prokázat tak velkou odvahu v odboji proti
komukoliv, ať už šlo v naší historii o odboj protifašistický nebo protikomunistický.

Ve své diplomové práci se tedy budu věnovat Třetí republice nejprve obecně, celkovému
poválečnému stavu v Čechách, významným milníkům tohoto období i oblasti tisku, která
byla po válce, stejně jako ostatní sektory veřejného života, na prahu nové éry a po očištění
od kolaborujících novinářů a nevhodných titulů vzniknul volný prostor pro nové svobodné
deníky i časopisy, jehož se ujaly v první řadě politické strany.

Právě politickému uspořádání, které bylo politickými představiteli domluveno ještě před
koncem války v zahraničním exilu a poté zrealizováno pod názvem
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Národní fronta Čechů a Slováků, se bude věnovat jedna z kapitol. Národní frontu tvořily
na českém území celkem čtyři politické strany, kterým bych také ráda věnovala část této
práce, protože jsou důležité pro pochopení, na jakých základech byly vybudovány jejich
mládežnické organizace.

Primárně mě bude zajímat tisk těchto mládežnických organizací, který měl významnou
roli v ovlivňování názorů mládeže a jejich politických preferencí. Konkrétně se jedná
o tato periodika: „Mladé proudy: list československé mládeže národně socialistické“,
„Mladý socialista: list československé sociální demokracie pro výchovu mladých členů“,
časopis lidovecké mládeže „Vývoj“ a „Mladá fronta: deník Svazu české mládeže“.
Formálně chybějící tisk komunistické mládeže je zajímavým bodem tohoto období.
Komunisté tušili větší šance na úspěch spíše v celonárodním mládežnickém svazu, než
v budování svazu vlastního, a proto v tomto období neměli vlastní organizaci mládeže,
ale vytrvale bojovali za společný jednotný Svaz české mládeže, který postupně získávali
pod svou kontrolu, takže právě proto je posledním titulem, který byl do přehledu zahrnut,
deník Mladá fronta jako deník Svazu české mládeže.
Ráda bych na tomto místě zmínila, že v citacích z historického tisku i starších knih je
zachována dobová jazyková norma.

Práce s mládeží, podobně jako práce s dětmi, je důležitou součástí politické propagandy,
protože informace a zvyky, které osobnost formují od dětství, mají velkou šanci ovlivnit
názory mnoha takto vychovaných dospělých, kteří je bez přílišného hledání souvislostí
budou považovat za samozřejmé a pravdivé. Proto výchova socialistického člověka
začínala skutečně od dětství a mládež už byla považována za rovnocenného partnera,
protože aktivní volební právo od 18 let dělalo z mladých lidí pro politické strany velmi
početnou a důležitou skupinu potenciálních voličů.
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1. Období Třetí republiky
1.1. Politický a společenský kontext

„Na jaře 1945 skončila nejstrašnější válka našich dějin a postupně nastával všemi
toužebně očekávaný mír. Nacismus byl poražen a spolu s ním zanikl jak Protektorát Čechy
a Morava, tak samostatný Slovenský štát a na jejich troskách se začala obnovovat
Československá republika…“1

Když po 2247 dnech německé okupace osvobodila naši zemi americká a sovětská vojska,
zachvátila celou zemi všudypřítomná euforie a radost. Zřejmě hned tyto první květnové
dny předurčily další vývoj naší země, když se Američané se Sověty domluvili na tom,
kam která armáda postoupí, a určili tzv. demarkační zónu (Linec – České Budějovice –
Plzeň – Karlovy Vary – Saská Kamenice), kterou americké vojsko dodrželo a zastavilo se
v Plzni. Prahu proto osvobodilo sovětské vojsko, které si tímto činem vysloužilo úctu
a vděk obyvatel hlavního města a celé země. Toto osvobození většiny našeho území ale
nebylo zadarmo, naopak položilo tíživý základní kámen budoucí zahraničně politické
orientace Československa a nadvlády Sovětského svazu.

Díky zahraničnímu i domácímu odboji se podařilo po válce obnovit Československou
republiku, nikoliv ovšem v celém jejím prvorepublikovém rozsahu, Podkarpatská Rus,
jež patřila k Československu od roku 1919, byla totiž v červnu 1945 postoupena SSSR.2
Ze strany SSSR, který se díky přispění k porážce nacismu stal světovou velmocí,
přicházely jasné signály ohledně uplatnění vlivu ve střední a východní Evropě, i samotná
domácí stalinská diktatura byla důrazně utužena a všeobecně se politika SSSR vůči světu
stala značně nekompromisní. Vděk našich obyvatel sovětské armádě byl sice naprosto
pochopitelný, ale časem pečlivě vypěstovaná adorace Sovětského svazu již na
objektivních základech nestála.
„Malá informovanost československých občanů o politické realitě Sovětského svazu byla
podporována dezinformací, kterou poskytovali jednak oficiální a polooficiální sovětští
1

PEHR, Michal. Zápas o nové Československo 1939 – 1946. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.
235 s. ISBN 978-80-7422-082-1, str. 80.
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KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál
s.r.o., 2010. 344 s. ISBN 978-80-7367-698-8, str. 113.
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mluvčí, jednak propagandisté KSČ. Také tiskové a propagační orgány ostatních stran
Národní fronty byly v tomto ohledu nakloněny spíše Sovětský svaz apologetizovat než
přinášet věcné informace a politické analýzy poměrů.“3

Co se od nás konkrétně očekávalo, bylo později vystiženo v Košickém programu takto:
„Vyjadřujíc neskonalou vděčnost českého a slovenského národa k Sovětskému svazu, bude
vláda pokládat za neochvějnou vůdčí linii československé zahraniční politiky nejtěsnější
spojenectví s vítěznou slovanskou velmocí na východě.“4
Příklon Československa k Sovětskému svazu byl sice logickým krokem, protože byli
nejen našimi osvoboditeli, ale na rozdíl od západních mocností nebyli ani účastníky
předválečné mnichovské zrady, ovšem onen příklon přerostl do netušených rozměrů.

Základem nového lidově demokratického režimu a oporou národní jednoty se stala
Národní fronta Čechů a Slováků ustavená v březnu 19455, kterou na českém území tvořily
čtyři politické strany: Československá strana sociálně demokratická (ČSSD, předseda
Zdeněk Fierlinger), Československá strana národně socialistická (ČSNS, předseda Petr
Zenkl), Československá strana lidová (ČSL, předseda Jan Šrámek) a Komunistická strana
Československa (KSČ, předseda Klement Gottwald) a na Slovensku další dvě strany:
Komunistická strana Slovenska a Demokratická strana (později vznikly další dvě - Strana
práce a Strana slobody). Národní fronta měla být pevným pilířem a zárukou poválečné
jednoty a soudržnosti. „Její pole působnosti a fungování se vyznačovalo dvěma rysy:
Národní fronta určovala meze politického života (s vyloučením opozice) a zajišťovala
převahu KSČ díky „socialistickému bloku“ (koalice komunistů a socialistů).“6

Všechny čtyři strany vypovídaly o jisté poválečné radikalizaci, protože většina stran se
hlásila k nějaké formě socialistického uspořádání společnosti, naopak chyběly liberální
nebo pravicové strany a jakékoliv nové strany mohly vznikat jen se souhlasem Národní

3

KUSÁK, Alexej. Kultura a politika v Československu 1945 – 1956. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998.663 s. ISBN 807215-055-3, str. 152.
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Brno: Doplněk, 1997. 542 s. ISBN 80-85765-92-6, str. 23.
5
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fronty, což způsobilo „rozložení sil, nad kterým historikové dodnes kroutí hlavou.
Extrémní levice ovládla bez boje mocenské pozice, umožňující jí zásadním způsobem
ovlivnit vývoj v osvobozenecké republice.“7 „Už tím daly signál (uzamčením politického
systému na pouhé čtyři strany – pozn. aut.), že po válce bude žít obyvatelstvo
Československa v režimu jakési „limitované demokracie“, „demokracie na výpověď“.“8

Toto nové politické uspořádání se opíralo o Košický vládní program (byl přijat vládou
v Košicích 4. dubna 1945), který upravoval politické poměry, formuloval myšlenky
budoucích reforem, sliboval potrestání válečných zločinů a příkoří, ale například také
určoval nutnost očisty celé společnosti. Médiím zaručoval svobodu slova, ale zároveň
vymezil jejich společenskou roli výhradně jako „službu lidu“.9 Zákonodárná moc nadále
zůstávala v rukách prezidenta, který jednotlivá odvětví řešil pomocí vydávání dekretů
(např. změny ve vlastnických vztazích, vojenské otázky atd.).
„Mezi nejpodstatnější patří dekrety znárodňovací, které převedly do rukou státu dvě
třetiny tehdejšího průmyslového potenciálu, a dekrety retribuční, které otevřely cestu
k trestání nacistů a kolaborantů.“10

Otázku potrestání válečných zločinů a kolaborantů vzaly do svých rukou do jisté míry
mimořádné lidové soudy, které soudily velmi přísně a staly se spíše nástrojem pomsty,
kterou společnost vyžadovala. „Revoluční spravedlnost, podložená prezidentskými dekrety
„o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových
soudech“ (tzv. velký retribuční dekret z 19. června 1945) a „o trestání některých
provinění proti národní cti“ (tzv. malý retribuční dekret z 27. října 1945) šmahem
odsuzovala k tvrdým testům skutečné i domnělé kolaboranty.“11
Z této společenské nálady plynuly i časté násilné útoky a akty pomsty proti německým
a maďarským obyvatelům, kteří byli zbaveni občanských práv, byla jim zabavena půda
7
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i majetek a přišli o československé státní občanství. Jejich „divoký odsun“ hned po květnu
1945, s nímž je spojen největší počet německých obětí, vystřídala od ledna 1946
organizovaná operace, která znamenala pro české země vysídlení dvou a čtvrt milionu
obyvatel.12 „Morálně byl odsun Němců historickou odplatou, kolektivním trestem.
Politicky znamenal dovršení nacionalistických snah 19. století, jak je vyjadřovala zejména
generace Palackého a Havlíčkova i někteří politikové generací pozdějších.“13

Co se týká uspokojení materiálních potřeb obyvatel, tak přetrvával systém přídělového
zásobování, který fungoval i v době války. Přeměna válečné výroby na mírovou probíhala
pomalu nejen z důvodu zastaralé techniky, ale i z důvodu nedostatku mnoha surovin.
V těchto podmínkách získávala KSČ sympatie obyvatelstva například přerozdělováním
vyvlastněné a zabavené půdy v pohraničí chudým rolníkům a bezzemkům, pro které se
režim takto stal záchranným kruhem, a nedali na něj proto dopustit.

26. května 1946 se konaly volby do Ústavodárného národního shromáždění ČSR, které
byly připravované jako svobodné a demokratické. Na vítězství se chystalo několik stran
Národní fronty, ale díky rozsáhlé předvolební kampani v nich vítězných 40,17 % hlasů
získala KSČ. „Komunisté těžili ze své pověsti organizátorů nejvýznamnějších struktur
domácího odboje, z pocitu vděku Rudé armádě jako osvoboditelce, z frustrace společnosti
z prvorepublikové politiky a mnichovské zrady i z celoevropského příklonu k levicové
orientaci.“14

Toto vítězství poskytlo KSČ pozici nejsilnější strany, 114 komunistických poslaneckých
křesel a post premiéra (Klement Gottwald), který byl pověřen sestavením vlády. Tato
jednání byla provázena mnoha spory, hlavně s národně socialistickou stranou, která se
pokoušela bojovat o zachování demokratických principů. Tento druh konfliktu je pro celé
tříleté období typický: „Prosovětsky orientovaná vize budování komunistické společnosti

12
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a socialisticky modifikovaná verze západní demokracie byly dva základní směry
politického uvažování, které představují hlavní osu politických střetů období 19451948.“15

Vliv SSSR se výrazně projevil v létě 1947, kdy evropské státy obdržely od USA nabídku
poválečné finanční a materiální podpory a pozvání na červencovou Pařížskou konferenci,
kde se měl tento plán hospodářské pomoci, nazvaný po americkém ministrovi zahraničí
Marshallův plán, projednávat. Zpočátku byla reakce Moskvy neutrální a účast ČSR
vypadala reálně, později byl ale tento názor zásadně přehodnocen a po návštěvě politické
delegace v čele s Klementem Gottwaldem v Moskvě byla účast Československa
na Pařížské konferenci zrušena. „5. července Rudé právo zveřejnilo článek proti
Marshallowě plánu, neboť prý ohrožuje suverenitu malých států a chce oživit německou
ekonomiku. Státy sovětské sféry vlivu se dotazovaly Moskvy na stanovisko a postupně
odmítly pozvání na pařížskou konferenci o plánu.“ 16
Ač to byla pro řadu politiků velmi překvapivá, nečekaná a nepříjemná změna směru,
tak nebylo v jejich silách s tímto novým postojem jakkoliv bojovat a pravděpodobně si
ještě ani neuvědomovali, že půjde o jednu z osudných ran československé demokracii.
„Mezi vedoucími československými politiky se nenašel ani jeden, který by měl odvahu se
Stalinovým názorem polemizovat. Vláda přijala sovětské ultimátum bez jakýchkoliv
protestů. Příslovečná železná opona, rozdělující Evropu na východní a západní, totalitní
a demokratickou, dosedla v létě 1947 až k zemi. Odmítnutím Marshallova plánu si
Československo ponechávalo do budoucna již jen zanedbatelný prostor pro rozhodování
o tom, na kterou stranu vlastně patří.“17

Svou roli v tomto období sehrála i špatná hospodářská situace, kterou ještě zhoršila
katastrofální sucha, která způsobila nutnost snížení přídělů potravin, což jen prohloubilo
celkovou společenskou nespokojenost a pomalu vedlo k hospodářské krizi.„K nedostatku
potravin se na podzim přidaly velké poruchy v zásobování textilem a obuví a s tím spojený
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rozmach černého trhu.“18 Jakoukoliv pomoc (např. dodávku obilí) poskytnutou
Sovětským svazem KSČ řádně propagovala a detailně o ní veřejnost informovala.19

Takovéto propagační a agitační kampaně, stejně jako inscenované aféry, stávky, protesty
a obří mítinky byly na denním pořádku a získávaly KSČ další a další věrné stoupence.
Naopak ve vládě docházelo k prohlubování krize a „řešení důležitých otázek se přenášelo
mimo parlament, na komunisty organizované „hnutí mas““.20
Kritická politická situace a nátlak vyvíjený KSČ prohloubily strach prezidenta Beneše
z možné občanské války, a proto 25. února 1948 přijal demise dvanácti nekomunistických
ministrů, jejichž „bezprostřední příčinou bylo, že ministr vnitra V. Nosek nesplnil vládní
usnesení, které zakazovalo nahradit šest velitelů bezpečnosti komunisty“21, a posvětil
novou vládu složenou až na výjimky z komunistů.

Při převzetí moci KSČ sehrál svou roli i Československý rozhlas, který podpořil její
politiku a v den generální stávky vysílal pokyny ke stávce, k vytváření akčních výborů
a odvysílal i slavný vítězný projev Klementa Gottwalda z Václavského náměstí.22
„Nekomunistické strany nemohly nijak čelit propagandě KSČ, šířené rozhlasem, který
ovládal komunistický ministr informací.“23

Jediným protestem proti únorovému převratu v roce 1948 byly pochody vysokoškolských
studentů za prezidentem Benešem na Pražský hrad 23. a 25. února 1948 v čele s národním
18

KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945-1948 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické
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nezacelili sa ešte údery, ktoré národy a území za vojny utrpeli. Při hrobech statečných hrdinov osloboditeľskej
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socialistou Antonínem Navrátilem.24 Byli tehdy násilně rozehnáni jednotkami Sboru
národní bezpečnosti a „rozhodující část obyvatel zůstala pasivní a mlčící většinou“.25
Pochod 25. února byl zastaven těsně před Pražským hradem příčným zatarasením horní
části Nerudovy ulice, zatímco se na Malostranském náměstí objevily další desítky
příslušníků SNB, kteří uzavřeli Nerudovu ulici dole, takže nebylo možné utéct ani jedním
směrem.26 Bohužel tedy studenti již prezidentovo rozhodnutí o přijetí ministerských
demisí nedokázali nijak ovlivnit, ale rozhodně prokázali velkou statečnost, neboť jich bylo
na těchto pochodech mnoho zbito a zatčeno.27

Únorový převrat završil tříletou snahu KSČ o získání přízně většiny národa, nastolení
totalitní vlády a plné zapojení do sovětského mocenského bloku. „Únor je v tomto smyslu
tragickým předělem, protože nastolil dlouhé bolestné období naší novodobé historie,
období masových nezákonností a politických procesů, které se krutě dotkly statisíců
nevinných občanů a jejich rodinných příslušníků.“28

1.2. Dobový tisk ČSR

„Dávno před koncem války, ještě v ilegalitě diskutovali čeští novináři o poměrech
v českém tisku a o možnostech, jak by měl být český tisk v osvobozené republice
organisován, aby co nejlépe sloužil zájmům lidu, národa a státu.“29
Tisk stál po válce, stejně jako všechny vrstvy společenského a politického života, před
důkladnou očistou.
„Bude provedena očista škol i jiných kulturních ústavů (divadel, knihoven apod.) od osob
spolupracujících aktivně s okupanty v tomto oboru. Odstraněny budou všechny učebnice,
vydané v době nesvobody. Provedena bude revize žákovských i veřejných knihoven, aby
24

RENNER, Jan. Československá strana lidová 1945 – 1948. Vyd. 1. Brno: Prius, 1999. 102 s., str. 86.

25

Dějiny zemí koruny české II. Kolektiv autorů. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1992. 308 s. ISBN 80-85192-30-6, str.
264.
26

LESÁK, Josef. Čas oponou trhnul. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 2000. 120 s. ISBN 80-7168-735-9, str. 24 – 25.

27

KAPLAN, Karel. Pět kapitol o únoru. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1997. 560 s. ISBN 80-85765-73-X, str. 512.

28

KOCIAN, Jiří. Poválečný vývoj v Československu 1945-1948. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1993. 75 s. ISBN 80-04-26312-7, str. 73.

29

ZIERIS, Karel František. Nové základy českého periodického tisku. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1947. 41 s., str. 16.

10

v nich bylo vypleněno nacistické a fašistické býlí. Bude provedena důkladná očista
v oblasti žurnalistiky, rozhlasu a filmu. (Košický vládní program, 1945)“30
Z tohoto důvodu byla v rámci nové novinářské organizace jménem Svaz českých novinářů
ustavené valnou hromadou v březnu 1946 (předsedou byl Otakar Wünsch) stanovena
tzv. očistná komise, která posuzovala chování novinářů ve válečném období. Získání
potvrzení o bezúhonnosti od očistné komise bylo podmínkou pro členství ve Svazu
českých novinářů a toto členství zase bylo nezbytné pro vykonávání novinářského
povolání. Novináři, kteří u komise neprošli, byli potrestáni různými způsoby, od
peněžitých pokut, přes časově omezený zákaz výkonu profese, až po vyloučení z řad
českých novinářů.31

Ústřední deníky čtyř českých politických stran Národní fronty začaly všechny postupně
vycházet hned v květnu 1945, některé se vrátily do svých předválečných tiskáren, některé
v nich stále byly (vycházely i za okupace) a ostatní si zabraly tiskárny po německých nebo
zakázaných titulech.„Struktura tisku politických stran si byla v mnohém podobná.
Vycházela nejen ze sociálního složení té které politické strany, ale i ze zájmu o konkrétní
vrstvy či sociální skupiny obyvatelstva, které chtěla ovlivnit a získat pro podporu své
politické linie.“32
Správu médií převzalo nově vzniklé ministerstvo informací v čele s Václavem Kopeckým,
významným komunistickým funkcionářem a spoluautorem Košického vládního
programu.33 Ve jménu myšlenky, že tisk (média) nesmí mít nic společného se soukromým
podnikáním, došlo ke kompletní restrukturalizaci periodického tisku s tím, že řada titulů
zanikla (Venkov, Večer, bulvární periodika, německý tisk atd.), některé tituly byly
obnoveny (Rudé právo, Právo lidu atd.), některé kontinuálně vycházely dál, ale musely se
přejmenovat (České slovo na Svobodné slovo, Lidové listy na Lidovou demokracii atd.)

