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VESNICKÉ NOVINY A SATIRICKÝ OBRAZ KOLEKTIVIZACE 
PADESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ V MORAVSKÝCH OKRESECH 
SEVEROZÁPADNÍHO HORÁCKA
(OTEVŘENÍ PROBLEMATIKY VÝZKUMU TZV. VESNICKÝCH NOVIN

NA PŘÍKLADU POLITICKY PODMÍNĚNÉ PREZENTACE LIDOVÉHO HUMORU)

Martin Šikula, Bohuňov

Kolektivizace venkova představovala v českých dějinách po únoru 1948 zásadní proces, 
který během jednoho desetiletí proměnil tradiční společenskou, výrobní i urbanistickou tvář 
vesnice novým vnuceným způsobem společného hospodaření. Poúnorový společenskopoli-
tický systém v Československu, v němž uplatňovala monopol vládnoucí moci Komunistická 
strana Československa (KSČ), o vybudování tzv. socialistické vesnice usiloval nejrůznějšími 
metodami. Nedílnou úlohu v této přeměně sehrál okresní tisk, který se ze zájmového média 
zemědělců stal záhy nástrojem propagace zakládání jednotných zemědělských družstev 
(JZD) jako nového zemědělského velkovýrobního podniku ve  skutečnosti popírajícího 
principy družstva a současně prostředkem verbální perzekuce těch, kteří JZD i poúnorový 
politický systém odmítali. Za celé desetiletí 1950–1960 se to odehrávalo přirozeně v různé 
míře ovlivněné samotnou etapizací kolektivizace a také specifiky jednotlivých regionů. 

Cílem předkládané studie je otevření otázky výzkumu vesnických novin jako tiskového 
média daného období a samozřejmě jeho úlohy ve vlastním procesu tzv. združstevňování, 
ačkoliv JZD byla družstvy spíše podle názvu a principy své výstavby se přibližovala mode-
lu sovětských kolchozů a kolektivizace. V první části se tedy studie dotýká charakteru tří 
vydavatelských etap tzv. okresních vesnických novin. Dílčí výzkumná otázka, druhá část 
studie, pak směřuje k analýze forem satiry, ať již v psané či kreslené formě, jež v některých 
případech přispěla k veřejnému pranýřování odpůrců kolektivizačního procesu, především 
tzv. kulaků, a v druhé polovině padesátých let již v mnohem širší formě k popularizaci i věc-
ných nedostatků nově vznikajících JZD. Z územního hlediska výzkum vychází ze struktury 
okresů z let 1949–1960 a podrobněji řeší situaci na půdoryse v roce 1960 vzniklého velkého 
okresu Žďár nad Sázavou, který z většiny zahrnul čtveřici okresů let padesátých – Bystřici 
nad Pernštejnem, Velkou Bíteš, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou. Závěry a pokus o typo-
logii satiry je však možno podpořit širším výzkumem autora zahrnujícím vesnické noviny 
z dalších deseti okresů českomoravského pomezí a jižní Moravy, čímž vznikl již dostatečný 
vzorek pro srovnání podobností a vyslovení závěrů k vývoji okresního tisku. 

Při zhodnocení stavu dosavadního výzkumu problematiky, jakou je okresní tisk v pade-
sátých letech 20. století, lze konstatovat, že v detailnějším pohledu předkládaná studie téma 
skutečně otevírá. Současně je však třeba zmínit autory, kteří se obecněji tématu dotýkají 
a pro zhodnocení úlohy tzv. vesnických novin představují významný rámec souvislostí. 

Dějiny českého mediálního práva včetně obecné legislativy k tisku zahrnuje kolektivní 
práce Dějiny českých médií v datech.1 Otázku tištěných médií pak detailněji otevírá v nejnovější 
monografii Dějiny českých médií 20. století autorský kolektiv vedený Jakubem Končelíkem2 
a v kapitole věnované poúnorovému dvacetiletí se okrajově dotýká též vesnických novin.3 
Zásadní pomůckou k regionálnímu srovnání tisku jednotlivých okresů celého jihomoravského 
regionu vymezeného hranicí velkého Jihomoravského kraje z roku 1960 je Bibliografie perio-
dik Jihomoravského kraje 1945–1965 od Jaromíra Kubíčka.4 V kontextu s celonárodní satirou 
a karikaturou je možno výzkum v padesátých letech zúžit prakticky jen na satirický týdeník 
Dikobraz, jehož historii včetně etapizace a obrazových ukázek nejnověji zpracoval Jiří Pernes. 
Regionálně lze v kontextu se sledovaným obdobím uvést satirickou brožuru s Nepraktovými 
ilustracemi ... a potom budem soudit my ... vydanou v sousedním okrese Havlíčkův Brod 
okresní lidovou knihovnou k 40. výročí založení KSČ a k Měsíci knihy.5 Vzhledem k analýze 
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tiskového média propojeného přímo s otázkou kolektivizace je třeba reflektovat i výsledky 
nejnovějšího bádání právě k tomuto procesu. Jedná se kupř. o sborník Kolektivizace venkova 
v Československu a středoevropské souvislosti vydaný jako výstup mezinárodní konference 
konané v roce 20076 a nejnovější monografii Karla Jecha Kolektivizace a vyhánění sedláků 
z půdy.7 Aspekty kulturní politiky v poúnorovém vývoji se pak zabývá ve svých monografiích 
Jiří Knapík.8 Důležitým momentem přibližujícím atmosféru regionálního vývoje padesátých 
let, na jehož pozadí vesnické noviny vycházely, je pak zpracování přehledu vystěhovaných 
kulaků v jednotlivých okresech regionu, jež provedli archiváři Státního okresního archivu 
Žďár nad Sázavou.9 Také další příspěvky k tématu kolektivizace totiž poukazují na odlišnost 
vývoje v jednotlivých okresech, které byly za první republiky namnoze doménou republi-
kánské (agrární) strany a Československé strany lidové, jejichž stoupenci představovali pro 
nástup poúnorových politických podmínek10 včetně následné kolektivizace zásadní problém.

Vlastní pramenný výzkum vychází z  analýzy dostupných ročníků vesnických novin 
a dále institucionálního pozadí jejich vzniku. Tím byla v počáteční fázi okresní sdružení 
Jednotného svazu českých zemědělců (JSČZ), kde je však pramenná základna torzovitá, 
a  posléze rady okresních národních výborů. Vzhledem k  politickému monopolu KSČ 
jsou zásadní též dokumenty a usnesení ústředního výboru KSČ, které se otázky místního 
tisku a vesnických novin rovněž dotýkaly.11 V roce 1953 dokonce vyšla příručka Technika 
závodních a vesnických novin,12 jež měla vedle technických náležitostí přispět k politicky 
podmíněnému obsahu novin.

Legislativní vymezení poúnorového tisku a vesnické noviny pod hlavičkou Jednotného 
svazu českých zemědělců

Po monopolizaci státní moci komunistickou stranou v únoru 1948 se KSČ ujala rovněž 
řízení a kontroly médií. Ačkoliv následná legislativa formálně vymezovala určitý rámec pro 
jejich činnost, skutečnou míru možností určovaly především dokumenty a nařízení KSČ, jíž 
měla média sloužit a být jí odpovědná. Zásadní vliv na činnost médií mělo z pohledu výkonné 
moci ministerstvo informací, ale po únoru 1948 se muselo o tuto „moc“ dělit s kulturním 
a propagačním oddělením ústředního výboru KSČ, což dokonce vyvolávalo spory mezi obě-
ma institucemi.13 Z poúnorové legislativy dotýkající se tisku stojí za zmínku vyhláška minis-
terstva informací č. 696 z 19. dubna 1948 o hospodaření papírem při vydávání časopisů14 a č. 
1 144 z téhož roku, která stanovila, že povolení ministerstva informací je základní podmínkou 
pro vydávání tisku.15 Završením právních opatření v nových podmínkách se pak stal zákon č. 
184/1950 Sb. z 20. prosince 1950 o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů, 
přitom termínem časopisy v názvu zákona se souhrnně rozumí i ostatní tisk (srov. paragraf 
1 odstavec 2 zákona – „vydávání tisku, t. j. novin, časopisů a jiných periodických publikací /
dále jen časopisů/“).16 Parlamentní zpravodaj k předkládanému tiskovému zákonu Jan Drda 
(KSČ) v rozpravě mj. pronesl: „Dnes, kdy světové zápolení o mír a o šťastnou budoucnost celého 
lidského rodu vstoupilo do rozhodujícího stadia, kdy na jedné straně nesmírně rostou a rozvíjejí 
se síly mírového tábora, ale na druhé straně vzrůstá také běsnící útočnost tábora imperialistů, 
zvětšuje se nesmírně úloha a narůstají úkoly všeho pokrokového a demokratického tisku, jenž 
má být kolektivním propagátorem, agitátorem a organisátorem mas, pracujících za světový 
mír, za demokracii a  socialismus.“17 Zákon č. 184/1950 Sb. definoval poslání tisku hned 
v prvním paragrafu: „… napomáhat budovatelskému úsilí československého lidu a jeho boji 
za mír a spolupracovat na jeho výchově k socialismu.“ Podle zákona nemohlo být vydávání 
periodických tiskovin předmětem soukromého podnikání a dále bylo v paragrafu 3 odstavci 
1 vymezeno oprávnění k vydávání časopisů a tisku – 1.  politickým stranám Národní fronty, 
2. státním orgánům, 3. jednotné odborové organizaci, 4. vrcholným organizacím kulturním, 
hospodářským, zájmovým, sociálním a tělovýchovným.18

Vrcholnou zájmovou organizací zemědělců v českých zemích byl od roku 1945 Jednotný 
svaz českých zemědělců ustavený již krátce po osvobození, ačkoliv uzákonění se dočkal 
až o dva roky později.19 Naděje zemědělců vkládané do jejich zájmového sdružení se však 
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zdaleka nenaplnily. Poněvadž komunistické straně se nepodařilo svaz narozdíl od Revo-
lučního odborového hnutí (ROH) politicky ovládnout, obzvláště po únoru se soustředila 
na jeho politickou izolaci a současně využití jako nástroje propagace kolektivizace venkova. 
Tiskovým orgánem JSČZ byly od roku 1945 Zemědělské noviny, které vycházely jako deník 
a po zániku JSČZ bylo jejich vydavatelem ministerstvo zemědělství. Dalším periodikem pro 
zemědělce byla Beseda venkovské rodiny, jež vycházela jako týdeník ministerstva zemědělství 
ve spolupráci s JSČZ, když spojila původní časopisy Venkovská žena a Beseda naší rodiny. 
Týdeník vycházel v letech 1945–1961v nakladatelství Brázda, v němž vycházel v padesá-
tých letech rovněž měsíčník Za socialistické zemědělství. Centrálně vydávaná periodika 
však i přes možnost příspěvků dopisovatelů nemohla zajistit regionální přístup. Tak kupř. 
v zápise z 31.  října 1950 o schůzi okresního výboru JSČZ Velká Bíteš se v devátém bodě 
projednávaného programu uvádí: „Okresní sekretariát JSČZ provádí velkou náborovou akci 
v odběru ZN. Přestože náboru je věnována náležitá pozornost a péče, naši zemědělci odmítají 
odběr tohoto tisku s tím, že není dostatek zpráv z Moravy v těchto novinách.“20

Proto ve snaze přiblížit se zemědělcům, tím spíše s nastupující kolektivizací, v letech 
1950–1951 začaly vycházet v jednotlivých okresech v období zemědělských sezonních prací 
regionální noviny. Někde vycházely tzv. žňové noviny (od zahájení žní do konce podzimních 
prací) již v roce 1950,21 jinde se tak stalo až s jarními pracemi roku následujícího (viz tabulka 
č. 1). Vydavatelem byly zpravidla okresní výbory JSČZ a vydávání povolovalo ministerstvo 
informací a osvěty. Úroveň byla zpočátku různorodá a okres od okresu se lišila též periodicita 
i název. Ze sledovaného regionu nejčetnější proměnu názvu zaznamenaly vesnické noviny 
v okrese Žďár nad Sázavou (viz tabulka č. 2).

