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Anotace
Práce je věnována popisu vánočních svátků ve vybraném českém tisku mezi lety 1985 až 2009 se
zaměřením na tradiční vánoční témata. Cílem bylo analyzovat články s vánoční tematikou ve
vybraných denících v jednotlivých zkoumaných ročnících, vypozorovat jak se tato témata mění a
čím jsou tyto změny způsobeny, pojmenovat novinářská klišé a sterotypy a naopak vyzdvihnout
neotřelé nápady.
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Summary
This study is based on describing Christmas by selected Czech press between years 1985 to 2009
focusing on traditional Christmas themes. The purpose was to analyze Christmas themed articles
in selected journals in examined years, to observe how these themes change and why, to name
journalistic cliche and stereotypes and to highlight novel ideas.
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Úvod
Smyslem této práce je popsat, jak byly a jsou Vánoce popisovány v českém tisku od roku
1985 až do 2009, se zaměřením na tradiční vánoční témata, jako jsou stromky, kapři, dárky apod.,
a zjistit, zda se náhled novinářů na tyto témata změnil, či zůstal stejný. Během těchto 24 let se
v České republice, a nejen zde, mnoho změnilo. Technologický vývoj značně pokročil, což
ovlivnilo například spektrum vánočních dárků. Nemalou změnou pro tuto zemi byla sametová
revoluce v listopadu 1989. Změna politického systému z totalitního na demokratický,
ze socialismu na kapitalismus, zapříčinila i větší svobodu slova a tisku. Jako první jsem si
vybrala rok 1985, abych mohla posoudit informovanost o vánočních svátcích v době
socialistického politického režimu a měla srovnání s rokem 1989, což byly první Vánoce
následující po sametové revoluci. Dalším ročníkem, který jsem si vybrala byl rok 1992 a od roku
1995 do 2005 jsem postupovala periodicky po pětiletích, aby mezi jednotlivými ročníky byl
srovnatelný odstup. Posledním ročníkem byl 2009, což byly poslední Vánoce před započetím
psaní této práce. Abych ve všech periodikách určila stejné časové období v daném roce, v němž
budu články vyhledávat, omezila jsem období na advent. Každá tiskovina, kterou jsem zahrnula
mezi zdroje vyšla v adventním období příslušného roku, od pondělí následující první adventní
neděli, až po Štědrý den. Rovněž bych chtěla zjistit, zda novináři témata nějak obohacují, či
pouze čerpají z nápadů předchozích ročníků a informace o vánočních tématech přinášejí
stereotypně, nebo se je snaží nějak inovovat.
Periodika, jež jsem zkoumala, se skládala ze čtyř deníků a některých jejich příloh. V letech
1985 a 1989 to byly deníky Rudé právo a Mladá fronta: Deník ÚV SSM. Tyto tituly deníků jsem
vybírala podle toho, že Mladá fronta a Rudé právo vycházely ještě před sametovou revolucí a
jejich zachování i v pozdějších letech mi umožňuje sledovat vývoj témat a stereotypů v postupu
všech vybraných ročníků. Počínaje rokem 1992 jsem je rozšířila o bulvární deník Blesk, jež právě
toho roku začal vycházet, kvůli srovnání seriózního a bulvárního tisku, a Hradecké noviny
(později Hradecký deník). Od roku 1995 dále začaly k těmto deníkům vycházet přílohy. K již
přejmenovanému Právu (z titulu Rudé právo se stal Právo:nezávislé noviny) to je Magazín Práva,
k Mladé frontě, později Mladé frontě DNES, MAGAZÍN DNES + TV. K deníku Blesk vychází
příloh několik. Z nich jsem vybrala pouze Nedělní Blesk a Blesk Magazín.
Články s vánoční tematikou jsem roztřídila podle jejich témat a v průběhu let popisuji jejich
změny, zdůrazňuji příspěvky, které se vzájemně podobají nebo jež se naopak liší od ostatních.

1

Vyhledávám výrazy, slovní spojení a obraty, jež se často opakují. První téma se zabývá církevní
povahou Vánoc, jež zde v době socialismu nemohla být ani zmiňována a klesání či stoupání její
intenzity v letech 1989 až 2009. Druhá kapitola je zaměřena na pocit solidarity a soucitu v období
Vánoc. Články z této kapitoly mají za úkol tzv. „brnkat na naši citlivější notu“. Další jsou na řadě
tradiční vánoční témata, totiž články, které se zabývají klasickými atributy vánočních svátků.
Sem řadím adventní trhy, kapry, stromky, ozdoby, dárky a „nosiče dárků“. Do této kapitoly ale
zařazuji i články, které Vánoce popisují jako spíše nepříjemné svátky. Hlavním tématem jsou zde
deprese a sebevraždy. Tématem čtvrté kapitoly jsou rozhovory s celebritami, uskutečněné u
příležitosti Vánoc, a ankety mezi lidmi.
Cílem této práce je i zhodnotit, zda se novináři vánočním tématům nevěnují stereotypně a
snaží se ke každému tématu přinést i něco nového, nebo pouze přejímají nápady z předchozích
článků.
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1)Vánoce jako církevní svátek
Vánoce jsou samozřejmě všemi vnímány jako původně církevní svátek. Přestože se
nemusíme hlásit k nějaké církvi či dokonce být věřící, Vánoce většina z nás slaví a vnímáme
jejich náboženský aspekt. Křesťanské Vánoce jsou postaveny na příběhu zrození Spasitele Ježíše
Krista, přestože v literatuře je většinou datováno na jaro. Když však z Východu proniklo
křesťanství do Říma, střetlo se s kultem narozením nepřemožitelného Slunce, jehož svátek
připadl na 25. prosince. Důležité byly také saturnálie, nejpopulárnější římské svátky konané na
počest Saturna, boha osiv, které začínaly 17. prosince. Církev tedy stanovila 25. prosinec jako
svátek Narození Páně. Obraz dítěte v jeslích a jeho matky, kteří jsou oba uctíváni, se zalíbil
lidovým vrstvám kvůli kontrastu s velkolepostí chrámů s chudobou prostředí Spasitelova
narození.
Ačkoliv o náboženské povaze Vánoc všichni vědí, byla v Čechách doba, kdy se o ní kvůli
politickému řežimu nesmělo příliš hovořit, natož, aby se o ní zmiňoval tisk. Zmiňuji samozřejmě
dobu socialismu, kdy byl obsah tisku kontrolován nejen kvůli náboženským projevům.
1a) Znamenalo zrušení cenzury vyšší informovanost o Vánocích jako církevním svátku?
Listopadová revoluce v roce 1989 znamenala především změnu politického a
ekonomického systému České republiky. Výměna totalitního režimu za demokratický měla
pochopitelně vliv i na soudobý tisk. Obsah novin a sdělovacích prostředků všeobecně již nebyl
kontrolován státními orgány a novináři mohli volně projevovat své politické názory bez obav
z postihů. Toho využili již v samotném průběhu sametové revoluce probíhající od 17. listopadu
do 29. prosince 1989. Už první „svobodné Vánoce“ se v tisku odrážely kritizováním
komunistického režimu a i typicky vánoční témata byla k tomuto kritizování využita. Jako
příklady k srovnávání jsem z tohoto období zvolila deníky Mladá fronta a Rudé právo
v adventních obdobích let 1985 a 1989.
V roce 1985 se v Mladé frontě, tehdy s podtitulkem Deník Ústředního výboru Svazu
socialistické mládeže, vánoční témata omezovala na apolitická či alespoň politicky nezávadná.
Téměř všechny články se zaměřovaly na vánoční přípravy z pohledu „obyčejných“ lidí.
Typickým příkladem je zpráva s názvem Maratón v Kotvě z 21.prosince. Jeho autorka, Vlaďka
Kučerová, udělala rozhovor se třemi učni oboru prodavač, kteří v rámci své praxe vypomáhají
v obchodním domě Kotva s předvánočním náporem zákazníků. Dalším podobným zástupcem je
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článek z vánočního čísla nazvaný Jistoty nejen vánoční. Ten v krátkosti popisuje prožití Vánoc
lidí několika profesí. Všechny vánočně zaměřené články se ovšem vyhýbají církevnímu aspektu
Vánoc.
Rok 1989 v Mladé frontě v tomto směru kombinuje dvě nově nabyté svobody –
představovat Vánoce jako původně církevní svátek a kritizovat odcházející politický systém.
Obojí redaktoři Mladé fronty zkombinovali v článku z 24. prosince 1989 Neseém váám noviiny1.
Přinášejí v něm různé zprávy o porevolučních událostech a každá událost je nazvána podle
popěvku z nějaké koledy. Spojují příběh o počátku letopočtu s počátkem nové éry demokracie
v Československu.

Například

odstavec

nazvaný

Poslouchejte,

křesťané...

se

zabývá

odposlouchávacím zařízením, které se nadále bude používat jen při pátrání při závažných
trestných činech.
V Rudém právu probíhal tento vývoj odlišným způsobem. Jako v oficiálním deníku
komunistické strany v něm více vystupuje do popředí politická propaganda a ztotožňování se
s vládnoucím režimem. Příkladem je už titulek Poctivá a kvalitní práce stavbařů je dárkem všem,
který se objevil na titulní stránce 24. prosince 1985, přičemž článek se zabýval chválou výstavby
veřejných budov a zařízení, jež proběhly toho roku. Ještě v tomto směru výraznější je úvaha Ať
září hvězdy míru2 na stejné straně. To, co začíná jako zamyšlení se nad vánočním časem, se
později zvrtne v chválu budovatelské činnosti československého lidu a prohlašování kvalitnější a
levnější výrobní činnosti za lepší způsob života.
Dalším zajímavým článkem tohoto vánočního čísla je článek Na čekané s lovci komet,
který byl otištěn na třetí straně. Jeho námětem je Halleyova kometa, která se měla znovu objevit
v roce 1986. Přestože v textu je jmenováno několik slavných osobností, kterým měla tato kometa
ovlivnit život, nikde se autor či autorka nezmiňuje o legendě, podle níž měla Halleyova kometa
být Betlémskou hvězdou, jež měla vést Tři krále do Betléma.
Zatímco v deníku Mladá fronta v roce 1989 její redaktoři ihned začali využívat svobod,
které jim listopadová revoluce přinesla, v Rudém právu se tento rok podobal Mladé frontě v roce
1985. Články s vánoční tematikou se nadále vyhýbaly církevním i politickým námětům a spíše se
zaměřovaly na příběhy o prožívání Vánoc různých lidí. Například v krátkém článku Místo kapra
1