30

BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií od počátku do současnosti. Vyd.
1. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8, str. 224.
31

Tamtéž, str. 225-226.

32

KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny žurnalistiky IV. díl Český a slovenský tisk v letech 1944 –
1987.Vyd. 1. Praha: Novinář, 1989. 248 s. ISBN 80-7077-036-8, str. 57.
33

BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií od počátku do současnosti. Vyd.
1. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8, str. 227.
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a vznikaly i tituly nové (Práce, Mladá fronta atd.). Záhy bylo také zavedeno nové
pravidlo, že k vydávání tisku mohly dostat povolení jen politické strany Národní fronty,
úřady a masové organizace.

Ačkoliv formálně nebyla žádná předběžná cenzura tisku, tak následná kontrola fungovala
a „je ovšem třeba zároveň říci, že komunisty kontrolované ministerstvo informací
a osvěty vykonávalo v tomto smyslu na sdělovací prostředky nátlak a neváhalo použít
mocenských prostředků tam, kde se mu zdálo, že je překročena dovolená míra kritiky
Sovětského svazu“34.

„Je ovšem zřejmé, že vyloučení možnosti rozvoje ekonomicky nezávislého (soukromého)
tisku, centralizace a reglementace kontroly a řízení médií a faktické převedení novinářství
na koncesovanou profesi (byť toliko povinným členstvím v novinářské organizaci)
vytvářely příznivou situaci pro pozdější převzetí moci komunistickou stranou, pro
propagandistické ovládnutí československého veřejného prostoru v roce 1948 a pro
přechod na systém médií typický pro totalitární režimy sovětského typu.“35

Velmi funkční se ukázala být kontrola tisku pomocí striktního přídělu papíru, kterého byl
zásadní nedostatek, Ministerstvem informací. Tisk tedy měli komunisté nenápadně,
ale pevně v rukou, nicméně formálně byl tisk svobodný: „Kopecký s vědomím, že média
ovládá jinými cestami, snahy o formalizování dohledu a ustavení funkčních cenzurních
orgánů nepodporoval, a naopak se hlásil k tezi, že v Československu je svoboda tisku a že
MI pouze usměrňuje jeho tematickou agendu, když dodává tisku instrukce, o čem se má
nebo nemá psát z hlediska vyšších státních zájmů, ale nestanovuje, jak se má psát.“36

Ačkoliv začalo vycházet dost nových periodik, tak situaci před německou okupací se
poválečná nabídka ještě dlouho nevyrovnala, v roce 1940 vycházelo na území

34

KUSÁK, Alexej. Kultura a politika v Československu 1945 – 1956. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998.663 s. ISBN
80-7215-055-3, str. 152.

35

BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií od počátku do současnosti. Vyd.
1. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8, str. 232.
36

KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál
s.r.o., 2010. 344 s. ISBN 978-80-7367-698-8, str. 116.

12

Protektorátu 55 deníků a večerníků, zatímco v roce 1946 jich bylo jen 28.37 Zpočátku
měly deníky 2 - 4 strany, od 17. května 1945 už 6 stran a od října 1945 se rozsah ustálil na
8 stranách.38
Docházelo nejen k rozvoji celostátních periodik, ale pomalu se rozrůstala i síť
regionálních tiskovin a rozšiřovala se nabídka časopisů. Výrazným omezením bylo
pravidlo, že nesmí vycházet více než jeden časopis se stejným tematickým zaměřením,
ale i tak byly postupně na trhu k dostání nové časopisy pro děti i mládež, pro ženy,
pro věřící, pro milovníky divadla, literatury i umění.39

Tisk pro děti a mládež stál také na začátku nové cesty, během okupace mnoho titulů
zaniklo a po válce se opět otevřel prostor a vrátila se chuť něco nového tvořit.
Pro nejmenší čtenáře vznikl titul Mateřídouška, který je výjimečný tím, že vychází od
prvního čísla z 19. prosince 1945 bez přerušení až dodnes, nyní tedy již úctyhodných
67 let. Tehdy pod vedením Františka Hrubína udržoval vysokou uměleckou úroveň nejen
pestrým a zajímavým literárním obsahem, ale i díky ilustracím od významných
výtvarníků.40

V poválečném období hledal nové uplatnění i Jaroslav Foglar, neboť Mladý hlasatel jako
časopis vycházející i za války nemohl dál takto pokračovat. Nejprve se ujal vydávání
skautského týdeníku Junák, který vedl po dobu šestnácti čísel, a pak kvůli nesouladu
s Junáckou edicí odešel a stal se redaktorem Vpředu, časopisu, jež vydával Svaz české
mládeže. Třetí ročník Vpředu (1947) pod vedením Jaroslava Foglara se svým nákladem
blížil 200 000 výtiskům týdně.41
Ačkoliv byl časopis takto úspěšný (nebo možná právě proto), tak byl v roce 1948 sloučen
s podstatně méně oblíbeným Junákem. „Kteréhosi letního dne roku 1948 zavolali z Mladé

37

BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií od počátku do současnosti. Vyd.
1. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8, str. 237.
38
KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny žurnalistiky IV. díl Český a slovenský tisk v letech 1944 –
1987.Vyd. 1. Praha: Novinář, 1989. 248 s. ISBN 80-7077-036-8, str. 57.
39

BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií od počátku do současnosti. Vyd.
1. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8, str. 236-237.
40

URBANOVÁ, Svatava. Proměny literatury pro děti a mládež v letech 1945 – 1948. In: Rok 1947: česká
literatura, kultura a společnost v období 1945 – 1948. Vyd. 1. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998.
395 s. ISBN 80-85-778-22-X, str. 293.

41

HOŘEC, Jaromír; SÍGL, Miroslav (uspořádali). Generace 45. Praha: Rio-press, 1997. 271 s. ISBN 80-8561142-2, str. 74.
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fronty mého spolupracovníka na pohovor a tam mu bylo řečeno, že dva časopisy vedle
sebe být nemohou (tím druhým byl Junák) a že se musí spojit dohromady. A co více: že od
příštího ročníku bude šéfredaktorem pan Hauser z Brna, můj kolega v redakci, ale já,
že budu přeřazen do redakce Mladého technika, vydávaného rovněž Mladou frontou,
a název spojeného časopisu že bude znít Junáci, vpřed!“42 Čtvrtý ročník skutečně
vycházel pod názvem Junáci, vpřed!, pátý ročník se zase vrátil k názvu Vpřed a šestým
ročníkem časopis skončil pod názvem Pionýři, vpřed!43

Další tituly pro děti a mládež vydávaly různé svazy, politické strany, sokolská obec,
pedagogické ústavy a církev (např. Práce mladých, Středoškolák, Vteřiny světa, Stavba
mládeže, Studentský předvoj, Nová inteligence, Student, Studentské noviny, Mladé
proudy, Mladý socialista, Učňovské noviny, Studánka, Mladý hlas, Skautka, Jaro, Nazdar,
Poupě, Anděl strážný atd.).44

42

HOŘEC, Jaromír; SÍGL, Miroslav (uspořádali). Generace 45. Praha: Rio-press, 1997. 271 s. ISBN 80-8561142-2, str. 74.

43

Tamtéž, str. 75.

44

JACZ, Ľudovít. Malá encyklopédia žurnalistiky. Vyd. 1. Bratislava: Obzor, 1982. 570 s, str. 157-158.
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2. Vláda Národní fronty
„Poúnorový exil dlouho rozněcovaly spory, zda poválečné tříletí s vládou Národní fronty
bylo předobrazem dokonalejšího společenského systému, anebo pověstnou cestou do pekla
dlážděnou dobrými úmysly.“45

2.1. Československá strana sociálně demokratická

Stručná historie a dobová situace
Na počátku vzniku této strany stojí početná skupina obyvatelstva – průmyslové dělnictvo.
Jejich tvrdé pracovní podmínky a nemožnost dovolat se práva postupem času daly
vzniknout různým dělnickým spolkům, které se rozrůstaly a spojovaly, až na konci tohoto
procesu vznikly první odborové svazy.46

Pozvolným vývojem a za pomoci vzdělávání dělnických předáků, kteří získávali ze světa
první informace o socialismu, došlo v roce 1878 na pražském Břevnově za
nejvýznamnějšího přispění Josefa Boleslava Pecky a Ladislava Zápotockého ke vzniku
Československé sociálně demokratické strany dělnické.47

„V tomto období (poslední třetina 19. století – pozn. aut.) se začalo formovat též silnější
sociálně demokratické hnutí, jehož vyvrcholením bylo založení sociálně demokratické
strany (rok 1878). Ta však nebyla samostatným politickým subjektem, ale působila
v rámci rakouské sociální demokracie.“48

45

DRÁPALA, Milan. Na ztracené vartě západu. Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945 – 1948.
Vyd. 1. Praha: PROSTOR, 2000. 688 s. ISBN 80-7260-046-X, str. 17.

46

KÁRNÍK, Zdeněk. Stručně o dějinách české sociální demokracie do roku 1918. In: BÁRTA, Miloš;
HRUBEC, Marek (editoři). Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí (sborník). Brno:
Masarykova dělnická akademie – nakladatelství Doplněk, 2006. 196 s. ISBN 80-7239-199-2, str. 40.
47

Tamtéž, str. 40.

48

DUCHOSLAV, Petr; PAROUBEK, Jiří. Stručné dějiny národních socialistů. Vyd. 1. Praha: Columbus
holdings, 2011. 134 s. ISBN 978-80-87588-08-6, str. 10.
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Zakladatelé i mnozí členové strany se museli v dalších letech vyrovnat s pronásledováním
a zatýkáním, stranu se ale zničit nepodařilo, a tak vytrvalostí dosáhli úspěchu, když se po
volbách v roce 1907 ukázalo, že tvoří největší politickou stranu.49
Po skončení první světové války a po rozpadu Rakousko-Uherské říše dostala
Československá sociálně demokratická strana dělnická po letech šanci skutečně začít
prosazovat svůj program a ovlivňovat politické dění, stala se totiž vládní stranou. Tento
úspěch byl začátkem období prosperity, „chceme-li se vyjadřovat trochu symbolicky,
čekalo ji v roce 1918 „hvězdné dvacetiletí““.50 Toto úspěšné období bylo ale narušeno
stranickým rozkolem v letech 1920 – 1921, který vyvrcholil odštěpením části sociální
demokracie, ze které vznikla nová komunistická strana.

V období německé okupace se sociální demokraté angažovali v zahraničním i domácím
odboji, např. v Ústředním vedení odboje domácího nebo v odbojové organizaci Petiční
výbor Věrni zůstaneme.51

Na konci války byla exilová sociální demokracie v názorech značně nejednotná
a nesoulad mezi demokratickým a komunistickým táborem přetrvával několik dalších let.
Zřejmě i tyto rozpory se podepsaly na neúspěchu ČSSD ve volbách v květnu 1946,
ve kterých skončili čtvrtí. „…a až poslední skončili sociální demokraté, kteří byli vnímáni
veřejností jako podnájemník KSČ, neboť fierlingerovská frakce vystupovala ve všech
ohledech prokomunisticky.“52 Jedním z pozdějších důsledků volební prohry bylo
v listopadu 1947 odvolání předsedy Zdeněk Fierlingera53, který byl hlavním vůdcem
49

KÁRNÍK, Zdeněk. Stručně o dějinách české sociální demokracie do roku 1918. In: BÁRTA, Miloš;
HRUBEC, Marek (editoři). Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí (sborník). Brno:
Masarykova dělnická akademie – nakladatelství Doplněk, 2006. 196 s. ISBN 80-7239-199-2, str. 42.
50

KÁRNÍK, Zdeněk. Československá sociálnědemokratická strana dělnická v letech 1918-1938. In: BÁRTA,
Miloš; HRUBEC, Marek (editoři). Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí (sborník).
Brno: Masarykova dělnická akademie – nakladatelství Doplněk, 2006. 196 s. ISBN 80-7239-199-2, str. 46.

51

KUKLÍK, Jan. Sociální demokracie a sociální demokraté mezi dvěma totalitami. In: BÁRTA, Miloš;
HRUBEC, Marek (editoři). Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí (sborník). Brno:
Masarykova dělnická akademie – nakladatelství Doplněk, 2006. 196 s. ISBN 80-7239-199-2, str. 65.
52

DUCHOSLAV, Petr; PAROUBEK, Jiří. Stručné dějiny národních socialistů. Vyd. 1. Praha: Columbus
holdings, 2011. 134 s. ISBN 978-80-87588-08-6, str. 76.
53

Zdeněk Fierlinger (11. 7. 1891 Olomouc – 2. 5. 1976 Praha) byl vyslancem a politikem, jenž si získal velkou
důvěru, jak Edvarda Beneše, tak později Klementa Gottwalda, a proto se dostal do vysoké politiky. V letech
1945-1946 byl předsedou československé vlády a v roce 1948 předsedou Československé sociální demokracie.
Nejdříve byl sociálním demokratem s inklinací ke KSČ, později napomohl sloučení ČSSD s KSČ a nakonec
získal významné komunistické státní funkce. (CHURAŇ, Milan a kolektiv. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20.
století, I. díl. Vyd. 2. Praha: Libri, 1998. 467 s. ISBN 80-85983-44-3, str. 144.)
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komunistického tábora. Na odvrácení zásadního momentu už ale bylo pozdě, fierlingerovo
vedení totiž 11. září 1947 podepsalo s KSČ dohodu o jednotném postupu ve všech
aktuálních otázkách.54 Ačkoliv se po nahrazení Zdeňka Fierlingera Bohumilem
Laušmanem, který stál na rozdíl od prokomunistického Fierlingera názorově spíše
ve středu, sociální demokraté snažili spolu s národními socialisty o společný postup proti
KSČ, jednalo se spíše o pasivní obranu, která v roce 1948 v rámci ČSSD vyústila v návrat
„fierlingerovců“, kteří stranu úspěšně vmanévrovali až ke sloučení s KSČ.55

Tisk
Československá sociální demokracie měla po válce výhodu předválečného deníku Právo
lidu, který začal vycházet jako deník již roku 189756, a proto byl téměř okamžitě po
osvobození obnoven a jeho první poválečné číslo vyšlo 12. května 1945 v Lidové tiskárně
Antonína Němce v pražské Hybernské ulici. Právo lidu vycházelo každý den kromě
pondělí, jeho šéfredaktorem byl po celé tři poválečné roky Jan Vaněk a odpovědným
redaktorem Radim Foustka. Kromě Práva lidu vycházely ještě další čtyři deníky – Nový
den v Plzni, Stráž severu v Liberci, Československá demokracie v Ostravě a Čin v Brně.
Kromě deníků získaly pravidelné čtenáře i týdeníky Svět práce nebo revue Cíl.57

Mládež
Sociálně demokratická mládež byla mezi mládežnickými organizacemi tří
nekomunistických stran tou nejméně aktivní. Strana samotná měla ke KSČ nejblíže
a nejméně s ní bojovala, a tak i mládež byla méně bojovná a mládežnické hnutí se nikdy
příliš nerozrostlo. Až pokles vlivu sociálních demokratů v Národní frontě a ztráta podpory
mezi voliči donutila ČSSD k jednání.
„Také ve Svazu české mládeže a dalších společenských organizacích se vyvíjela situace
z hlediska vlivu sociální demokracie převážně nepříznivě. Strana proto začala od roku
54

KUKLÍK, Jan. Sociální demokracie a sociální demokraté mezi dvěma totalitami. In: BÁRTA, Miloš;
HRUBEC, Marek (editoři). Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí (sborník). Brno:
Masarykova dělnická akademie – nakladatelství Doplněk, 2006. 196 s. ISBN 80-7239-199-2, str. 67-68.
55
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Katalog výstavky 50 let Práva lidu, 70 let Čs. sociální demokracie. Nákladem slavnostního výboru, Praha:
1947, str. 3.
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ZIERIS, Karel F. Nové základy českého periodického tisku. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1947. 41 s., str. 25.
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1946 poměrně usilovně budovat na různých úrovních své vlastní mládežnické, ženské aj.
odbory, které měly posílit její vliv na tyto skupiny obyvatelstva.“58 Na úspěšnou
propagandu už bylo ale podle všeho pozdě, protože ve volbách v květnu 1946 skončili
sociální demokraté poslední, tedy čtvrtí ze čtyř českých stran Národní fronty.