Tabulka č. 1. Vznik vesnických novin v severohoráckých a vybraných sousedních okresech.22

Okres Název novin Podnázev Vznik Vydavatel

Moravské
Budějovice

Za společné osevy
a podzimní práce

Žňové noviny okresní komise
pro zemědělskou výrobu
a výkup

září
1950

Okr. komise
pro zem.
výrobu
a výkup

Žďár
nad Sázavou

Za společné osevy,
za společné podzimní práce – září

1950 JSČZ

Jihlava Do podzimních prací,
do podzimních osevů – říjen

1950 JSČZ

Velké Meziříčí Vesnické noviny Týdeník nové vesnice okresu
velkomeziříčského

březen
1951 JSČZ

Havlíčkův Brod Okresní zemědělské
noviny

Cesta nové vesnice –
Za lepší život našich rolníků

květen
1951 JSČZ

Bystřice
nad Pernštejnem

Okresní vesnické
noviny Bystřicka* – červen

1951 JSČZ

Velká Bíteš Za novou vesnici Vesnické noviny okresu
Velká Bíteš

červen
1951 JSČZ

* Pod tímto názvem vyšlo jediné číslo a již další červnové vydání nese název Vesnické noviny Bystřicka.

Tabulka č. 2. Vývoj názvu vesnických novin v okrese Žďár nad Sázavou.23

Název vesnických novin Podnázev Vychází od Vydavatel

Za společné osevy, za společné podzimní práce – 13. 9. 1950 JSČZ

Za vyšší společné osevy u nás na Žďársku – 6. 11. 1950 JSČZ

Za novou vesnici Žďárska – 22. 3. 1951 JSČZ

Vesnické noviny Za novou vesnici
Žďárska

23. 4. 1952
(do 5. 3. 1960) ONV
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Obsahově však časopis vydávaný zájmovým sdružením zemědělců nemohl naplnit oče-
kávání cílové skupiny čtenářů, a to vzhledem k době, kdy JSČZ k tomuto vydavatelskému 
podniku přistoupil. Stalo se tak nejdříve v letních měsících roku 1950, namnoze až v roce 
následujícím, tudíž více jak rok po ohlášeném nástupu kolektivizace a politiky KSČ propa-
gující novou podobu vesnice. JSČZ se tak ve vlastním tisku prakticky hned od začátku stal 
nástrojem propagace společné výroby a budování JZD. K tomu se přihlásila např. redakce 
v úvodníku prvního vydání okresních dvoustránkových novin JSČZ ve Žďáru nad Sáza-
vou: „Co nás vedlo k tomu, vydávati tyto noviny? Letošní průběh žní nám ukázal, jak veliká 
většina drobných a středních rolníků poznala veliké klady společné práce. (…) Máme dobré 
výsledky v přechodech do vyšších typů JZD. Abychom mohli rychleji popularisovat tyto dobré 
výsledky a úspěchy našich drobných a středních rolníků, abychom ještě rychleji mohli vykročiti 
vpřed na naší vesnici, abychom mohli pomáhati radou na jedné straně a odhalovati vesnické 
boháče jako zavilé nepřátele naší vesnice na straně druhé, rozhodli jsme se seznamovati vás 
s těmito problémy co nejaktuelněji. Vedeni snahou jíti rychleji vpřed na naší vesnici, vydáváme 
tyto noviny.“24 Propagace se týkala i masového rozvinutí soutěží jednotných zemědělských 
družstev v obcích s JZD a přípravným výborem JZD. Např. ve zprávě o činnosti žďárského 
JSČZ za rok 1951 se uvádí: „Během jarních prací polních byla zorganizována soutěž mezi 
JZD, které se zúčastnilo celkem 16 JZD. Soutěž a všechny ostatní akce byly popularisovány 
ve Vesnických novinách, které se od 22. března minulého roku [1951 – pozn. aut.] v nákladu 
4 000 ks pravidelně vydávaly.“25 

Počátkem roku 1952 se přiblížil zánik již tak omezené a politikou KSČ řízené organizace 
zemědělců. Ústřední výbor JSČZ se 14. března 1952 usnesl na dobrovolném rozpuštění 
svazu. Paradoxní je, že ještě 10. března 1952 byl ustaven nový okresní výbor JSČZ ve Žďá-
ru nad Sázavou. Bystřický okresní výbor JSČZ rozhodnutí o rozpuštění svazu odsouhlasil 
na své schůzi 26. března 1952. Z dalších dvou sledovaných okresů se zřejmě písemnosti této 
konečné fáze existence okresního výboru  JSČZ nezachovaly. V odůvodnění zániku JSČZ 
se mj. praví: „JZD za pomoci strany, vlády, národních výborů řeší otázky rozvoje zemědělské 
výroby, tvoří širokou základnu pro organizaci drobných a středních rolníků, a tak začínají plnit 
úlohu jejich masové organizace. Tu vyvstává otázka účelnosti a další existence JSČZ. Vidíme 
to nejlepší my, kteří se denně stýkáme se členy místních skupin, že JSČZ splnil s úspěchem 
dějinnou úlohu a jeho další trvání by znamenalo tříštění našich sil a nepřispívalo by to k dal-
šímu rozvoji našeho zemědělství.“26 K zániku svazu se vyjádřil i předseda krajského výboru 
JSČZ přítomný na schůzi předsedů místních sdružení JSČZ ve Žďáru dne 25.  března 1952: 
„Je zapotřebí, aby se funkcionáři JSČZ zapojili do budování JZD, neb pomáhali v lidosprávě 
v MNV, protože MNV je první článek státní moci. Současně za KV-JSČZ a OV-JSČZ děkuji 
všem předsedům za práci v JSČZ. JSČZ, jako organizace se přičleňuje k lidové správě, majetek 
se však likviduje.“27 Neoficiální frazeologie však příliš smířlivá k úloze JSČZ nebyla. Zájmo-
vá organizace zemědělců totiž ve skutečnosti nezanikla dobrovolně, ale byla likvidována 
na základě přísně tajného rozhodnutí předsednictva ústředního výboru KSČ z 18. února 
1952, do jehož textu byla vložena mj. formulace, že „tam, kde není JZD nebo je v menšině, 
stává se často JSČZ útočištěm nepřátel JZD a vesnických boháčů“.28

S Jednotným svazem českých zemědělců ale nezanikly vesnické noviny a jejich vydavate-
lem se nově staly rady okresních národních výborů (ONV). Jak ukazuje příklad Jihlavského 
kraje, změna vydavatele byla ohlášena již na počátku roku 1952. Dochovaný zápis ze schůze 
krajského výboru JSČZ 8. ledna 1952, rozšířené o okresní tajemníky JSČZ, v rozpise úkolů 
mj. uvádí: „Vydávání a organisování Novin vesnických, jakož i  soutěže mezi JZD přechází 
na lidosprávu.“29 

Vesnické noviny pod radou okresního národního výboru jako pokračující nástroj KSČ 
v kolektivizaci venkova

Rady ONV pokračovaly v započaté tradici vydávání vesnických novin a jejich propagační 
role při zavádění JZD. Kolem poloviny padesátých let bylo také docíleno pravidelné periodi-
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city vydávání novin jako okresního týdeníku, zatímco v roce 1952 vyšla první čísla většinou 
až v jarních měsících s nástupem prvních zemědělských prací. Např. na Velkomeziříčsku 
vycházely vesnické noviny jako týdeník celoročně od ledna v roce 1953, na Bystřicku vyšlo 
v roce 1953 celkem 48 čísel a v roce následujícím již 52, na Žďársku a na Bítešsku se tak 
stalo prakticky až s rokem 1956. 

Otázka vesnických novin se logicky dostávala i  na  jednání rady ONV, i  když ne-
pravidelně. Ze sondážního výzkumu zápisů rad ONV lze nejčastěji doložit jako důvod 
projednávání personální změny v  redakci, hodnocení úrovně novin a  schválení plánu 
jejich obsahu. Představu o  tom, jaký význam byl kladen na  vesnické noviny, ukazuje 
např. zmínka v  zápise žďárské rady ONV o  nutnosti „určiti nové členy redakční rady 
časopisu ,Vesnické noviny‘, kteří mají býti vysláni na  třítýdenní školení“,30 či konkrétní 
řešené problémy ve zprávách pro jednání rady ONV Velké Meziříčí v roce 1952. Kupř. 
ve zprávě IV. referátu ONV (osvětové oddělení) pro jednání rady ONV 4. července 1952 
se ve věci propagace a agitace ke žním rozvádí: „Společné žně, výkup i výstavba JZD budou 
popularizovány články ve Vesnických novinách. (Pravidelné články dodá osvěta.)“31 (Srov. 
z časově shodného jednání rady ONV ze sousedního žďárského okresu ve věci osvětové 
a propagační práce: „Byla utvořena agitační trojka na IV. ref., která se skládá s OOI, OKI 
a redaktora Vesnických novin. Tato agitační trojka zajistí žně po stránce agitační a propagač-
ní.“)32 V návrhu na usnesení ve věci plnění plánu zemědělské výroby a výkupu přiloženém 
spolu s následným hodnocením k zápisu rady velkomeziříčského ONV 25. července 1952 
se zase píše: „Ve Vesnických novinách uveřejňovat stav soutěže [JZD – pozn. aut.] tak, aby 
se zvýšila aktivita soutěžících. Za dopisovatele Vesnických novin získat co nejširší okruh 
dopisovatelů z ONV, JZD, ČSSS, STS a tajemníků MNV.“33 V navazující hodnotící zprávě 
je pak ve věci propagace soutěže JZD konstatováno: „Vesnické noviny jsou hodnoceny jako 
jedny z nejlepších v kraji. Nedostatkem našich Vesnických novin však je, že jako dopisovatelé 
jsou zúčastněni jen 3 lidé.“34 Když ve zprávě k prosincovému zasedání rady ONV okresní 
osvětový inspektor hodnotil vesnické noviny za uplynulý rok, za největší slabinu pova-
žoval právě nedostatek dopisovatelů: „Na této otázce nese hodně viny i osvětové oddělení 
– hlavně pak jeho nedostatečné personální obsazení.“35 Ze sondážního výzkumu zápisů 
z jednání rad ONV ovšem vyplývá, že s problémem vesnických dopisovatelů se potýkaly 
i redakce v sousedních okresech během celých padesátých let. Kupř. na Bystřicku došlo 
ve druhé polovině padesátých let k částečnému zvýšení počtu dopisovatelů především 
z řad učitelů, ale směrem z prostředí samotných JZD bylo naráženo na problém motivace 
lidí ochotných do vesnických novin psát: „… dobří pracovníci, kteří mají velmi dobré vý-
sledky ve své práci, neradi o nich píší, poněvadž se dostávají do situace, že jsou vystavováni 
posměchu, popřípadě pomlouvání ostatních pracovníků JZD, kteří ještě nepochopili podstatu 
zveřejňování, dobrých výsledků a jejich využití v nejširším měřítku.“36 Při tom pro propagaci 
nového způsobu zemědělské výroby byly konkrétní příklady z jednotlivých obcí zásadní. 
(Srov. z okresu Velké Meziříčí: „Zemědělská propagace má na mysli především ukazovat 
správnou cestu JZD (…) Dále jsou publikovány dosažené dobré výsledky buď ve Vesnických 
novinách a nebo jsou vydávány za tímto účelem bleskovky, které vyzvedají dobré výsledky 
některých družstevníků a na druhé straně opět kritisují to JZD, které se ještě houževnatě drží 
zastaralých názorů a nízké produkce.“)37