Celý článek je v příloze 1

2

viz. Příloha 2
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smažený žralok na druhé straně vánočního čísla popisuje autor Štefan Němeth Vánoce loňského
roku MUDr. Juraje Gémeše strávené v Lybii. Dalším takovým zástupcem je článek Každý hledá
svoji hvězdu od Miroslava Fládra, který českému čtenáři přibližuje tradiční slavení Vánoc
v Bulharsku.
Ani v jednom z obou vybraných let se v deníku Rudé právo neobjevoval jakýkoliv náznak
církevního původu vánočních svátků. Jedinou výjimku v tomto směru tvoří zpráva ČTK ze dne
24. prosince 1989, která informuje o vysílání půlnoční mše Českou televizí, protože se však jedná
pouze o krátkou zprávu informující o této události, nelze ji tak k článkům o církevním aspektu
Vánoc snad ani přiřadit.
Shrnutí:
Na těchto dvou konkrétních případech se tedy ukázalo, jaký vliv měla Sametová
revoluce v listopadu a prosinci 1989 na náměty vánočně tematických článků. Deník Mladá
fronta ihned zareagoval na politické události a začal se o Vánocích jako původně církevním
svátku zmiňovat, ačkoliv spíše jen tak na okraj a společně s kritizováním komunistického
režimu nebo oslavou 17. listopadu. Naproti tomu v Rudém právu v letech 1985 a 1989 přešli
od politické propagandy, která měla o Vánocích nejčastěji podobu oslavy budovatelské a
výrobní činnosti k lidským příběhům a k oslavám Vánoc „obyčejnými“ lidmi.
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1b) Jak se měnila intenzita informovanosti o Vánocích jako církevním svátku mezi léty 1985 –
2009 ? Kdy byla tato informovanost nejvyšší?
Jak již bylo popsáno výše, v roce 1985 v českém tisku nemohly být Vánoce jako církevní
svátek prezentovány z čistě politických důvodů. Komunistický politický režim neschvaloval
náboženství jako takové, a proto ani vánoční svátky nemohly být výjimkou.
Listopad 1989 už ovšem přinesl v tomto směru novinářům větší svobodu a redaktoři
deníku Mladá fronta jí při první příležitosti ihned využili, avšak pouze jako prostředek ke
kritizování a vysmívání se bývalému režimu. Církevní téma je zde zastoupeno pouze
prostřednictvím známých popěvků vánočních koled, které jsou užívány jako nadpisy ve
vánočním vydání. Objevují se takové úryvky z koled jako např. Pojďme spolu do Betléma,
Neseém váám noviiny... nebo Poslouchejte, křesťané. Toto bych ani jako informovanost
neoznačila, neboť redaktoři Mladé fronty nepodávají žádné informace, texty těchto článků se ani
netýkají pouze vánočních témat. Redaktoři tyto nadpisy a popěvky využívají, protože po dlouhé
době zkrátka mohou.
Výjimkou je krátké zamyšlení od Milana Vodičky s již zmiňovaným názvem Pojďme
spolu do Betléma. Autor totiž začíná vyprávěním příběhu o třech mudrcích, které Herodes poslal
do Betléma za právě narozeným Ježíškem. I on ale tento příběh využívá pouze jako metaforu a
také jako úvod ke své reflexi nad českou povahou.
Ani rok 1992 neznamenal pro toto téma nějaký významný skok. V mnou zkoumaných
denících se objevily pouze dva články s církevní tématikou. První byl v Rudém právu a vyšel
18. prosince v rubrice Styl. Arnošt Tabášek se zde pod nadpisem Tajemství biblického příběhu
zaobírá historií výroby a významu betlémů, kterou popisuje správkyně z Národního muzea.
Druhý se objevuje v Mladé frontě 24. prosince a náznak náboženského tématu se opět objevuje
pouze v názvu. Článek s nadpsiem Kde Ježíšek třepe měšcem (Novodobá koleda: Narodil se
mecenáš, radujte se!) se totiž zabývá podnikateli a hlavně sporotovními nadšenci, kteří
sponzorují své oblíbené sportovní týmy.
Ve vánočním čísle Blesk Magazínu v roce 1995 se konečně objevuje první článek s ryze
církevním tématem – Kapr zavoní i v kostele. Jedná se o rozhovor autorky Miluše Vrtlíkové
s biskupem Josefem Kouklem. Ačkoliv redaktorka se biskupa vyptává rovněž na dárky a na zcela
ne-vánoční témata, dotýká se také Vánoc jako církví určeného data pro Ježíšovo narození.
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Církevní aspekt Vánoc je v roce 2000 zastoupen pouze prostřednictvím fejetonů a
zamyšlení. Nejdříve se objevila úvaha Advent je výzvou k zamyšlení nad stylem našeho života
v Hradeckých novinách dne 20. prosince. Její autor, Josef Potoček, se převážně zamýšlí nad
směrem, kterým se ubírá lidstvo, ale také poukazuje k událostem, které se udály na počátku
našeho letopočtu a které považuje za stále aktuální. Dalším je zamyšlení pražského arcibiskupa,
nyní již kardinála, Miloslava Vlka. Narodil se Kristus, náš pán bylo otištěno v deníku Mladá
fronta DNES 23. prosince. Kardinál Vlk v něm využívá příběh narození Krista, aby vybízel ke
vzájemné lidské solidaritě, které je podle něj na světě velmi málo. Posledním je krátká úvaha
Martina Jana Stránského Víra jako klíč k dnešní době, která je otištěna na téže stránce jako
příspěvek kardinála Vlka. I když by k tomu název mohl svádět, nevybízí nás autor k přihlášení se
k nějaké círvi. Přestože se zamýšlí nad vztahem Čechů k této instituci a náboženství samému,
nabádá nás spíše k uznání nějakého vyššího principu, čímž nemusí být přímo Bůh, protože, dle
jeho názoru, bez jakékoliv víry nejsme schopni skutečně demokratického myšlení. Všechny tyto
příspěvky ovšem spojuje jeden z přítomných motivů, motiv konce tisíciletí. Tito tři autoři jej
spojují s dobou zamýšlení se nad budoucností, ale rovněž s hodnocením přítomnosti a minulosti.
V roce 2005 se ale počet článků, které se zabývají církevním původem Vánoc značně
zvýšil a nejvíce k tomu přispěla Mladá fronta DNES. 24 adventních hodin s kardinálem bylo
otištěno v týdeníku MAGAZÍN DNES 15. prosince 2005. Milan Vodička přináší reportáž o dni
stráveném s kardinálem Miloslavem Vlkem. Vedle typicky reportážních pasáží, kdy kardinál ten
den navštívil město Chomutov používá autor i úryvky rozhovoru s kardinálem o tom, co pro něj
Vánoce znamenají, jak je oslavuje apod. O týden později vyšla ve stejném týdeníku série
fotografií Ježíš tady a teď.3 Fotografka Nguyen Phuong Thao vytvořila unikátní projekt, ve
kterém přenesla příběh Ježíše Krista do doby socialismu a později i kapitalismu. S Pavlem
Liškou v hlavní roli Ježíše připravila dvanáct obrazů zachycujících zásadní okamžiky Ježíšova
života. Text u jednotlivých fotografií popisuje, co měl společný život Ježíše ve starověku
s životem, který by měl Ježíš v Čechách, kdyby se narodil jako „Husákovo dítě“ někdy
v polovině sedmdesátých let. Rovněž jsou zde citována evangelia, aby si čtenář mohl paralelní
příběhy porovnat, a přehledný seznam všech postav a jejich činy v příběhu evangelií.
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V denících se sice objevovaly články zaměřené na církevní původ vánočních svátků, ale
nejedná se o žádná nově zpracovaná témata. Například v Mladé frontě DNES z 23. prosince vyšel
článek Ať jsou Vánoce každý den od kardinála Miloslava Vlka, ve kterém popisuje význam
Vánoc, jenž sice pro většinu lidí není spojen s Kristovým narozením, ale přesto jsou pro ně
Vánoce svátky, kdy odloží své sobectví a pomáhají si. Tento článek se tématicky téměř shoduje
s článkem kardinála Vlka Narodil se Kristus, náš Pán, jenž vyšel na den přesně před pěti lety
také v deníku Mladá fronta. Výjimkou je sice krátký, ale mezi záplavou dohad o existenci Ježíška
či vybízení k lepšímu chování než po zbytek roku alespoň trochu vybočující článek Jak to bylo
s Ježíškovým rodištěm a jesličkami z Hradeckých novin rovněž 23. prosince. Jeho autor Pavel
Jégl totiž v krátkosti osvětluje, proč se Ježíš narodil zrovna v Betlémě. Spíše než z pohledu
náboženského se zabývá tímto tématem z historického hlediska. Josef s Marií totiž do Betléma
přišli kvůli tehdejšímu sčítání lidu, které nařídil císař Augustus.
Ani v roce 2009 tisk nezapomněl na české duchovní, tentokrát ovšem není zastoupen
kardinál Vlk. V Hradeckém deníku byl 23. prosince uveřejněn rozhovor s biskupem
královéhradecké diecéze Dominikem Dukou. Ivana Fričová, autorka rozhovoru, se biskupa ptá na
často opakované otázky týkající se Vánoc v dětství, dárků, nakupování, ale také například zda mu
nevadí lidé, kteři jsou sice nevěřící, ale přesto chodí na půlnoční mši. Druhým takovým
zástupcem je rozhovor nazvaný Rebel s počínající svatozáří Tomáše Poláčka v MAGAZÍNU
DNES s Františkem Líznou, členem jezuitského řádu a farářem v kostele ve Vyšehorkách. I on se
samozřejmě vyptává na vzpomínky na Vánoce v dětství a co pro něj vlastně tyto svátky
znamenají. Ani on však nezůstává pouze u tohoto tématu. V témže čísle tohoto týdeníku vyšla
také reportáž Štědrý večer v Betlémě, jejím autorem je Jan Malinda. Reportér strávil Štědrý večer
loňského roku ve městě Ježíšova narození. I když pochopitelně popisuje i politickou situaci a
průběh samotného cestování po městě, také se účastnil oslav Štědrého večera na Betlémském
náměstí a půlnoční bohoslužby.
V deníku Blesk vyšel ve středu 23. prosince 2009 ještě jeden článek, který sice tak
doslova nesouvisí s představováním Vánoc jako církevního svátku, ale v tomto směru trochu
připomíná situaci v Mladé frontě roku 1989. To je český politický betlém: Všechno je naruby!4 je
spíše fotografickou koláží, kde do obrazu klasického vánočního betléma jeho autoři dosadili
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postavy ze současné politické scény a připojili k jejich fotografiím ironické popisy, proč si
zaslouží právě tuto postavu z jinak poklidné a dojímavé scény. Autoři se strefují téměř do každé
známé osobnosti v české politice od prezidenta Václava Klause až po potomka manželů
Paroubkových. Tento článek připomíná Mladou frontu v roce 1989 právě tím, že využívá betlém,
tedy původně církevního předmětu, jako nástroj ke kritizování politiky, i když narozdíl od roku
1989 ne bývalé, ale současné.
Shrnutí:
Intenzita informovanosti o Vánocích jako církevním svátku byla mezi lety 1985 až
2009 stoupající. Zatímco v roce 1985 zde kvůli totalitnímu režimu neschvalující náboženství
nebylo zmíněno o spojení Vánoc a církve ani slovo, v roce 1989 už se na tuto spojitost
upozorňovalo i když pouze prostřednictvím titulků. Ze zkoumaných ročníků se v roce 1992
objevil první článek zaměřený převážně na církevní tematiku, konkrétně zaobírající se
historií betlémů. V roce 1995 už byl otištěn první z několika následujících rozhovorů
s duchovními. Tento rok se jednalo o biskupa Josefa Koukla. Další rozhovor vyšel až v roce
2005 a tentokrát byl zastoupen kardinál Vlk. V roce 2009 se už ale jednalo o dva příspěvky
tohoto druhu – rozhovor s Dominikem Dukou v Hradeckém deníku a rozhovor
s Františkem Líznou v MAGAZÍNU DNES. Od roku 2000 se navíc v denících pravidelně
objevují tzv. „vánoční zamyšlení“ a to nejen od duchovních, ale i od novinářů. Věsměs nás
všechny nabádají k zamyšlení nad končícím rokem (v roce 2000 dokonce nad končícím
tisíciletím) a k lepšímu chování k lidem okolo nás. Článek s touto tematikou, který považuji
za opravdu zajímavý jsou série fotografií Ježíš tady a teď, která vyšla v MAGAZÍNU DNES
v roce 2005. Ten se totiž pokouší přenést příběh Ježíše do nedávné a současné doby.
Nejvyšší informovanost o církevním aspektu Vánoc tedy byla až v roce 2009. Poté,
co dvacet let jen velmi pomalu stoupala, v letech 2005 a 2009 se počet takto tematicky
zaměřených článků najednou viditelně zvýšil.
V tomto tématu se často objevuje motiv nabádání čtenářů k zamyšlení nad duchovní
atmosférou Vánoc a k laskavosti k ostatním lidem. Toto nabádání k „lepšímu chování“
nejen ve vánočním čase je možno považovat za vánoční stereotyp. Navíc články ve stylu
úvahy nejčastěji píší sami duchovní.
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2) Vánoce jako období lidského soucitu a vzájemné solidarity
Vánoční příspěvky duchovních hodnostářů, které jsem popisovala v předešlé části práce,
hojně nabádaly čtenáře, aby se o Vánocích k lidem chovali lépe. Je pravda, že vánoční atmosféra
v nás podněcuje snahu o lepší chování, alespoň v tuto roční dobu. Novináři to samozřejmě vědí, a
proto nezapomínají pravidelně články s touto tematikou zařazovat. Příspěvky tohoto typu se
objevují ve všech mnou zkoumaných ročnících s jedinou výjimkou, rokem 1995. Ačkoliv je to
nemá žádné logické opodstatnění v adventním období tohoto roku jsem ani v jednom z deníků
nenašla žádný článek, který by byl takto zaměřený.
2a) Téma charity
Jako první se podíváme na články zabývající se charitativní činností. Nejvíce článků se
zabývá charitou pomáhající dětem. V roce 1992 se v mnou zkoumaných periodikách objevilo
několik zpráv o charitativní sbírce pořádané na Pražském hradě, kde byla umístěna kasička, kam
mohli lidé přispívat na konto SOS dětských vesniček. V Mladé frontě o tom informovali
prostřednictvím dvou krátkých zpráv. 7. prosince o zahájení sbírky a poté 22. prosince o prozatím
vybrané částce. Deník Rudé právo té samé charitativní sbírce věnuje rozsáhlejší zprávu.
Pochopitelně rovněž informuje, kolik se již ve sbírce vybralo, ale zpráva je obohacena také o
vyjádření příslušníka hradní stráže, ve které dny se pravidelně vybírá nejvíce, jací lidé nejčastěji
přispívají a darovaném masivním zlatém náramku, který se v kasičce objevil. Další podobná
akce, o které noviny informovaly, proběhla až v roce 2000. Byla to sbírka Vánoční strom radosti
a o informovaly o ní Hradecké noviny 9. prosince prostřednictvím rozhovoru s jedním
z pořadatelů. Na rozdíl od sbírky uskutečněné v roce 1992 na Pražském hradě, která byla
popisována pouze informativním způsobem, sbírka Vánoční strom radosti uskutečněná v roce
2000, už je charakterizována jako „charitativní akce, jejímž cílem je splnit sny dětí z vybraných
