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TISKOVÉ PROSTŘEDÍ N Á R O D N Í STRANY
S V O D O M Y S L N É O D 1861 D O 1914
Ke struktuře tiskové organizace jedné české strany společenských honorací
Luboš

Velek

Národní strana svobodomyslná neměla jako tradiční strana společenských honorací
až do roku 1910 žádný vlastní deník. Po dlouhá léta byla ovšem úzce spojena s mladočeskými Národními listy, které straně sloužily pro agitaci a zároveň jako organi
zační centrum. Koncem 19. století vzrostla v souvislosti se vznikem masových a sta
vovských stran konkurence. Národní strana svobodomyslná se proto musela mo
dernizovat. V důsledku reformy došlo k profesionalizaci nejen stranické práce, ale
také žurnalistiky. Kolem strany se vytvořilo diferencované tiskové prostředí reagu
jící na různé zájmy lidí; dynamický vývoj prodělal zejména také lokální a regionální
tisk. Nakonec se Národní straně svobodomyslné podařilo získat Národní listy; měla
tak k dispozici stranické noviny, které podléhaly přímo její kontrole a kontinuálně
podporovaly její práci.

SLOVENSKÝ

ROZHLAS

Vladimír

1938-1945

Draxler

Slovenský rozhlas se svou centrálou v Bratislavě a pobočkou v Prešově vznikl v sou
vislosti se založením „Slovenského státu" a rozvinul kompletní program se zpravo
dajským, publicistickým, uměleckým, kulturním a hudebním vysíláním. Článek
osvětluje rámcové podmínky, za nichž tato stanice pracovala: tvořila součást autoritářského, nacionalistického Tisová režimu a byla vystavena snahám o prosazení
německých zájmů a německé válečné propagandy. N a slovenské posluchače se záro
veň snažily působit rozhlasové stanice spojenců na straně jedné a vysílače naci
stického Německa na straně druhé. Když v srpnu 1944 vypuklo Slovenské národní
povstání, ovládly i slovenský rozhlas boje o další směřování: zatímco slovenský
rozhlas do konce války zůstal loyální vládě, někteří jeho pracovníci zorganizovali
v Bánské Bystrici odbojovou stanici pod názvem „Slobodný slovenský vysielač",
která dva měsíce vysílala ve službách povstání.

„ÚPLNÝ PROPAGANDISTICKÝ ÚSPĚCH"?
HUMORISTICKÝ ČASOPIS „EJHLE"
Petr Kar líče k /Volker

(1944-1945)

Mohn

Humor může být účinným prostředkem k ovlivnění obyvatelstva. Toho si byl
vědom také okupační nacistický režim v Protektorátu Čechy a Morava: v době, kdy
byla německá armáda na vícero frontách stále výrazněji zatlačována, dalo se české