Nezastupitelný vliv na podobu a fungování vesnických novin měla přirozeně samotná 
KSČ. Již v prvních letech vycházení vesnických novin se ukázala potřeba jejich podobu 
sjednotit, o obsahové náplni nemluvě. V roce 1953 vycházelo v Československu přes 250  ves-
nických novin, jejichž náklad dosahoval půl milionu výtisků38 a v předmluvě příručky pro 
redaktory závodních a vesnických novin z téhož roku je z usnesení organizačního sekretariátu 
ústředního výboru KSČ o okresních vesnických novinách citováno následující: „Vesnické 
noviny jsou často vytvářeny jednotlivcem, bez nejužší součinnosti se širokým autorským akti-
vem funkcionářů strany, pracovníků lidové správy, nejlepších družstevníků, malých a středních 
rolníků, traktoristů, funkcionářů masových organizací a vesnické inteligence.“39
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Důraz na propagační práci na úrovni krajů, okresů a posilování role tisku se objevuje 
v dokumentech a usneseních ústředního výboru KSČ průběžně, tím spíše s vyvrcholením 
druhé etapy kolektivizace v druhé polovině padesátých let. Ačkoliv přímo významu ves-
nických novin při socializaci vesnice se již zmíněný organizační sekretariát ústředního 
výboru KSČ věnoval právě v roce 1952, kdy se jejich vydavatelem staly ONV, a 4. března 
1952 vydal usnesení k provedení konkrétních opatření.40 Přímý vliv okresních stranických 
organizací na podobu vesnických novin pak prosvítá i na pozadí informací o vydavateli, 
kterým byl oficiálně až do roku 1959 pouze ONV. Z tiráže novin to většinou nevyplývalo, 
ale např. u Vesnických novin okresu Velká Bíteš je spolu s informací o vydavateli, kterým byl 
ONV, uvedeno již v roce 1952: „Příspěvky zasílejte na adresu J. Ř., OV KSČ, Velká Bíteš, tel. 
81.“41 V zápise rady tamního ONV z 23. prosince 1954 se zase uvádí: „Redakční rada nemá 
dostatek členů a je třeba tento stav doplnit. Bylo usneseno, aby OV KSČ a STS daly jednoho 
člena do red. rady …“42 

Nespokojenost s prací redakční rady opakovaně projevovala také rada ONV ve Žďáru 
nad Sázavou: „Rada ONV pověřuje s. Chroustovského, aby svolal schůzku redakční rady 
Vesnických novin, kde bude projednán další postup k zlepšení Vesnických novin.“43 Nová 
redakční rada vesnických novin byla radou ONV sice schválena 18. prosince 1953,44 ale 
hned v lednovém usnesení rady žďárského ONV je stanoveno: „Zemědělskému referentu 
ONV se ukládá: a)  doplnit a aktivisovat redakční radu a říditi práci redaktora Vesnických 
novin. (…) b) uvolnit redaktory VN od jiných úkolů, aby se převážně mohli věnovat vesnic-
kým novinám. c) zajistit pravidelné vydávání Vesnických novin nejméně jednou za 14 dní.“45 
Za první čtvrtletí pak bylo vydávání vesnických novin zhodnoceno následovně: „Bylo cel-
kem vydáno 12  čísel vesnických novin ,Za novou vesnici Žďárska‘. Náklad každého čísla bylo 
2 000 ks. Noviny byly vydávány ve formátu A4. Distribuce byla prováděna přes MNV a tyto 
také poukazovaly ONV, finančnímu referátu určité částky v Kčs. Vcelku je to stále minimální 
množství k úhradě, které si každé číslo vydaných novin vyžaduje. Nedostatkem stálým je 
nedostatek stálých dopisovatelů z řad pracovníků JZD, ČSSS, STS a soukromě hospodařících 
zemědělců. Od 1. dubna t. r. se najelo na formát A3 a jsou takto vydávány, vyžaduje to však 
2× tolik příspěvků do novin.“46 Zatímco zvýšení periodicity bylo již trvalé a v hlavní sezoně 
vycházely jako týdeník, zdvojnásobení formátu zůstalo jen u dubnových vydání a od květ-
na byly vesnické noviny na Žďársku vydávány znovu jen ve formátu A4 a formát A3 byl 
definitivně zaveden v roce 1955.

Ústřední výbor KSČ věnoval významnou pozornost vesnickým novinám v  usnesení 
z 29.  května 1957 o úkolech strany v dalším rozvoji politické agitace. V části III usnesení 
nazvané „V politické agitaci uplatnit všechny dobré zkušenosti“ je mj. připomenuta úloha 
agitátorů při dalším zakládání JZD a v souvislosti s redakčními radami krajských a okres-
ních výborů strany se přímo uvádí: „Především však je třeba zlepšit úroveň vesnických novin 
a závodních časopisů. Jde o to, aby na jejich stránkách nebyly všeobecné články, ale aby účinně 
pomáhaly řešit konkrétní problémy závodů a vesnic. To také vyžaduje, aby stranické organi-
zace a orgány jejich obsah nejen kontrolovaly, ale řídily podle potřeb závodů a vesnic.“47 Dále 
se vesnickým i  závodním novinám doporučuje zveřejňovat fakta a argumenty o výrobě 
z jednotlivých míst po vzoru velkých závodů. Příležitostné vydávání podobných materiálů 
však zjevně fungovalo při vesnických novinách již předtím, jak dokazuje příklad žďárského 
okresu, kde příloha Fakta a argumenty o socialistické velkovýrobě na vesnici v okrese Žďár nad 
Sázavou vyšla již v únoru 1957.48 Význam vesnických novin je záhy po květnovém usnesení 
ústředního výboru KSČ podpořen rovněž v dopise ústředního výboru k II. sjezdu Svazu 
československých novinářů, kde se mj. konstatuje: „Přesto je nutno říci, že mnoho závodních 
časopisů a vesnických novin nemá ještě žádoucí úroveň. Vydávající orgány musí ve svém vlast-
ním zájmu soustavně řídit práci redakční rady svého časopisu, aby jim byl časopis podstatně 
prospěšnějším pomocníkem. (…) Úroveň řady závodních časopisů a vesnických novin se může 
znatelně zvýšit také tím, že se jejich redaktory stanou někteří novináři, kteří získali zkušenosti 
v redakcích našich deníků a časopisů.“49 

ŠIKULA, Martin: Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v 
moravských okresech severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu 
tzv. vesnických novin na příkladu politicky podmíněné prezentace lidového humoru). 
In Západní Morava. Vlastivědný sborník. Ročník XV (2011), s.110-137.



116

Usnesení ústředního výboru KSČ z 22. února 1958 o politickoorganizačním opatření 
k zabezpečení úkolů v zemědělské výrobě a výkupu v roce 1958 v části nazvané „Rozvinout 
bojovou propagaci a agitaci za zvýšení zemědělské výroby“ hovoří znovu jmenovitě: „Ze-
jména na stránkách Rudého práva, Zemědělských novin a Práce přinášet aktuální příspěvky 
k otázkám chovu skotu, výroby krmiv, pěstování kukuřice a cukrovky, k výrobě osiv, otázkám 
levné a rychlé investiční výstavby a pod. Postupně zveřejňovat technickoekonomické stránky. 
Zkvalitnit obsah vesnických novin a odborných zemědělských časopisů.“50 Dále ústřední výbor 
KSČ v usnesení vytýčil konkrétní hesla a vedle ústředního „Splněním a překročením úkolů 
druhé pětiletky – za vítězství socialistické zemědělské velkovýroby“ byla stanovena i dílčí 
hesla k jednotlivým výrobním úkolům a významným celostátním akcím.

 
O poslání a úkolech místního tisku aneb proměna stávajících okresních vesnických novin 
pod přímou vydavatelskou kontrolu okresního výboru KSČ

Zásadním mezníkem pro další vývoj a směřování vesnických novin se stalo usnesení 
ústředního výboru KSČ z 29. dubna 1959 „O poslání a úkolech místního tisku“, jež bylo 
výhradně věnováno závodním a  okresním vesnickým novinám. Jednak řešilo rozšíření 
zaměření novin okresní působnosti i  na  otázky nezemědělské, což lze ovšem výrazněji 
sledovat již od poloviny padesátých let, a jednak se jednalo znovu o sjednocení nejen obsa-
hové, ale též politické úrovně všech vesnických novin. Okresní výbory KSČ získaly hlavní 
vydavatelskou odpovědnost, ačkoliv na pozadí směřování vesnických novin již působily, 
i když zjevně s různou razancí a (ne)spokojeností ústředních orgánů. S realizací nového 
uspořádání okresů od roku 1960 došlo k definitivní proměně na noviny okresního formátu 
včetně nového názvu, zatímco stávající vesnické noviny zpravidla i svými názvy primárně 
participovaly na procesu tzv. združstevňování nebo-li kolektivizace venkova.

Podle úvodní informace z usnesení ústředního výboru KSČ v dubnu 1959 vycházely 
vesnické noviny v nákladu téměř 600 000 výtisků na jedno číslo, ale „jednotlivé (…) vesnické 
noviny mají rozdílnou úroveň při zajišťování důležitých politických, výrobních a kulturních 
otázek a úkolů. (…) existují i časopisy s velice nízkou úrovní, kde obsah jednotlivých čísel je 
vytvářen nahodile, má převážně informativní a popisný charakter.“51 Naopak je oceňována 
práce v krajích, kde místní tisk soustavně usměrňují krajské a okresní výbory strany a funkci 
redaktora vykonává politicky vyspělý a zkušený stranický funkcionář. (Srov. „Nedostateč-
ným řízením závodních časopisů a okresních vesnických novin se stává, že na stránky novin 
pronikají nesprávné lokálně patriotické a někdy i oportunistické názory.“)52 Za další nedo-
statek je považován u některých vesnických novin jejich převážně informativní a popisný 
charakter, malá bojovnost při řešení zásadních úkolů apod. Ústřední výbor KSČ připouští, 
že místnímu tisku a vesnickým novinám jako nástroji mobilizace obyvatelstva k plnění 
usnesení strany nebyla dosud věnována dostatečná pozornost, a proto je třeba obzvláště 
s úkoly vytýčenými XI. sjezdem KSČ na jeho úroveň i celkovou orientaci klást vysoké 
nároky a především rozšířit obsahové zaměření stávajících vesnických novin: „Současné 
politické, hospodářské, kulturní úkoly a další prudký rozvoj na všech úsecích vyžadují, aby 
pracující byli seznámeni se životem okresu vcelku, protože úkoly závodů a zemědělských 
družstev, státních statků, život ve městech a na vesnicích spolu úzce souvisí. Ústřední výbor 
KSČ považuje proto za správné a nutné, aby se vesnické noviny postupně změnily v souladu 
s charakterem každého okresu na okresní noviny. Jejich poslání, zaměření a význam se tím 
podstatně zvýší.“53 Zemědělské otázky v návaznosti na stranická usnesení však měla i na-
dále zůstat v centru pozornosti okresního tisku. Za základní směrnici pro obsah okresních 
novin je pak považován program dovršení socialistické výstavby a  jeho rozpracování 
v podmínkách jednotlivých okresů a v usnesení jsou dále uvedeny příklady konkrétních 
námětů a jejich popularizace tiskem. 