2.2. Československá strana národně socialistická

Stručná historie a dobová situace
Na počátku Československé strany národně socialistické stálo, stejně jako u vzniku strany
sociálních demokratů, dělnictvo, které se postupně „emancipovalo a zpolitizovalo“59
a vzhledem k jejich obrovskému počtu pocítili šanci začít prosazovat svoje práva
a zasahovat do politických rozhodnutí. Konec 19. století přispěl změnou přístupu
k politickým otázkám od čistě elitní spíše k veřejné záležitosti a také ke vzniku nových
politických stran. Právě „národní dělníci“ tedy 4. dubna 1897 pojali shromáždění
na Staroměstské radnici jako zakládající schůzi nové politické strany. Jednou z jejích
vůdčích osobností byl například Václav Jaroslav Klofáč, známý jako výborný řečník.60
„V pozadí, opíraje se o zábradlí, stojí redaktor „Národních listů“ Václav Klofáč,
nenápadně, nehlučně, ale nepřehlédnut. Není volen, ale všichni cítí, že to je on, který
v krátkém čase bude povolán, aby je všechny vedl.“61

Až do vypuknutí první světové války se straně dařilo upevňovat svou pozici, ve volbách
v roce 1907 získala devět poslanců v Říšské radě (pro tyto volby došlo ke spojení se
stranou státoprávně radikálně pokrokovou a výsledek devět poslanců je společný pro tento

58

VOŠÁHLÍKOVÁ, Pavla. Československá sociální demokracie. In: MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel a kolektiv.
Politické strany II. Díl: období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. 804 s. ISBN 80-7239-179-8, str. 1168.
59

DUCHOSLAV, Petr; PAROUBEK, Jiří. Stručné dějiny národních socialistů. Vyd. 1. Praha: Columbus
holdings, 2011. 134 s. ISBN 978-80-87588-08-6, str. 9.
60
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KLÁTIL, František. Republika nad stranami. Vyd. 1. Praha: Melantrich, 1992. 376 s. ISBN 80-7023-117-3,
str. 24.
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jednotný klub)62 a v posledních předválečných volbách v roce 1911 už to bylo patnáct
mandátů.63

Během první světové války strana přerušila svou činnost. „Válka mění život od základu
a bolestným spárem zasahuje v osudy lidí. V českých zemích od prvního dne je stav
bezzákonnosti, vojenské a policejní zvůle a teroru. Neplatí zákon, není více žádných
soudů, všechna občanská práva jsou potlačena, politický život zakázán a udušen, spolky
rozehnány, noviny zastaveny, předáci pozatýkáni, vše pod vojenským dozorem a všechna
moc výkonná i trestající se soustřeďuje v rukou vojenských soudů, vybavených absolutní
mocí bez odvolání do Vídně.“64
Někteří národní dělníci nepřečkali válku bez úhony, byli zatýkáni a trestáni. „Václava
Klofáče si vedou již 4. září 1914 z Dobříkova. Nejdříve je několik měsíců vězněn
v malostranské garsoniéře a potom transportován do vídeňské „Věže smrti“.“65

Aktivity strany byly obnoveny ještě před koncem války stranickým sjezdem v dubnu
1918, ale vzhledem k mnoha odlišným ideologickým směrům a poválečné rozbouřené
situaci byla strana tak nejednotná, že došlo i k pokusu sjednotit názory za pomoci užší
spolupráce se sociálními demokraty. „V prudkém přívalu radikálních socialistických
nálad se dokonce uvažovalo i o možném sjednocení obou stran.“66

Po vzniku první Československé republiky už měli národní socialisté v politickém
uspořádaní své jméno, ve vládě měli své jisté místo a i ve volbách si vedli uspokojivě
(např. v parlamentních volbách v roce 1920 získali 8,1% hlasů)67, ale po mnoho dalších let
bojovali s absencí silného programu, který nebyli pro vnitřní rozpolcenost schopni
vytvořit.
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V roce 1935 slavili národní socialisté zvolení Edvarda Beneše68 prezidentem, čímž ČSNS
významně získala na vážnosti. Tato událost ale ukázala o tři roky později svou druhou tvář
a osudný okamžik v září 1938, kdy bylo v Mnichově rozhodnuto o postoupení
československého pohraničí, byl pro národní socialisty o to fatálnější právě proto, že byli
s prezidentem Benešem, a tedy i se spoluvinou za mnichovskou dohodu, úzce spojováni.69
V dané situaci bylo rozhodnuto o likvidaci strany a její členové převedli svou činnost
do odbojových organizací. Podobně jako sociální demokraté spolupracovali národní
socialisté s různými odbojovými organizacemi (Politické ústředí, Petiční výbor Věrni
zůstaneme, Obrana národa).70 Mnoho jich bylo popraveno, umučeno a vězněno. Jednou
z vězněných národně socialistických odbojářek byla i Milada Horáková.71

K obnovení strany po válce došlo hned v květnu 1945 a do jejího čela byl jmenován Petr
Zenkl.72 Ačkoliv se londýnská exilová vláda vedená Edvardem Benešem pokusila vytvořit
poválečný plán, tak ho národní socialisté nedokázali prosadit jako základ moskevských

68

Edvard Beneš (28. 5. 1884 Kožlany – 3. 9. 1948 Sezimovo Ústí) byl významným českým politikem, který
zastával několik důležitých funkcí (ministerský předseda, místopředseda Československé strany národně
socialistické, ministr zahraničí, poslanec Národního shromáždění) a dokonce funkci nejvyšší, v letech 1935-1938
a 1946-1948 byl československým prezidentem. Jeho působení stálo na demokratických základech, ale po
tragických událostech po Mnichovské dohodě, kterou se fanaticky snažil odčinit, uvěřil, že nejlepší cestou bude
spojenectví se SSSR a zemi dovedl až k únorovému převratu, po kterém zanedlouho zemřel. (CHURAŇ, Milan
a kolektiv. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, I. díl. Vyd. 2. Praha: Libri, 1998. 467 s. ISBN 80-8598344-3, str. 36 – 38.)
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Petr. Žádáme trest smrti: propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. Vyd. 1.
Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008. 607 s. ISBN 978-80-87211-03-8, str. 136.)
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jednání a stejně jako ostatní nekomunistické strany poté pouze připomínkovali velmi
komplexně zpracovaný program komunistický. „Národní socialisté se dopustili na
moskevských jednáních o budoucí podobě československého státu po osvobození mnoha
chyb, zejména když přenechali prostor a hlavní iniciativu komunistům, kteří toho beze
zbytku využili ve svůj prospěch.“73

Tři roky Třetí republiky se odehrávaly ve jménu ideologických bojů s KSČ. „Zenklovci se
vyznačovali vyhraněným antikomunistickým postojem, důsledně v parlamentu a vládě
kritizovali nedemokratické praktiky KSČ.“74 Ze strany národních socialistů došlo
k zásadnímu podcenění komunistických plánů a schopností, a proto před volbami vedla
ostrou kampaň nejen proti KSČ, ale i proti ostatním stranám Národní fronty. Ve volbách
ovšem oproti vlastním očekáváním nezvítězili a až na přelomu let 1947 a 1948 došlo
k jejich dohodě se sociálními demokraty o vzájemném neútočení v předvolebních
kampaních, to už bylo ale na spojení sil proti KSČ příliš pozdě.

Celá situace vyvrcholila v únoru 1948 demisí dvanácti ministrů (čtyři z nich byli členové
ČSNS), čímž chtěli docílit svržení vlády a předčasných voleb, ale jejich odstoupení bylo
nečekaně přijato. „Beneš se zděsil možnosti prolité krve a konečně podepsal ortel smrti
československé demokracie.“75 Jako náhrada za ČSNS, která tímto ideově zanikla, vznikla
nová strana s novým názvem, která byla pečlivě zbavena „reakčních živlů“, měla velmi
omezené možnosti a byla hlídána StB. „V březnu 1948 došlo k přejmenování strany na
Československou stranu socialistickou (ČSS), aby se důsledně oddělila od své „reakční“
minulosti.“76
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Tisk
Deník Československé strany národně socialistické s názvem České slovo vycházel již
od roku 190777 a udržel se i během okupace. Až do roku 1944 vycházel jako deník,
poté několik měsíců jen jako týdeník. Jeho obsah musel být přizpůsoben politickým
okolnostem, na což například v roce 1941 dohlížel z pozice šéfredaktora známý
aktivistický novinář Karel Lažnovský.78

V květnu 1945 již nic nebránilo obnovení titulu jako demokratického deníku. Stalo se tak
6. května 1945 pod názvem Osvobozené české slovo v Melantrichu, tiskovém koncernu
v rukách Jaroslava Šaldy, na pražském Václavském náměstí, které tou dobou ještě čelilo
ostřelování z německých letadel.79
„Bylo mi jasné, že máme-li své prvenství v českém tisku udržet, musíme vyrazit včas
s novým listem a informacemi. Rozhodl jsem se pro název „Osvobozené české slovo“.80
Šéfredaktorem se na několik měsíců stal Karel Nový, ale již v září 1945 byl nahrazen
Ivanem Herbenem, jenž deník vedl až do února 1948.
Upravený název Osvobozené české slovo nebyl dostatečně vzdálený od protektorátního
Českého slova, a tak došlo 12. května 1945 k jeho dalšímu přejmenování na Českou
pravdu a o čtyři dny později 16. května 1945 již definitivně na Svobodné slovo.

Z dalších periodik vydávali národní socialisté např. Svobodný zítřek, Mladé proudy,
Živnostenské slovo, Slovo pracujících a Svobodný venkov. 81
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Mládež
Pro poválečnou stranu hrály velmi významnou roli její zájmové odbory. „Mládež
Československé strany národně socialistické byla v tomto ohledu její nejnadšenější
a zároveň také nejpočetnější složkou.“82 Nejpočetnější složkou byla po právu, začátkem
roku 1947 evidovala 200 000 členů, což je skoro sedmkrát víc než v roce 1938.83
Jednu z hlavních rolí ve Svazu československé mládeže národně socialistické sehrál již
od 30. let Ota Hora, který se v květnu 1945 zasadil o okamžité obnovení tohoto spolku,
jehož historie sahá až k počátku století. Mladí národní socialisté byli významnou
mládežnickou organizací, „která výrazně vystupovala proti komunistické straně“84
a která jako první před volbami v roce 1946 vystoupila z komunisty ovládaného Svazu
české mládeže.

Z důvodu zákazu vytváření vlastních mládežnických organizací bylo rozhodnuto, že
národně socialistická mládež bude organizována přímo ve straně jako odbor mladých.
Mladí národní socialisté dokázali zrealizovat obrovské a úspěšné akce jako Majáles na
Slovanském ostrově 27. května 1945 („Květnový Majáles 1945 se natrvalo zapsal
do historie bojů proti komunizaci Československa! Byl to politický čin, na nějž jsme
hrdi!“85), Spojenecký večer v Reprezentačním domě v srpnu 1945 nebo Den duchovní
a mravní obrody národa v listopadu 1947.86

Neustálé spory se SČM, který nebyl ochoten respektovat jakoukoliv jinou mládežnickou
organizaci, vyvrcholily před volbami v roce 1946, kdy národně socialistická mládež
plánovala na dny 10. – 12. května sjezd svých odborů mladých a SČM jako protiútok ve
stejném termínu uspořádal Radostné dny mládeže. K dohodě o jiném termínu nedošlo,
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a tak se obě mládežnické akce konaly ve stejné době, což podnítilo národně socialistickou
mládež k rozhodnutí vystoupit ze Svazu české mládeže a odvolat z něj všechny své
členy.87
„Důležité je, že i v tak oktrojované demokracii mladé pokolení se nedalo desorientovat
a svést na bludné cesty politického hazardu a katastrofální ideologie. Zdá se, že mládež
právě pro své mládí a odvahu viděla věci daleko zřetelněji.“88

Nadále ale mladí národní socialisté intenzivně pracovali na agitaci, a tak vzhledem
k vysokému počtu svých členů byli v únoru 1948 jednou z hlavních složek pochodu
mládeže na Pražský hrad.

2.3. Československá strana lidová

Stručná historie a dobová situace
Dr. Jan Šrámek89 založil v roce 1899 Křesťansko-sociální stranu, která se v roce 1918
spojila s moravskou Katolickou národní stranou. V Čechách bylo katolických stran pět
a všechny se v roce 1916 sjednotily pod vedením kněze Bohumila Staška do strany nové
s názvem Lidová strana. O tři roky později stanul Šrámek v čele již celostátní lidové
strany, která fungovala až do roku 1938.90

Po léta bojovala s různými protikatolickými tlaky, s nedostatečným sepjetím s národní
minulostí, ale díky Šrámkově úspěšné diplomacii a trpělivosti se podařilo z Lidové strany
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udělat důležitého partnera vládnoucí koalice s poměrně stabilní voličskou podporou
tvořenou převážně nižšími venkovskými vrstvami obyvatel, což bylo nevýhodou v dalších
letech, kdy vysoké počty lidoveckých voličů přešly k agrární straně.91

Na úbytku voličů se jistě podepsaly i letité rozpory mezi českým a moravským křídlem
strany, neboť Šrámek a Stašek měli odlišné politické vize a jejich názor na spolupráci se
socialistickými stranami byl zásadním rozporem, Stašek byl této spolupráci nakloněn
podstatně více než Šrámek.92
Během německé okupace byl Bohumil Stašek vězněn v koncentračním táboře
Oranienburg a poté až do konce války v Dachau.93 Jan Šrámek působil v tomto období
v londýnském exilu a nejen díky úzké spolupráci s Edvardem Benešem se stal předsedou
první exilové vlády.94

Po květnu 1945 obnovila ČSL svou činnost a v povolené čtveřici politických stran
Národní fronty byla jedinou nesocialistickou stranou. Jeden jmenovatel neúspěšného boje
s KSČ v průběhu poválečných let je stejný jako u dvou dalších nekomunistických stran
a to neshody uvnitř strany. I lidovci měli své pravé a levé křídlo a ta se neustále snažila
získat v rámci strany převahu a výhodu. Druhým aspektem byla osoba samotného Jana
Šrámka, který byl sice velmi uznávaným a respektovaným politikem, ale v roce 1945 mu
bylo již 75 let a jeho zdravotní stav nebyl dobrý, a proto od samého začátku poválečných
vyjednávání na mnoha důležitých jednáních chyběl.95 Jeho zástupce František Hála, který
se těchto jednání místo něj účastnil, nebyl zdaleka tak uznávanou osobností a nebyl ani
schopen proti komunistickým návrhům dostatečně silně bojovat.

Ve volbách v roce 1946 skončili lidovci na třetím místě, což veřejně prezentovali jako
úspěch, ale ve skutečnosti byli velmi zklamaní.96 Ani pozice druhé nejvlivnější
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nekomunistické strany nepomohla k tomu, aby KSČ zabránili v plánovaném převratu, byli
spíše jen pasivními přihlížejícími. „Zrychlující se běh politických událostí však vedení
Československé strany lidové nevzalo na vědomí, a tak se dostávalo na samý okraj
politického dění, s nímž nenávratně ztrácelo potřebné kontakty.“97

S důvěrou v prezidenta Beneše, v jeho nepřijetí ministerských demisí a ve vypsání
předčasných voleb i lidovečtí ministři podali své demise a spolu s ostatními brzy čelili
obvinění, že jsou narušiteli lidové demokracie. K jejich překvapení byly ovšem demise
přijaty.
„Zatímco Beneš jmenováním nové pučistické vlády souhlasil s novým Mnichovem, Šrámek
svolal Ústřední výkonný výbor lidové strany, který jednomyslně rozhodl, že strana
zastavuje svou činnost. Následujícího dne, 26. února, se Šrámek vzdal svého křesla
v národním shromáždění a poté se neúspěšně pokusil opustit zemi.“98
Tímto ale strana neskončila úplně, její trosky si podmanilo prokomunistické křídlo
a v jejím čele stanuli Alois Petr a páter Josef Plojhar, „kteří z ní učinili apendix KSČ
v totalizované Národní frontě“.99

Tisk
Československá strana lidová měla již od roku 1922 svůj deník Lidové listy100, který
legálně vycházel i během okupace, a tak hned 12. května 1945 vyšlo první číslo
ústředního deníku ČSL jménem Lidová demokracie, přejmenovaných Lidových listů.
Podařilo se tak v Československých akciových tiskárnách pod vedením šéfredaktora
Josefa Doležala.
Dalšími členy početné skupiny lidoveckého tisku byly deníky Osvobozený našinec
vydávaný v Olomouci, Hlas lidové demokracie v Ostravě, Národní obroda v Brně101,
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týdeník Obzory, který byl vydáván od srpna 1945, a týdeník Vývoj určený mladým
čtenářům pod vedením šéfredaktora Pavla Tigrida.102

Právě žurnalisté týdeníku Obzory se velmi významně zasadili o boj za demokracii.
„Kritizovali komunistické úředníky včetně policie, protestovali proti nelidskému zacházení
při shromažďování a odsunu Němců, psali o špatném chování a násilí vojsk Rudé armády
– to byly články, které se žádné jiné noviny neodvážily otisknout.“103
Jeho šéfredaktor Ivo Ducháček a celý tým novinářů zveřejňovali nejen takto odvážné
názory, ale i články západních korespondentů a informace o zahraniční politice, čímž se
stali jedním z hlavních nepřátel KSČ. Bojovala proti nim všemi dostupnými zbraněmi,
od velmi omezených dodávek papíru, přes vyhrožování zastavením vydávání, až po
zatýkání, vyslýchání a soudní stíhání novinářů. 104
„V Obzorech jsme se vcelku drželi dobře; kritizovali jsme tyhle nepravosti, od počátku
jsme odsuzovali vražedný způsob odsunu Němců a zvrácenou justici – takže jaký div,
že vydávání tohoto listu koaliční strany chtělo Kopeckého ministerstvo několikrát
zastavit.“105

Mládež
Ačkoliv komunisté intenzivně prosazovali jednotnou mládežnickou organizaci, tak mladí
lidovci jako jediní od začátku odmítli připojení ke Svazu české mládeže a trvali na
vlastním spolku, který formálně zůstal přímou součástí odboru mládeže strany. Jejich
prvním veřejným počinem bylo vystoupení v srpnu 1945 při oslavách 75. narozenin Jana
Šrámka v Praze. Předsedou byl na prosincovém sjezdu zvolen Jindřich Synek, který
bohužel nebyl tak silným vůdcem, jakého potřebovali, ale i tak odvedli velký kus práce.
Sjezd mladých lidovců v květnu 1947 v Praze dokázal, že protikomunistická mládež má
silnou základnu. „Sto tisíc účastníků ukázalo Praze, že země byla vyburcována
z marxistického snu a že mladá generace usiluje o svobodu a křesťanskou demokracii.“106
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Zároveň se podařilo obnovit činnost předválečného Klubu lidových akademiků (KLA),
který si získal mezi studenty popularitu nejen protikomunistickými postoji a bojem za
demokracii ve studentských organizacích, ale i tím, že vstup do KLA nebyl podmíněn
členstvím v lidové straně.
Strana si vážila studentské opory a uznávala důležitost fakultních voleb, a tak mimo jiné
před těmito volbami vyšla dvě speciální čísla Lidové demokracie pro studenty.107

Komunisté byli v těchto studentských volbách v letech 1946 a 1947 na většině fakult
poraženi, což povzbudilo nekomunistickou mládež k další činnosti a zapříčinilo i to,
že od těchto voleb mládež lidovecká a národně socialistická velmi úzce spolupracovala
a dařilo se jim společně bojovat proti komunistům.108 „Důležitou oporu pak představovaly
studentské vysokoškolské spolky, kde měli národní socialisté spolu s lidovci většinu
a odolávali tlakům komunistických studentů, kteří usilovali o jejich ovládnutí.“109

2.4. Komunistická strana Československa

Stručná historie a dobová situace
Komunistická strana Československa sdílí společné kořeny se sociální demokracií,
vyvinula se tedy také z dělnického hnutí. V období od revolučního roku 1848 až do
vypuknutí první světové války soupeří v dělnickém hnutí dvě hlavní ideologie – ideologie
nacionalismu a socialismu. Zárodkem budoucího rozštěpení sociální demokracie za
revoluční krize po první světové válce byl právě rozkol těchto dvou orientací již na
počátku 20. století.110
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„V předvečer první světové války se nacionalismus a socialismus ocitají na křižovatce:
nacionalismus demokratizuje svou ideologii a přesouvá své politické těžiště doleva, aby
rozšířil svou sociální základnu. Česká sociální demokracie se naopak stává nacionální
a ocitá se na pokraji roztržky s vídeňským ústředím a posouvá se doprava.“111

Sociální demokracie v rámci svého poválečného vstupu do vládní koalice příliš nevnímala
dělnickou radikalizaci, situace ale v prosinci 1920 vyvrcholila poměrně dramatickým
střetnutím s radikálním marxistickým levicovým křídlem sociální demokracie při
generální stávce, která z pohledu stávkující dělnické třídy probíhala asi takto: „Začátkem
prosince vyvrcholil útok buržoazie a s ní spojené pravice proti dělnické třídě. 9. prosince
1920 dala vláda po dohodě s presidentem republiky Masarykem rozkaz policii a četnictvu
obsadit sídlo levice, Lidový dům v Praze. Dělníci se postavili na odpor. Bránili se tím,
co bylo po ruce. Povolali posily z hlavních pražských továren. Ale byli četnickými
puškami a bajonety do krve zbiti a podlehli přesile. (…) Vedení levice vyhlásilo ihned
generální stávku, která se postupně rozšířila téměř po celém území republiky a jíž se
zúčastnilo na milion průmyslových a zemědělských dělníků.“112

Nedostatečně zorganizovanou stávku ovšem čekala porážka, která byla jedním
z posledních kroků ke vzniku nové silné politické strany. Od ledna 1921 totiž docházelo
k mnoha složitým jednáním mezi marxistickým a tradičním křídlem ČSSD. Celý tento
proces vyvrcholil XIV. sjezdem Československé sociální demokracie 14. – 16. května
1921, kde se značná část ČSSD odštěpila a začala existovat jako Komunistická strana
Československa. „Budoucí jádro tvořící KSČ se tedy neutvářelo jako v ostatních zemích
z revoluční levice stavějící se proti válce, nýbrž naopak z větve sociální demokracie, která
v roce 1914 zkrachovala.“113

Strana se musela prakticky hned od svého vzniku potýkat s mnoha vnitřními boji,
ideologickými rozpory a názorovou nejednotou, procházela tedy poměrně dramatickým
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vývojem, který v roce 1929 vedl až k převzetí vlády tzv. „karlínskými kluky“ (byli
nazýváni karlínskými kluky podle sídla sekretariátu v pražské městské části Karlín
a podle svého mládí) v čele s Klementem Gottwaldem114, jejichž další politické kroky
zahájily nekompromisní proces bolševizace. „Úkolem bolševizace bylo postupně KSČ
odvést od jejích sociálně demokratických a národních tradic a začlenit ji pevněji do
mezinárodního komunistického hnutí, přičemž její ideologie a způsob fungování měl
kopírovat ruskou komunistickou stranu.“115

Komunistická strana Československa udržela svou existenci na rozdíl od jiných stran,
které ukončily svou činnost, i v průběhu okupace, její členové přešli do ilegality a do
zahraničí („Už na podzim 1938 komunistická strana zřídila svůj generální štáb
v Moskvě.“116). Obrovské množství komunistů padlo ve vytrvalém boji proti okupantům
a jejich odvaha a ochota se obětovat zvyšovaly straně prestiž.