dětských domovů“.5 O pět let později, kdy o současném ročníku akce Strom radosti informovaly
Hradecké noviny znovu, už si zástupci dětských domovů, které se akce účastnily, vyzvedli
„zabalená tajemství“, jak autor dárky nazval.
Zajímavou výjimkou vedle článků pouze informujících o probíhajících charitativních
sbírkách je příspěvek v Mladé frontě DNES z 22. prosince 2009. V příloze Peníze byl otištěn
několikastránkový článek Jolany Novákové Návod na dobré skutky. Autorka v článku radí, podle
5
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čeho vybírat dobročinnou akci, abychom nedarovali peníze podvodníkům, jaké informace o
instituci pořádající sbírku si máme zjistit apod. Vedle těchto praktických obecných rad je součástí
tohoto článku i přehled nejrůznějších sbírek, roztříděných podle toho, na co chceme přispět –
děti, senioři, postižení, katastrofy, ochrana přírody. Jako dobrý nápad se mi jeví také návod, jak si
snížit odvod daně právě tím, že přispějeme na některou z dobročinných akcí, který je součástí
článku a který určitě zvýšil motivaci čtenářů někoho obdarovat.
Soucit, který se nejvíce projevuje právě o Vánocích, se ovšem neomezuje v novinách
pouze na charitativní akce a sbírky. Dalším typem článků takto zaměřených jsou reportáže a
zprávy z různých zařízení. V roce 1985 se objevuje hned první takový příspěvek. Budou mít
příjemné Vánoce bylo vytištěno v Rudém právu 23. prosince. Jedná se o krátkou reportáž ze
Žilinského penzionu pro důchodce, která popisuje, jak zde probíhají přípravy na Vánoce.
Miroslav Zeman, autor článku, se snaží o co nejoptimističtější ladění článku, a to nejen co se týká
oslav Vánoc ale vůbec každodenního života v tomto zařízení. I v roce 1989 se v období
vánočních svátků objevil článek podobného ražení. Bylo to ve vánočním čísle Rudého práva.
Domov je ovšem psán formou dopisu, který píše vychovatelka Jana Ondráčková z dětského
domova Velichov. Od roku 1989 se ovšem tyto články v mnou zkoumaných periodikách
neobjevovaly. Tyto dva uvedené příklady jsou jedinými zástupci.
2b) Příběhy „obyčejných“ lidí
Dalším tématem, které se v tuto roční dobu hojně v novinách vyskytuje, jsou příběhy
„obyčejných“ lidí. Toto označení pochopitelně nemá žádný pejorativní nádech. Jedná se totiž o
příběhy lidí, kteří nejsou nijak slavní. Spíše mají na čtenáře působit jako lidé, které můžeme
denně potkat na ulici. Mají nám připomínát nás samé. Tyto příběhy se v mnou zkoumaných
periodikách objevují od roku 1985 až do roku 2009, bez ohledu na politický režim či ekonomický
a technologický rozvoj.
O zástupci tohoto tématu z roku 1985 jsem se již zmiňovala výše. Jedná se o článek
Jistoty nejen vánoční z deníku Mladá fronta. Domnívám se, že objevení se tohoto tématu v tomto
roce bylo do jisté míry dáno jeho politickou nezávadností a politickou ideou oslavující
socialistického člověka. I v roce 1989, i když se politická situace náhle změnila, se objevuje
příspěvek podobného typu. V Rudém právu byl na Štědrý den otištěn rozhovor Předvánoční
povídání v Baltimoru aneb Karla Šťastného působení v Americe od Josefa Nývlta. Rozhovor byl
s panem mužem, který emigroval do Spojených států amerických a zde se stal zaměstnancem
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pojišťovny. V roce 1992 se zase objevila krátká reportáž Osamělé vánoce robinsonů ze Zlína
v Mladé frontě. Pojednávala o dvou cestovatelích, kteří se rozhodli strávit vánoční svátky na
ostrově Nelson u Jižní Ameriky. Celkem zajímavý je ovšem zástupce takto laděných článků
z roku 2000. Přišel na svět 24. 12. a jmenuje se Ježíšek6 vyšlo v Mladé frontě DNES a autorkou
je Jana Jandová. Článek je o panu Janu Ježíškovi, který se dokonce narodil 24. prosince. V roce
2005 se články s lidskými příběhy objevují pouze v deníku Mladá fronta DNES. Na titulní straně
posledního předvánočního čísla, tedy 23. prosince, byla v Mladé frontě DNES otištěna vánoční
fotografie dvanácti miminek, která se narodila těsně před Vánocemi. V ten samý den se v Mladé
frontě DNES objevil také článek Největší dárky jsou už rozdané, který napsala Jana Blažková
spolu s dalšími zpravodaji MF DNES. Redaktoři pátrali po lidech, kteří ten rok někomu
zachránili život a přináší příběhy čtyř zachránců a zachráněných. U těchto srdceryvných příběhů
ovšem nechybí vyjádření psycholožky, která vysvětluje jednání zachránců tím, že jednají
automaticky. Do třetice se v tomto vydání Mladé fronty DNES objevuje článek Třináct dětí,
třicet pět řízků a pokoj plný dárků seznamující nás s rodinou Rosnerových, kteří adoptovali
třináct postižených dětí z ústavů. Ani v roce 2009 se noviny nezapomněly zaobírat podobnými
náměty a tento rok se první z nich objevil na stránkách tisku dokonce už 11. prosince, i když se
jednalo pouze o příspěvek do pravidelné rubriky Příběhy řádků důvěry v Hradeckém deníku, kam
šestiletý Lukášek napsal dopis, ve kterém si od Ježíška pod stromeček přeje babičku a dědu.
Další článek byl otištěn 22. prosince v Mladé frontě DNES, a to Děti mají Vánoce dvakrát,
reportáž od od Dagmar Langové o profesionálním hasiči, jež musí každé tři roky mít službu,
takže jeho rodina slaví Štědrý den dokonce dvakrát. 23. prosince 2009 se těchto článků objevilo
hned několik v několika periodikách. V deníku Právo to byl článek s názvem Davídek stráví
Vánoce se zlomeninou, ale doma, který napsal Jan Trojan o čtyřletém chlapci, jehož na vánoční
svátky propustili z nemocnice. Zpráva s podobným námětem se objevila i na titulní straně tohoto
deníku. Na rozdíl od malého Davida, jehož příběh byl vybrán v podstatě náhodou, však osudy
Natálky Sivákové deníky sledovaly již předtím. Tentokrát se ale nejednalo o zprávu o jejím
zdravotním stavu či postupu trestního stíhání činitelů jejích zranění, ale naopak o tom, jak jí lidé
z celé republiky posílají vánoční dárky a jak se její rodina chystá prožít Štědrý den. V deníku
Právo se objevil ještě jeden takovýto článek, tentokrát více vánočně naladěný. Vladimír Plesník
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se rozhodl psát o berlínském architektovi, který se každoročně ve vánoční čas vzdá svého
zaměstnání a v ulicích Berlína hraje na flašinet. Posledním článkem v tomto roce je reportáž
Tomáše Poláčka v MAGAZÍNU DNES Bezdomovci slaví Vánoce7. Reportéři se několikrát sešli
s párem bezdomovců, kteří žijí blízko Prahy, v reportáži odvyprávěli jejich příběh a také pro ně
uspořádali předvánoční hostinu. Mě osobně připadala reportáž místy příliš zidealizovaná a trochu
zromantizovaná. Příběh obou bezdomovců dokonce v některých chvílích připomínal červenou
knihovnu.
Shrnutí:
Lidské příběhy tedy ve vánoční čas pravidelně v novinách objevovaly. Ať už to bylo
z důvodu jejich politické nezávadnosti v roce 1985, nebo zkrátka proto, že čtenáři samotní
tyto články chtějí. Toto téma by se mohlo objevovat v průběhu celého roku. Vždy probíhá
nějaká charitativní akce a vždy se najde nějaký „obyčejný“ člověk, o němž je možno psát.
V období Vánoc se však lidé kvůli sváteční atmosféře o tato témata více zajímají a novináři
toho využívají méně, než by možná mohli. Co se týče charitativních akcí, upozorňují na ně
především prostřednictvím zpráv. Zpravodajství je ale základem deníků. Příběhy
„obyčejných“ lidí zase přinášejí v období Vánoc čtenářům i hezké zprávy v čase, kdy více
než během zbytku roku nechtějí číst jen o špatných událostech, a novináři jich nepřinášejí
zase tak mnoho, aby jimi byl čtenář příliš přehlcen.
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Příloha 6
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2c) Téma vězňů
Dalším tématem, kterému se periodika v adventní čas často věnovaly, byly příběhy
českých vězňů. Nejvíce se tyto články objevovaly v roce 2005 a jeden zástupce i v roce 2009.
První z těchto článků v roce 2005 vyšel již 5.prosince. Jednalo se o krátkou zprávu z České
tiskové kanceláře v deníku Blesk Vězni rozdávali rodinám dárečky, ve které autor popisuje
provizorní a předčasnou oslavu Vánoc v Pankrácké věznici. Vzhledem k tomu, že článek byl
otištěn v bulvárním deníku, tak nejvíce prostoru věnuje tomu, jaké pocity měli sami vězni a autor
zřejmě omylem dvakrát zopakoval tutéž informaci, kde vězni nakoupili své dárky. Druhým
článkem s takovým tématem v roce 2005 je Ve vězení stráví 19. Vánoce otištěný v deníku Mladá
fronta 16. prosince a napsaný Janem Vacou. Tento článek by se dal také zařadit mezi lidské
příběhy, neboť se zabývá pouze jediným vězněm, nejdéle vězněným člověkem v České republice
Zdeňkem Vocáskem. Popisuje jak probíhá jeho pobyt ve věznici a jaké jsou jeho šance na
propuštění. Vedlejším tématem je také stav obsazení českých věznic obecně. V tomto roce se
články z vězení objevovaly patrně nejvíce, posledním příkladem je totiž pouze krátká zpráva
z 23. prosince 2009 z Hradeckého deníku I vězni dostanou kapra. Ta však pouze informuje o
tom, jak budou probíhat vánoční oslavy ve všehrdské věznici.
Shrnutí:
Proč se tímto tématem noviny v době Vánoc zabývají je celkem pochopitelné. Chtějí
lidem připomenout ty ne-šťastné, kteří nemohou trávit Štědrý večer se svou rodinou a
navíc tak podporují pocit lidského soucitu, který se v adventní čas hlásí více než během
roku.
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3) Tradiční vánoční témata
V této kapitole se budu zabývat tradičními vánočními tématy, která k Vánocům řadíme a
novináři se jim věnují v adventní čas nejvíce. Jedná především o vánoční symboly, bez kterých si
vánoční svátky snad ani neumíme představit. Vedle těch optimistických, jako jsou adventní trhy,
kapři, stromky, ozdoby, dárky apod., se ovšem zmíním i o těch méně šťastných, např. vánoční
deprese.
3a) Adventní čas a přípravy na Vánoce
Začátek adventu
Prvním tématem, kterým se budu zabývat, jsou články informující o adventním čase a
přípravách na vánoční svátky, protože začátkem adventu vlastně oslavy Vánoc začínají. Advent
je období zahrnující čtyři neděle a končí Štědrým dnem. Toto období zahrnuje několik svátků,
které krátí dobu čekání a přípravy na samotný Štědrý den. Kromě článků zabývající se adventem
jako kalendářním a církevním období sem rovněž zařadím reportáže a zprávy z tradičních
adventních trhů.
Jako první se v adventním čase objevují pochopitelně zprávy informující o samotném
začátku adventního času. Tyto články jsou otištěny vždy, tedy pokud se v ten rok vůbec objeví,
v pondělí po první adventní neděli. První takový článek se ovšem objevil nejdříve v roce 2000
v Mladé frontě DNES a to ještě jeho autorka Martina Macková využila všeobecné zmatenosti a
možná i nevědomosti o tom, kdy doopravdy začíná advent. V příspěvku Začal advent nebo ne?
Lidé tápou, který byl otištěn ve středu 29. listopadu si totiž za své téma autorka zvolila chybně
zvolený začátek adventu. Ten v roce 2000 chybně spočítali nejen lidé, ale i výrobci kalendářů
nebo Česká televize, která každoročně vysílá seriál adventních koncertů. V roce 2005 již o
začátku adventu informovaly deníky dva a oba dva tak učinily 28. listopadu, tedy v pondělí po
železné neděli. V deníku Blesk se tak stalo prostřednictvím fotografie ze setkání obyvatel
Strakonic, kteří přihlíželi slavnostnímu zapálení první svíčky adventního věnce. Hradecké
noviny, kde se objevilo druhé upozornění, informovaly o podobných akcích, ale neomezily se
pouze na jedno místo. Článek Předvánoční čas již nastal se skládá ze tří malých zpráv, stylem
podobných té v deníku Blesk, pouze informují o podobných akcích na několika místech. Pondělí
30. listopadu 2009, po železné neděli v tomto roce, se rovněž objevila pouze dvě upozornění na
začátek příprav Vánoc. Zpráva v Mladé frontě DNES se opět nijak neliší od předchozích
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příkladů. Advent začal, Vánoce se blíží jsou fotografie ze Staroměstského náměstí v Praze,
z českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. a Mírového náměstí v Ústí nad Labem, kde
byly u příležitosti začátku adventu rozsvíceny vánoční stromy a zahájeny tradiční trhy. Na rozdíl
od předchozích podobných zpráv z roku 2000 a 2005 ovšem tato krátká zpráva obsahuje i
informaci o původu slova advent a co vlastně advent představuje, i když se jedná pouze o jedinou
větu. Jako jediné námětově originální oznámení začátku adventu se jeví oznámení z Hradeckého
deníku. Ovšem pod fotografií s titulkem Začíná advent. Na věncích zaplály první svíce je text,
který originalitou nijak nevyniká. Přestože neinformuje o oslavách začátku adventu v nějakém
městě jako všechny ostatní příklady, jež jsem uvedla, i tak pouze připomíná několik činností,
které se k adventu vážou jako např.adventní trhy, nakupování dárků atd. a nezapomíná ani
připomenout pohodu, kterou mají vánoční svátky přinášet. Celý text se mi v podstatě jeví jako
soubor klišovitých vět, které nám mají připomínat svátečnost provázející adventní čas.
Shrnutí:
Články oznamující začátek adventu tedy nevynikají přílišnou originalitou. Většina
z nich vlastně jen oznámí, že začal advent a upozorní na nějakou akci, která se u této
příležitosti konala. Jedinou výjimkou jsou fotografie v Hradeckém deníku v roce 2009
Začal advent. Na věncích zaplály první svíce. Text u nich je však kýčovitý a nijak
informativní. Dalším vybočujícím článkem je ten, který se objevil jako první, Začal advent?
Lidé tápou. K jeho originalitě však přispěla veřejná zmatenost a chyba všech, kteří špatně
spočítali, kdy advent vlastně začíná, tedy ji nemůžeme připsat jeho autorce. Trochu
překvapivě ani jeden z článků, které se zabývají začátkem adventu, vlastně podrobněji
nevysvětluje, jak advent vznikl a co vlastně oslava adventu znamená.