Otázku řízení vesnických novin usnesení ústředního výboru KSČ z  29. dubna 1959 
řeší v části nazvané „Některá opatření ke zlepšení úrovně a plnění úkolů místního tisku“. 
V úvodu se konstatuje stávající praxe, kdy vydavatelem byla rada ONV, jako nesprávná. 
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(Srov. „V naprosté většině případů bylo vlastní řízení novin přenecháno zemědělskému odboru 
ONV, do kterého byl také redaktor vesměs zařazen (…) Čtenářům byly předkládány často jen 
výrobní úkoly bez politického zdůvodnění významu a jednotlivá čísla novin se nezaměřovala 
na nejdůležitější současné problémy.“)54 Politickou odpovědnost za vesnické noviny přitom 
okresní stranické výbory měly již v předcházejících letech. Tak například ve zprávě pro radu 
ONV Velké Meziříčí z jara 1955 se uvádí: „Za pomoci OV-KSČ byla sestavena nová redakční 
rada, která se pravidelně každé úterý schází jednak k přípravě článků, dále pak k plánování 
náplně dalších čísel. Thematický plán je sestavován vždy měsíc dopředu.“55 Nově měl být ovšem 
význam okresních výborů strany zesílen tak, „aby OV KSČ měl jako vedoucí orgán na okrese 
rozhodující odpovědnost za řízení a vydávání. To je tím důležitější, neboť místo okresních 
vesnických novin budou nyní vycházet okresní noviny, zabývající se celkovou problematikou 
okresu (…) Ústřední výbor KSČ proto stanoví, aby vydavateli okresních novin byly okresní 
výbory KSČ a spolu s nimi rady ONV.“56 Okresním výborům KSČ bylo dále uloženo vě-
novat prvořadou pozornost zaměření novin a sledování práce redakční rady: „To vyžaduje, 
aby obsah a úkoly okresních novin byly pravidelně projednávány na okresním výboru strany, 
aby OV KSČ znal zaměření a obsah každého čísla a dával směrnice pro přípravu materiálů 
do dalších čísel.“57 Redaktor okresních novin měl být nyní přímo podřízen okresnímu vý-
boru KSČ a rady ONV pak měly nadále zajistit redaktorům potřebné technické podmínky 
pro práci a finančně zajistit činnost novin. Šlo totiž o to, aby změna nebyla pouze formální 
(název a hlavička novin, uvedení vydavatele), ale projevila se na kvalitě obsahu v souladu 
s politikou strany a jejích usnesení. 

Proměnu dosavadních okresních vesnických novin na okresní noviny v plném rozsahu 
završila územně správní reorganizace v  následujícím roce, jež rušila síť malých okresů 
zásadněji již proměněných poslední reorganizací platnou od února 1949. Ačkoliv zákon č. 
36/1960 Sb., o územním členění státu, byl schválen až 9. dubna 1960 s platností vzniku velkých 
okresů a krajů od 1. července 1960, v praxi probíhaly přípravy k reorganizaci již od začátku 
roku a v předjaří roku 1960 také vyšla poslední čísla okresních (vesnických) novin (srov. 
tabulku č. 3). Novým týdeníkem velkého okresu Žďár nad Sázavou, jenž do sebe z velké části 
včlenil mimo Žďárska i zbývající trojici v této studii sledovaných regionů, se stal v březnu 
1960 „Směr Vysočiny“. V prvním čísle z 18. března 1960 se ve sloupku Dnes poprvé Směr 
Vysočiny čtenáři dočetli: „Dnes se vám, vážení čtenáři, dostávají do rukou nové okresní noviny 
Směr Vysočiny. Jsou orgánem OV KSČ a rady ONV ve Žďáře n. S. a navazují na dlouholetou 
tradici Vesnických novin. (…) Velké úkoly politické, hospodářské i kulturní vyžadují, aby naši 
pracující byli seznamováni se životem okresu již vcelku, protože úkoly závodů a zemědělských 
družstev i státních statků, život ve městech i na vesnicích spolu úzce souvisejí. ,Směr Vysočiny‘ 
bude vás tedy informovat o všech důležitých otázkách a úkolech, a to jak z úseku zemědělství, 
průmyslu, kultury apod. a bude tyto úkoly na svých stránkách pomáhat také řešit. Základní 
směrnicí pro obsah okresních novin je program dovršení výstavby socialismu pod vedením 
strany, dalším upevňováním svazku dělníků a rolníků …“58 (Srov. s výše citovanými úryvky 
usnesení ústředního výboru KSČ z 29. dubna 1959.) Reakce okresních orgánů však byla 
v různé míře pozvolná a např. v Bystřici nad Pernštejnem byly první kroky ke změně uči-
něny po dvou měsících od usnesení ústředního výboru KSČ, a to prostřednictvím pokynů 
k pracovnímu plánu okresního výboru KSČ na druhé pololetí roku 1959, v němž se stanoví: 
„Odbor zemědělství vypracuje rovněž plán zemědělské propagace a tematický plán vesnických 
novin. Redakční rada VN během tohoto pololetí vytvoří podmínky pro přebudování Vesnic-
kých novin na okresní noviny. Plány předložit do 10. července na III. čtvrtletí a do 10. října 
na IV.  čtvrtletí. Plnění těchto plánů účinně kontrolovat na pravidelných měsíčních poradách.“59 
Ve sledované čtveřici okresů čtenář pocítil usnesení ústředního výboru KSČ nejrychleji 
novou hlavičkou novin ve Velké Bíteši: „Nové Jitro chce v duchu dobrých tradic okresních 
vesnických novin pokračovat. (…) Změna ve vydávání týdeníku našeho okresu je zakotvena 
v dokumentu ÚV KSČ o poslání a úkolech místního tisku.“60 Ve zbývajících třech okresech 
doběhlo vydávání novin v již zavedené formě.
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Tabulka č. 3. Zánik vesnických novin při vzniku velkého okresu Žďár nad Sázavou.61

Okres v letech
1949–1960

Název novin při vydání posledního
čísla a datum, od kdy pod tímto názvem 
vycházely

Podnázev novin
při vydání
posledního čísla

Datum
posledního čísla
a vydavatel
uvedený v tiráži 

Žďár
nad Sázavou

Vesnické noviny, 
od 23. 4. 1952

Za novou vesnici
Žďárska  5. 3. 1960 ONV

Velké Meziříčí Hlas Velkomeziříčska, 
od 10. 1. 1959 – 12. 3. 1960 ONV

Bystřice
nad Pernštejnem

Vesnické noviny Bystřicka, 
od 22. 6. 1951 – 12. 3. 1960 ONV

Velká Bíteš Nové Jitro, 
od 24. 1. 1960 – 13. 3. 1960 OV KSČ 

a ONV

Satira a karikatura na pozadí regionálního vývoje v letech 1950–1960?

Otevíráme-li otázku výzkumu satiry a karikatury v padesátých letech 20. století, při 
charakteru vývoje násilné kolektivizace, obzvláště v její první etapě (1949–1953) provázené 
dalšími jevy nejtemnějšího období československých poválečných dějin, se zdá optikou 
svobodné společnosti takřka nemožné, že by tehdy mohla podobná tvorba vůbec vznikat. 
Pokud si však položíme základní otázky, co to vůbec satira a karikatura je – tedy dílo ze-
směšňující nebo ostře kritizující záporné jevy skutečnosti a svébytná výtvarná vyobrazení 
využívající k upoutání diváka zjednodušení, nadsázku a humor – zjistíme, že obojí vzniká 
s konkrétním záměrem. A tím spíše to platí o satiře a karikatuře s politickým podtextem, 
která bývala používána v politickém boji často a po roce 1948 se stala též jednou z forem 
pranýřování režimu nepohodlných vrstev společnosti, zesměšňovala je a vyvolávala vůči nim 
nenávist a nesnášenlivost. V omezené demokracii Národní fronty se po osvobození snažil 
téma společenské satiry a karikatury zaplnit satirický týdeník Dikobraz. Vydávalo ho nakla-
datelství Práce, jež patřilo Ústřední radě odborů, a v té měli hlavní slovo komunisté. Ačkoliv 
se Dikobraz zpočátku tvářil nadstranicky, je zřejmé, komu sloužil. V poúnorovém vývoji 
satiru a humor střídala násilná agitka a propaganda.62 Ty lze ostatně, třebaže v úsměvnějších 
verších či v kresebně líbivých vyobrazeních, zaznamenat rovněž na stránkách vesnických 
novin. Dělo se tak v různé míře, v různých formách a především v závislosti na pozadí lo-
kálně probíhající kolektivizace. V tomto ohledu není regionální výzkum zdaleka ukončen, 
ale základní východiska na pozadí srovnání umožňuje. Statisticky nejnázornější srovnání 
čtveřice zde sledovaných okresů představuje soupis zákazů pobytu uložených kulakům 
v padesátých letech. Tak zatímco v okrese Bystřice nad Pernštejnem se podařilo dohledat 
jediný případ postižené usedlosti a v okrese Velká Bíteš 13 případů (ačkoliv lze postižených 
předpokládat více a na relativně nízká čísla má vliv též absence pramenů), v okrese Žďár 
nad Sázavou to bylo celkem 48 případů a v okrese Velké Meziříčí dokonce 121.63 Vzhledem 
k tomu, že meziválečná politická orientace chudých regionů byla přibližně stejná, tedy pře-
vážně agrárně lidovecká a na půdoryse politických okresů před únorem 1948 zde celkově 
ve všech čtyřech regionech v roce 1946 zvítězila Československá strana lidová, o to více 
zarážející jsou tak výrazné rozdíly dokládající různou razanci postupu v padesátých letech. 
V případě meziříčského regionu se bohužel zjevně našel i dostatek stoupenců myšlenky 
socializace vesnice, kteří se nerozpakovali uvést implantované revoluční změny do praxe.64 
A konečně nelze pominout ani krajskou hranici, jež region Horácka přetnula při územní 
reformě v roce 1949. Zatímco bystřický a bítešský okres náležely k Brněnskému kraji, okresy 
Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí byly připojeny ke kraji Jihlavskému, kde měla kolekti-
vizace celkově razantnější průběh.

Výzkum vesnických novin čtveřice okresů i přes neúplnost dochovaných výtisků (nejvíce 
v případě Velkého Meziříčí) a srovnání s dalšími sousedními okresy nám umožňují provést 
základní rozdělení na zde se vyskytující satiru psanou a kreslenou, nebo-li karikaturu. Psa-
nou satiru lze doložit v první polovině padesátých let občasnými veršovanými básněmi či 
tzv.  častuškami. Ve druhé polovině padesátých let pak v některých okresech nastupuje cyklus 
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Jeden z Dobrých 

Kulak Fribaur z obce Dobré
chová zvláštní brav,
sedm litrů mléka dává
od deseti krav.

Kontrole se ten „poctivec“
říci nebojí,
že mu krávy sabotérky
vůbec nedojí.

ONV, že nežertuje,
třeba mu dát znát,
pak-li počas mu neslouží,
do chládku ho dát.
(Vesnické noviny. Za novou vesnici Žďárska,
roč. 4, č. 19, 12. 9. 1953, s. 1.) 

Tvář kulaka 

Ve Stříbrných Horách Řezník
tvrdí stále n e d o d á m
nezbude mi ani zrnko
hladověti budu sám.

Situace se změnila
po zjištění velice
na volný trh tchán mu dodal
10 centů pšenice.