Po osvobození z nacistické okupace měli kromě pečlivě připraveného programu
a plánu také mocnou zbraň v podobě osvobození z rukou sovětských vojáků. Ke svému
cíli, převzetí moci a nastolení diktatury proletariátu, potřebovali ovšem znatelně navýšit
členskou základnu a získat co nejvíce přívrženců. I z tohoto důvodu byli velmi opatrní na
zveřejňování svého programu a odvolávali se raději na společný program Národní fronty.
Ve jménu získávání dalších stoupenců byla v roce 1945 vydána směrnice o povinnosti
existence Místní (komunistické) organizace v každé obci. Toto nařízení v prosinci 1947
nesplňovalo jen 532 obcí a v únoru 1948 již bylo pokrytí kompletní, v každé obci byla
Místní organizace KSČ.117
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Důležitá byla i vnitřní organizace strany, která fungovala na základě tzv. demokratického
centralismu, tedy absolutní podřízenosti nižších orgánů těm vyšším. Ačkoliv ostatní strany
věřily, že i jejich boj a agitace jsou úspěšné, tak ve volbách v roce 1946 získala KSČ do
budoucna rozhodující podporu, volby vyhrála se ziskem 40,17% hlasů v českých zemích.
Po tomto vítězství získal post předsedy vlády Klement Gottwald a komunisté pomalu
začali obsazovat důležitá místa (např. ministerstvo vnitra, obrany, zemědělství, informací
atd.118) ve státním aparátu a jeho mocenských složkách, které sehrály velmi důležitou roli
v únoru 1948.119

Takzvaný pražský převrat v únoru 1948 byl vyvrcholením tříletého plánu, kterému
nahrávala rozpolcenost a nejednota ostatních stran, stejně tak jako dokonalé pokrytí
důležitých státních složek i nejrůznějších institucí komunisty (např. za pomoci akčních
výborů120). Podřízenost Československého rozhlasu Ministerstvu informací, množství
přívrženců, kteří ochotně spolupracovali na generální stávce, i strach prezidenta Beneše
z další životní chyby jsou jen další ze střípků v mozaice, které do sebe 25. února 1948
zapadly a Československá republika se stala na více než 40 let totalitní zemí.
Toto dlouhé období mezí „elegantním převratem“ a „sametovou revolucí“ ovlivnilo naši
historii na desítky dalších let.

Tisk
Hlavním tiskovým orgánem KSČ byl deník Rudé právo, který poprvé vyšel 21. září
1920121 a s přestávkami vycházel i v období okupace (ilegálně). Opět legálně začalo Rudé
právo vycházet 6. května 1945 v tiskárně Národní práce v Lidovém domě v Hybernské
ulici, od 13. května už ale vycházelo v bývalém tiskovém koncernu agrární strany Novina
v Praze v ulici Na Poříčí, který byl záhy přejmenován na podnik Svoboda.122
118

RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků po převzetí moci. Vyd. 1.
v tomto překladu. Praha: Academia, 2002. 284 s. ISBN 80-200-0957-4, str. 209.

119

PERNES, Jiří. Komunistická strana Československa. In: MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel a kolektiv. Politické
strany II. Díl: období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. 804 s. ISBN 80-7239-179-8, str. 1131 – 1140.

120

RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků po převzetí moci. Vyd. 1.
v tomto překladu. Praha: Academia, 2002. 284 s. ISBN 80-200-0957-4, str. 241.

121

DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960.
232 s., str. 29.
122

KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Jozef. Dějiny žurnalistiky IV. díl Český a slovenský tisk v letech 1944 –
1987.Vyd. 1. Praha: Novinář, 1989. 248 s. ISBN 80-7077-036-8, str. 61.

31

Prvním poválečným šéfredaktorem byl Vladimír Koucký a náklad činil 500 000 výtisků
denně.123
KSČ si velmi silně uvědomovala důležitost tisku a médií obecně, a tak síť jejích periodik
byla poměrně hustá. Na konci volebního roku 1946 měl celkový náklad deníků KSČ asi
700 000 výtisků.124 Z regionálního tisku byla vydávána Rovnost v Brně, Nová svoboda
v Plzni, Pravda v Ostravě a Stráž lidu v Olomouci. Dále měly své čtenáře týdeníky Tvorba
a Nedělní noviny. 125
Tisk nevydávaný přímo Komunistickou stranou Československa, ale přesto více méně
komunistický, byl odborářský tisk (deník Práce, týdeník ÚRO, Lidová kultura, Dikobraz)
a podobně na tom dříve či později byl i tisk různých dalších masových organizací jako
například Mladá fronta Svazu české mládeže, Zemědělské noviny, armádní Obrana lidu
nebo Kulturní politika.126

Mládež
Komunistická strana Československa nejvíce ze všech stran volala po jednotném svazu
mládeže, vzorem jí nepochybně byl sovětský Komsomol. „Komunistické strany netvořily
vlastní organizace mládeže, ale vedly mladé komunisty k tomu, aby pracovali v SČM
a SSM.“127 Nahlas se ale hovořilo o svazu nadstranickém128, přístupném všem mladým
lidem bez ohledu na politické strany. Plán s touto organizací byl ale naprosto odlišný, což
se také během několika let ukázalo, a bylo jasné, že komunistickou organizací mládeže je
právě „nadstranický“ Svaz české mládeže (SČM), později Československý svaz mládeže
(ČSM). Svazu české mládeže se podrobněji věnuje následující kapitola č. 3.
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3. Svaz české mládeže
Po květnovém osvobození začaly ožívat všechny složky obyvatelstva, vraceli se politici
z emigrace, během několika dní vyšly svobodné české noviny a stejně tak i mládež velmi
rychle navázala na předválečnou tradici svých spolků a začala se obzvláště v Praze
aktivně organizovat. „V těchto historických podmínkách vyrůstala politicky silně
angažovaná generace mládeže. Její politická aktivita se výrazně projevovala v její
relativně vysoké organizovanosti v politických stranách Národní fronty, v organizacích
mládeže i v její činnosti při práci na obnově hospodářského života v osvobozené zemi.“129

Bylo rozhodnuto o vybudování jednotné organizace mládeže, a tak z odbojových složek
mládeže vzniknul Svaz české mládeže (SČM), jehož prozatímní vedení se ustavilo
12. května 1945.130 Prozatímní Ústřední výbor SČM byl zvolen v červenci 1945 na
zasedání delegátů svazáckých krajů Čech a Moravy (21. – 22. července 1945)131 a jeho
předsedou byl zvolen pětatřicetiletý Václav Koutný, čímž se stal prvním předsedou
SČM.132 „Naším krédem byla upřímná láska k vlasti, nezištná spolupráce bez rozdílu
stranické příslušnosti a náboženského vyznání, a především demokracie. Zorganizovali
jsme se sami, bez poručníkování, a sami jsme si brzy začali říkat Svaz české mládeže.“133

Další svazy, které existovaly nebo byly vybudovány, byly Svaz mládeže Karpat, Svaz
slovenské mládeže a Svaz polské mládeže.134 Usilovaní o jednotnou mládežnickou
organizaci se jevilo v poválečných týdnech jako dobře míněná snaha o neroztříštěnou sílu,
která tkví ve spolupráci mladé generace. Zřejmě i proto bylo všemi stranami
tzv. Národního bloku (KSČ, ČSSD, ČSNS) odsouhlaseno, že „nebudou vytvářet vlastní
stranické organizace mládeže, nýbrž že budou spolupracovat na vytvoření jednotného
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Svazu české mládeže, v němž bude organizována na nestranické základně pracující
mládež měst i venkova, mládež dělnická, rolnická, studentská atd.“135
Tuto dohodu ale bylo možné částečně obejít sdružováním mládeže v odborech mládeže
přímo v rámci politických stran.

Jednotná mládež, stejně tak jako ostatní masové organizace, byla velmi důležitým prvkem
pro budoucí politický vývoj. „Princip organizační jednoty činil z těchto masových
organizací mimořádně důležitou politickou a společenskou sílu. Zároveň započal mezi
politickými stranami zápas o politické ovládnutí těchto organizací, popřípadě o zaujetí
důležitých pozic v jejich rámci.“136

V tomto zápase měla Komunistická strana Československa výhodu, neboť jí jako předloha
dobře sloužil sovětský mládežnický spolek Komsomol, který byl jejím vzorem pro
budoucí fungování organizace české mládeže. „Směrnice, vytyčené V. I. Leninem, se staly
proto nejenom základem činnosti sovětského Komsomolu, ale i základem práce pozdějších
Svazů mládeže v lidově demokratických zemích, základními směrnicemi pro práci našeho
ČSM.“137

Další velkou výhodou byla bezvýhradná podpora SČM ze strany Revolučního odborového
hnutí, které mělo jako nejmasovější odborová organizace velmi širokou základnu členů.
Z úst představitele ROH Antonína Zápotockého na celostátní konferenci ROH v Praze
v lednu 1946 zazněla slova jednoznačné podpory: „Uznáváme SČM za jednotnou
politickou organizaci mládeže, uznáváme, že má jím býti vedena a organizována politická
a kulturní výchova našeho dorostu. Nemáme se svazem žádných sporů a diferencí
a dáváme mu celý náš organizační i odborový aparát i naše organizace v závodech
k dispozici, aby pomocí nich vedl tam politickou výchovu mládeže. My se této výchovy
ze strany Svazu mládeže nebojíme.“.138
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Na jaře 1946, ve dnech 21. – 24. března, se konal I. valný sjezd SČM, na kterém bylo
schváleno vše důležité pro další vývoj Svazu – základní principy organizační výstavby
SČM, stanovy a program, který formuloval své demokratické poselství takto:
„Svaz mládeže je demokratickým, protifašistickým hnutím mládeže, bez rozdílu sociálního
původu, náboženského vyznání, stranické příslušnosti a usiluje o udržení a splnění
programu národní revoluce“.139

Byl také zvolen řádný Ústřední výbor, jehož předsedou byl zvolen Zdeněk Hejzlar, který
v této funkci nahradil Václava Koutného a byl předsedou SČM (později již ČSM) nejen
do únorového převratu, ale jako člen ÚV KSČ i dále až do roku 1952, kdy byl náhle
zbaven všech funkcí a vyloučen z KSČ.140 Tímto sjezdem byla také formálně navýšena
členská základna (k 1. březnu 1946 měl SČM 447 268 členů141), neboť bylo rozhodnuto,
že Svaz vysokoškolského studentstva a skautská organizace Junák se stanou kolektivními
členy SČM.142

Svaz české mládeže prošel ve třech poválečných letech dramatickým vývojem, který
částečně kopíroval neshody a boje v rámci Národní fronty. Největším odpůrcem SČM byli
od samého počátku lidovečtí mládežníci, kteří chtěli vybudovat vlastní sdružení, jež by
mimo jiné zajišťovalo mladým lidem křesťanskou výchovu, a proto lidovecká mládež do
SČM nikdy nevstoupila.
V pomyslném středu stála mládež národně socialistická, která sice obnovila vlastní
mládežnický odbor, ale do orgánů SČM své členy vysílala a byla jeho součástí až do
května 1946, kdy se jejich konflikt vyostřil kvůli kolizi termínů sjezdu odborů mladých
národních socialistů a Radostných dnů mládeže organizovaných SČM.
Naopak mládež sociálně demokratická zpočátku jednotný svaz podporovala (a dokonce
odsuzovala lidovce za budování vlastního spolku), ale od konce roku 1946 se také začala
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proti SČM vymezovat.143 Zajímavostí je, že sociálně demokratický žurnalista Jiří Loewy
ve svých vzpomínkách zmiňuje, že i sociálně demokratická mládež se chystala ze SČM
vystoupit. „Kromě toho jsem se coby krajský tajemník mládeže měl jednou týdně účastnit
zasedání Ústřední komise mládeže ČSSD v Praze a jednou měsíčně schůze redakční rady
časopisu Mladý socialista. Ústřední komise mládeže se tehdy chystala na to, že mladí
sociální demokraté v březnu 1948 vystoupí demonstrativně ze Svazu české mládeže, který
v té době už jasně ovládli komunisté s několika fierlingerovskými agenty a používali SČM
coby „převodovou páku“.“144

Komunisté důsledně stáli za svým názorem, že podporují pouze společnou organizaci
mládeže a žádný vlastní spolek netvoří a tvořit nebudou a naopak útočili na ostatní
narušitele, což jim zajišťovalo nárůst respektu ze strany SČM, který na KSČ hleděl jako
na jejich „zastánkyni“ a jedinou stranu, která má ke Svazu české mládeže bezvýhradnou
důvěru.145

Spory zájmových organizací byly logickým vyústěním snahy všech politických stran
získat přízeň co největšího množství mladých lidí (tím spíše, že byla snížena věková
hranice aktivního volebního práva z 21 let na 18 let, takže i část náctiletých byla nově
důležitými potenciálními voliči), což v jednom „bezpohlavním“ svazu nebylo možné.
Ačkoliv organizační jednota Svazu české mládeže vydržela jen jeden rok146, tak
posloužila komunistům k dosažení jejich cíle – jednotné celostátní mládežnické
organizace s výhradním dohledem KSČ. Taková organizace vznikla v roce 1949
sloučením národních organizací československé mládeže pod novým jménem
Československý svaz mládeže (ČSM). Všechny ostatní nekomunistické mládežnické
organizace byly zlikvidovány a ČSM zahájil své aktivity čistě v duchu výchovy nového
komunistického člověka.
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„Učit se pracovat, učit se žít komunisticky, tak je dnes možno charakterizovat hlavní úkol
mládeže, z toho také vychází úloha i postavení ČSM v naší společnosti. ČSM má vést
všechnu naši mládež tak, aby byla všestranně připravena splnit své historické poslání
budovatelů komunismu.(…) Jinými slovy to znamená, že ČSM má být prvním pomocníkem
strany v komunistické výchově mladé generace.“147

Na sjezdu v roce 1950 byl přijat organizační řád, kterým se všichni členové ČSM museli
řídit a jehož součástí byl slib v tomto znění:
„Slibuji, že nejvyšším zájmem, který chci ve svém životě sledovati, je zájem lidově
demokratické Československé republiky. Pro její rozvoj, obranu a socialistickou
budoucnost chci usilovně pracovat a učit se a být republice i jejímu presidentu Klementu
Gottwaldovi vždy věren. Budu vždy milovat Sovětský svaz, ochránce svobody, pokroku
a míru, a stát pevně ve frontě pracujících celého světa v boji proti útlaku národů a proti
imperialismu. Slibuji na svou čest, že jako věrný syn (věrná dcera) pracujícího lidu učiním
vše k tomu, abych byl (a) členství v Československém svazu mládeže hoden (hodna).“148

V roce 1968 se ČSM rozpadl, aby na něj a o dva roky později navázal Socialistický svaz
mládeže (SSM), který fungoval až do pádu komunistického režimu v roce 1989.149
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3.1. Deník Mladá fronta 150

U zrodu deníku Mladá fronta stáli mladí muži okolo dvaceti let, kteří se za války sdružili
v literární skupině „Pětník“. Tato pětičlenná skupinka básníků a novinářů čítala Františka
Listopada, Jana Grossmana, Ivana Andrenika, Jaroslava Moráka a Jaromíra Hořce151.
Bylo zásadní, že jedním z nich byl právě Jaromír Hořec, který byl nejenom talentovaným
básníkem, ale hlavně schopným organizátorem. Jeho vize mládežnického deníku
a nezávislého vydavatelství se zrodila ještě za války a už ve dnech Pražského povstání
na počátku května 1945 ji začal realizovat.

S pomocí dalších nadšenců se podařilo v úterý 8. května obsadit tiskárnu v Panské ulici 8,
kde za války vycházel orgán říšského protektora „Der neue Tag“. Spolu se
získáním podepsaného schválení od České národní rady již nestálo nic v cestě novým
mladým novinám a ve středu 9. května vyšlo první dvoustránkové číslo Mladé fronty
v nákladu 25 000 výtisků. První podtitul „Deník mladých lidí“ byl 12. května vystřídán
novým „Deník Svazu československé mládeže“, poté od 14. května dalším „Deník
československé mládeže“ a posledním podtitulem, který potom deník nesl několik let, byl
od 31. května „Deník Svazu české mládeže“. „S jednotou mládeže to ovšem nebylo tak
jednoduché, jak se nám v květnové euforii zdálo. Strany ji záhy zpolitizovaly, vyřizovaly si
přes mládež svoje účty a měly na zřeteli především své stranické zájmy, na skutečných
potřebách mladé generace jim záleželo míň než na včerejším dni.“152

Hned v květnu 1945 započal proces přeměny uspořádání periodického tisku, k němuž
patřilo i nové pravidlo, že „povolení k vydávání tisku mohly od ministerstva dostat státem
uznané politické strany, státní úřady a společenské organizace celonárodního
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významu“.153 Toto stanovisko oznámil ministr Kopecký při svém vystoupení před
novináři 11. května 1945. Mladá fronta se tedy stala „orgánem naší mládeže“154.
Nový deník vytvářený spontánně mladými lidmi se snažil informačně pokrýt vše,
co mládež zajímalo, domácí i zahraniční politiku, kulturu, umění, nechyběla inzerce
ani seznamka a příspěvky čtenářů, kteří do redakce posílali své články. Redakce se
rozšiřovala jak díky oslovování dalších novinářů, tak díky lidem, kteří sami zkusili do
redakce přijít, že by se rádi připojili, a tak se tým rozrůstal nejen o další redaktory, externí
spolupracovníky, ale i o fotografy, sportovní reportéry atd. Toto počáteční období ještě
přálo společné práci zastánců různých politických názorů.