Adventní trhy
K času adventu patří i tradiční adventní trhy u nás, ale i slavné trhy v zemích našich
sousedů. Ty začínají s příchodem adventu. Dříve se konaly všude ve větších městech a končily až
na Štědrý den. Novináři pravidelně přinášejí pozvánky a reportáže na adventní trhy. První takový
článek jsem objevila již v Rudém právu 23. prosince 1985. Jednalo se o krátkou reportáž Na
vánočním trhu od Karla Rouče z německého města Freiberg, kde se každý rok konají vánoční
trhy. Další se ovšem objevil až o deset let později 2. prosince 1995 v deníku Blesk. Článek
nazvaný Advent nabízí vánoční pohodu přináší pozvánky na různé akce konané v souvislosti
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s adventním časem. V úvodním odstavci, kde chtějí redaktoři lidi na tyto akce nalákat, se snaží
navodit „pohodovou“ atmosféru adventního času, kdy by se lidé neměli stresovat úklidem a
dárky. V deníku Blesk se 21. prosince tohoto roku objevila ještě reportáž od Jaroslava Fikara
Norimberk ožil vánočními trhy. Autor samozřejmě upozorňuje na tradiční znaky tohoto trhu, jako
jsou z oblasti jídla norimberský preclík, svařák a koncert norimberských zvonů. Ale také
nezapomíná na příběhy lidí, kteří se trhu zúčastňují. Jaroslav Fikar využil hned dva – každoroční
setkávání tří námořníků na trhu a dokonce i jedné důchodkyně, která se musí každý rok kvůli
hluku z trhu na tři týdny odstěhovat z města. Autor tedy nezapomíná ani na negativní aspekty
konání trhu. V roce 1995 se tedy články o adventních trzích omezují pouze na bulvární deník
Blesk, ale v roce 2000 už je to jinak. První z nich Autor písně AVE MARIA žil ve Vídni byl opět
otištěn v Blesku 1. prosince. Velká část textu se věnuje romanticky vyzdobené Vídni, ale první
odstavec připomíná spíše takové postesknutí, že slavná píseň vídeňského rodáka Franze
Schuberta Ave Maria zní téměř ve všech obchodních domech. Podle mého názoru se tento
odstavec k ostatnímu textu ani nehodí a autor ho použil jen kvůli spojitosti Schuberta s Vídní,
protože jinak do celého kontextu vůbec nezapadá. První z pozvánek na adventní trhy, která se
neobjevuje v bulvárním tisku, Adventní trhy u sousedů byla otištěna 9. prosince 2000 v deníku
Právo. Zpráva upozorňuje na čtyři nejznámější adventní trhy v Rakousku a Německu, tedy
Vídeň, Salcburk, Norimberk a Drážďany, a u každého z nich vyjmenovává nejtypičtější věci,
které na daném trhu můžeme najít. Poslední článek v tomto roce Bez trhů by Vídeň neměla
Vánoce byl otištěn 22. prosince v Mladé frontě DNES. Jindřich Lion, jeho autor, však spíše než
adventní trhy popisuje vánočně vyzdobenou Vídeň a tradiční kulturní akce, které provázejí oslavu
Vánoc v tomto městě. V roce 2005 byly články z adventních trhů zahájeny 13. prosince opět
bulvárním deníkem Blesk. Klasická adventní pohádka přináší informace o adventních trzích
v Drážďanech, Norimberku a Vídni. Vždy uvádí otevírací dobu a u některých tradičních
nákupních položek také ceny. Další je reportáž otištěná 16. prosince v deníku Právo od Vladimíra
Plesníka z německého města Annaberg-Buchholz. Reportáž Německé Krušnohoří prožívá naplno
advent sice v názvu obsahuje slovo advent a zabývá se konáním tradičních adventních trhů, ale
autor popisuje i historii samotného města, které proslulo kutáním stříbrné rudy. Rok 2009 byl na
reportáže a pozvánky na adventní trhy zřejmě nejbohatší. Tento rok se první z nich objevila
v Hradeckém deníku 3. prosince. Advent u sousedů: nekonečná štola i čeština na každém kroku
v úvodním odstavci popisuje bohatou tradici adventních trhů v Rakousku a Německu a u každého
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konkrétního města vypisuje nejznámější výrobky, které lze na trhu dostat. Již o den později byl
v Mladé frontě DNES otištěn článek 9 tipů na vánoční trhy u sousedů, jehož autorkou je Kateřina
Hovorková. V popisech jednotlivých trhů se téměř neliší od předchozího uvedeného příkladu
z Hradeckého deníku, ale u každého z trhů uvádí otevírací dobu a krátký popis nejsnadnější cesty
na trh, což jsou pro návštěvníky jistě užitečné informace. 8. prosince přinesla Barbora Šancová v
deníku Blesk zase po delší odmlce také článek z českého adventního trhu. Atmosféra je dobrá,
ale svařák nestojí za nic, jak se článek jmenuje, sice srovnává adventní trh na Staroměstském
náměstí v Praze s adventními trhy u našich sousedů, nicméně se alespoň zajímá o dojmy
návštěvníků z českého trhu. V deníku Právo se dne 11. prosince hned dvě reportáže zajímají o
předvánoční atmosféru v zahraničí. První napsal Josef Hora a, jak už naznačuje titulek
Předvánoční Vídeň nejsou jen nákupy, nezajímá se pouze o adventní trhy, přestože se o nich
samozřejmě zmiňuje, ale přináší rady, jak nejlépe a hlavně co objevovat v hlavním městě
Rakouska. Tou druhou reportáží je Vánoční trhy v Porýní voní kořením a její autorkou je Jana
Hanušková. Autorka v reportáži sice tradičně popisuje nejtypičtější výrobky, které lze na trzích
najít, ale na rozdíl od téměř všech ostatních podobných článků si vybrala méně známé trhy
v Kolíně nad Rýnem a Cáchách. Článek, rovněž v deníku Právo, Norimberský vánoční trh bere
vážně zelenou od Vladimíra Plesníka ze 14. prosince, už znovu popisuje jeden z nejtradičnějších
adventních trhů, nicméně jeho hlavní myšlenkou je upozornit na ekologické snahy pořadatelů
trhu, což na toto témě přináší alespoň nový úhel pohledu. Článek v deníku Blesk Výlet na
vánoční trhy: od 399 do 999 Kč přináší opět v krátkosti popis nejznámějších adventních trhů
v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku a opět nijak originálně popisuje nejznámější
výrobky trhů a kalkulaci nákladů na cestu na trh. Obsahem velmi připomíná reportáž z deníku
Mladá fronta 9 tipů na vánoční trhy u sousedů, jediným rozdílem je počet zastoupených
adventních trhů. Posledním zástupcem tohoto tématu je článek z bulvárního deníku Blesk Dieta
na vánočních trzích: Svařák, kachnikča...vše dovoleno a zhubnete!, který byl otištěn 22. prosince
2009. Jeho autorka Michaela Kadlecová ovšem nepřináší typickou pozvánku na adventní trhy, ale
dává nám rady, jak rozložit příjem jídla při návštěvě takového trhu, kde má většina lidí tendenci
dát si i méně zdravé jídlo než je zvyklá v jiný den.
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Shrnutí:
Novináři tedy nejčastěji přinášejí reportáže ze zahraničních adventních trhů,
nejčastěji z Vídně, Norimberku a Drážďan. S výjimkou let 1989 a 1992, kdy se žádné
články o adventních trzích neobjevují, v každém zkoumaném roce se objevuje příspěvek
alespoň z jednoho z těchto měst a tamějších adventních trhů. Ačkoliv je tradice adventních
trhů v Německu a Rakousku rozšířenější než v České republice, přesto si myslím, že
novináři české adventní trhy poněkud zanedbávají. Ze všech těchto článků se pouze dva
zabývají adventem v Čechách. První byl v roce 1995 Advent nabízí vánoční pohodu, který
nepřinášel informace pouze o adventních trzích, ale i o dalších kutlurních akcích. Tím
druhým byl článek Atmosféra je dobrá, ale svařák nestojí za nic otištěný v roce 2009. Text
tohoto článku ale srovnával adventní trh na Staroměstském náměstí s trhy ve Vídni,
Bratislavě a Drážďanech. Oba tyto články vyšly v bulvárním deníku Blesk, seriózní tisk se
tedy adventním trhům v České republice nevěnoval vůbec. Několikrát se titulky obsahují
stejné slovní spojení. Takovým příkladem je „advent u sousedů“. Tento výraz se objevil
v nadpisech článků celkem třikrát, jednou v roce 2000 a v roce 2009 dokonce dvakrát.
Titulky těchto článků se všeobecně vyznačují jistou kýčovitostí, ale protože se většina z nich
pochází z bulvárního tisku, je to celkem pochopitelné.
3b) Kapři
Kapr je jedním z nejtradičnějších symbolů českých Vánoc. Není proto divu, že novináři
se tomuto tématu věnují každý rok bez výjimky. Články se mohou rozdělit do několika skupin.
První jsou příspěvky, přímo ze sádek s kapry.