Podobných případů
stalo se již několik
kulak ten se nezmění
jenom sám chce dobře žít.
(Vesnické noviny. Za novou vesnici Žďárska,
roč. 4, č. 14, 23. 7. 1953, s. 2.)

satirických vyprávění. Naopak kreslená forma satiry se během první poloviny padesátých let 
ve zkoumaných vesnických novinách takřka nevyskytuje a stává se fenoménem především 
od roku 1956, tedy s nástupem druhé etapy kolektivizace a jejím završením.

Podoby psané satiry ve vesnických novinách horáckých okresů

Podle definice slovníku spisovného jazyka českého je satira literární druh odsuzující 
výsměchem, ironií, sarkasmem a vtipem záporné vlastnosti a jevy, dále též posměšné vyjád-
ření, posměch, výsměch. Promítneme-li si na pozadí situaci padesátých let, výsměch, ironie 
a záporné vlastnosti byly namířeny proti těm, kteří byli pro poúnorový režim s monopolem 
moci KSČ potencionálními nepřáteli, tedy především proti tzv. kulakům.

Jednou z forem psané satiry byly veršované básně ironickou formou ukazující na ne-
přátelský postoj kulaků. Ve žďárských vesnických novinách se s podobnými setkáme v roce 
1953 a zpravidla se jedná o anonymní texty.

Výjimku z anonymity představuje sedm čtyřveršových slok bez názvu, u kterých je jako 
autor uveden tajemník MNV Zubří a jež jsou opět veřejným pranýřem tamních hospodářů 
(srov. kupř. čtyřverší ve druhé sloce: „V obci Zubří šest sedláků – všichni ze starého ražení – 
do jednoho typ kulaků – kteří brzdí vaše pracovní snažení.“).65 Rýmované verše však přestávají 
být úsměvné v okamžiku konfrontace se skutečností reality první poloviny padesátých let. 
Tak kupř. zde citovaná satirická báseň Tvář kulaka měla zjevně svůj předobraz ve Františku 
Řezníkovi ze Stříbrných Hor (47,62 ha), který byl odsouzen lidovým soudem 15. října 1953 
k trestu odnětí svobody v délce osmi měsíců, k pokutě 2 000 korun (v případě nedobytnosti 
trest vězení v délce dvou měsíců) a k zákazu pobytu v okrese navždy.66

Další formou psané ideologické satiry byly tzv. častušky. Častuška je původně ruská 
lidová píseň, obvykle improvizovaného obsahu. V případě vesnických novin můžeme doložit 
několik málo častušek, jejichž obsah s politickým podtextem zaměřeným proti tzv.  kulakům 
byl zveršován na motivy známých lidových melodií. Tak např. několikaslokové Vesnická 
častuška67 či Pořežínské trampoty68 (viz příloha č. 2) byly zveršovány na  motivy slezské 
lidové písně Už ty pilky dořezaly. Vznikaly ale také častušky kratší a na motivy jiných me-
lodií. Půjdeme-li za hranice čtveřice horáckých okresů, tak v sousedním okrese Havlíčkův 
Brod otiskli 17.  dubna 1954 hned několik krátkých častušek na nápěv známých lidových 
popěvků, kupř.: o sedlácích hrajících si na JZD na nápěv známé písničky Tluče bubeníček, 
častuška s názvem Co sedláci co děláte? (na nápěv Muzikanti co děláte) či o adaptaci kravína 
v Olešnici pod stejnojmenným názvem známého nápěvu Pod dubem za dubem.69 Častušky 
tak nemusely mít pouze protikulacký podtext, ale kritický osten jejich autoři zaměřovali již 
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Stavěli zedníci,
stavěli lešení,
ale jen v písničce,
u nás kravín není.

Poukaz propadl,
krávy smutně bučí
a malá telátka
této písni učí:

Ach, pryč, ach pryč, je všechno,
pryč je má naděje.

vůči vznikajícím JZD (špatná organizace práce, lhostejný přístup k zemědělským pracím 
aj.). V  jihomoravském okrese Židlochovice vesnické noviny v  rubrice „Kulturní pomoc 
JZD“ otiskly hned sérii častušek. V rámci akce „Zima na vesnici“ uspořádal tamní ONV 
zájezdy kulturní brigády do obcí s již fungujícími JZD, která však nebyla bez chyb a ne-
dostatků. Jedna z jejich humorných častušek parafrázovala známou lidovou píseň Stavěli 
tesaři. V závěru rubriky se uvádí: „Kulturní brigáda ONV v Židlochovicích (…) rozveselila, 
poučila a zkritisovala a podle slov družstevníků byla dobrou posilou pro další práci v JZD.“70

(Vesnické noviny Židlochovicka, roč. 3, č. 17, 5. 5. 1953, s. 2.)

Vraťme se ale na hranice Horácka. Zajímavá častuška provázená dokonce karikaturou 
zpodobňující tzv. kulaky byla otištěna ve Vesnických novinách okresu Velká Bíteš již v roce 
1952 a byla složena na nápěv známé ukolébavky Spi děťátko, spi:

1. Za novou vesnici. Vesnické noviny okresu Velká 
Bíteš, č. 5, 12. 4. 1952, s. 1.

Ačkoliv byl výzkumný vzorek vesnických novin ovlivněn jeho neúplností, je zřejmé, že 
veršovaná satira byla podmíněna politickou razancí prosazované kolektivizace. Při jejím 
mírnějším průběhu mohla používat obecněji přijatelný humor, zatímco v opačném pří-
padě útočila a veřejně zesměšňovala konkrétní skupinu vesnice nebo dokonce jmenovitě 
hospodáře.
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Třetí formou častější psané satiry, kterou lze ze sondážního výzkumu typizovat, jsou 
satirická okénka, která v různé periodicitě přinášejí vyprávění, reportáž či zamyšlení z obcí 
a JZD. Časově se dostáváme do druhé poloviny padesátých let a námětem kritiky nedostatků 
mohou být jednotlivci, samotná JZD, ale také třeba tzv. lidospráva (MNV). Ze sledované 
čtveřice okresů je možno takový cyklus dlouhodoběji doložit pouze ve vesnických novinách 
velkomeziříčského okresu od roku 1955 a nese název Děda Rýpal vypravuje. Stylizace autora 
(tím byl sám odpovědný redaktor novin) do osoby důchodového věku provázená karikaturou 
postavičky se vztyčeným prstem měla zjevně navodit dojem moudrého staříka, který svojí 
životní zkušeností a nadhledem poukazuje na nedostatky v obcích a v JZD. V takové podobě 
provázel zdejší čtenáře až do začátku roku 1960. Přestože řada „Rýpalových“ povídání od-
krývá obecné nešvary společnosti, jež na mnoze nemají primárně ideový či politický podtext 
(rozkrádání majetku JZD, plýtvání, byrokratizace, lhostejnost mládeže k práci na budování 
občanské vybavenosti apod. – srov. přílohu č. 3), v některých překvapí navzdory době vzniku 
i v závěru padesátých let poměrně útočný styl vůči jmenovitým osobám. (Srov.: „Svěřil se 
mně jeden z družstevníků o veliké chybě, které se dopustilo představenstvo družstva i ostatní 
družstevníci, když před časem bojovali o to, aby v obci nebyl likvidován zemědělec Mejzlík, 
se kterým účtoval Lidový soud ve Velkém Meziříčí. Onen zemědělec z lidského hlediska vzato 
byl vlastně k politování. Vždyť chudák vstupem do JZD zapomněl prakticky, jak se vykonávají 
všechny polní práce. Nezná orat, sít, prostě nic. Snad ještě sklízet! Hlavně pak výsledky práce 
celého kolektivu snaživých družstevníků. Nejhorší na tom však je to, že tato jeho zvláštní nemoc 
se velmi lehce přenesla i na jeho dva syny. (…) Věřím spolu i s oním roztrpčeným družstevní-
kem, že členská schůze JZD najde na tento jejich neduh účinný lék. Konečně družstvo zůstane 
družstvem i bez Mejzlíka. Uvažujte o tom v Heřmanicích.“)71 Ve druhé polovině roku 1958 
použitá vyjádření či jejich ironický tón (např. soud účtoval, vždyť chudák, jeho zvláštní ne-
moc) nápadně připomínají frazeologii první etapy kolektivizace počátkem padesátých let. 
Sondážní výzkum do písemností rady ONV Velké Meziříčí ukázal, že satirickému okénku 
„dědy Rýpala“ byl přikládán značný obsahový význam, poněvadž se objevuje v rámcovém 
plánu obsahu vesnických novin, který schvalovala rada ONV. 

Tabulka č. 4. Plán vesnických novin okresu Velké Meziříčí na leden 1958.72

Datum a číslo Obsah Autor článku

4. ledna – č. 1

Úvodník: Nastupujeme do třetího roku pětiletky J. Klimeš
Z plánů nových JZD J. Janeček
Připravujeme celoroční soutěž V. Hladík
Družstevní školy práce A. Seknička
Děda Rýpal vypravuje J. Altman

11. ledna – č. 2

Úvodník: Lépe dodržovat vzorové stanovy Z. Brym
Ze života JZD J. Marek
Odstranit nedostatky z výrobních plánů Ing. Caha
Děda Rýpal vypravuje J. Altman

18. ledna – č. 3

Úvodník: Na přípravě výročních schůzí záleží J. Zezula
Kulturní život na vesnicích J. Rouš
Ochraňujeme bramborovou sadbu St. Dvořák
První hospodářské výsledky nových JZD Ed. Kácal
Děda Rýpal vypravuje J. Altman

25. ledna – č. 4

Úvodník: Jak hospodařila naše JZD Zd. Jaša
Příklad z JZD Černá Jar. Zezula
Družstevní školy práce A. Seknička
Děda Rýpal vypravuje J. Altman

Satirická okénka ve vesnických novinách vycházela v různé podobě i četnosti. Někde 
se jednalo o pravidelnou rubriku a po několik let (srov. Děda Rýpal), v jiných případech 
vycházely jen aktuálně či nepravidelně a kupř. jen v jednom roce. Takovým příkladem jsou 
Vesnické noviny Bystřicka. V roce 1955 zde byly jen příležitostně, ale pod stálou hlavičkou 
karikaturní kresby otištěny kritiky uvozené titulkem „Do živého“. Jednalo se vždy o soubor 
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několika krátkých zpráv z okresu poukazujících na nedostatky, špatný přístup funkcionářů 
apod. V roce 1959 byla podobná kritika prezentována v rubrice „Vlčí zuby“, tentokrát bez 
karikaturní zkratky. Plán vesnických novin na první čtvrtletí roku 1959 schválený okresním 
byrem KSČ v Bystřici nad Pernštejnem s ní dokonce počítal jako s pravidelnou rubrikou – 
„hlavně problémů v JZD a státních statcích“.73

Do živého
Sečou louky po staru!
Kde? V JZD Pivonicích se tak upevňuje JZD, že nejen odmítli družstevníci stavět kravín, 

ale nyní se dohodli, že každý hospodář bude síct svoji louku a také se tak stalo. Který kulak 
řádí v JZD Pivonice a nebo v jeho blízkosti? Bylo by žádoucí, aby představenstvo JZD si tyto 
kapitalistické manýry ověřilo odkud vychází.

V Pivonicích je již nejvyšší čas skrytého nepřítele zjistit. Dle našich informací to mnoho 
práce nedá.

Nedáme si narušovat družstevní morálku beztrestně.
(Vesnické noviny Bystřicka, č. 30, 7. 7. 1955, s. 2.)