Líčení událostí, které následovaly v měsících po ustavení Mladé fronty jako orgánu Svazu
české mládeže, různými redaktory se velmi podobá. Všichni byli mladí, plní elánu,
nadšení a radosti z nově navrácené svobody. Měli chuť dělat svobodné noviny
s mladistvým duchem a zajímavým zpravodajstvím. Ačkoliv na počátku byly většinou
poctivé a čisté úmysly, tak v celé společnosti byla nálada silně prosovětská a záhy většina
uvěřila komunistickým slibům a frázím. To se samozřejmě nevyhnulo ani mladým
redaktorům. Kombinace mládí, naivity a naděje v lepší budoucnost způsobila, že často
nedokázali odhalit realitu a pravé souvislosti.
„Řekl bych, že většinou jsme se provinili svou neznalostí, neinformovaností, do jisté míry
neschopností nahlédnout pod povrch lesku režimu, který si mládež tak předcházel.“155

Snahy komunistů o ovlivnění a následné ovládnutí SČM byly čím dál úspěšnější a měly
brzy dopady i na obsah Mladé fronty, která se jako deník Svazu české mládeže mohla jen
obtížně vyhnout plnění určitých informačních povinností. „Bylo veta po nadstranickosti,
už se nenosila ta bláhová myšlenka květnových nadšenců, jakápak nestranickost. Svaz
mládeže se stal zálohou komunistické strany…“156
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Postupem času zásahů ze strany předsednictva SČM nejen do organizace, ale i do obsahu
deníku přibývalo. Docházelo k prověrkám nových redaktorů a kádrovým opatřením,
k důtkám za nezveřejněné články nebo nevhodné zveřejněné články i k trestům například
ve formě převelení redaktora do některé z krajských filiálek.
„Mysleli si, že jako orgán Svazu mládeže jsme od toho, abychom propagovali Svaz
mládeže, kdežto my jsme chtěli dělat noviny.“157

Demonstrace moci Ústředí SČM se stupňovala a v rámci jedné z organizačních čistek byl
v březnu 1950 odvolán i Jaromír Hořec (jako jeden z posledních členů zakládající
redakční sestavy), čímž původní Mladá fronta skončila a zrodila se nová „očištěná“ Mladá
fronta. V rukách nového šéfredaktora Aloise Svobody, jenž byl do té doby redaktorem
brněnské komunistické Rovnosti, již nic nestálo v cestě deníku plnit poslání uvědomělého
vychovatele mládeže a pomocníka Svazu mládeže.
„Ohlédnout se do doby po roce 1945 znamená, že se podíváte do pravdivého
i pokřiveného zrcadla, střídaly se tu pravdy a lži, iluze a jistoty, ale ti, kteří to mysleli se
společností a životem skutečně vážně a poctivě, se mohou na tuto minulost podívat bez
rozpaků.“158
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4. Propaganda a ideologie v tisku pro mládež
Každý totalitní režim by si měl být vědom toho, že nejtvárnější a nejcitlivější částí
obyvatelstva, se kterou je potřeba trpělivě a bez ustání pracovat, je mládež a děti. Jejich
názory na život a na svět kolem nich zatím nejsou definitivní, a tak jsou právě v tomto
věku neustálého hledání a objevování nejlépe ovlivnitelní. A tak stejně jako třeba
nacistická propaganda nechala pro děti vytisknout čítanku s názvem „Der Giftpilz“
(jedovatá houba), ve které byli Židé přirovnáváni právě k jedovatým houbám a popisováni
jako podvodníci, násilníci, zloději a vrazi, tak ani socialistická propaganda nepodcenila
důležitost práce s nejmladší generací. „V literatuře pro mládež zaznamenáváme kontinuitu
žánrovou, druhovou, hodnotovou, diskontinuita je rázu mimoliterárního.
Propagandistické je vnášeno zejména ze strany ministerstva školství, z iniciativy
redakčních rad časopisů, které vydával Ústřední výbor zaměstnanců školství a kulturní
služby a Výzkumný pedagogický ústav v Praze nebo Státní nakladatelství.“159

Jednou z priorit socialistického režimu bylo hledění vstříc budoucnosti v míru
a klidu po boku Sovětského svazu jako věrného přítele. Dospělá generace mohla
pochybovat, ale mladé duše bylo pro socialismus potřeba nadchnout a veškeré
pochybnosti odstranit. Právě děti a mládež jsou totiž podstatou oné světlé budoucnosti,
kterou budou moci vystavět jen dobře vychovaní komunisté. A perspektiva práce s dětmi
a mládeží je velmi vysoká, protože nemají ještě sklony k nedůvěře, naopak informace
intenzivně vstřebávají a pokud slyší stejné hlasy ve škole, v pionýrském kroužku, čtou
v jejich časopisu a vidí všude okolo na plakátech, tak není k pochybám ani žádný důvod.

„Dopustili bychom se však hrubé chyby, kdybychom neviděli svou dnešní odpovědnost,
kdybychom sebeméně polevili v našem politickém a ideologickém působení na mládež,
kdybychom se domnívali, že výrazný pozitivní obrat v postojích většiny mládeže zbavuje
naši stranu, stát s jeho výchovně vzdělávací soustavou a kulturními zařízeními, naše
společenské organizace a všechny výchovné činitele povinností systematicky a intenzivně
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v duchu naší marxisticko-leninské ideologie, v duchu socialismu s mladými lidmi
pracovat.“160

Takto systematická a intenzivní práce s mladými lidmi vyžadovala vybudování
propracovaného systému stereotypů, socialistických pravd a mírného zastrašování.
Komplexnost tohoto systému měla zaručit bezchybně vychovanou poslušnou generaci
lidí, kteří budou spokojení v lidově demokratickém režimu.

I pro dětské publikum byly upravovány texty knížek a časopisů, hojně se používalo
kontrastů mezi českým a kapitalistickým světem, mezi válkou a mírem, mezi radostí
z dětských her a hladovými dětmi. Bylo potřeba dát mládeži nové vzory, ke kterým by
mohla vzhlížet, a tak byli za osvobození naší země, za její ochranu nebo za tvrdou
poctivou práci velebeni vojáci, politici a horníci.161 Kromě nových hrdinů byli využiti
i někteří původní, kteří byli upraveni pro účely socialistické ideologie, jedním z těchto
příkladů je mezi dětmi oblíbený předválečný Ferda Mravenec162, který byl upraven pro
nový režim a v jednom z příběhů například „Ferda pracuje pro pětiletku“.163 Pro starší
mládež byl vybrán jako reprezentativní hrdina například Julius Fučík. Svým dělnickým
původem, otevřenou podporou komunismu, válečným členstvím v ilegální KSČ,
napomáháním při vydávání ilegálního Rudého práva a nakonec zatčením gestapem
a popravou byl přímo předurčen k roli komunistického hrdiny.164
“Jeho význam byl tak velký, že měl působit na celou část společnosti, která měla být
ideologizována směrem ke stalinismu, takže byl vyhlášen za národního hrdinu, a to
oficiálně, rozhodnutím vlády.“165 Životem, dílem a odkazem Julia Fučíka se zabývala
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početná literární, hudební i výtvarná díla. Desáté výročí jeho úmrtí provázely velké oslavy
a celodenní konference. Julius Fučík byl pro svou všestranně reprezentativní osobnost
národní ikonou.166 „Julius Fučík patřil k nejvýznamnějším ikonám komunistické ideologie.
Představoval pro ni ideální typ tzv. nového člověka. Zejména jeho obraz nabízený mládeži
plnil funkci závazného vzoru, jenž přímo vyzýval k následování.“167

Naproti hrdinům byli postaveni vyvrhelové a odsouzeníhodní jedinci. Propaganda
v 50. letech neváhala vtáhnout do událostí okolo politických procesů i nejmladší školní
děti. O procesu s Miladou Horákovou a spol. byly děti ve škole pravidelně informovány
během každodenních pětiminutovek, do hodnocení procesu se zapojily dětské časopisy
(např. Pionýr) atd. Obžalovaní byli dětem popisování jako zvrácení, zlí a nenapravitelní
lidé a děti samy psaly vlastní žádosti o co nejpřísnější potrestání těchto nebezpečných
rozvratníků.168

Mezi další způsoby manipulace s mladými lidmi patřilo šíření představy štěstí, že život
ve východním bloku v čele se Sovětským svazem je bezpečný a zaručuje všem mír, čehož
je nutné si vážit, protože všude kolem je budoucnost nejistá a kapitalisté hrozí válkou.
Základem spokojeného socialistického života v bezpečí a míru není žádné „já“ ale pouze
„my“, individualita byla nežádoucí a to se projevilo i při budování Svazu české mládeže,
který sice chtěl být hybnou silou sdružené mládeže a strážcem nově nabyté demokracie,
ale stala se z něj masa unifikovaných členů svazu bez možnosti volného vyjádření.

Periodika mládežnických odborů politických stran, které se snažily proti SČM více
či méně vymezit, podporovala myšlenky svých domovských politických stran, čímž
postupně docházelo k hlubším rozkolům mezi mládeží. Neshody a útoky mezi lidoveckou
mládeží, která do SČM nikdy nevstoupila, národně socialistickou mládeží, která ze SČM
vystoupila, a SČM se pomalu stupňovaly a v předvečer prvních svobodných voleb po
jedenácti letech v květnu 1946 se situace vyhrotila.
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4.1. Volby 1946

„V polovině ledna 46 se dohodli představitelé politických stran vypsat na 26. 5. 46
všeobecné volby do ústavodárného národního shromáždění. Nastalo období, kdy
mládežnické organizace vstoupily do popředí zájmů jednotlivých politických stran.“169
Ve volbách v květnu 1946 mohlo totiž jít volit mnoho ročníků mladých lidí, kteří ještě
nikdy tu možnost neměli. Poslední svobodné parlamentní volby se u nás konaly v roce
1935 a aktivní volební právo měli lidé od 21 let, takže nejmladším ročníkem, který tehdy
volil, byl ročník 1914, zatímco ve volbách v roce 1946 byl snížen věk u aktivního
volebního práva na 18 let170, takže nejmladšími voliči byli narození v roce 1928. Volilo
tedy úplně poprvé hned 14 ročníků (1915 – 1928). Dalším důležitým prvkem byla volební
povinnost, kterou stanovoval volební zákon – volit musel každý, koho se netýkala
výjimka (nesvéprávnost, nemoc, nutnost být v úřadu atd.).171

Význam těchto voleb si uvědomovaly všechny politické strany a bylo jasné, že jejich vítěz
bude mít šanci rozhodnout o dalším směřování naší země na mnoho let dopředu.
„Vskutku šlo o volby nedozírného významu, v nichž se rozhodne o osudu Československé
republiky, o osudu našich rodin a jednotlivců na dlouhou dobu.“172

V Čechách se voleb účastnily všechny čtyři strany Národní fronty (KSČ, ČSNS, ČSL,
ČSSD) a na Slovensku další čtyři strany (DS, KSS, SS, SP). Ačkoliv mezi českými
stranami došlo v březnu 1946 k dohodě o slušném boji a neútočení v rámci předvolebních
kampaní, tak žádná ze stran mír dlouho neudržela a vzájemně se napadaly.173

„V předvolebním období došlo mezi politickými stranami k vážným střetům (…),
předvolební boj se zákonitě přenesl i do mládežnických organizací. K tomu napomohly
i různé předvolební akce organizované pro mládež národně socialistickou, lidovou
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a demokratickou pod hesly „Svaz mládeže – totalitní komunistická organizace“,
uskutečňovaly se večery „Odhalování SČM jako komunistické organizace“ apod.“174

Předvolební střety, útoky ani demonstrace ovšem nic nezměnily na tom, že náskok
v přípravě kampaně KSČ, která ji začala chystat již v roce 1945, ostatní strany už
nedohnaly. Komunistická volební komise disponovala perfektně zorganizovaným
aparátem krajských volebních organizací, řadou patřičně vyškolených osob, dobrých
řečníků a nekonečnou sbírkou agitačních materiálů. Výjimkou nebylo ani takzvané
kupování duší – uplácení a kupování hlasů lidí všech sociálních vrstev výměnou za pěkné
místo, velký byt nebo peníze.175
Výsledkem jejich neúnavného snažení bylo vítězství v českých zemích, na Slovensku
komunisté nevyhráli, ale i tak získali společně významnou přesilu 114 poslaneckých
mandátů z celkového počtu 300.176
„Ani my, ale ani komunisté nečekali tak přesvědčivé skóre. V KSČ zavládlo nadšení
a hned se plánovalo, jak volebního triumfu mocensky využít.“177
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5. Tisk mládežnických organizací
5.1. Mladá fronta: deník Svazu české mládeže

Mladá fronta vyšla jako první z mládežnických periodik už dne 9. května 1945. Její první
číslo mělo jen 2 strany, které byly ovšem velmi hustě popsané maličkým písmem, aby se
vešlo vše důležité. Počet stránek postupně narůstal, v červnu už měla 4 strany a koncem
roku 1945 se rozsah ustálil na 6 stranách. Mladá fronta, ačkoliv vznikla spontánně, se stala
deníkem nově ustaveného Svazu české mládeže: „Všichni mladí lidé vytvořili jednotnou
organisaci nazvanou „Svaz československé mládeže“. Jménem této organisace voláme
vás, všechny mladé lidi dobré vůle, k činné práci na dalších úkolech, které jsou ještě před
námi. Chceme vytvořit silnou a nerozbornou jednotu veškeré mládeže, která si vezme
za úkol ozdravění a přebudování našeho národního života podle směrnic, na kterých se
usnesl Národní výbor a vláda republiky. Chceme vytvořit mohutné všenárodní hnutí
mládeže, které bude aktivní a činorodou složkou našeho budoucího národního života.
Přihlášky do „Svazu československé mládeže“ podávejte na adresu: SČM, Praha II.,
Senovážné náměstí 24.“178

Obsah se během prvního měsíce rozrostl o Aktuality, Všelicos ze světa, Kulturu,
Tělovýchovu, rozmanité rubriky jako například Mladý dělník, Národní hospodář nebo
Mladý zemědělec a postupem času přibývaly další jako třeba Malý oznamovatel, kde byl
prostor pro inzerci a část fungovala i jako seznamka, pravidelně měl svůj prostor Program
pražských biografů, Zprávy SČM, Denní pošta nebo pánská rubrika Motory, motory.
Zajímavý je také pravidelný přehled nazvaný Noviny píší o… (např. o ROH nebo o nějaké
události), kde bylo otištěno, co k danému tématu napsaly ostatní deníky. V Mladé frontě
z 11. května 1946 byla vypsána tipovací volební anketa „Kdo vyhraje volby?“, ve které
mohli čtenáři hlasovat pro svého volebního favorita. Tato anketa nebyla jedinou soutěží,
již v lednu 1946 byla vyhlášena soutěž v získávání nových členů do SČM: „Ústředí Svazu
české mládeže vypisuje pro všechny místní skupiny soutěž o získání největšího počtu členů
SČM jako dar 1. sjezdu SČM. Soutěž začíná dnem 1. února a končí 28. února 1946.
Výsledky hlaste nejpozději do 10. března 1946 na ÚSČM v Praze a současně příslušnému
krajskému sekretariátu SČM. Hlášení o počtu nové získaných členů je nutno potvrdit
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příslušným okresním výborem SČM. Kontrolu správnosti provádí okresní sekretariát
podle počtu odebraných příspěvkových známek na měsíc leden a únor.“179

Co se týká článků obecně, tak v letech 1945 a 1946 šlo převážně o pojednání krátká,
jejichž tematika byla poměrně jednotvárná. Jednota mládeže a jednota národa jsou
sousloví, která nechybí snad v žádném z těchto poválečných čísel. „V projevu vlády
z 11. května 1945, který v Československém rozhlase pronesl náměstek předsedy vlády
bratr Klement Gottwald, vyzývá všechny občany Československé republiky, aby zůstali
jednotní a pracovali svorně při výstavbě nové republiky. V bojích proti nacistům se
zrodila jednota československé mládeže. Dnes po svržení nacistického teroru musí tato
bojová jednota být udržena, protože bojujeme dále za splnění všech svých práv. Před
osudným osmatřicátým rokem byla československá mládež rozdělena do mnoha
výchovných a tělovýchovných spolků, jejichž činovníci často zapomínali, že mají v rukou
nejvzácnější část národa – mládež. Mládež v nové republice musí sama tomuto roztříštění
předejít a soustředit se v jednom svazu. Nacisty vytvořené Kuratorium pro výchovu
mládeže, které chtělo nejhnusnějším způsobem zničit jakékoliv předpoklady k jasnému
a svobodnému rozhledu naší mládeže, a které svými pseudosociálními zařízeními
zatemňovalo své pravé cíle, padlo se svým fašistickým protektorem. Československá
mládež sama dobře poznala záměry této výchovy. K jakémukoliv duševnímu znásilnění
mládeže nesmí již nikdy dojít! Ona sama si vypracuje program své práce! V rozjásaných
dnech se ustavil Ústřední národní výbor mládeže. Mládež pronese svoje slovo! Osvědčení
bojovníci protifašistické fronty, ilegální organisátoři skupin mládeže hlaste se a zapojte
se na Ústřední národní výbor mládeže, budujte tak jednotnou mohutnou organisaci
mladých!“180

Ačkoliv zde již bylo psáno o důležitosti mládeže, tak Mladá fronta toto potvrzuje ještě
mnohem intenzivněji, mládeži patří s trochou nadsázky každý druhý titulek („Jednota
mládeže programem vlády“, „Mládež pracuje pro svého presidenta“, „Mládež bojovala
za svobodu a je oporou svého státu“, „Mladí Češi a Slováci nedají rozbít Národní frontu“,
„Otázka mládeže existenční otázkou národa“ atd.). Před volbami v květnu 1946 žádá
Mladá fronta pro mládež transparentnější informace o programech jednotlivých
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politických stran, aby se mohla volící mládež fundovaně rozhodnout: „Velká většina nás
mladých, kteří jsme se aktivně zapojili do celonárodního budovatelského díla a výstavby
nového Československa, bude míti letos v květnu první příležitost vyjádřit při řádných
volbách své opravdové přesvědčení a postavit se za program celonárodní politiky.
Nezodpověděnou otázkou pro většinu zůstává, které ze stran Národní fronty má dáti svůj
hlas. A tato nerozhodnost byla zaviněna jedině politickými stranami, protože nechtěly
v mnoha případech slyšeti hlas svobodné mládeže a nedbaly její výzvy, aby poskytly
mládeži možnost obeznámiti se s jejich programem, vysvětliti jí jeho klady a poskytnout jí
odpověď na její závažné otázky. (…) Dnešní mládež je zcela jiná, zcela nová, stejně jako
nová je i naše republika. Dnešní mládež není již bezhlavým stádem, které je ochotno věřit
tomu, co se mu k věření předkládá, ani není ochotna nechat se snížit na bezduchý
hlasovací materiál bez vlastní vůle a rozhodnosti. Mládež chce dnes znáti vše, chce být
informována o veškerém politickém dění, chce předem uvažovat a teprve pak svobodně
rozhodnout.“181