Články ze sádek s kapry
V roce 1985 dokonce takto tematicky zaměřeným článek v Rudém právu byl první článek
s vánoční tematikou. Než se kádě naplní je krátká reportáž z Lahovických sádek od Miloslava
Hajse otištěná v deníku Rudé právo 20. prosince, v níž popisuje každoroční předvánoční shon na
sádkách. Další článek ze sádek se objevuje 30. listopadu 1992 rovněž deníku Rudé právo.
Vladimír Vácha přinesl příspěvek s názvem Jihočeští kapři se chystají na trh, kde
prostřednictvím vyjádření ředitele Státního rybářství přináší informace o vylovených kaprech a
cenách, za kterých se budou prodávat. 3. prosince 1992, konkrétně v deníku Blesk, byla otištěna
fotografie s titulkem Kapři cestují až do Německa a text pod ní nás v krátkosti seznamuje
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s manžely Kubecovými, kteří si pronajímají rybníky pro chov ryb. 23. prosince přinesl deník
Blesk ještě jednu podobnou fotografii, tentokrát však z moravské vesnice Pohořelice, kde si
místní rybářský svaz vybudoval odchovnu vlastních kaprů. V roce 1995 se v Hradeckých
novinách objevilo hned několik článků z místního českého rybářského svazu, které přinášely
informace od kdy a za kolik se budou tamní kapři prodávat. Všechny se zaměřovaly pouze na
rybárnu v Malšovicích. První z nich, Kapr, amur i tolstolobik, byl otištěn již 28. listopadu a
kromě data a ceny také přinášel přehled prodávaných druhů ryb. Druhá byla velice krátká zpráva
ze 16. prosince Pro kapra přímo k rybářům. Ta pouze oznamovala zahájení prodeje vánočních
kaprů. Poslední článek z Malšovické rybárny má titulek Velký zájem o kapříky. Vyšel den před
Štědrým dnem a informuje o probíhajícím prodeji kaprů v Malšovicích. Po otištění dvou
předchozích příspěvků nepřidává žádné nové informace. Zmiňuje se o velkých frontách a kolik
kilo ryb se přibližně denně prodá. Tyto tři články jsou jedinými články s tematikou kapra
v Hradeckých novinách v roce 1995 a jistým způsobem zachycují celý proces prodávání kaprů,
od příprav k prodeji, poté průběžné informace o prodeji probíhajícím a nakonec i z 23. prosince,
kdy prodej vrcholil a zájem o kapry byl největší. Článkům z prostředí rybářských sádek se
věnoval v roce 1995 ještě další deníky. V deníku Právo to byl například rozhovor se správcem
městských rybníků ve Vodňanech Stanislavem Valentou Český kapr nemá dnes v Evropě
konkurenci, který napsal Miroslav Tryner o obchodu s kapry i o receptech na kapra. V roce 2000
opět Hradecké noviny otiskly toto téma jako první, a to zprávou Hradečtí rybáři připravili na
vánoční trh 120 metrických centů šupináčů, jenž byl otištěn 5. prosince. Martin Černý v něm
informuje jaké ryby, za jakou cenu a kde budou hradečtí rybáři letos prodávat ryby. Sám autor se
v článku zmiňuje, že téměř vše je shodné s předchozími lety. V Hradeckých novinách se tento
rok objevila ještě fotografie pracovníka bohdanečkých sádek, který připravuje ryby k prodeji, a
článek Hradečtí rybáři očekávají nápor hlavně dnes a zítra, který ovšem nepřináší žádné nové
informace, ale opět jen připomíná probíhající prodej vánočních kaprů v Malšovicích. Dokonce i
zmiňuje stejný počet ryb, které rybáři připravili, tedy 120 metrických centů. Autor této zprávy
sice není uveden celým jménem, ale díky zkratce čer je pravděpodobné, že to byl Martin Černý,
který se podobným článkům věnoval v Hradeckých novinách i předtím. Dalším seriózním
deníkem, který přinesl podobný příspěvek, bylo Právo dne 7. prosince. V článku nazvaném
Vánoční šupináč za pět tisíc přináší Vladimír Fořt přehled nabízených druhů ryb Malšovické
rybárně a jejich ceny. Na tomto článku by nebylo nic nového oproti předchozím uvedeným
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příkladům, ale autor zvolil netradiční úvod. Tyto informace totiž spojil se zprávou o rybáři, který
se rozhodl, že si uloví kapra sám a dostal kvůli tomu peněžní pokutu. Posledním příspěvkem
v tomto roce je fotografie v deníku Blesk z prodeje kaprů v Pardubicích Připravili metráky
kaprů, která byla otištěna 19. prosince. V textu pod fotografií je popsáno jak velké ryby prodávají
a za jakou cenu. Už téměř tradičně se v tomto textu objevuje výraz „největší nápor očekávají“,
který se v příspěvcích o prodeji ryb objevuje téměř pokaždé. I v roce 2005 první článek s tímto
tématem přinesly Hradecké noviny, tentokrát článkem nazvaným Kapři od rybářů nebudou
dražší. Autoři Martin Černý a Jiří Košťák v něm informují o prodeji kaprů rybářů v Malšovicích
a Chlumci nad Cidlinou. Martin Černý tento rok o tomto tématu psal ještě jednou. V článku
V kádích se mrskají i dravci, který byl otištěn 19.prosince, přinášel ještě jednou stejné informace
jako v předchozím příkladě, tedy z malšovické rybárny v Hradci Králové, kde právě probíhal
prodej vánočních ryb. Stejně jako v roce 2005 i v roce 2009 se články z prodeje ryb zabýval
pouze Hradecký deník. První byla fotografie Mileny Cibulkové zachycující kontrolní odlov
s titulkem Kontrola vánočních kaprů. I tento rok k tomuto tématu přispěl Martin Černý, a to
článkem Kapr? Je to klasika, ale rybáři nabízejí i jesetery nebo marény. I v tomto příspěvku si za
své téma zvolil prodej ryb v Malšovicích. V článcích objevujících se v letech 2005 a 2009 se
objevuje motiv zvýrazňování prodeje i jiných druhů ryb než pouze tradičních kaprů, převážně
dravců. Tento motiv se objevuje dokonce i v titulcích jednotlivých článků.
Shrnutí:
Článků z rybářských sádek a z prostředí prodeje kaprů bylo mezi lety 1985 až 2009
ve vybraných ročnících hodně. V roce 1985 začínají prostřednictvím reportáže, ale od roku
1992, kdy byl otištěn druhý příspěvek v rámci zvolených ročníků jednotlivých periodik, se
většinou omezují pouze na přehled druhů prodávaných ryb na jednotlivých místecch nebo
na počet ryb vylovených a připravených k prodeji. Pokud rybáři prodávají i jiné ryby, než
je tradiční kapr, novináři to nezapomenou vyzdvihnout. Příkladem jsou články V kádích se
mrskají dravci nebo Kapr, amur i tolstolobik. To, co mělo původně téma oživit se samo
stalo stereotypem.
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Kapr jako tradiční jídlo
Jiným typem článků jsou zase ty zabývající se tématem kapra jako tradicí a tradičním
jídlem. Takto zaměřené články se neobjevují příliš často, přesto však pokud se v daném roce
objeví, zaměřují se vždy na jedno určité téma. V roce 1989 se objevil pouze jeden jediný
zástupce. Ryba na vánočním stole v deníku Rudé právo, který byl otištěn na Štědrý den,
v krátkosti seznamuje čtenáře s historií kapra jako štědrovečerního jídla. Znovu se tyto články
objevily až v roce 1995 a tentokrát pouze v Mladé frontě. Zabývaly se tématem, kolik českých
domácností bude mít ke štědrovečerní večeři kapra. Zpráva Vedle kapra budou lidé jíst také krůty
byla otištěna 28. listopadu, která informovala o zvýšeném zájmu o krůtí maso, což bývá většinou
před Velikonocemi a ne před Vánocemi. A druhou byla Kapra budou mít na Štědrý den zhruba
tři čtvrtiny domácností, otištěná 23. prosince, kde se autoři vedle údaje, kolik domácností bude
večeřet tradičního kapra, věnují i zákonem stanovenému způsobu, jak mají kapra prodejci
správně zabíjet. V roce 2000 se deníky Mladá fronta a Právo věnovaly tématu pouštění kaprů
zpátky do vody. Nejdříve Mladá fronta přinesla 18. prosince zprávu ČTK Kapry do vody zpět
nepouštět, ve které varovala, že kapři vylovení k prodeji ztratí schopnost přežití ve studené vodě
a jejich pouštění zpět je dokonce proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Další den Jindra
Dvořáková v článku Pouštění kaprů je týrání němé tváře pouze rozvádí informace uvedené již ve
zprávě předchozího dne. Používá i vyjádření té samé osoby, totiž Josefa Dubna, mluvčího státní
veterinární správy. V deníku Právo se o tématu týrání zvířat, konkrétně kaprů určených k prodeji,
také věnovali 19. prosince, kde pod fotografií prodejce kaprů upozorňovali na varování
veterinářů, že ryba zpětné vpuštění do toků řek nemusí přežít. V roce 2005 se opět vrátil motiv
počtu domácností a lidí, kteří na Štědrý večer jedí kapra. Mladá fronta otiskla v článku Každý
čtvrtý jí kapra z donucení, výsledky průzkumu na toto téma agentury Median. Tento den
v rubrice Téma se Mladá fronta také věnovala kaprovi. V článku Vánoční menu: kapr, ale i řízek
či šneci, který napsaly Jana Blažková a Zuzana Kohoutová, se autorky zabývaly také
netradičními pokrmy, kterými si lidé tradičního kapra nahrazují a zaměřuje se spíše na speciality,
jako jsou v nadpisu uvedení šneci. V Hradeckých novinách Veronika Kačírková v článku
nazvaném Vánoční kapr svede souboj se smaženým řízkem, který byl otištěn 23. prosince,
rozebírá nejčastější jídla a používá mnohá vyjádření osob, těch kteří jedí kapra nebo řízek, ale i
jednoho vegetariána a veganky, jaké štědrovečerní menu mívají oni. Rok 2009 přinesl k tomuto
tématu jediný článek, a to Třetina rodin na Štědrý večer nejí kapra, otištěný v Mladé frontě 21.

22

prosince a napsaný Radkou Wallerovou. Tématicky byl článek zaměřen stejně jako v roce 2005
také v Mladé frontě vydaný Každý čtvrtý jí kapra z donucení, rozdíl ovšem je, že průzkum se také
zaměřoval na recepty na bramborový salát, což se v příkladě z roku 2005 opomnělo.
Shrnutí:
Články tematicky zaměřené na kapra jako téměř tradici se tedy převážně zaměřují
na informace o tom, kolik lidí toto tradiční jídlo podává na sváteční stůl. Zatímco v roce
1995 bylo toto téma zachyceno z pohledu prodejců masa, kdy ve zprávě Vedle kapra budou
lidé jíst také krůty redaktoři využili „zmatenosti“ prodejců masa, v letech 2005 a 2009 už
Mladá fronta, ve které vyšel i článek z roku 1995, využívala služeb agentur, které provedli
výzkum za ni. Rok 2000 se ovšem tematicky velmi odlišoval od ostatních. V tomto roce se
totiž objevilo několik článků varujících před vypouštěním kapra zpět do vody, což by bylo
pro kapry smrtelné. Tyto články se objevily jen a pouze v tomto roce ze všech zkoumaných.
V žádném z předchozích a hlavně ani v následujících.