Vlčí zuby
Výtah na ruční pohon dodává STS Bystřice!
Nevěříte? Zeptejte se v JZD Olešínky. Tam jim totiž dodali na podzim minulého roku výtah 

na brambory ze sklepa. Slíbili družstevníkům, že jim ho dají ihned do provozu. Uplynulo půl 
roku a výtah stojí dosud v naprostém klidu, protože … protože zástupci STS vůbec nereagují 
na urgence předsedy JZD Olešínky. – Stále jim jen slibují a slibují, ale …

(Vesnické noviny Bystřicka, č. 8, 28. 2. 1959, s. 2.) 

Kreslená satira (karikatura) ve vesnických novinách 

Druhá polovina padesátých let znamenala nástup druhé etapy kolektivizace, která se 
přece jen v mnoha aspektech lišila od počátku padesátých let. Na jedné straně zde byla již 
JZD, která se podařilo i v letech rozpadů a stagnace udržet, a bylo tak možno poukazovat 
na „fungující“ příklady. Nové vzorové stanovy z roku 1957 dokonce připouštějí do JZD 
za určitých podmínek tzv. kulaka, který však nesmí po dobu pěti let zastávat v družstvu 
žádné funkce.74 Rok 1957 pak představuje v kolektivizaci zásadní zlom, neboť 10. srpna 
1957 ministerstvo zemědělství oznámilo, že JZD a státní statky hospodaří na více než 50 % 
zemědělské půdy. Byla tak prolomena pomyslná nadpoloviční většina, ačkoliv regionálně se 
tak odehrálo různě a jestliže např. v bystřickém okrese tento stav trval již měsíc, na Žďársku 
k překročení hranice nadpoloviční většiny došlo do konce září téhož roku. Karikaturní tvorba 
tak začíná reflektovat obsahově věcnější stránky fungování zemědělské výroby, ačkoliv ideový 
podtext zůstává. Vedle série karikatur reagujících na situaci v pěstování kukuřice je možno 
vyčlenit kreslený humor, jenž má poukázat na doprovodné negativní jevy již fungujících nebo 
vznikajících JZD (vlastní obohacení na úkor společného aj.). Úsměvné kresby s figurkami 
postav a zvířat tak na jedné straně odkrývají stále ještě potencionálního vnitřního nepřítele 

2. Srovnání karikaturních uvození satirických okének ve vesnických novinách v  druhé polo-
vině padesátých let: Děda Rýpal vypravuje (Vesnické noviny. Týdeník nové vesnice okresu 
velkomeziříčského), Matěj Vševěd (Hlinecká vesnice), Basaři (Zítřek Blanenska; veršovaná satira), 
Ze zápisníku myšky Hrabalky (Vesnické noviny Tišnovska; satirické vyprávění na principu bajky), 
Do živého (Vesnické noviny Bystřicka).
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(kulaky), ale odmyslíme-li ideové pozadí vzniku JZD, poukazují též na povahové vlastnosti 
člověka a způsob uvažování, jak se přizpůsobit nové situaci. 

4. Vesnické noviny Bystřicka, č. 3, 17. 1. 1958, s. 1.

3. Proti kulakům zaměřená karikatura ve stylu komiksu (Vesnické noviny. Za novou vesnici Žďárska, 
č. 5, 11. 2. 1956, s. 2; publikováno též: Vesnické noviny Bystřicka, č. 8-9, 24. 2. 1956, s. 3).

Příkladem ústředního dokumentu KSČ, v němž se sice hovoří pouze obecně o stranickém 
a odborném tisku s potřebou zveřejňovat propagandistické články i praktické zkušenosti, 
ale který se promítl na stránky vesnických novin, je usnesení z 27. listopadu 1957 o situaci 
v pěstování kukuřice v ČSR a opatření ke zvýšení její výroby. Článek v lednových Vesnických 
novinách Bystřicka se zvýrazněným titulkem Nezapomínat na kukuřici75 je dokonce podpořen 
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jednoduchou karikaturní kresbou. Podobně zvýrazněnou kampaň lze sledovat ve vesnických 
novinách velkobítešského okresu (srov. dále). Rovněž usnesení ústředního výboru KSČ 
z 22.  února 1958 o politickoorganizačním opatření k zabezpečení úkolů v zemědělské vý-
robě a výkupu v roce 1958 bylo pro náplň agitace v tisku zásadní.76 Z Velkomeziříčska nelze 
vzhledem k torzovitému stavu dochovaných novin podobnou agitaci doložit a na Žďársku 
byla publikována jediná kresba, jež má spíše popisný charakter.

5. Zleva: Za novou vesnici. Týdeník Velkobítešska, č. 49, 30. 11. 1957, s. 2; Vesnické noviny Bystřicka, 
č. 5, 31. 1. 1958, s. 1; Vesnické noviny. Za novou vesnici Žďárska, č. 37, 12. 9. 1959, s. 1.

6. Vesnické noviny. Za novou vesnici Žďárska, č. 15, 12. 4. 1958, s. 1.
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7. Vesnické noviny Bystřicka, 
č.  3, 17. 1. 1958, s. 1 a č. 16, 
11. 4. 1958, s. 2.

8. Za novou vesnici. Týdeník Velkobítešska, č. 5, 1. 2. 1958, s. 2 a č. 17-18, 29. 4. 1958, s. 2.

9. Za novou vesnici. Týdeník Velkobítešska, č. 1-2, 11. 1. 1958, s. 2.
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Rudolf Puchýř a jeho karikatury ve Vesnických novinách Bystřicka

Karikaturní kresby ve  vesnických novinách jsou na  mnoze otištěny bez signatury či 
monogramu, což neplatí o karikaturách Rudolfa Puchýře (21. března 1909 Nové Město 
na Moravě – 1. října 1987 Brno). Svými kresbami zpestřil v druhé polovině padesátých let 
stránky Vesnických novin Bystřicka pod pseudonymem „chýř“.

Rudolf Puchýř se narodil v Novém Městě na Moravě a po vystudování učitelského ústavu 
v Brně působil jako učitel na školách na Vysočině (Rudolec, Fryšava), od roku 1939 v Brně. 
Po  roce 1945 byl odborným pracovníkem Výzkumného ústavu pedagogického v  Brně 
a později Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (1961–1974). 

První kresbu známého kreslíře a karikaturisty (nakreslil jich více jak 3 000) otiskl stu-
dentský časopis Trn a na popud Bedřicha Václavka pak začal kreslit karikatury pro Index. 
Po roce 1945 spolupracoval s Rovností i s dalšími deníky či časopisy (např. Rudé Právo, Ze-
mědělské noviny, Učitelské noviny)77 a také s již zmíněnými vesnickými novinami. Za první 
republiky byl Rudolf Puchýř členem Levé fronty a organizoval přednášky o Sovětském svazu. 
Byl členem KSČ a stal se nositelem státního vyznamenání Za zásluhy a výstavbu. Mimo 
karikaturní tvorbu byl prvním ilustrátorem Malého Bobeše od Josefa Věromíra Plevy, se 
kterým ho spojovalo též velké přátelství. Jeho karikatury byly považovány za angažované 
a politické,78 ale Věra Rudolfová je v roce 2006 v medailonku umělce nazvaném Kreslil pod 
značkou -chýř- hodnotí i z pohledu věcných námětů (kupř. mezilidské vztahy) a k osob-

10. Vesnické noviny Bystřicka, č. 19, 1. 5. 1958, s. 2. Stejná karikatura byla za rok otištěna pod titulkem 
„Zlý prvomájový sen družstevního agronoma“ ve vesnických novinách Velkobítešska (Za novou vesnici. 
Týdeník Velkobítešska, č. 17-18, 8. 5. 1959).

11. Vesnické noviny Bystřicka, č. 48, 10. 12. 1955, s. 2.
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14. Angažovaná karikatura negativně asociující prvorepublikovou tradici agrární strany a jejího tisku 
Venkov (Vesnické noviny Bystřicka, č. 24, 30. 5. 1957, s. 1).

12. Vesnické noviny Bystřicka, č. 3, 18. 1. 1957, s. 1.

13. Vesnické noviny Bystřicka, č. 9-10, 1. 3. 1957, s. 1 a 3. K druhé karikatuře následuje komentář: 
„Lékař: ,Diagnóza je jasná, pane předsedo. Organismus vašeho družstva chátrá, jeho stavba se bortí 
následkem měknutí norem. Více správné životosprávy, méně honění za jednotkami – a uvidíte, pacient 
bude brzy rovný jako bříza ... !‘“
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nosti autora dodává: „Autor karikatur sám však byl člověk klidný a laskavý, připomínal spíš 
vlídného pana učitele.“79

První karikatury Rudolfa Puchýře ve Vesnických novinách Bystřicka zde byly otištěny 
v rubrice Zemědělská univerzita (10. prosince 1955) věnované usnesení ústředního výbo-
ru KSČ v plemenářství. Kritika některých JZD je pak ve dvou případech doplněna právě 
Puchýřovou karikaturou.

Dikobraz a vesnické noviny

Při analýze karikatury zkoumaných vesnických novin se přirozeně nabízí otázka srovnání 
se satirickým časopisem Dikobraz, jehož politická a angažovaná karikatura padesátých let 
byla ovšem přece jen více zaměřená na celostátní a také mezinárodní vývoj. Ze čtyř vybraných 
horáckých okresů a okolí lze doložit dvě kresby a též pokyn z rady ONV Chrudim mající 
s okruhem tvorby kolem Dikobrazu přímou souvislost (srov. poznámku č. 62). Prvním 
příkladem je propagační karikatura Otakara Štembery ve žďárských vesnických novinách 
a ve druhém případě se jedná o nesignovanou karikaturu ve Vesnických novinách Bystřicka 
s doprovodným titulkem Dikobraz o nás pro nás. 

Otakar Štembera (1914–1999) patřil k výrazným ilustrátorům angažované karikatury 
padesátých let, kterou signoval značkou „št“. Mnohé karikatury sice stylově zapadají do so-
cialistického realismu, ale technicky potvrzují Štemberovy kreslířské schopnosti. 

15. Srovnání karikatur Otakara Štembery. Nahoře karikatury z Dikobrazu z roku 1953 (č. 23, s. 186 
a č.  26, s. 202)80 a dole propagační karikatura bez satirického podtextu ve vesnických novinách Žďárska. 
(Vesnické noviny. Za novou vesnici Žďárska, č. 1, 7. 1. 1956, s. 1).
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16. Nepodepsaná karikatura „Dikobraz o nás pro nás“ (Vesnické noviny Bystřicka, č. 3, 23. 1. 1960, s. 2).

17. Za  novou vesnici. Vesnické noviny okresu Velká Bíteš, č. 5, 3. 2. 
1954, s. 2.

Karikatura nejen zemědělská

Přestože ústřední nařízení k proměně vesnických novin na tisk okresního formátu s roz-
šířením tematického záběru i na nezemědělská témata představuje až usnesení ústředního 
výboru KSČ z dubna 1959, v námi sledovaných okresech lze podobné tendence zaznamenat 
již během druhé poloviny padesátých let a ojediněle je lze doložit též karikaturní tvorbou. 

Sociálního podtextu si všímala karikatura z Velkobítešska publikovaná již v roce 1954 
a útočící na prvorepublikové tzv. žebračenky. Kresba je navíc provázena textem a satirickou 
básní, jež zneužívají objektivně jistě problematickou otázku sociálních důsledků hospodářské 
krize v třicátých letech, ale v kontrastu s tím idealizují systém poúnorový. Signatura „Št“ nad 
vyobrazením a styl kresby poukazuje zjevně na autorství Otakara Štembery. 