Ačkoliv takto apelovali na politiky, aby mládeži poskytli dostatek objektivních informací,
tak se sami před volbami pustili do kritiky např. mladých národních socialistů, kteří
v květnu 1946 intenzivně řešili své členství v SČM: „Stále jasněji vidíme, že sjezd
mladých národních socialistů nebyl připravován jako vnitrostranická záležitost, jejíž
hlavním zájmem je školení členů. Dokazuje to náš citát z oběžníku III. Odboru mladých
na Žižkově z 8. V. 1946: “Tento sjezd je posledním stranickým sjezdem před volbami.
V lidech musí zanechati mohutný dojem. Tomu chce zabránit marxistický SČM.“ Jak to
odpovídá těm hlasům z národně socialistické strany, které tvrdí, že pořádají sjezd jenom
jako věc uvnitř strany. A jak to souvisí konečně s přesvědčením, že se nemá mládež
zneužívat k předvolební kampani? Ptáme se. Dostaneme odpověď? Ptáme se jménem
půlmilionového SČM, který naprosto není marxistický, jak se snaží demagogicky namluvit
Svobodné Slovo.“182
Mladí národní socialisté záhy učinili rozhodnutí ze SČM vystoupit, na což Mladá fronta
reaguje rubrikou na pokračování „Mladý národní socialista píše své straně“, např.:
„Během našeho sjezdu jsem měl možnost poznat, že velká většina nás mladých se
neztotožňuje s názorem vedení naší strany na Svaz české mládeže, ani s jejím prohlášením,
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kterým oznámila odvolání nás mladých ze SČM. A stavíme si především otázku, proč
máme ze Svazu odcházet. Z vlastních zkušeností a spolupráce ve SČM známe poměry
v něm a známe i jeho ideový program, který nám musí plně odpovídat, jsme-li skutečně
těmi, za které se prohlašujeme, tedy národními socialisty. Postup vedený stranou
považujeme za nepodložený. Není to snad zlá vůle, nebo špatný úmysl, ale to
neporozumění mládeži, které je z celého prohlášení patrné.“183

Předvolební kampaň, která byla plánovaná jako klidná a slušná, aby si obyvatelstvo
po letech strádání odpočinulo od politických dohadů, pokračovala například takto:
„„Lidová demokracie“ přináší ve svém včerejším čtvrtečním čísle polemiku s národně
socialistickým předvolebním článkem J. Beneše s titulem „Kampaň národních socialistů
proti straně lidové“ a mimo jiné zjišťuje: „Kdyby se měřil význam stran podle hluku,
zejména v době předvolební, pak by leckdo opravdu na lidové straně mnoho důležitosti
nenašel. Politika má však také druhou stránku: To je skutečná práce a hlavně politická
linie. A té by zase pan kritik našel více u lidovců než u národních socialistů.“ Zvýšený
temperament této strany jí diktoval velmi proměnlivou politiku: po revoluci ochotna
vytvořit jednotnou socialistickou stranu, pak aspoň vytvořit jednotný socialistický blok,
a na obrátku prohlásiti se za jediného ochránce podnikatelů, středního stavu, zemědělců –
tedy nesocialistů. Spolubuduje socialistický Svaz české mládeže a před volbami
ostentativně z něho vystupuje. Vede Jednotný svaz českých zemědělců, který je ovládán
komunisty, prosazuje poslancem Mikulášem všechny komunistické požadavky v něm,
zejména protizemědělskou a protidemokratickou osnovu zákona o JSČZ a v zápětí se
prohlašuje za jediného ochránce českých zemědělců a nechá si to potvrdit „také
zemědělci“ – dr Feierabendem a dr Suchým. Je spolunositelkou návrhu bloku
socialistických stran o znárodnění průmyslu, a pak v provolání k voličům naříká, že
zůstala ve svém postoji proti překotnému znárodňování osamocena. To je, pravda, také
politika. Bylo skutečně řečeno, že politika je 96 procent taktiky a jen 4 procenta zásad!
Kde však se skrývá skutečná pravá tvář? Čemu má český volič věřit? Ví jen, jaká je vaše
strana před volbami. Jaká bude po volbách? Máme k tomu jenom poznámku: má za to
všechno, co je nevyjasněno mezi politickými stranami trpět naše mládež ve svém
celku?“184
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Kromě mládeže se redakce hodně zabývá záležitostmi okolo pohraničí, lidových soudů,
dekretů, opakuje se otázka tragédie v Lidicích atd. Koncem roku jsou zvláštností nárazově
uveřejněné texty v angličtině a ruštině, zřejmě z vděčnosti našim osvoboditelům.

Od roku 1947 se rozsah dostal na 8 stran, články jsou o poznání delší, naopak o mládeži je
o dost méně textů. Ovšem mezistranické napadání a osočování nezmizelo, např. pro
kritiku Československé strany národně socialistické se v Mladé frontě místo našlo:
„Vedení národně socialistické strany se rozhodlo zakázat svým členům účast na Národní
směně mládeže. Úterní SS píše, že Ústředí n. s. mládeže nespolupracuje na Národní
směně. Znamená to tedy, že stranictví národních socialistů dosáhlo již té hranice, že ani
akce, jejímž cílem je sdružit na oslavě 28. října všechnu mládež, akce, kterou jako příklad
vlastenectví práce ocenila i Kulturní jednota, akce, které se také zúčastní Junáci, katolická
mládež a řada dalších organizací, nezůstává ušetřena jeho zášti. Aby zastřelo tuto
skutečnost, hovoří SS velmi mlhavě o pomoci Ústředí národně socialistické mládeže
Sokolům. Neříká kde a jak. My Sokolům také chceme pomoci při přípravě sletu. A v neděli
se bude při Národní směně pracovat na úpravě sletiště! Věříme, že n. s. mládež, která chce
činy pomoci při přípravě sletu, přijde pracovat také. Věříme, že všichni mladí národní
socialisté, jímž je cizí stranická zášť, se národní směny zúčastní. Každý soudný člověk
a každý účastník NSM si učiní o postoji národně socialistické strany soud.“185
Autoři se kromě politických rozepří hodně věnují stavební dvouletce a rozborům,
hodnocením a novým zjištěním o Pražském povstání. Noviny jsou o dost úhlednější,
fotografie už nejsou ničím vzácným, objevují se velmi často, také dochází ke střídání
fontů a velikostí písma, takže text nepůsobí tak jednolitě a jednotvárně. Novinkou je
Černá kronika, rubrika Mladým ženám a komiks Dobrodružství Bricka Bradforda.

Na počátku roku 1948 se Mladá fronta rozšířila na 12 stran a věnovala se již poměrně
intenzivně kritice protikomunistických „reakcionářů“. Články jako „Oposice není nutná,
aby demokracie zůstala demokracií“, „Další dokumenty o činnosti provokatérů“, „Téměř
denně dochází k sabotážím a protistátním akcím“ jsou na denním pořádku. Na konci února
je jazyk Mladé fronty již zcela jednoznačný a po ministerské demisi píše v tomto duchu:
„Protidemokratické strany opouštějí vládu“, „Národní socialisté chrání cizí špiony“,
„Gottwaldova vláda uhájí lidovou demokracii“, „Národní socialisté připravovali puč“,
185
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„Pracující lid mobilizuje a žádá vládu nové Národní fronty bez reakce“, „Lid čistí
republiku od reakce“, „Hrobaři stavební dvouletky odstraněni. Také Zenkl opustil
předsednictvo vlády“, „Reakce zmizela, jako když vítr zavane“ apod.

28. února 1948 hlásá nadšeně titulní strana Mladé fronty „SČM jedinou organizací
mládeže: skončili jsme vítězně boj o jednotu“ a jedním dechem dodává, že „V novinách se
opět provokuje, čtenáři Svobodného slova a Národního osvobození se nedovědí pravdu
o jednotě mládeže“. V rámci očištění národa od reakce bylo nutné zlikvidovat mimo jiné
i časopis Obzory, který musel tvrdě bojovat o svou existenci po celou dobu Třetí
republiky186, ovšem po únorovém převratu se stal z Pavla Tigrida takový nepřítel, že si
například vysloužil titulek „Loď reakce se potápí, krysy ji opouštějí. Tigrid odjel z ČSR“
a další články o jeho reakčních protistátních činech. Jeho útěk z republiky, jak je
prezentován v Mladé frontě, byl podle Pavla Tigrida ve skutečnosti spíše šťastnou
náhodou: „A jestli mohu být trochu osobní – policajti mě přišli zatknout jako redaktora
tohoto „reakčního plátku“ snad vůbec jako prvního ještě dva dny předtím, než vypukl
Vítězný únor. Náhodou jsem byl zrovna na reportážní cestě v britské okupační zóně
Německa a tak si estébáci odvedli do vazby mou ženu, kde ji měsíce drželi v naději, že mě
to přiměje k návratu.“187
Ať už byly na počátku vydávání Mladé fronty sebečistější myšlenky mladých nadšených
umělců, tak souhra všech okolností způsobila, že skončila jako komunistický deník, stejně
jako samotný Svaz české mládeže se stal spíše svazem komunistickým.

5.2. Mladé proudy: list československé mládeže národně socialistické

Mladé proudy měly ze všech čtyř periodik nejzajímavější poválečný osud. Jejich historie
sahá až na začátek 20. století, první ročník listu národní mládeže socialistické vyšel již
v roce 1903. Jejich obnovení po válce bylo pro národně socialistickou mládež velmi
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důležité. Tohoto úkolu se zhostil československý zahraniční voják a novinář František
Klátil188, který byl mezi národními socialisty výraznou osobností již před válkou.
Zároveň byl díky svým příspěvkům do Českého slova známým nepřítelem komunistů.
František Klátil tedy absolvoval s ministrem Kopeckým, jenž nechtěl slyšet o jiném
mládežnickém deníku než o Mladé frontě, mnohá jednání o obnovení Mladých proudů
a podařilo se mu získat pro ně povolení.189 V sobotu 26. května 1945 vyšlo první číslo
deníku Mladé proudy s podtitulem „deník Svazu československé mládeže národněsocialistické“, ročník 35, v nákladu 90 000 výtisků, mělo dvě strany, stálo 50 haléřů
a velmi emotivně promlouvalo k mládeži (např. články „Provolání k mládeži“, „Posvátný
úkol mládeže“ atd.) s odkazem na historické úspěchy mládeže národně socialistické
a zvalo širokým titulkem na květnový Majáles.

Na titulní straně vpravo od názvu je v černém rámečku vytištěno heslo T. G. Masaryka
„Nebát se a nekrást“, k čemuž dále píše v článku František Klátil toto: „Masarykovo
heslo, které jsme mívali v záhlaví starých ročníků Mladých proudů, píšeme si opět ve svůj
štít. Mladé proudy jsou nejstarším listem české mládeže socialistické. Kolem nich se
seskupovali mladí novináři, spisovatelé, umělci, aby vedli a sloužili vlasteneckým ideálům.
Postoj Mladých proudů byl vždy statečný za Rakouska i po něm. Jejich redaktoři prožili
léta v kriminálech, protože neohroženě bojovali o svobodu. Duch Mladých proudů
oživoval a posiloval národní sebevědomí celých generací. První a nejsilnější strana
národně socialistická v Praze, v Brně a v Čechách vděčí za své úspěchy také tomuto
listu.“190
Druhá strana tohoto výjimečného čísla je souborem všeho aktuálního od obnovení
právního pořádku, přes otázku svobody lužických Srbů, sport a kulturu až po vzkazy
Strany a Svazu.
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Vyjednané povolení ovšem neznamenalo nekonečnou svobodu, a tak se záhy ukázalo, že
číslo 1 ročníku 35 bude velkou vzácností, protože bylo zároveň posledním číslem tohoto
ročníku, neboť Mladé proudy byly okamžitě zakázány. „Jejich obsah, otevřené články,
odvážné – první toho druhu po 9. květnu 1945 – byly přímo „hltány“ čtenáři. Popularita
Mladých proudů, zvoucích též na nedělní Majáles 27. května a popularita redaktora
Františka Klátila, rázem rozrazila tmu nejistoty v Praze. To bylo příčinou, proč
komunistický ministr informací Václav Kopecký ještě v týž den vydal zákaz vydávání
tohoto deníku. Ve 14 hodin byl zákaz ministrův doručen do tiskárny Melantrich. Nato jsem
ihned se studenty Křižíkem, Fafkem a Krulišem navštívil místopředsedu vlády Jožku
Davida a žádal o okamžité zrušení zákazu. Slíbil, ale jeho zásah nepomohl. Opět důkaz,
že komunisté měli moc pevně v rukou. Teprve po dvou letech se nám podařilo obnovit
Mladé proudy, ale nikoliv jako deník.“191

Ačkoliv byly Mladé proudy dle tiráže v prvním čísle plánované jako deník, který měl
vycházet denně kromě neděle, tak se povolení nepodařilo obnovit a další Mladé proudy
vyšly až na jaře 1947, ale jen jako čtrnáctideník. Toto první znovuobnovené číslo vyšlo
31. března 1947 s pozměněným podtitulem na „list odborů mladých československých
národních socialistů“ za cenu 3 Kčs, odpovědným redaktorem byl Karel Nekula.

Mladé proudy v záhlaví jsou nejdříve v černé barvě, ale později v červené a podtitul se
v roce 1947 ustálil na „list československé mládeže národně socialistické“. Červenou
barvou jsou také občas tištěny titulky některých článků, to je v jinak černo-bílých
novinách zajímavé zpestření a rozhodně to upoutá oko čtenáře. Co se týká obsahu, snaží
se Mladé proudy, stejně jako ostatní, o pokrytí všeho aktuálního, pravidelné rubriky jsou
např. Junácká hláska, Pásmo z celého světa, Všelicos o různých lidech nebo Z ústředí
jednot, kde jsou uváděny stručné informace o novinkách u národních socialistů v jiných
krajích. V každém čísle se lze dočíst o filmech, hercích, o sportu, nepravidelně se objevuje
křížovka a naopak pravidelně jsou do obsahu zahrnovány básně a povídky.

V Mladých proudech lze pozorovat stupňující se kritiku, která je nejprve relativně
neutrální, dalo by se říci téměř přátelská: „Mladí národní socialisté uspořádali 24. března
v sále Lucerny manifestační projev. A už 4. dubna svolal na totéž místo velký projev také
191
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Svaz české mládeže, takže se vnucovala domněnka, že tento velkopáteční podnik SČM měl
být hlavně odpovědí na naši adresu. Celkem tomu tak nebylo, projevy řečníků byly stejně
neškodné a bezvýrazné, jako je v poslední době všechno psaní Mladé fronty. Projev tím
ovšem beze sporu získal na formální slušnosti a za to patří Svazu mládeže naše upřímné
uznání. Nedověděli jsme se ovšem ani za nehet nic nového a musíme říci, že po této
stránce byl projev národních socialistů o dobrých 50 procent hodnotnější, přesto,
že neslevujeme nic z jeho kritiky, jíž otiskujeme na jiném místě.“192

Ovšem další vývoj politických poměrů a vyhrocenější vztahy mezi mládeží zapříčinily
podstatně ostřejší články: „Zvykli jsme si už na mnohé v tomto státě a lecčemus bude ještě
nutno se přizpůsobit. Jestliže někteří naši političtí partneři – nemajíce dostatečné
porozumění pro zásady třeba i jen primitivní slušnosti – si počínají jako zálesáci, je
možno s politováním vzíti na vědomí, že nastala zvlčilost politických mravů a že lidé už
nemají ctižádost býti slušní, ale lze se přizpůsobit. Jsou poměry, kterým se lze – třebas
s vnitřním odporem – přizpůsobit, a jsou jiné, proti nimž je nutno bojovat. Manýry,
které u nás zavádí v poslední době komunistický tisk, jsou z oné posléze uvedené skupiny.
To je neřest, proti které je třeba rozhořčeně a tvrdě bojovat. To je nákaza, epidemie, jež
musí být potlačena včas, dříve než se zabydlí v našem životě, neboť takové metody snášet
nelze. Není nic divného na tom, že náš mohutný sjezd zahýbal žlučí soudruhů z agitpropu,
kteří žili v naivní víře, že národně socialistická strana je v krisi. Sjezd pak prokázal
naopak úžasnou životnost a jednotnost této strany. To zajisté je k vzteku a tu se jali
propagandisté z KSČ hledat chyby a objevili, že vlastně ten prožluklý národně
socialistický sjezd bourá republiku a Národní frontu. Tato argumentace je hloupá, zvláště
když pochází od lidí, kteří toho bourání – a skutečného – mají v blízké i vzdálenější
minulosti na svědomí víc než dost.(…) Naši mládež nikdo nemusí učit a mentorovat, umí
pracovat bez halasné agitace. Ale to všechno je komunistům lhostejné, vždyť jim nejde
o skutečnost, o zlepšení – jim jde jen o boj a ostouzení. Komunisté si tedy zahráli –
poněkud neúspěšně- na policajta Národní fronty. To je v duchu směrnic a neruší to
generální linii KSČ. Jde jen o to, potřebuje-li Národní fronta vůbec nějakého policajta
a dokonce už takového, o kterém se obecně ví, že bývá nejčastějším přestupníkem
zákona.“193
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Novináři se často kromě snahy o vyvážení propagandy ostatních stran a tedy zobrazení
domácí strany jako té nejlepší a zneuctění ostatních, velmi intenzivně snažili pracovat na
jakémsi povzbuzení mládeže. Takové motivační články, které mají dodat mládeži
sebevědomí a víru ve vlastní sílu, kterou mohou ovlivnit cokoliv, ujišťování o jejich
důležitosti a nezbytnosti pro správný budoucí vývoj, se objevují poměrně často:
„Naše mládež znovu stála proti převaze: znovu tu bylo kuratorium, jenže se přejmenovalo
na Svaz české mládeže, znovu tu byla lživá propaganda, jenže se jí říkalo politická
výchova, znovu tu byla dobrá místa a zajištěná budoucnost pro každého, kdo bude ochoten
kolaborovat. Ale zázrak se opakoval: československá mládež znovu odmítla kolaborovat
a šla svou svobodnou československou cestou. Zůstane její historickou zásluhou, že byla
jedinou složkou národa, která na rozdíl od všech složek ostatních řekla jasně a otevřeně
svoje mínění o všech těch tak zvaných celonárodních a nepolitických organizacích, které
měly novým pánům upravit cestu k nové totalitě, a že zesměšnila, rozbila a ve skutečnosti
sprovodila ze světa tu z oněch organizací, která ji měla být chomoutem, to jest Svaz české
mládeže. Neboť zůstane historickou skutečností, že naše mládež ve své drtivé většině
odmítla komunismus. Nepustila se, na rozdíl os ostatních vrstev národa, do žádného
taktizování, protože od samotného počátku dobře pochopila, že se u nás děje pokus
nahradit jednu totalitu totalitou jinou a že je třeba tento pokus odhalovat a zneškodňovat
přímo, bez vytáček a bez vnitřních výhrad. Poznala lépe než kdo jiný, že lidé, kteří se u nás
zmocnili násilím všech rozhodujících posic, vynasnaží se tyto posice násilím udržovat, ale
nedala se zlákat jejich sliby a nezalekla se jejich hrozeb. Protektorát ji nenaučil jen
rozeznávat, kde je pravda a kde je lež, naučil ji především věřit, že pravda nad lží zvítězí.
Tuto nejzákladnější zkušenost má v krvi a v srdci a podle ní řídí svůj postoj.“194

Jeden z článků z prosincového čísla roku 1947 velmi vtipně reaguje na prohlášení ministra
Kopeckého a svým ironickým jazykem připomíná ostré články v Tigridově Vývoji:
„Pan ministr informací zase jednou řečnil k reakčnímu studentstvu. Tak jsme se dověděli,
že kdo je proti komunistům, je vlastně velezrádce a podobné nehoráznosti. Pan ministr
Kopecký převzal z Rudého práva naivní průpovídku, že odpůrci Sovětského svazu
a reakcionáři by se měli každý pátý den postit a neměli by jíst chleba z obilí dodaného
Sovětským svazem. Takové řeči by neměl pronášet nikdo a dokonce už ne člen vlády. Bylo
by možno říci, že právě toto je onen druh propagandy, který zabíjí nejen přátelství
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a sympatie, ale který zabíjí i dobrou vůli. (…) V tomto státě by se sotva našel opravdový
nepřítel Sovětského svazu a reakce straší jenom v hlavách komunistických řečníků,
ale i kdyby zde opravdu reakce a nepřátelé SSSR byli, ani tehdy nebylo by oprávněno
povídání pana Kopeckého, protože přátelství, o něž nám všem jde a jíti musí, nelze přece
vybudovat hrozbami, to se musí zrodit z opravdového porozumění a soustavného
uvědomování. Také se musí oddělovat přátelství od věcí obchodních. A konečně – všichni
občané se radovali z velkorysého gesta Sovětského svazu, ale je nutno z toho dělat hned
komunistickou agitaci?“195

Na konci roku 1947 se celkově jazyk autorů přiostřil, kupříkladu v dalším článku
z prosince 1947 se autor ve své kritice tehdejší „demokracie“ nevyhýbá ani slovům jako je
teror, lež a vyhrožování: „Demokracie se nejdříve ptá a pak teprve rozhoduje. Poskytne
možnost výběru a bere zřetel i na mínění menšiny. Taková demokracie je ovšem k smíchu
tomu, kdo si v politice oblíbil roli diktátora a podpírá svoji „neomylnost“ terorem
a zastrašováním, jakožto methodami, jimiž možno „přesvědčit“. Ani demokracie
hospodářská neznamená nahrazení vlády „lidem, lidu a pro lid“ vládou násilí, lži
a přetvářky, ať už je toho či onoho zabarvení. (…) Pokračuje zápas o znetvoření osobnosti
dnešního člověka. Nesmíme k tomu mlčet. Musíme burcovat z apatie a připomínat lidem,
aby si uvědomili rozdíl mezi pravdou a lží. Aby alespoň tímto pomáhali pravdě k vítězství.
Strach – to je jeden z prvních důsledků teroru a vyhrožování. Teror potlačuje projev lidské
svobody navenek, strach svobodu vnitřní. Strach způsobuje ztrátu kontroly nad sebou
samým, ubíjí v člověku tvořivost.“196

V Mladých proudech ze 14. února 1948 je zřejmé, že redakce ještě netuší, co se odehraje
během následujících dnů a že vlastně vydávají úplně poslední číslo Mladých proudů,
neboť například je zde upoutávka na Týden Mladých proudů, který má proběhnout
v březnu: „Odběr Mladých proudů, jediného čtrnáctideníku naší mládeže, není stále tak
velký, aby odpovídal počtu mladého členstva strany. Proto se rozhodlo předsednictvo
ústředního výboru čs. mládeže národně socialistické uspořádat za účelem zvýšení počtu
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odběratelů tohoto časopisu v prvním týdnu března „Týden Mladých proudů“. Tato akce
bude provedena ve všech organizačních složkách naší mládeže.“197
Žádný březnový Týden Mladých proudů se již nekonal, ani žádné další číslo Mladých
proudů již nevyšlo, byly úředně zastaveny a redaktorům, kteří věřili v demokracii
a svobodu slova, nastaly těžké časy v komunistickém režimu.