Jak správně kapra vybrat?
Posledním druhem článků jsou ty, které čtenářům radí, jak si správně vybrat
štědrovečerního kapra nebo jak ho správně zabít. Těchto článků bylo otištěno jen pár a navíc jen
v letech 1995 a 2000. Zajímavé také je, že v obou z těchto roků se objevily zároveň v deníku
Právo a v deníku Blesk, v žádném jiném tisku. 14. prosince 1995 deník Právo otiskl článek Podle
čeho se pozná, že je ryba dobrá, jehož autorem byl Miroslav Tryner. Redaktor čtenářům popsal,
jak se kvalita ryby určené k prodeji kontroluje ještě předtím, než jsou dány na trh, jakostní třídy
kaprů na českém trhu a dává návod, jak zacházet s rybou, pokud ji chceme udržet naživu do
Štědrého dne, jak ji správně vykuchat a uchovávat, pokud je ryba již zabitá. Druhým je v deníku
Blesk otištěný článek Kapříka klepněte s láskou, v jehož textu Blesk přináší přesný návod na to,
jak kapra správně zabít. V roce 2000 přinesl Blesk podobný článek jako deník Právo v roce 1995.
Byl nazván Abyste si nekoupili „mrtvolku“ a otištěn 20. prosince. Nejdříve se zabývá tím, jak
kapra nejlépe vybrat a podobně popisuje i jakostní třídy, ve kterých se kapr prodává. V druhé
části pak přináší rady, jak rybu nejlépe uchovat, aby vydržela čerstvá až do svátečního dne.
V deníku Právo byl 22. prosince otištěn článek Richarda Sovjaka Čerstvá ryba má lesklé oči i
kůži. Autor je ředitelem Městské veterinární správy v Praze a dává praktické rady, čeho si máme
u kupované ryby všímat. Zajímavý je závěr tohoto článku, protože Richard Sovjak v něm radí,
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jak správně vypouštět kapra do volné vody. Podle něho stačí pouze, když kapra do vody vložíme
a ne vhodíme, zatímco podle článků Mladé fronty DNES v roce 2000 a fotografie v deníku Právo
19. prosince 2000 kapr vypuštění do volné přírody nemusí vůbec přežít.
Zajímavým příspěvkem v roce 2000 je článek v Blesku, který vyšel 23. prosince,
s titulkem Na rybu s brýlemi. Jako jediný z článků se zabývá, jak to nazývá sám autor či autorka,
„vánočním evergreenem“ spolknutí rybí kosti. Žádný jiný článek, který se věnuje tematice kapra
toto dokonce ani nezmiňoval. Je ovšem pravda, že tento motiv se objevuje i u článků, které se
zabývají zdravím a zdravotními obtížemi v době vánočních svátků, mezi dalšími obtížemi.
Shrnutí:
Sama jsem v úvodu této kapitoly uvedla, že kapr je tradiční symbol českých Vánoc a
hlavně tradiční české jídlo. Sami novináři tento fakt neustále připomínají a snad v žádném
článku týkajícího se kapra se objevilo nějaké slovní spojení, které se často opakovalo i u
ostatních. Takovým je třeba „kapr nesmí na štědrovečerním stole chybět“ nebo i mnou
použité „tradiční štědrovečerní pokrm“. Český kapr prostě k českým Vánocům patří a
novináři, kteří tato či podobná spojení ve svých úvodních odstavcích používají, to nemohou
opomenout.
3c) Vánoční stromky, ozdoby a jmelí
Stejně jako kapr tradičně patří na štědrovečerní stůl, ve výzdobě vánočního bytu nemůže
chybět ani stromek, pod kterým nacházíme dárky. Zdobený stromek, převážně jehličnan, se
objevoval již od čtvrtého století našeho letopočtu v různé podobě po celé Evropě. V podobě,
v jaké ho známe dnes, se poprvé v Čechách objevil v roce 1812 v pražské Libni. Tehdejší ředitel
Stavovského divadla Karel Liebich připravil pro své pozvané přátele překvapení – jedli
ozdobenou mnoha svíčkami, pozlacenými řetězy, ořechy, jablky apod. Tento zvyk si Liebich
přivezl z rodného Bavorska.8 Vánoční stromek, ať už živý či umělý, se dnes o Vánocích nachází
v každé domácnosti, a proto mu novináři v adventním čase věnují nemalou pozornost. Stejně jako
u tématu kaprů, i články pojednávající o vánočních stromcích a ozdobách můžeme rozdělit do
několika typů.

8
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Články z prostředí lesů
Začnu těmi, které jsou z míst, kde svou cestu začínají i stromky, tedy v lesích. Reportáží a
zpráv o tom, jak zaměstnanci lesů připravují a vybírají stromky určené k prodeji se objevilo
několik. Ve zkoumaných letech první z nich v roce 1992. Byl otištěn v Rudém právu 4. prosince
a byl nazván se Cenami stromků chtějí v Krkonoších zabránit předvánoční devastaci lesa. Zpráva
přinášela informace o tom, kam budou lesáci v Krkonoších prodávat vánoční smrčky a za kolik.
Tohoto roku byla otištěna ještě fotografie v Hradeckých novinách, na které lesníci z Deštné
v Orlických horách připravují smrčky k prodeji. V popiscích fotografie jsou uvedeny i informace
o počtu připravených smrčků a o ceně, za kterou se budou prodávat. Další článek se objevil
v roce 2000 v deníku Právo. Stromky z Krkonoš nepodraží napsaný Vladislavem Prouzou byl
otištěn 29. listopadu. Jeho hlavním tématem byl prodej stromků v Krkonošském národním parku,
který tamní správci brali jako službu lidem, ale zároveň tak chtěli zabránit krádežím. V roce
2005, opět v deníku Právo, vyšel článek nazvaný Vánoční stromky z Žernovníku míří do měst,
jehož autorem byl František Kšajt. Typ předkládaných informací se téměř neliší od předchozích
příkladů, autor uvádí jaké stromky, kolik a za jakou cenu budou lesníci vyvážet. Liší se tedy jen
místo, které si autor vybral. Články, které jsem dosud uvedla jako příklady, si byly hodně
podobné. Každý z nich, samozřejmě z různých míst, přinášely informace o tom, jaké stromečky
lesníci chtějí tento rok dávat k prodeji, kolik těch stromků bude a také za jakou cenu je chtějí
prodávat. Příklad z roku 2009 je odlišný. Krátká reportáž Petra Broulíka otištěná 18. prosince
2009 v deníku Mladá fronta DNES nazvaná Kdo chce, stromek si uřízne. Autor v ní upozorňuje
na nápad pana Miloše Lokaje, který je pěstitelem vánočních stromků, na jehož plantáži si mohou
lidé za poplatek vánoční stromek vybrat a sami uříznout. V článku autor také uvádí informace o
prodeji stromků Městských lesů Hradec Králové, které se od těch v minulých letech liší pouze
čísly. Originální nápad v reportáži nemůžeme sice přiznat autorovi, ale alespoň na rozdíl od
všech předchozích příkladů snažil toto téma o něco oživit.
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Shrnutí:
Články z lesů se podobají článkům ze sádek. Místo, aby přinášely počet vylovených
kaprů, zabývají se pochopitelně počtem vytěžených stromků. Mezi nejčastější motivy zde
patří počet a druhy vyvážených stromků a jejich ceny.

Krádeže stromků
S tématem předchozích článků souvisí ještě další téma, které novináři připomínají
současně s těžbou stromků. Je to do jisté míry také tak trochu česká tradice, kradení stromků
přímo z lesa. Tento námět se objevuje i u některých předchozích příkladů, ale je to vedlejší téma,
prodej a vývoz stromků jsou v nich téma hlavní. Zde budu rozebírat články, které se věnují
výlučně krádežím stromků. První z nich se objevil již v roce 1985. Tato reportáž byla otištěna
v deníku Mladá fronta 9. prosince. Strážci vánočního lesa byla reportáž od Jiřího Severy, jejímž
námětem bylo dopoledne strávené s myslivci, kteří musí v předvánočním čase hlídkovat, aby jim
zloději nekradli stromečky. Další příspěvek s tímto tématem se v průběhu zkoumaných ročníků
objevil až v roce 1992. Jednalo se o krátkou zprávu v Mladé frontě Zloději stromků zatím unikají.
Přestože titulek naznačuje, že půjde o stíhání zloděje nějaké konkrétní krádeže, článek se zabývá
tím, že je podle lesníků prakticky nemožné chytit zloděje stromků. Zástupce z roku 1995 je
poměrně zajímavý. Zpráva Zloději stromků se činí, jejímž autorem je Milan Mádr a která byla
otištěna 23. prosince v deníku Právo, se zabývá krádežemi stromků, které postihly majitele
plantáží ve Velké Británii. Úvodní odstavec je psán stylem, který má čtenáři připomínat úryvek
z detektivního románu. Slova jako například: „Přicházejí v noci, pečlivě se vyhýbají různým
poplašným systémům – od drátů přes psy až k hlučným husám,“9 sice v detektivním žánru působí
kýčovitě, avšak jako úvodní věta novinového článku může rozhodně přilákat pozornost čtenáře.
Les poškodí i jeden upytlačený strom, který napsala Eva Müllerová, byl otištěn 15. prosince 2000,
rovněž v deníku Právo. Tento článek se jistou měrou zabývá i legálním vývozem stromků z lesa,
jejich prodejem a zachování jeho čerstvosti. K tématu krádeží přispívá tím, že popisuje, jaké
škody může uříznutí i jediného stromečku napáchat celému lesu. Poslední příspěvek postihující
krádeže stromků v předvánoční čas byl vytištěn až 12. prosince 2009 a jmenoval se Krádeže
stromků? Nájezdníci s motorkamu už vymřeli a jeho autorem je Martin Černý. Tento článek se
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zabývá tím, že dnes kradou stromky spíše jednotlivci, kteří si uříznou jeden stromek, a ne půl
hektaru lesa, který odvezou náklaďákem. Hned v úvodní větě, která zní: „Doby, kdy do lesa
přijela avie s hordou chlapů s motorovými pilami, kteří vzali půl hektaru lesa naholo, jsou podle
lesníků naštěstí pryč. Do lesa pro stromeček si už prý chodí jen jedinci.,“10 je řečeno o tomto
tématu vše a informace, jež o tom autor dodává, jako např., kdy zaznamenali poslední takový
případ, že někdo ukradl větší počet stromků, je pro čtenáře téměř nepodstatný a troufám si tvrdit,
že i nezajímavý. Autor přináší i další informace o hlídání lesa, případném trestu, pokud někoho
chytí a o prodeji stromků samotnými lesníky.
Shrnutí:
Článků s tématem krádeží stromků není mnoho a navíc je každý jiný. Každý
obsahuje alespoň jediný prvek, který ostatní články opomíjí. Příkladem je příspěvek Les
poškodí i jeden upytlačený strom, jenž např.uvádí jakou škodu zloději na lesích páchají.
Jejich počet je samozřejmě pro obohacení tématu výhodou. Kdyby byly krádeže stromků
zastoupeny v takové míře jako např. prodej stromků, jistě by se nějaké markantnější
podrobnosti vyskytly.