V případě voleb se jednalo především o popisnou agitku, jejíž budovatelská a mírová 
hesla podobně jako u propagačních kreseb k oslavám 1. máje nepřekvapí. Volební karikatura 
z velkobítešských vesnických novin z 11. května 1957 však představuje výjimku a ideovým 
ostnem na dvě postavy zosobňující snad kulaky či představitele předúnorové správy (kom-
pozičně stlačené v kresbě vpravo vedle volební urny) překračuje rámec již zmíněného typu 
plakátových kreseb s propagací nového společenského řádu. 
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18. Karikatura byrokratizace práce národních výborů (Vesnické noviny Bystřicka, č. 9-10, 1. 3. 1957, 
s. 3 a č. 14, 29. 3. 1957, s. 1) a volební karikatura (Za novou vesnici. Týdeník Velkobítešska, č. 20, 
11.  5. 1957, s. 2).

19. Na problém úcty mládeže ke starým lidem poukázala karikatura z bítešských vesnických novin 
(Za novou vesnici. Týdeník ONV ve Velké Bíteši, 3. 3. 1956, č. 9, s. 2).

Poněkud jiným případem je dvoudílná karikatura z Bystřicka uveřejněná na pokračování 
ve dvou březnových číslech vesnických novin v roce 1957. Narozdíl od ideových agitek pro 
plnění programu Národní fronty ji lze považovat za konstruktivní kritiku práce zvolených 
zástupců lidu i  byrokratizace správy a  pokud odmyslíme dobová označení samosprávy, 
do značné míry se jedná i o kritiku nadčasovou. 

Závěrem aneb úsměv na pozadí kruté reality

Předkládaná sonda detailněji analyzující otázku psané i kreslené satiry v padesátých 
letech ukázala, že navzdory černobílému zjednodušování reality na pozadí dobové ideolo-
gie a obrazově socialistického realismu se jedná o svébytný pramen, jenž nám poodhaluje 
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atmosféru doby specifickou formou. Ta i přes politickou tendenčnost vrhá přece jen jiný 
úhel pohledu na historická fakta a pro svůj ironický i citový náboj může v některých pří-
padech mnohem více vypovídat než úřední a politické dokumenty doby. Hlubší výzkum 
institucionálního pozadí vzniku vesnických novin pak může dokonce odhalit ojedinělá 
zjištění, která naznačují, že i v době mocenského monopolu KSČ s faktickou cenzurou mohlo 
dojít na konfrontaci zdánlivě souznících institucí. Takový případ prosvítá z jednání rady 
žďárského ONV v květnu 1954 řešícího stížnost okresního prokurátora na práci redakční 
rady (viz příloha č. 1).

Sledování vlastního vývoje vesnických novin prokázalo, že i přes snahu o centrální sjed-
nocení jejich náplně a významu se regionálně lišily. Jejich kvalitativní náplň pak vycházela 
z místních podmínek a rovněž z charakteru probíhající kolektivizace. Naopak ke shodným 
rysům patří nedostatek dopisovatelů a  obecná snaha propagovat výstavbu socialistické 
vesnice.

Hodnotíme-li satirickou a karikaturní tvorbu u čtyř sledovaných okresů (Žďár nad Sázavou 
a Velké Meziřící z Jihlavského kraje a Bystřice nad Pernštejnem a Velká Bíteš z Brněnského 
kraje), nelze prakticky pro žádný ze zkoumaných projevů satiry konstatovat shodný vývoj 
pro všechny čtyři regiony. Při odlišení písemné a kreslené formy získáváme dvojici Žďársko 
a Velkomeziříčsko s ojedinělým výskytem kresleného humoru, zatímco pro vesnické noviny 
v bystřickém a bítešském okrese se karikatura stala sice nepravidelnou, ale častější záležitostí. 
Slovní satira protikulacky zaměřená se pak nejvíce objevuje v první polovině padesátých let 
na Žďársku a v menší míře lze souznějící frazeologii doložit také z Bítešska a z Velkomezi-
říčska. Takřka absence podobných projevů (pomineme-li protikulacké narážky v běžných 
článcích či titulcích) ve vesnických novinách Bystřicka zjevně koresponduje s relativně nej-
mírnějším průběhem násilné kolektivizace v tomto okrese. V případě psaných satirických 
okének v druhé polovině padesátých let přinášely pravidelnou rubriku pouze vesnické noviny 
Velkomeziříčska (Děda Rýpal vypravuje), a to několik let. Podobné pokusy ve vesnických 
novinách Bystřicka (Do živého či Vlčí zuby) byly jen dočasné a v obou případech neměly 
vícetýdenní pokračování. Ze žďárské ani z bítešské redakce podobná rubrika nevzešla vůbec.

Kreslená satira ve  vesnických novinách v  bystřickém a  bítešském okrese vykazuje 
podobnou míru intenzity v prvních měsících roku 1958 při agitaci k pěstování kukuřice 
a v ojedinělých případech si začíná také všímat nezemědělských témat, jež se primárně 
zbavují pouhých ideologických hledisek. Na druhé straně karikatura v bystřických novinách 
vzhledem k převažujícímu autorství Rudolfa Puchýře představuje mezi sledovanými okresy 
specifický projev kresebné úrovně. 

Posuzujeme-li obsahovou náplň psané i kreslené formy ve vesnických novinách, lze sice 
do značné míry souhlasit s názorem k hodnocení Dikobrazu, že ve sledovaném období sloužil 
jako „hlásná trouba komunistických názorů“,81 ale již méně by na adresu kresleného humoru 
odpovídalo hodnocení karikatury jediného satirického časopisu, kterým Dikobraz po roce 
1948 byl: „Satiru a humor záhy vystřídala bezúsměvná a násilná agitka a propaganda nejhrub-
šího zrna.“82 Pokud bychom totiž uvedené hodnocení parafrázovali pro dvojici vesnických 
novin ve sledovaných okresech (samozřejmě s jistou mírou zjednodušení a s vědomím nuancí 
v obsahové i výtvarné kvalitě karikatur), bylo by možno konstatovat, že slovní pranýřování 
a ironické narážky v druhé polovině padesátých let zčásti vystřídaly úsměvnější a na mnoze 
vtipné obrázky kresleného humoru s líbivými figurkami kravek a jejich hospodářů. 

Nelze jistě podceňovat pranýřování kulaků a jejich postojů k JZD, poněvadž i za líbivou 
kresbou se v různé míře skrývá morální ponížení dané skupiny občanů, či dokonce jejich 
potrestání včetně hrozby zákazu pobytu v obci. Satira druhé poloviny padesátých let však 
otevírala v nadsázce a s humorem i témata oproštěná od pouhého ideologického a politického 
vidění a tím třebaže v malé míře vytvářela též předpoklady pro kvalitativní posun obsahové 
náplně tisku. (Srov. obecné hodnocení karikatur Rudolfa Puchýře v regionální publikaci 
z roku 2006: „Jejich prostřednictvím reagoval nejen na politické události, ale také na horšící se 
vztahy mezi lidmi, na ekologickou tématiku ...“)83 V případě bystřického regionu pak dokonce 
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prosvítá primární snaha redaktora vesnických novin o věcnou kritiku. Při projednávání 
tematického plánu se totiž do zápisu jednání okresního výboru KSČ dostala následující 
připomínka: „Redaktor měl stížnosti, že když něco otevřeně napíše, soudruzi ze zemědělského 
odboru na něho hned sočí. Je to třeba napravit a pomoci zlepšit noviny. Umožnit s. Šikulovi 
[redaktor – pozn. aut.], aby se dostal ven.“84

Shrneme-li výzkumné záměry předložené studie, jež se poprvé pokusila o podrobnější 
sondu do regionálních nuancí ve vývoji tzv. vesnických novin a otevřela otázku lokálních 
projevů satiry a karikatury v padesátých letech 20. století, dostáváme základní východiska, 
která umožňují rozšířit badatelský zájem o další regionální srovnání. Sonda do jednání rad 
ONV či okresního výboru KSČ rovněž poodhalila zákulisí vydavatelské činnosti okresního 
tisku, který si navzdory shora určované náplni dokázal v závislosti na místních podmínkách 
a vedení okresů v závěru padesátých let více či méně hledat i prostor pro přiblížení místních 
tradic, věcných témat a každodenních starostí zdejšího obyvatelstva. 
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48  Fakta a argumenty. Socialistická velkovýroba na vesnici v okrese Žďár n. S. (= Vesnické noviny. 

Za novou vesnici Žďárska, č. 7-8, 20. 2. 1957).
49  Od X. do XI. sjezdu KSČ, Dopis ÚV KSČ II. sjezdu Svazu čs. novinářů z 2. 6. 1957.
50  Tamtéž, s. 753, usnesení ÚV KSČ z 22. 2. 1958 o politickoorganizačním opatření k zabezpečení 

úkolů v zemědělské výrobě a výkupu v roce 1958.
51  Usnesení a dokumenty ÚV KSČ, s. 336, usnesení ÚV KSČ ze dne 29. 4. 1959.
52  Tamtéž, s. 337.
53  Tamtéž.
54  Tamtéž, s. 345.
55  SOkA Žďár n. S., f. Okresní národní výbor Velké Meziříčí, i. č. 18, k. č. 9, zápisy ze zasedání rady 

ONV, zpráva pro 10. radu ONV 22. 4. 1955, fol. 190.
56  Usnesení a dokumenty ÚV KSČ, s. 345, usnesení ÚV KSČ ze dne 29. 4. 1959.
57  Tamtéž.
58  Směr Vysočiny, týdeník, roč. 1, č. 1, 18. 3. 1960, s. 1.
59  SOkA Žďár n. S., f. KSČ – okresní výbor, Bystřice n. P., i. č. 16, k. č. 16, zápisy předsednictva OV 

KSČ 1959, pracovní plán OV KSČ v Bystřici n. P. na 2. pololetí 1959, přiloženo k zápisu byra OV 
KSČ 30. 6. 1959, fol. 178b.

60  Nové Jitro, týdeník, č. 1-2, 24. 1. 1960, s. 1. Půjdeme-li za hranice čtyř sledovaných horáckých 
okresů, ještě rychleji se změna projevila v okrese Jihlava. Vesnické noviny Jihlavska vyšly pod 
svým názvem naposled 15. 10. 1959 a především v úvodním článku Okresní noviny – významný 
pomocník strany při výstavbě socialismu vedoucí tajemník OV KSČ objasňuje význam proměny 
okresního tisku v návaznosti na usnesení ÚV KSČ: „Proto byro OV KSČ v Jihlavě (…) rozhodlo 
převést Vesnické noviny na Okresní noviny. Jestliže se Vesnické noviny zabývaly pouze problematikou 
vesnice, pak Okresní noviny budou zahrnovat i město. ( …) Okresní noviny byly také převedeny pod 
přímé řízení okresního výboru strany.“ (Vesnické noviny Jihlavska, č. 43, 15. 10. 1959, s. 1.)
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66  V. KŘESADLO, c. d., s. 126.
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69  Vesnické noviny okresu Havlíčkův Brod, roč. 4, č. 14, 17. 3. 1954, s. 2.
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71  Vesnické noviny. Týdeník nové vesnice okresu velkomeziříčského, roč. 8, č. 32, 9. 8. 1958, s. 2.
72  SOkA Žďár n. S., f. Okresní národní výbor Velké Meziříčí, i. č. 21, 17. schůze rady ONV, zpráva 

k 4. úkolu časového plánu rady ONV pro schůzi konanou 3. 1. 1958, fol. 23.
73  SOkA Žďár n. S., f. KSČ – okresní výbor, Bystřice n. P., i. č. 16, k. č. 16, zápisy předsednictva OV 

KSČ 1959, příloha zápisu 27. 1. 1959, tematický plán náplně VN na 1. čtvrtletí 1959, fol. 61.
74  Úřední list Československé republiky, částka 48, 18. 5. 1957, Vzorové stanovy jednotných země-

dělských družstev, čl. 9.
75  Vesnické noviny Bystřicka, týdeník, roč. 8, č. 3, 17. 1. 1958, s. 1.
76  Usnesení ÚV KSČ z 22. 2. 1958 dokonce stanovilo konkrétní hesla, jimiž měla být agitace pod-

pořena, kupř.: Rok 1958 – rozhodující rok pro splnění pětiletky v zemědělství!; Náš závazek k IX. 
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a další. 