5.3. Mladý socialista: list československé sociální demokracie pro výchovu mladých členů

Československá sociální demokracie si se svým listem pro mládež dala oproti ostatním
dost na čas, a jak je zmíněno již v kapitole 2.1 věnující se ČSSD, tak až v průběhu roku
1946 začala strana chápat, že je nutné budovat vlastní mládež a jiné spolky. „List
československé sociální demokracie pro výchovu mladých členů“, jak zněl podtitul
Mladého socialisty, vyšel dokonce až začátkem roku 1947 pod dohledem odpovědného
redaktora Miroslava Znamenáčka. Ani mládežnický tisk nebyl oproštěn od stranických
neshod, Mladý socialista pod tímto vedením sympatizoval spíše se stranickým křídlem
„fierlingerovců“, a tak jsou jeho texty znatelně prokomunistické.

Zajímavé je, že ačkoliv jiné strany velmi intenzivně upozorňují na historii svých
mládežnických hnutí a obzvláště svého tisku, pokud již dříve nějaký vycházel, tak v tomto
případě vychází Mladý socialista v roce 1947 jako ročník č. 1, ačkoliv vycházel Mladý
socialista jako týdeník již v letech 1917 – 1938. Jde ale zřejmě jen o úřední záležitost,
co se týká číslování ročníků, neboť v prvním čísle se hned v úvodu dočítáme, že Mladý
socialista má svou předválečnou historii: „Také před válkou jsme měli „Mladého
socialistu“. Ti, kdo tenkrát pracovali v mládeži, mají nejlepší vzpomínky na svůj časopis,
který byl tvrdým a nesmlouvavým borcem a věrným pomocníkem mladých sociálních
demokratů v jejich boji proti fašismu a agrární reakci. Od té doby se mnoho změnilo.
Naše mládež je početnější, má větší úkoly a její význam ve straně je bezprostřednější.
Způsobuje to nové její uspořádání. Místo dřívějších samostatných organizací mládeže
jsme se rozhodli pro komise, ve kterých máme možnost vytvořit si širší základnu pro
organizační i politickou práci. Mnozí se dopouštěli a ještě dopouštějí omylu, domnívajíce
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se, že organisace mládeže nebudujeme jenom proto, že naši lidé jsou členy Svazu české
mládeže. Tak tomu není. Členství sociálních demokratů ve Svazu české mládeže je
výrazem poctivého, programově založeného úsilí naší strany, viditelně přispívat
k vytvoření jednoty pracující mládeže. Není naší vinou, že ve vládním programu nejsou
jasná slova o organické jednotě mládeže a že se tam mluví jen o jednotě jako takové, při
čemž rozhodnutí o tom, má-li být definitivně organická nebo federativní, patří vývoji
a budoucímu dohodování. Svaz české mládeže slouží myšlence jednoty organické. Naši
lidé tam jsou a tím dokazují, že si zásadně takovéto jednoty přejí. (…) K tomu je ovšem
třeba říci několik jasných zásadních slov. Úkolem sociální demokracie je budovat
socialismus v Československu. Z toho vycházejíce a jsouce opřeni o svůj zásadní i akční
program, považujeme čs. sociální demokracii za stanu, jejíž program a politické methody
slouží k uskutečnění socialismu nejlépe. Proto ve spolupráci s jinými socialistickými
stranami se díváme na svou stranu jako na předního a hlavního nositele úsilí
o socialismus. Chceme-li mít tedy dobře vybudovanou republiku a chceme-li v ní opravdu
uskutečnit nový společenský řád, musíme především hledět na to, aby sociální demokracie
byla stranou silnou a postupně stranou nejsilnější. Tím je dán hlavní úkol mládeže –
soustředit všechny své síly na budování silné strany. (…) S prvním číslem „Mladého
socialisty“ vstupujeme do období, kdy mládež včleněná do strany mnohem pevněji než
kdykoliv dříve, ale majíc také mnohem větší možnosti než v minulosti, se ujímá naplno
svého největšího úkolu v této době, totiž budovat silnou sociální demokracii. Nechť je toto
současně výzvou našim mladým funkcionářům a členům, aby se stále více a intensivněji
projevovali v našich místních i závodních organizacích. „Mladému socialistovi“ přejeme
na tuto cestu mnoho úspěchu.“198
„Nový“ Mladý socialista vycházel jednou měsíčně (ačkoliv první ročník časopisu měl jen
deset čísel), obvykle měl 16 stránek a prodával se za 3,50 Kčs. Na rozdíl od ostatních
mládežnických tiskovin je v Mladém socialistovi relativně málo obrázků, černo-bílý text
je jen občas přerušen červeným titulkem. Hodně se věnují zahraniční politice i různým
„okénkům“ ze zahraničí, objevuje se například dvoustránka o Egyptu, Norsku a dalších
zemích. Na titulní stránce oproti Vývoji nejsou žádné význačné osobnosti, ale výjevy
z obyčejného života – zapřažené krávy na poli, děti koupající se v řece, skupina mladých
lidí v krojích na nějaké slavnosti, hokejisti na stadionu atd. Zajímavostí, kterou jsem nikde
jinde nenašla, jsou noty. V několika číslech byly otištěny noty, takže si čtenáři mohli
198

Za sociální demokracii. Mladý socialista, ročník 1, č. 1, rok 1947, str. 1.

58

přehrát a zazpívat např. Internacionálu nebo Píseň práce. Pravidelnou rubrikou je podobně
jako v Mladých proudech Z ústředí jednot zde Zrcadlo činnosti našich krajů.

Druhý ročník časopisu měl již jen jedno, lednové, číslo, poté ho stihnul stejný osud jako
Mladé proudy a Vývoj a byl úředně zastaven. V tomto jediném čísle z roku 1948 je
zajímavý agitační prvek a to je červený tučný nápis na spodní straně některých stránek
hlásající např. „Dej přečíst „Mladého socialistu“ všem svým kamarádům!“ nebo „Kolik
nových odběratelů „Mladého socialisty“ jsi již získal?“.

Mladý socialista se spolu s Mladou frontou, která ale jako deník není rovnocenným
srovnáním, věnuje velmi intenzivně mezistranickým útokům. Například téma
komunistického područí bylo pro sociální demokraty velmi citlivé: „Národně socialistický
tisk přinesl útok proti sociálně demokratickým ministrům, ve kterém se ladí na starou
známou notu. Sociální demokraté ve vládě prý slouží komunistům, zatím co „sociálně
demokratičtí poslanci vědí lépe než jejich ministři, co si o dnešním jejich vedení strany
myslí její staré dělnické kádry“. Národní socialisté chtějí opět konstruovat rozpory
v sociální demokracii – z průhledných důvodů. Čs. sociální demokracie roste a získává
sympatie bývalých národních socialistů – viz případ bývalého národně socialistického
poslance Ferdinanda Peroutky, který musil přiznat klíčový význam a demokratickou
pevnost naší strany. Tyto útoky jsou však svědectvím skutečně důležitým. Ne ovšem
o sociální demokracii, nýbrž o národně socialistické straně samotné. Jsou důkazem
nervosity a nejasnosti, která se v této straně neustále ukazuje. Národní socialisté zaměřili
svoji protivládní agitaci před volbami a v tisku dodnes na získávání nespokojenců
z bývalých krajně pravých stran. To se jim beze sporu podařilo – tak, že je z toho začíná
bolet hlava.“Národně socialističtí“ vůdcové studentstva používají method a postupu
národního sjednocení. Národně socialistická strana nemá ani linii, ani program. Strana,
k níž před válkou patříval president Beneš, se ocitá dnes v českých zemích na pravici, tam,
kde stojí v Maďarsku malorolnická strana a v Rakousku lidová.“199

Jedním z nejvíce skloňovaných slov v Mladém socialistovi je slovo reakce, které se
objevuje v mnoha článcích a trochu to působí, jakoby sociální demokraté tušili, že je
nějaký problém právě v jejich straně (koneckonců ke sloučení s KSČ došlo již v červnu
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1948), neví, co si s nepříjemnou situací počít, a tak se snaží vše překrýt obviňováním
jiných, stržením pozornosti na problémy ostatních stran a heroizováním vlastních
představitelů, v tomto příkladu třeba Zdeňka Fierlingera, což je o to komičtější, že ten byl
v listopadu 1947, tedy 3 měsíce nato, odvolán a v čele strany nahrazen Bohumilem
Laušmanem: „Vzápětí po dohodě, kterou uzavřela Čs. sociální demokracie s komunisty,
rozpoutala se neuvěřitelně podlá a nízká kampaň veškeré naší reakce proti straně
a především proti tomu, který je pro naše reakcionáře ztělesněním čisté, poctivé
a skutečně socialistické politicky Čs. sociální demokracie, proti předsedovi strany
soudruhu Zdeňku Fierlingerovi. Obzory a Vývoj, orgány reakčního a protisovětského
směru v lidové straně, Svobodné slovo jako důstojný nástupce Poledního listu neblahé
paměti a řada dalších plátků a plátečků chrlí v každém svém čísle další a další
dvojsmyslné narážky, podlé, vyslovené lži a pomluvy proti straně a především proti
Zd. Fierlingerovi. Kampani těchto krajně pravicových plátků sekunduje šeptanda, kterou
šíří především extremisté z národně socialistické strany a jejímž jediným cílem je rozvrátit
naši stranu, zasít mezi nás nedůvěru, osočit a pošpinit vedení strany před naší veřejností.
Naší reakci, našim zakukleným novofašistům, není v této kampani žádná lež dost sprostá
a špinavá. Šíří se staré nesmysly o tom, že sociální demokracie je před sloučením
s komunisty, členstvo bude převedeno do komunistické strany a podobné nesmysly, nad
nimiž přechází zrak i sluch.(…) Dnes má zase jeden masarykovský bojovník co dělat
s podobnou špínou a hloupostí. Zdeněk Fierlinger, člověk masarykovské poctivosti, čistoty
a ryzosti, předseda strany, který nezná osobní kariéru a osobní úspěchy, ale kterému je
nade všechno republika a spokojený život našeho lidu, státník, který dovede vidět věci
podle Masaryka světově a s hlediska budoucnosti, a politik, jakých bývá opravdu málo
a jakých má málo naše republika, stává se terčem rozsáhlé kampaně, terčem nenávistné,
tupé a podlé kampaně, kterou rozpoutali všichni ti zabedněnci a hlupáci, kteří si nevidí
dál než na špičku nosu, anebo vyslovení, chladnokrevní reakcionáři, kterým nejde
o republiku, ale které vede chladná, uvážená, záštiplná nenávist k pokroku, k socialismu,
k našemu dělníku a k novému Rusku.“200

Na úplném konci posledního čísla z roku 1947 najdeme článek, ve kterém jsou zmíněna
všechna výročí, která obyvatele čekají v roce 1948. Zajímavostí je, že v samém závěru se
pod text podepisuje „odstupující redakční rada“ a skutečně je naposledy v tiráži uveden
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jako odpovědný redaktor Miroslav Znamenáček (tak jako po celý rok 1947) a naopak
v prvním čísle ročníku 2 v roce 1948 je jako odpovědný redaktor uveden Jan Vaněk,
šéfredaktor Práva lidu. Tato změna je zřejmě důsledkem odklonu sociální demokracie od
KSČ související s výměnou předsedy strany Zdeňka Fierlingera za Bohumila Laušmana,
což tedy mělo dopad i na redakci Mladého socialisty, již bylo nutné obměnit. „Chýlí se ke
konci rok 1947 a s ním i první ročník našeho časopisu. Máme za sebou první rok
dvouletky a můžeme říci, že to, co jsme si u nás od května 1945 na pracovní frontě
vybojovali, je přece jenom pěkným kusem socialistické budovatelské práce. (…) Jsme
mladí a proto jsme optimističtí. Proto uděláme čáru pod událostmi letošního roku
a s novým elánem nastoupíme do roku příštího, do druhého roku dvouletky, do rukou
sedmdesátého výroční strany. Rok 1948 nebude jen rokem sletu, výročí založení Karlovy
university, všeslovanského sjezdu, povstání r. 1848, osvobození a založení republiky 1918,
nýbrž i voleb do poslanecké sněmovny. Při všech oslavách nesmíme zapomenout na to, že
především musíme plniti na 100% úkoly všedního dne a drobnou práci ve straně, kterou
založíme její úspěch. A k tomu, abys, milá čtenářko a vážený čtenáři, splnil v roce 1948 to,
co od tebe strana a pracující lid očekává, k tomu ti přeje mnoho zdaru TVÁ
ODCHÁZEJÍCÍ REDAKČNÍ RADA.“201

Nová redakce viděla podle všeho budoucnost velmi pozitivně a nebála se ani odhadu, že
sociální demokraté se časem stanou vládnoucí stranou, což bylo velmi odvážné, jelikož
šlo o stranu, která v posledních volbách skončila mezi čtyřmi stranami Národní fronty na
posledním místě. Nicméně to potvrzuje skutečnost, že začátkem ledna byla sice situace
komplikovaná, ale redaktoři se nebránili optimismu a o rychlém spádu děje příštích týdnů
netušili. „Jak vidno, sociálně demokratická mládež vstoupila do jubilejního roku republiky
jako hnutí, jež má právo, aby hrdě hledělo na svou minulost a klidně a statečně šlo další
budoucnosti vstříc. Republika totiž počítá s jeho prací, demokracie s jeho věrností
a socialismus s jeho nadšením. A Čs. sociální demokracie? Ta očekává a věří, že mládež
nezklame odkaz svých předchůdců, že z lásky k pravdě a z lásky k svobodě učiní
v jubilejním roce strany vše, čehož jenom mládež je schopna, pro organizační rozmach
a rozšíření její politické moci, a to tím spíše, že s osudem strany je spojen i osud
svobodné, nezávislé, demokratické a socialistické republiky. Dokáže-li v tomto směru
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mládež svou politickou vyspělost, věrnost a statečnost, potom se naplní též Bechyňova
slova veliké víry, že – nadejde doba, kdy nejenom v čele republiky bude pracující lid,
ale v čele pracujícího lidu Čs. sociální demokracie a v čele Čs. sociální demokracie její
uvědomělá mládež.“202

Tímto vizionářským prohlášením se Mladý socialista zároveň i rozloučil, lednové číslo
roku 1948 bylo jeho posledním a časopis byl úředně zastaven.

5.4. Vývoj: politický týdeník Československé strany lidové

Týdeník Vývoj byl jednou z tiskovin Československé strany lidové, byl určený hlavně pro
mládež, ale jeho obsah byl velmi různorodý a mohl být plnohodnotnou četbou i pro
dospělé. Vycházel každou sobotu od 14. září 1946 v Č. A. T., Českomoravských
tiskařských a vydavatelských podnicích v Praze. Na titulní straně úplně prvního čísla byla
fotografie Jana Masaryka a uvnitř přání od Jana Šrámka: „Přeji novému časopisu VÝVOJ
plného zdaru. Tím spíše, že v něm vidím list mladých lidí, kteří dnes v toliké mravní
nejistotě poválečných dob nalezli již cestu ke křesťanskému solidarismu. Je nemalým
štěstím, že právě mladá generace nejen u nás, ale i v ostatní Evropě a zejména v zemích,
které byly za války nacisty obsazeny, poznala svou cestu křesťanskou, demokratickou
a sociálně solidaristickou.“203

První ročník měl 15 čísel, druhý ročník 52 čísel. Každé z nich mělo průměrně 24 stránek
a stálo 3 Kčs. Bylo možné si týdeník předplatit a to ve třech variantách, buď celý rok za
150 Kč, půlrok za 75 Kčs nebo čtvrtrok za 38 Kčs.
Na titulní straně je vždy vyobrazen (na fotografii nebo nakreslen) někdo významný ze
všech sfér veřejného života, v prvním ročníku to například byli: svatý Václav, Václav
Talich, Eduard Beneš, Trygve Lie, František Hála, Tycho Brahe, Vjačeslav Molotov,
Eleanor Rooseveltová nebo Alfred Bernhard Nobel. Osobnost z titulní strany má vždy
uvnitř čísla věnovanou stranu s názvem Profil.
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Každé číslo je rozděleno do různých částí, které se pravidelně opakují. Hned za titulní
stranou je rubrika nazvaná Víte, že… nebo Píše se… a Z dopisů. Následuje část
s největším rozsahem Československo, kde jsou umístěny komentáře týkající se naší
domácí politické scény, dále Zahraničí (někdy nazýváno Stalo se ve světě), Profil
osobnosti z titulní strany, Mládež, O lidech a věcech, Knihy a umění, Špionáž, Výchova
a školství, Náboženství, Hospodářství, Mimochodem je odpočinková sekce plná vtipů,
říkanek, křížovek a obrázků. Dále Věda a technika, Divadlo a film, Sport, Móda
a poslední strana je věnovaná inzerci. Například na konci roku je mimo inzerci zařazena
reklama na „vhodný vánoční dárek“, který potěší každého a to předplatné týdeníku Vývoj.
Specificky upravené je poslední dvojčíslo z 21. prosince 1946, ve kterém je většina
obsahu věnovaná „vánočnímu čtení“, tedy článkům s vánoční tematikou, svátečním
tradicím, písním a básním, stejně tak je tomu ve vánočním čísle z roku 1947. Podobně lze
v létě ve Vývoji najít speciál „prázdninové čtení“.