Prodej stromků
Třetím typem jsou ty články a fotografie, které přinášejí informace přímo z prodejních
míst vánočních stromků. Těchto příspěvků je také nejvíce a je to jediný příspěvek k tématu této
kapitoly z roku 1989, i když se jedná pouze o fotografii v Rudém právu ze dne 6. prosince, na níž
si jedna starší paní vybírá vánoční stromek a pod kterou je jen věta „Začal prodej vánočních
stromků.“11 V roce 1992 bylo příspěvků k tomuto tématu již více. V deníku Rudé právo vyšel
první z nich 30. listopadu pod titulkem Stromky dražší a bude jich méně. Tato zpráva přinášela
výsledky průzkumu ČTK o tom, kolik a za jakou cenu budou prodávat Lesní společnosti v Hradci
Králové, Ostravě a Plzni. Dne 9.prosince se toto téma zůstalo v deníku Rudé právo, kde zpráva
Lesáci prodávají metr smrčku za třicet korun přináší informace o cenách prodávaných smrčků
v Rychnově nad Kněžnou, Kostelci nad Orlicí a Kolowratských lesích. Posledním článkem roku
1992 je 17. prosince otištěný příspěvek Smrčky ze Šumavy pro Rudé právo, jehož autorem je
10

Krádeže stromků? Nájezdníci s motorkami už vymřeli, Hradecký deník, roč.18, 2009, datum vydání 12. prosince,
str.2
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Foto RP – Eman Uher, Rudé právo, ročník 69, 1989, datum vydání 6. prosince, str.4
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Kamil Miketa. Zpráva se zabývá velkou poptávkou po vánočních stromcích v Praze, zvláště po
smrčcích, jež jsou často levnější. V roce 1995 a 2000 se tématu prodeje vánočních stromků
věnovalo mnohem méně článků. V roce 1995 se objevily pouze dva. První 6. prosince v deníku
Právo pod titulkem Malých vánočních stromků bude podle prodejců nedostatek. Zpráva nejrpve
informuje o nedostatku menších stromů na trhu a poté čtenáři přináší přehled cen vánočních
stromků na pražských tržištích. Druhým příspěvkem v roce 1995 je fotografie Pavla Filly
v Hradeckých novinách, otištěná 13. prosince, která zachycuje prodej stromků. A v roce 2000 to
byl dokonce jen jediný příspěvek ze 6. prosince. Byla to fotografie v deníku Právo z prodeje
stromků na Karlově třídě v Hradci Králové, v jejímž popisku byly uvedeny i ceny prodávaného
zboží. V roce 2005 počet těchto článků opět narostl. Nejdříve toto téma v roce 2005 připomělo
Právo článkem Vánoční jedlička bezmála za tisícovku, otištěným 1. prosince, který napsal
Vladimír Fořt. Po úvodu, ve kterém autor představuje speciální odrůdu borovic dovážených
z Dánska, vyjmenovává ceny ostatních druhů vánočních stromků prodávaných v Hradci Králové.
Zpráva v Hradeckých novinách Lidé zatím berou nejvíce jedličky, která vyšla 5. prosince, přináší
informace z naprosto stejného prodejního místa stromků. Ale namísto cen všech různých druhů
stromků se zmiňuje pouze o ceně jedliček, které jsou podle autora nepjprodávanější. Články
zabývající se prodejem stromků se dne 14. prosince objevily hned dva. Jeden z nich byla zpráva
v deníku Právo nazvaný Stromečků je dost, zásoby neklesají o doplňování stromků na prodejní
místa a pořadník nejprodávanějších druhů. A tím druhým byl článek Ježíška lákejte jehličím
v deníku Blesk. Tento příspěvek je jen přehledem druhů stromů, které se prodávají, a to jak
řezaných, tak stromků v květináčích. Ve vedlejším sloupci najde čtenář rady, jak správně
pěstovat stromek v květináči. Prodeji vánočních stromků se v roce 2009 věnovalo 5 příspěvků a
ten první byl otištěn 1. prosince v Hradeckém deníku. Fotografie Jana Jelínka s názvem Prodej
stromků začal, ceny se moc neměnily oznamuje zahájení prodeje vánočních stromků v Hradci
Králové a uvádí i ceny některých druhů. Rovněž další příspěvek je fotografie. Tentokrát ze
4.prosince deníku Právo. I tato fotografie, Stromky už v prodeji, a její popisek se zabývají
probíhajícím prodejem stromků v Hradci Králové a autor textu také ceny popisuje jako „shodné
s loňskými“. Navíc na obou fotografiích je zřejmě zachycen i stejný prodejce stromků. V deníku
Mladá fronta DNES byla 9. prosince otištěna opět fotografie, tentokrát s názvem Prodejci už
nabízejí vánoční stromky. Obsahem se od předchozích dvou příkladů nijak neliší. Posledním
článkem s tímto tématem je v Mladé frontě, otištěný 16. prosince 2009, Nejlevnější stromky?
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Z Krkonoš od Ivana Truhličky. Tento článek se zabývá prodejem stromků samotnými lesníky na
náměstí ve Vrchlabí, kteří tak doufají zabránit devastaci lesa.
Shrnutí:
Články zabývající se prodejem a cenami stromků se nejčastěji objevovaly ve formě
fotografií, pod kterou byl krátký popis, nejčastěji prodávaných druhů stromů a jejich cen.
Tyto fotografie nejčastěji obsahovaly věty podbné „stromky v prodeji“ nebo „prodej
vánočních stromků začal“. V textech se také několikrát objevil výraz „stromků je na trhu
dostatek“ nebo jeho opak, tedy „stromků je na trhu nedostatek“. Zatímco v roce 1992 se
články zabývaly také prodejem stromků přímo od lesníků, v dalších letech se tyto články
tematicky omezovaly většinou pouze na fotografii z prodejních míst, vyjmenování druhů
nebo velikostí prodávaných stromků a jejich ceny. S jedinou výjimkou, kterou je článek
Nejlevnější stromky? Z Krkonoš, jež ale upozorňuje na akci pořádanou zaměstnanci lesní
správy, se vlastně ani jiné příspěvky od roku 1995 neobjevují. Fotografie a jejich popisky
se tedy dost často podobají a jejich pravidelné otišťování je možno označit za další vánoční
stereotyp.

Stromeček živý nebo umělý?
Čtvrtý typ článků související s tématem vánočních stromků, jsou články zabývající se
častým dilematem lidí, zda si koupit stromek živý, ať už řezaný či pěstovaný v květináči, nebo
umělý. Těchto článků není mnoho, pokud se vůbec v daném roce toto téma objeví, pak většinou
pouze jeden zástupce. Jako první ve zkoumaných ročnících to byl 14. prosince 1992 Smrčky
v květináči v deníku Rudé právo, krátká zpráva informující o prodeji stromků v květináči,
prodávané v Týništi nad Orlicí a Hradci Králové. Rok 1995 je, co do počtu, jedinou výjimkou
tohoto tématu. 7. prosince byl v deníku Právo otištěn článek Umělý, anebo živý stromeček?, jehož
autorem je Miroslav Tryner. Tato zpráva by se dala zařadit i mezi předchozí typ článků, neboť
mapuje sortiment prodávaných stromečků, pouze se neomezuje na živé stromečky, ale předkládá
čtenáři zároveň i ceny těch umělých. V roce 1995 se objevil ještě jeden příklad tohoto typu
článků. V rubrice Servis deníku Blesk otištěný Neopadá ani neshoří, jehož autor nejenže rovněž
popsal nabídku umělých vánočních stromků, ale také zjišťoval aspekty jejich bezpečnosti oproti
živým stromečkům. Zástupcem tohoto typu z roku 2000 je článek nazvaný Když chceme šetřit
přírodu, který vyšel v deníku Právo 15. prosince. Tento článek vedle sortimentu a cen umělých
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stromečků také popisuje, jaké jsou nejnovější trendy v této oblasti, například klouby ve větvích
umělého stromečku, aby ho lidé mohli postavit třeba do rohu a všechny jeho větvě směřovaly do
místnosti. V roce 2005 se dokonce v Hradeckých novinách objevila krátká reportáž Zuzany
Plockové nazvaná Přírodní stromek opadá, ale voní. Reportáž byla z prodeje živých vánočních
stromků v hájovně U zeleného sloupku na Novém Hradci Králové. Je sice pravda, že svým
námětem prodejem živých stromků, tento článek nespadá přesně do tohoto typu, ale použitými
vyjádřeními kupujících autorka jasně dávala najevo jejich sympatie k živým stromečkům a
antipatie k těm umělým. Příspěvek z Mladé fronty DNES roku 2009 nese název Umělý strom
v ekologii neobstojí. Jeho autor Petr Švec se zabývá stále vzrůstajícím počtem lidí, kteří dávají
přednost živému stromečku, ať už řezanému nebo v květináči, protože ani jeden z nich přírodě ve
skutečnosti neškodí. K textu jsou také připojeny některé statistiky, např.počet prodaných živých
stromků.
Shrnutí:
Téma, zda si pořídit živý či umělý stromeček, je zastoupeno v každém roce od roku
1992 alespoň jeden článek. U umělého stromečku je navíc často připomínána jeho větší
bezpečnost, ale u živého se autoři článků dovolávají jeho vůně a původu přímo z přírody.

Vánoční ozdoby
Na každý vánoční stromek pochopitelně patří i ozdoby, dekorace a vánoční výzdoba
domova vůbec, a proto ozdoby jsou dalším tématem, které se v adventních obdobích vyskytuje.
V tisku, který jsem si vybrala, se ale toto téma objevilo nejdříve v roce 2000, za to hned v dosti
hojném počtu. Jako první to byl Nedělní Blesk, který toto téma přinesl. Dne 10. prosince přinesl
v rubrice Servis návod na výrobu adventního věnce v článku Vánoční zdobení začíná adventem.
Deník Blesk 11. prosince, hned další den, obsahoval článek Vánoční dekorace za pár korun.
Tento článek ve skutečnosti jen předkládá nápad ozdobit jehličnaté větve nasbírané v lese.
V deníku Právo se 22. prosince objevily hned dva články, které se zabývaly vánočními
ozdobami. Největší zájem je o skleněné ozdoby, napsaný Evou Müllerovou, popisoval nejnovější
trendy ve vánočních ozdobách, výrobu tradičních skleněných koulí na stromek a nezapomíná ani
na ozdoby z přírodního materiálu. Pod tímto článkem se nachází i druhý zástupce Od Carmen až
k mrazu a moři. Tento článek se zabývá fenoménem, kdy lidé chtějí dávat na stromek pouze
jednu barvu a jeden typ ozdob, a zároveň varuje před používání starších ozdob, jejichž materiál je
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už opotřebovaný a snadněji se rozbíjí. V roce 2005 se objevil pouze jeden článek zabývající se
vánoční výzdobou, 12. prosince. V deníku Blesk se jednalo o článek Zapomeňte na jehličí,
vyzdobte byt květinami. V něm redaktoři přinášejí několik tipů na netradiční vánoční výzdobu –
živé květiny, např. orchidejemi ale i tradiční Vánoční hvězdou. V roce 2009 to byla zase Mladá
fronta DNES, kdo se tímto tématem zabýval. 23. prosince otiskla v příloze Bydlení článek
Vánoční výzdoba na poslední chvíli, který čtenářům přináší různé tipy na snadnou a rychlou
vánoční výzdobu.
Shrnutí:
Články nabízející čtenářům tipy na vánoční výzdobu bytu se zaměřují na jejich
snadnost a rychlost, nebo alespoň jejich menší cenu. Jedinou výjimkou v tomto směru je
článek Největší zájem je o skleněné ozdoby a k němu připojený Od Carmen až k rmazu a
moři, jenž popisují nejnovější módu v oblasti ozdob a způsob jejich výroby.