77  Základní informace o životě a tvorbě Rudolfa Puchýře lze z literatury citovat ze dvou publikací 
obsahujících medailony umělců či osobností kulturního života a  dále z  internetového zdroje 
věnovaného významným osobnostem města Brna. V žádném z uvedených tří zdrojů však nejsou 
vesnické noviny zmiňovány (J. PAVLÍK, Přehled výtvarných umělců Žďárska, Žďár n. S. 1988, s. 40; 
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2006, s. 80–85; Encyklopedie dějin města Brna, významné osobnosti města Brna, Rudolf Puchýř viz 
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=8859).

78  J. PAVLÍK, c. d., s. 40.
79  V. RUDOLFOVÁ, c. d., s. 81.
80  Reprofoto převzato z: J. PERNES, c. d., s. 91 a 93.
81  J. PERNES, c. d., s. 8.
82  Tamtéž.
83  V. RUDOLFOVÁ, c. d., s. 81.
84  SOkA Žďár n. S., f. KSČ – okresní výbor, Bystřice n. P., i. č. 16, k. č. 16, zápisy předsednictva OV 

KSČ 1959, zápis 27. 1. 1959, fol. 39.

PŘÍLOHY

1. Původní článek ve vesnických novinách a přepis projednávání stížnosti okresního 
prokurátora na jeho obsah a zveřejnění.
(Vesnické noviny. Za novou vesnici Žďárska, č. 11, 22. 3. 1954, s. 1; SOkA Žďár n. S., f. ONV 
Žďár n. S. , i. č. 20, k. č. 7, zápis rady ONV 11. 5. 1954, fol. 820b, originál přípisu okresního 
prokurátora se v přílohách zápisů jednání rad ONV nedochoval.)

Soucit se nevyplácí!
Mezi klidně pracující družstevníky v Podolí, kteří svorně beze svárů a hádek společně 

pracovali, spadl znenadání jestřáb. Jati soucitem a hladkou tváří, přijali neopatrností svých 
soudruhů mezi sebe 23 hektarového sedláka. Zdálo se, že půjde vše ve starých kolejích. Ale 
běda! Pantáta s panimámou se rozpomněli na „staré zlaté časy“, kdy poroučeli svým kočím 
a dělníkům.

Vyčítáním a nadáváním lenochů vnesli zmatek mezi drobné a poctivé družstevníky a i ve-
dení JZD. Ustájením části dobytka byla u dotyčného svezena velká část krmiva a taktéž obilí 
k mlácení. Teď ale pantáta ukázal svou pravou tvář. Veden svojí sebeláskou při rozdělování 
plev z omláceného ovsa spíláním a nadáváním vyhnal družstevníky ze stodoly a tuto uzamkl, 

(Přesto, že jich sám polovici zkrmil se svým dobytkem.)
Ptáme se, co dělá vedení JZD?
Dovede se ještě vzchopit a poučit pantátu, co je majetek JZD, totiž družstevní? Nebo to 

nechá prosím někomu jinému?
Či bude klidně přehlížet, jak jsou rozebírány družstevní skladiště sedláky? Nechá zmizet 

i další reservy u něho uskladněné v jeho nenasytné kapse? On se zlobit pro to nebude!
Proto volám vedení JZD, aby se vzchopilo a odkázalo takové chytráky do příslušných 

mezí a vám milí družstevníci:
„Jednejte opatrně, nenechte se oklamat hladkou tváří při výběru družstevníků a příštích 

funkcionářů do MNV.“ 
 Zn.: Jeden z vás.
 
Byl projednán přípis okresního prokurátora, ve kterém poukazuje na závady v činnosti 

redakční rady časopisu Vesnické noviny. S. zabývá se kritikou článku „Soucit se nevyplá-
cí“ uveřejněném v jednom čísle Vesnických novin. V přípise je uvedeno, že z důvodů, že 
z tohoto článku vyplynula i podezření z trestného činu, byl nechán celý případ prošetřiti 
příslušníky MV odděl. VB. V průběhu šetření bylo zjištěno, že údaje obsažené v citovaném 
článku se vůbec nezakládají na pravdě. Největší závadu spatřuje s. prokurátor v tom, že před 
uveřejněním článku si redakční rada vůbec neověřila, zda údaje obsažené v anonymním 
příspěvku se zakládají na pravdě. Tím došlo k tomu, že článek vzbudil zbytečné rozhořčení 
jednotlivých JZD. 

S. prokurátor upozorňuje na  tuto věc a  žádá, aby bylo dbáno toho, aby se podobné 
případy již neopakovaly, aby bylo dbáno toho, aby Vesnické noviny dosáhly vyšší úrovně. 

Rada ONV pověřila s. Málka, referenta IX. referátu ONV, vyřízením celé věci a sjednáním 
nápravy v tom smyslu, aby se podobné věci neopakovaly.
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Pořežínské trampoty

Pořežínská městská rada
má zas hrozné trápení:
Tvrzský nezoral svá „lada“
Švoma s tím má soužení.

Není v celé obci duše,
jež by mohla půdu vzít.
Řekli tedy jednoduše:
„dáme tomu pár let klid“.

Moh´ prý by to bača z Dvorů
pro berany použít,
když nám je to na potvoru,
těm to může posloužit.

Pořežínští vrabci kdysi
měli z družstva legraci –
dnes už by mu ze své mísy
dali kousek „na práci“.

Pořežínku, vydrž v kroku,
nedávej to kolchozu!
Možná, že ti za pár roků
nezůstane pro kozu!

Tolik smíchu z Nových Dvorů
měli tvoji vrabčáci –
zvrtlo se to na potvoru!
Humor se dnes obrací.

Pořežínku, méně řečí,
méně z druhých legrace!
Úhor zničte jednou ztečí,
buchty nejsou bez práce!

Koukejte, vždyť u sousedů,
mají všechno zaseto.
Či snad máte jinou vědu?
Co myslíte: „praskne to“?!

Vesnická častuška

Už svou píseň dozpívali
ti kulaci kulatí.
Vždycky chudákům se smáli:
„Kdo nic nemá, neplatí.“

Kdys v hospodě u muziky
býval jejich celý sál –
chudák měl kout neveliký,
krčil se v něm – jich se bál!

Hele, jak se doby mění:
kde je „zlatých časů zpěv“?
Chudákům se v džbáně pění
a kulakům v srdci hněv.

Pryč je jejich vydírání.
Pryč zelený klobouk, pás.
Jak planou kopřivu v stráni
spálil všecko času mráz.

Co se stalo s prkenicí!
Vzali ji snad rohatí?
V obcích křičí pokladníci:
Kulak daně neplatí!

„Na daně se nedostává,
vždyť to znáte, proklatě“!
(„Dobře však, že Zetka, Jáwa
stojí synům na mlatě!“)

I tuhle snad dozpívají
ti kulaci kulatí.
Když na Zetky synům mají,
tak i daně zaplatí.

Vzpomeňte si pokladníci,
co říkával Zadina:
„Dokud mám tu prkenici,
venkov jedna rodina.“

Družstvo dnes i středňák platí,
kulak pláče jediný.
Pomozte mu jeho svatí,
ať nemusí z dědiny!

2. Několikaslokové častušky ze Žďárska.
(Vesnické noviny. Za novou vesnici Žďárska, č. 14, 21. 5. 1955, s. 2 a č. 15, 28. 5. 1955, s. 2.)

3. Rubrika kritiky „Děda Rýpal vypravuje“.
(Vesnické noviny. Týdeník nové vesnice okresu velkomeziříčského, roč. 6, č. 25, 16. 6. 1956, 
s.  2; Hlas Velkomeziříčska, roč. 10, č. 1, 9. 1. 1960, s. 2.)

Děda Rýpal vypravuje …
U starého nádraží jsem potkal upoceného chlapíka, který krok, to vzdech – sem a tam, 

zase tam a sem a zase atd. Co se vám stalo, ptám se s účastí. Mně, nic zvláštního, odpovídá. 
Jsem tady pouze pro 10 q uhlí, ovšem, to mně nikdo doma neřekl, že tady budu taky pěs-
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tovat tu atletiku. Představte si, že dole v kanceláři jsem uhlí zaplatil. Tady nahoře je druhá 
kancelář, kde mně bylo potvrzeno, že jsem skutečně zaplatil a že můžu jít do skladu pro 
uhlí. Mažu tam, ale chyba lávky. Zavřeno – nikdo nikde. No tak zase zpět – do kanceláře. 
Nikdo tam, zavřeno. Co teď, říkám si. A tak lítám a hledám buď skladníka, nebo tu mladou 
paní z kanceláře. Nakonec jsem paní našel a všechna čest, byla skutečně ochotná, neboť mně 
půjčila klíče od skladu, abych konečně uhlí naložil. Přijdu, otevřu a mám znova smůlu. Ne-
byla tam ani jedna lopata. A tak zase do kanceláře a zase do skladu, no, mám toho skutečně 
dost. Nechci říkat, kolik času jsem ztratil a kolik kilometrů jsem naběhal. Ale jestli je to tak 
vždycky, tak u nás můžeme udělat přípravný tábor pro nejlepší běžce a dáme jim za úkol 
obstarávat uhlí. Skončil a klusal dál. A já taky končím. Dávám pouze za úvahu Uhelnému 
skladu, zda je potřeba zbytečně zlobit lidi z vesnice, kteří v době senoseče mají tak málo času.

Váš dědek Rýpal.

Děda Rýpal vypravuje …
Milí čtenáři! Nový rok nemohu jinak zahájit než přáním hodně zdraví a pracovních 

úspěchů vám všem. Vím, že jste rádi četli někdy i tvrdá, kritická slova, vím, že postižení se 
někdy hodně mračili a častovali mou osobu lichotivými slovy. Na věci to však nic nemění. 
Zbytečné nedostatky, chytračení a podobně budu tepat znovu, i když věřím, že budu mít 
méně příležitostí ke kritice jako dříve. I já sám si přeji, aby každý družstevník nejdříve my-
slel na společné hospodaření, ale ne jen v nočních hodinách, jak tomu bohužel v některých 
družstvech bylo, aby místo sobectví bylo ještě více lásky člověka k člověku, aby se konečně 
užitkovost družstevních zvířat nejméně vyrovnala záhumenkovým miláčkům, aby každý 
chránil a šetřil veřejný majetek, ne tak jako tlupa mladíků v okresním městě ničících pěkné, 
nové lavičky, aby se všem lidem lépe cestovalo ze zaměstnání a nebyli již nikdy podobni 
sardinkám, aby všechny naše tělocvičny byly malé pro cvičence na spartakiádu, aby to fot-
balistům v I. A třídě vycházelo bez trénování, aby, aby, aby ... Těch aby mám skutečně hodně. 
Nebudu všechny rozvádět. Jsem přesvědčen, že každý náš občan velmi dobře ví, co je správné 
a co škodí společné věci nás všech. Je jasné, že to škodlivé budu i letos pranýřovat, ať se to 
líbí, nebo nelíbí. Tolik nástupem do letošního roku, od kterého očekávám milé překvapení 
tím, že nebudu muset často pranýřovat, ale psát o hezkých věcech, o úspěších nás všech.

Váš dědek Rýpal
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