Šéfredaktorem byl po celou dobu vydávání (14. září 1946 – 25. února 1948) Pavel Tigrid,
jako hlavní redaktoři jsou uváděni F. X. Juránek a Vilém Opatrný, od 15. čísla druhého
ročníku (21. května 1947) již jen F. X. Juránek. Každé číslo je plné fotografií, kreseb,
karikatur, mapek a grafů, takže působí docela moderně. Ve druhém ročníku byla hned
v prvním čísle vypsána soutěž o 20.000 Kč v hotovosti, bylo ovšem potřeba správně
odpovědět na otázky, které byly ve Vývoji postupně uveřejňovány. Další zajímavostí je
reportáž Pavla Tigrida „Volá Londýn“, která vycházela na pokračování od 42. čísla
druhého ročníku (15. října 1947) a zabývala se historií a zákulisím Československého
rozhlasového vysílání z Londýna v době okupace.

Obsah politických článků nebo článků zabývajících se mládeží je až překvapivě otevřený,
kritika a ironie z nich přímo čiší. V následujících příkladech několika článků z let 1946
a 1947 je jednoznačně jasné, proč byli novináři z Vývoje trnem v oku KSČ. Nebáli se
kritizovat jak konkrétní kauzy a otázky, tak třeba ani socialismus jako takový: „Ideální,
dokonalá socialistická společnost! To je pravý socialismus. Může ovšem někdo namítat,
že je to pouhý fantastický román apod. Ovšem. Avšak již obyčejný zdravý rozum
a každodenní zkušenost nám praví, že když všechny starosti o výrobu a rozdělení
hospodářských statků, o výchovu dětí, o určení a řízení povolání, stupně zaměstnanosti,
usměrňování národní práce, o monopolní řízení směny, o všechny zdroje výživy, dopravy,
kultury, vzdělání, zábavy atd. svěříme vládnoucí vrstvě státních úředníků, pak se z toho
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nemůže vyvinouti nic jiného, než onen ideální socialistický stát z Wellsova románu. Proč
se tedy hrozíš, milý čtenáři? Proč nechceš býti členem této dokonalé socialistické
společnosti? Vždyť o tebe bude skvěle postaráno, nepoznáš bídu ani nedostatek. A přece
nechceš? Proč? Odpověď na tuto otázku nám dává vědomí naší lidské důstojnosti,
důstojnosti vyplývající z nesmrtelnosti naší duše. Právě tato naše nesmrtelná duše nám
zabraňuje, abychom se vzdali své lidské osobnosti a rozplynuli se v kolektivu jako pouhé
kolečko socialistické státní mašinérie, jako pouhé číslíčko! (…) Socialismus není
pokrokem. Sociální pokrok spočívá v uskutečnění křesťanských zásad v lidské společnosti.
Socialistická forma společnosti odporuje křesťanským zásadám. Je tedy snaha
o uskutečnění socialistického cíle protipokrokovou, tudíž reakční.“204

Nedůvěra k až příliš dokonalým socialistickým myšlenkám byla často podporována
různými nařízeními z řad politiků, jako bylo například níže uvedené „doporučení“ ohledně
obsahu tisku: „Na jedné ze svých nedávných schůzí rozhodla vláda, aby redakce celého
československého tisku byly prostřednictvím politických stran nebo organizacemi
upozorněny na to, že v novinářských článcích nemá se útočit na osoby ministrů
a nepřilévat tak oleje do ohně mezistranických sporů. Je to dozajista rozhodnutí správné,
a lze jenom doufat, že všechen náš tisk bez rozdílu bude se snažit o věcné referování, jak
to ostatně vyžaduje celá tradice českého novinářství. Jedno však nutno připomenout: dějí
se u nás stále nové pokusy o omezení nebo úplné umlčení věcné a zhusta i konstruktivní
kritiky, jakmile tato má ohlas, jakmile se dotýká problémů nebo i jenom hesel některých
politických stran u nás, jakmile se objeví pod drobnohledem způsoby a praxe v některých
znárodněných podnicích atd. (…) Nemusíme snad zdůrazňovat, že není-li v parlamentě
oposice, připadá tisku dvojnásob odpovědný úkol, aby aspoň do jisté míry tuto oposici
představoval, kritizuje vládu všude tam, kde se mu kritika zdá býti nutnou
a oprávněnou.“205

Hodně nadějí se upínalo k mládeži, která byla politicky velmi aktivní, a vypadalo to, že ji
nikdo snadno a lehce neomámí, například v níže uvedeném článku „Mládež a ČSL!“ je
poměrně ostře kritizována jak KSČ, tak „bezhlavý dav“, který vedou její „ falešní
proroci“.
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Pokrok? VÝVOJ, ročník 1, č. 3, 5. říjen 1946, str. 2-3.
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Nekritisovat! VÝVOJ, ročník 1, č. 4, 12. říjen 1946, str. 4.
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„Ve dnech 19. a 20. října konal se v Brně krajský sjezd mládeže, kde mladí znovu
dokázali, jak svojí mohutnou účastí, tak i svými projevy, že mládež československé strany
lidové je si vědoma všech budoucích úkolů a hlavně odpověděla na to, co ji přivedlo do
ČSL. Byly to především zdravé ideály. A právě mládež si dovede svoje ideály vybírati.
A je to zase mládež, která záhy prohlédne všechno strojené a vylhané, všechny ty
rozkřičené a falešné proroky, kteří živí jen bezhlavý dav. Dnešní mládež se nemůže
přiklonit k té straně, v níž je vyloučena debata, místo níž jsou předkládány these, jež nutno
za všech okolností dodržovati, ke straně, kde jsou dávány rozkazy bez uvážení, bez cíle,
jen za tím účelem, aby strhly dav. A tento fanatismus je právě to, co se mládež odnaučila
a čemu přestala věřit v uplynulých neslavně proslulých šesti letech. I když se nechali
strhnout někteří dospělí, je to naše mládež, která nepluje s proudem.“206

Novinářům Vývoje nebyla lhostejná ani nevyjasněná mnohokrát skloňovaná jednota
mládeže, fakta hovořila jednoduše a jasně, ale realita byla podstatně odlišná a nebylo
snadné se potýkat s demagogií režimu.
„PRÁVO LIDU otisklo v úterý 19. listopadu zásadní stanovisko strany ku Svazu čs.
středoškoláků. Představenstvo čs. soc. demokracie chce i nadále uznávati za jediného
představitele středoškoláků – středoškolský odbor SČM, který vylučuje záměrně hodně
přes polovinu středoškolského studentstva z odborové práce, protože nejsou
v marxistickém SČM. Tak tedy vypadá ta jednota mládeže, jak si ji představují kolegové
ze SČM! Vytvoření přípravného výboru Svazu středoškoláků, který by jedině zaručoval
utvoření mohutné odborové a zájmové organisace, usilující o spolupráci všech složek
středoškoláků, je líčeno jako odporná stranická machinace (přípravný výbor nabízel všem
stranám paritní zastoupení).“207

Ani několik měsíců před únorovým převratem ve Vývoji neztratili chuť bojovat, a tak
bylo otištěno i toto zřetelné obvinění (i když ve formě řečnických otázek), kdo za
neutěšenou hospodářskou situaci na podzim roku 1947 může, a apel na obyvatele, kteří by
měli dát přednost pravdě před línou důvěrou v prázdné sliby.
„Letošní podzim je ve znamení politického neklidu. Proč? Protože krise našeho
politického hospodářství, o které věděli zatím jen ti, kteří se dovedli dívati na hospodářské
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Mládež a ČSL! VÝVOJ, ročník 1, č. 7, 2. listopad 1946, str. 10.
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Nechtějí rozuměti. VÝVOJ, ročník 1, č. 8, 9. listopad 1946, str. 14.
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skutečnosti bez politických brýlí, se stala zjevnou i pro nejširší vrstvy národa. Dnes víme
všichni, že bude zapotřebí utáhnouti opasek, a to hned o několik čísel najednou, a po
honosných frázích o zvýšení úrovně našeho pracujícího lidu zůstává jen zklamání. Jaký
bude vliv tohoto zklamání na politickou orientaci našeho lidu, nemůže zatím nikdo
s jistotou odhadnout. Je to však se zřetelem na blížící se volby otázka životní důležitosti
pro všechny strany; a je proto samozřejmé, že agitační aparáty stran poběží na plné
obrátky.
Lid cítí své osobní potíže a hledá proto viníky za neutěšený stav svého života. Kdo je
vinen? Je to skutečně reakce, která sabotuje budovatelské úsilí naší vlády a našeho lidu?
Je to neschopnost lidí na vedoucích místech? Není celá naše politická a hospodářská
soustava pochybená? Jestliže ano, tedy návrat k většímu uplatnění soukromého podnikání,
nebo přechod k státnímu monopolismu? Nebo je to jen sucho a svatý Petr je jediným
viníkem? Tyto a podobné otázky si klade dnes každý. Ti, kdož tvoří veřejné mínění, musí
na ně odpovědět. Bude odpovědí mnoho a bude záležeti na zralosti našeho národa, které
odpovědi uvěří. Budou odpovědi lákavé a líbivé svou pohodlností.“208

Jak lze pochopit z únorového čísla roku 1948, tak ani redaktoři Vývoje nečekali, co se
v druhé polovině února odehraje, a s nadějí doufali ve svobodné předčasné volby, které by
ukončily boje v rámci Národní fronty a ustavily novou vládu: „Neshody v Národní frontě,
jak se znovu projevily na čtvrtečním zasedání minulého týdne, jsou jenom novým důkazem
toho, že ani Národní fronta, ani vláda, ba ani parlament nejsou už dělnými, že
nepokračují práce ani na ústavě ani na jednotlivých zákonných osnovách a že proto – jak
to navrhují zástupci čs. strany lidové – bude nejrozumnější, když se v co nejkratším
přístupném volebním termínu vypíší volby. Podle zpráv, které má VÝVOJ ze směrodatných
míst, je naděje na to, že by ústava byla opravdu do voleb vypracována a dvoutřetinovou
většinou v poslanecké sněmovně schválena, nepatrná, ne-li úplně mizivá. Komise
předsedů stran, doplněná ústavními odborníky, která se má tento týden pokusit
o dohodu ve všech sporných otázkách politických i hospodářských částí nové ústavy, má
pramalou naději na úspěch. To proto, že celá řada článků a klausulí, zejména
hospodářských, je všem nekomunistickým stranám nepřijatelná a komunisté zase nechtějí
takřka v ničem ustoupit. A už proto, že jsou tak závažné názorové rozdíly, je
nejdemokratičtější obrátit se o rozhodnutí k lidu, neboť konec konců výsledek voleb
208
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rozhodne také do jisté míry o tvářnosti nové ústavy československé. Lze očekávat, že volby
budou dříve, než se obecně má za to.“209

Redaktoři Vývoje byli za odvahu, s jakou se snažili ovlivnit veřejné mínění a otevřít oči
alespoň části populace, po převratu v mnoha případech krutě potrestáni, byli stíháni
policií, vězněni a mučeni, šéfredaktor Pavel Tigrid odešel do emigrace, kde se mimo jiné
podílel na vysílání rádia Svobodná Evropa.
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Závěr
Tato práce si kladla za cíl především představit tisk mládežnických organizací politických
stran a původně nadstranického Svazu české mládeže v období mezi koncem druhé
světové války v květnu 1945 a komunistickým převratem v únoru 1948. Poválečnou
politiku v Čechách tvořilo velmi okleštěné politické spektrum čtyř politických stran,
a tak byla ve středu mého zájmu periodika mládeže právě těchto stran a Svazu české
mládeže, který měl jako masová organizace velkou váhu.

Ačkoliv jde o období pouze necelých tří let, tak je historicky velmi významné. Bylo sice
plné naděje, ale charakteristické je hlavně politickým bojem, nedostatečnou prozíravostí
nekomunistických stran a mnoha chybami v úsudcích. Těžko říci, kdo chyboval nejvíce.
Chybovali politici, kteří podcenili KSČ a nedokázali nahlédnout pod povrch jejích vizí
a plánů, často se báli přímých střetů a opatrně vyčkávali. Nezvládli konkurovat
komunistické předvolební kampani, která se vyznačovala precizní organizací agitačního
procesu. Komunisté byli již na správné cestě k dokonalému „ovládání skutečnosti“210.
Chybovali ovšem i voliči, kteří uvěřili socialistickým proslovům, heslům a slibům a ve
volbách v roce 1946 volili Komunistickou stranu Československa, čímž jí dopřáli náskok,
který si již nikdy nenechala vzít.

Pro mě osobně bylo překvapením, jak moc byla tenkrát mládež politicky aktivní
a hlavně politicky důležitá. Při hledání článků souvisejících nějakým způsobem s mládeží
byl spíše problém mezi všemi titulky hovořícími o mládeži vybírat. Nerada bych nás –
dnešní mládež – nějak urazila, ale domnívám se, že politická uvědomělost je v současnosti
velmi nízká, ostatně v dnešním tisku pro mládež bychom až na výjimky politická témata
hledali marně. Možná je něco pravdy na tom, že společné tragické zážitky lidi stmelí a to
platí i pro poválečnou mládež. Zažili něco tak ohavného, že se z nich stali spojenci proti
„nepříteli“ - válce, totalitě, jakékoliv formě nesvobody. Pro naši generaci, svobodu
210
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změněna nebyla. Všechno, co je pravda teď, je pravda odjakživa a navždycky. Je to docela prosté. Je k tomu
zapotřebí jedině nekonečný sled vítězství nad vlastní pamětí. Říkali tomu „ovládání skutečnosti“…“ (ORWELL,
George. 1984. Praha: Levné knihy, 2009. 261 s., str. 35.)
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považující za samozřejmost, není politika tmelem, nemáme společného nepřítele, proti
kterému bychom se mohli spojit.

Tisk byl v tomto období nezastupitelným zdrojem informací pro většinu obyvatelstva,
a proto byla možnost jeho ovlivňování velmi významným nástrojem propagandy. Hlavní
slovo ve formování politických názorů měly ústřední deníky čtyř politických stran
Národní fronty (Svobodné slovo, Právo lidu, Lidová demokracie a Rudé právo), ale pro
účely práce s mládeží byla určena jiná periodika. Všechny strany (nakonec i sociální
demokraté) pochopily, že získat si mladou generaci pro podporu národních socialistů,
lidovců ani sociálních demokratů v rámci Svazu české mládeže není možné, a snažily se
vychovávat si svou mládež mimo jiné i pomocí tisku samy.

Zkoumanými tiskovinami byly, jak již bylo předesláno v tezích této diplomové práce,
deník Svazu české mládeže Mladá fronta, čtrnáctideník mládeže národně socialistické
Mladé proudy, měsíčník mládeže sociálně demokratické Mladý socialista a týdeník
mládeže lidovecké Vývoj. Všechna periodika v daném rozmezí se podařilo dohledat,
a tak tato práce poskytuje poměrně ucelený přehled všech čtyř tiskovin včetně citovaných
ukázek zajímavých článků zabývajících se mládeží a boji o jednotu české mládeže hlavně
mezi národně socialistickou a lidoveckou mládeží a Svazem české mládeže. Někteří
bojovali proti KSČ opravdu zarputile a vytrvale, někteří spíše přilévali olej do ohně
neustálých sporů v Národní frontě i v rámci jednotlivých politických stran, které po
většinu času bojovaly s vnitřní nejednotou a s vlastními interními rozpory.

Všechna zmíněná periodika mládežnických odborů politických stran viděla a popisovala
tehdejší svět skrze svou politickou příslušnost a Mladá fronta zase skrze Svaz české
mládeže. Nemohu říci, že bych mezi jednotlivými ročníky pozorovala nějaký zásadní
rozdíl nebo zvrat. Snad pouze v Mladém socialistovi se ve formě výměny redakce
projevila změna směru Československé strany sociálně demokratické, která v roce 1947
vyměnila prokomunistického předsedu Zdeňka Fierlingera za neutrálního Bohumila
Laušmanna. V Mladé frontě je zřejmé, že redakce nejprve bojovala s nedostatkem papíru
a celkově s nedostačujícím zázemím, a proto je nárůst počtu stran velmi postupný.
V ostatních titulech je vidět zvyšující se počet obrázků, v Mladých proudech a Mladém
socialistovi někdy i používání červené barvy. Obsahově se dají srovnat Vývoj, Mladý
socialista a Mladé proudy, které tematicky pokrývaly vše zajímavé pro tehdejší mládež 69

od politiky, přes literaturu, módu a film až po sport. Mladá fronta, jako jediný deník ve
zkoumané skupině, se samozřejmě odlišuje, protože informovala čtenáře každý den,
pokryla tedy mnohem širší spektrum událostí, které také mohla zpracovávat detailněji.

Bohužel nebylo možné se příliš věnovat konkrétnímu obsahu periodik v období voleb
v roce 1946, neboť v té době vycházel pouze deník Mladá fronta a týdeník Vývoj. Mladé
proudy se dočkaly svého znovuobnovení až v březnu 1947 a Mladý socialista začal v roce
1947 teprve vycházet.

Únorovým převratem v roce 1948, kdy moc nad Československou republikou převzala
Komunistická strana Československa a zahájila tím bezmála 42 let dlouho trvající éru
totality, skončilo vydávání nejen komunisty neoblíbeného Vývoje, ale i Mladého
socialisty a Mladých proudů. Nadále vycházela pouze Mladá fronta, jejíž další činnost
pokračovala již zcela pod komunistickým dohledem.
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Summary
The main target of this diploma thesis was to introduce the press of youth organizations of
political parties and originally nonpartisan Svaz české mládeže (SČM - Union of Czech
youth) in the time period between the end of WWII in May 1945 and the communist coup
in February 1948. Many mistakes of the non-communist political parties, the confidence
of population and a great communist strategy of the election campaign in the year 1946
caused the victory in 1946 elections, which started the process of the communist takeover
of state power.

It is not even full three years period but still very important for the history. The political
spectrum was made by only four parties and all of them came sooner or later to the
conclusion that young people are a huge part of the nation and of course also important
group of voters - the opportunity to vote had people from 18 years of age. To educate
youth in ideology of every single political party was impossible in one nonpartisan union
and that is why the political parties wanted their own youth organizations, to grow up their
future supporters and voters. Press have made an assistance in this process, main source of
information were journals of the political parties (Svobodné slovo, Právo lidu, Lidová
demokracie and Rudé právo), but there were different periodicals for youth. Those titles
were the basis for this overview – daily journal of SČM Mladá fronta, fortnightly journal
Mladé proudy (national socialistic youth), monthly journal Mladý socialista (social
democratic youth) and weekly journal Vývoj (Christian democratic youth). I tried to make
a comprehensive overview of those periodicals with concrete examples of articles dealing
with topics related to youth and to present fights between the youth organizations within
political parties and SČM.

The communist coup in February 1948 started almost 42 years long era of totality under
the supervision on Communist party of Czechoslovakia. It also terminated publishing of
journals Vývoj, Mladý socialista and Mladé proudy. Only Mladá fronta have carried on
publishing, but entirely under the communist control.
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