Vánočně vyzdobená města
S výzdobou je spojen další typ článků a převážně fotografií, jejichž námětem je vánoční
výzdoba měst. Rok 1992 sérii těchto článků zahájil fotografií J. Bednáře v Hradeckých novinách
z 2. prosince. Na fotografii je zachyceno vztyčování stromu na Masarykově náměstí v Hradci
Králové. V roce 1995 přinesly opět pouze Hradecké noviny příspěvky s tímto tématem. Oba dva
se vztahují k výzdobě v Třebechovicích nad Orebem. Vánoční strom včera rozzářil sváteční
Masarykovo náměstí je reportáž Judity Grossmannové, kde starosta slavnostně rozsvítil vánoční
strom na zmiňovaném náměstí. O týden později vyšla, rovněž v Hradeckých novinách, fotografie
Jiřího Bednáře z třebechovického náměstí popisovaného v předchozí reportáži. V roce 2000 se
tématu sváteční výzdoby měst věnovala i další periodika, tento rok také těchto článků přinesl
nejvíce. Již 28. listopadu deník Blesk otiskl článek Vánoční strom už září, jehož námětem byl
vánoční strom ve Zlíně, které městu darovala jedna z jeho obyvatelek. 29. listopadu se článek
Město se „obléká“ do svátečního v Hradeckých novinách zabývá chystanou vánoční výzdobou
města Hradec Králové. Vedle textu je také fotografie, na níž zaměstnanci Technických služeb
zdobí stromek na Masarykově náměstí. Fotografie se stejným námětem se objevila již v roce
1992. Tento rok přispěla k tomuto tématu i Mladá fronta DNES zprávou Města před Vánocemi,
ve které je popsáno vánoční osvětlení v několika českých městech a jeho ceny. 24. Prosince
Nedělní Blesk otiskl poslední příspěvek v tomto roce, Svítí už i radnice informující o vánoční
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výzdobě v Krnově. Další ročník přinesl jen jeden článek o výzdobě měst, a to Portugalci mají
nejvyšší, ale náš zpívá od Jitky Janouškové, 29. listopadu 2005 v deníku Blesk. Autorka
porovnávala vánoční strom v Lisabonu, který je nejvyšší v Evropě, a strom na Staroměstském
náměstí v Praze, který zase hraje okolo pětiset vánočních melodií. V roce 2009 se jediný
příspěvek objevil v deníku Právo. Byla to zpráva Petra Orholze Nejvyšší vánoční strom mají na
Kvildě a informovala o nejvyšším rostoucím vánočním stromem v České republice, který byl
zasazen před zhruba 100 lety, a je velkou atrakcí pro místní i pro turisty.
Shrnutí:
Toto téma zachycované nejčastěji prostřednictvím fotografií se nejvíce věnuje
vztyčování nebo slavnostního rozsvěcování vánočních stromků ve městech. Samotné toto
téma je jednotvárné a v podstatě ho nijak námětově „oživi“ nejde, pokud se samozřejmě při
těchto událostech neděje i nějaká vedlejší akce. To ale zase nemůžeme brát jako invenci
novinářů. Netypickým se v tomto příkladě jeví článek Portugalci mají nejvyšší, ale náš zpívá,
jenž srovnává strom v Lisabonu s tím pražským a tím se alespoň trochu tematicky odlišuje.

Jmelí
Posledním tématem článků této kapitoly je jmelí, typicky vánoční rostlina. Toto téma se
ale objevuje pouze sporadicky, přestože i jmelí je jedním z nejcharakterističtějších symbolů
Vánoc. Jmelí je opředeno mnoha pověstmi. Keltové a Germáni považovali jmelí za posly bohů.
Mělo přinášet štěstí po celý rok a ochraňovat člověka před zlými mocnostmi. Vždy se věšelo ke
stropu, zpravidla nad stůl, kde mělo ochraňovat rodinu. Tento zvyk k nám přišel z Anglie
přibližně před sto dvaceti lety.12 Jeho dlouhá tradice u nás tedy nemohla novináři zůstat
nepovšimnuta ani za posledních dvacet čtyři let. Čas lovců jmelí otištěný v deníku Mladá fronta
24. prosince 1985, jehož autorem je Jiří Severa, byl první z nich. Článek popisuje historii jmelí a
zařazuje ho podle druhů rostlin a zároveň se jedná o rozhovor s prodejcem jmelí. Další se objevil
až v roce 1992 v Hradeckých novinách. Jednalo se o fotografii Alexandry Mlejnkové, jejíž
popisek přinášel informace o barvení jmelí v zahradnictví v Novém Městě nad Metují, kde musí
každoročně obarvit zhruba metrák jmelí pro celé město. I další příspěvek věnující se jmelí byl
vydán v Hradeckých novinách, ale v roce 2005. Byla to fotografie Davida Tanečka nazvaná Štěstí
12
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roste v korunách stromů, zachycující prodej jmelí v Hradci Králové. Text u fotografie popisuje
údajné účinky jmelí pověšeného v domě. V roce 2009 se tématu jmelí věnoval deník Blesk
článkem Jmelí mu roste už 20 let po celé zahradě. Článek se z velké části věnoval panu Danielu
Boznerovi, který na každém stromě na své zahradě pěstuje jmelí a o vánočním čase jí obdarovává
své blízké, takže se sice nevěnuje jmelí samotnému. Nebýt však této záliby a vánoční symboliky
jmelí, o panu Boznerovi by Blesk nikdy nepsal. Zvláštním znakem všech těchto článků je, že
ačkoliv jmelí popisují jako „symbol Vánoc“, nezapomínají také zmínit, že je to vlastně
parazitická rostlina.
Shrnutí:
Stejně jako u tématu krádeží stromků, i v tomto případě jsou články každý
jedinečný. Ale i v tomto případě je to umožněno jejich malým počtem. Každý příspěvek se
alespoň jediným vedlejším motivem odlišuje od ostatních článků.
3d) Dárky a předvánoční nákupy
K Vánocům neodmyslitelně patří dávání dárků. Není snad člověka, který by tuto vánoční
tradici nedodržoval. Není proto divu, že vánočním dárkům a jejich pořizování se věnuje nejvíce
článků s vánoční tematikou.

Tipy na dárky
Jako první rozeberu ty články, které přinášejí čtenářům různé tipy na dárky pro jejich
blízké a nebo ty, jež informují o tom, jaké zboží se prodává nejčastěji. Tyto články se objevují
pravidelně v každém ročníku, který jsem rozebírala, ale až od roku 1995, kdy 15. prosince
v deníku Mladá fronta vyšel článek Výpravné publikace se staly ideálními dárky od Daniela
Anýže. Zpráva se nejprve zabývá zvýšenou poptávkou po nákladných obrazových publikací,
které jsou vhodnými dárky, ale poté přináší přehled různých titulů, které se právě před Vánoci
vydávají. V dalším ročníku se tímto tématem zabývalo již více článků. Vedou Pokémoni a
koloběžky, otištěný v deníku Právo 2. prosince 2000, byl první z nich. Jeho autor se ptal zástupců
několika obchodních domů, jaké hračky se před Vánoci nejvíce prodávají. Dalším byl článek
Mladé fronty ze dne 5. prosince Mobilomanie ovládá Vánoce, jehož autorky Johana Grohová a
Veronika Suchá, se zabývaly jak zvýšenému předvánočnímu prodeji mobilních telefonů, tak
zároveň i fenoménu mobilních telefonů jako takovému. 8. prosince se články zabývající se tím,
„co pod stromeček“, objevily hned dva. Jeden v Mladé frontě nazvaný Dárek? Přece koloběžku,
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jehož text se zabývá tehdejší oblíbeností koloběžek, a druhý v deníku Právo Hračky jdou před
Vánocemi na dračku od Jany Hanuškové. Tato zpráva informuje o tom, jaké hračky se nejvíce
prodávají a o nových modelech starších hraček, jako jsou výrobky Lego nebo Barbie. Prozatím
ve všech článcích, které se věnovaly dárkům, se jejich autor či autorka soustředili spíše na to,
jaké dárky se nejvíce prodávají. Článek Darujte k Vánocům parfém, který byl otištěn v Magazínu
Právo vydaného 9. prosince, je první, který přinášel návod, jak správně vybrat vhodný dárek,
v tomto případě parfém. Posledním článkem o dárcích tohoto ročníku je 20. prosince v Blesku
vydaný Darujte dětem nejlepšího přítele. Ten přináší několik tipů na dárek v podobě knihy.
V roce 2005 byl první článek vydán 24. listopadu. Dárky prakticky dokonalé byl otištěn
v MAGAZÍNU DNES13 a nabízí čtenářům tipy na dárky a hodnotíc „nápad, praktičnost,
dokonalé provedení i materiály.“14 9. prosince tyto články pokračovaly titulkem Vánočními hity
jsou digitální fotoaparáty a mobily z Mladé fronty, jejíž redaktoři zjišťovaly jaké jsou
nejprodávanější vánoční dárky. Ačkoliv podobnost titulku s článkem Mobilomanie ovládá
Vánoce z roku 2000 naznačuje i podobnost tématu článku, není tomu tak. Zatímco článek z roku
2000 se zabýval zvýšenou poptávkou po mobilních telefonech, článek z roku 2005 přináší
výsledky průzkumu redaktorů MF DNES o nejprodávanějším druhu dárků, což jsou právě
mobily. V deníku Blesk byl 17. prosince otištěn článek Vánoční dárky podle horoskopu. Jeho
námět je mezi ostatními články tohoto typu trochu netradiční. Předkládá totiž čtenářům nápady
na dárky podle astronomických znamení a uvádí krátkou charakteristiku jednotlivých znamení,
přičemž uvádí dárky zvlášť pro muže a pro ženy. V roce 2009 byl prvním článkem s tipy na
dárky Hity Vánoc: mluvící hrnec a říhající šimpanz, který byl vydán 30. listopadu v deníku
Právo. Jeho autory jsou Martin Procházka a Jakub Svoboda. Redaktoři dělali průzkum mezi
obchodními řetězci, jaké dárky se nejvíce kupují pod stromeček. Poslední odstavec nabízí i tip na
koupi dárkového poukazu na pomoc třetímu světu. V Hradeckém deníku vyšel 10. prosince
velice podobný článek Hitem letošních Vánoc bude i plyšová veverka Zuzany Kaňuchové a Filipa
Sušanky, který ale navíc přináší i informace o chystaných předvánočních slevách. Další zástupci
těchto článků vyšli v bulvárním tisku. V Nedělním Blesku to byl Ježíšku s tímhle zaboduješ z 13.
prosince, jež obsahuje 20 tipů na vánoční dárky v podobě fotografie a krátkého popisu. Dne 23.
13
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prosince v deníku Blesk to byly hned dva články. 22 dárkůp na poslední chvíli podobným
způsobem jako článek Ježíšku s tímhle zaboduješ chce inspirovat čtenáře k nákupu dárků, ale
tento článek si vybírá zboží, které je součástí nějaké předvánoční slevové akce. Poslední článek
Dejte pod stromeček sebe! Ponožky? Šampon? Nejlepší dárek je sex!, jehož autorka Jitka
Pekařová dává čtenářům sedm rad, jak si „okořenit“ Vánoce, které se podle ní nemusí trávit jen u
televize a cukroví.
Shrnutí:
Tento typ článků má dvě hlavní témata: zprávy o tom, které zboží je nejvíce
prodáváno jako vánoční dárky, a tipy na zboží, které se jako dárek hodí. První téma je
nejvíce reprezentováno zprávami obsahující vyjádření zástupců obchodů. Ti popisují, jaké
zboží se nejčastěji prodává v daném roce. Toto zboží je často zastupováno položkami
„fenoménů“, které v tom daném roce ovládají módu hraček dětí a dospívajících. Tuto módu
pochopitelně novináři nijak neovlivní, ale vždy za „hity Vánoc“ označují právy tyto hračky
a málodky se zabývají těmi „tradičnějšími“. Ten druhý je zase často zastupován v
bulvárním tisku prostřednictvím fotografií s krátkým popisem dárku. Tam je zase hlavním
motivem originálnost dárků. V titulcích se několikrát objevilo slovní spojení „hit Vánoc“, v
roce 2005 a dvakrát v roce 2009.
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Nákupní horečka
S tématem nejvíce kupovaného zboží před Vánocemi souvisí články, jež se věnují
„předvánoční nákupní horečce“ a návalům davů do obchodů. Tyto články se objevují v každém
ročníku českého tisku, který jsem zkoumala. V letech 1989 a 1992 jsou to jediní zástupci věnující
se tématu této kapitoly. V roce 1985 věnoval deník Mladá fronta tomuto tématu celkem tři
články. Zpráva Vánoce v Prioru z 10. prosince byla první z nich a krátce informovala o vysokém
počtu návštěvníků, kteří vyrazili za vánočními nákupy. Následoval článek Vánoční nápor na
klenoty, označovaný samotným deníkem jako „minirozhovor“ s generálním ředitelem podniku
Klenoty. Třetím byla rozhovorová reportáž otištěná 21. prosince.15 Vlaďky Kučerové Maratón v
Kotvě Jediný příspěvek v roce 1989 je fotografie Václava Jirsy v deníku Rudé právo ze dne
18.prosince. Fotografie zachycuje nakupující vycházející z obchodu. V roce 1992 jsou články o
nákupech zastoupeny zprávou v Rudém právu 14. prosince V Praze stoupá vánoční nákupní
horečka od Moniky Kuncové. Zpráva se zabývá nákupy v pražských tržnicích, jejich
sortimentem, nejvíce nakupovaným zbožím a také jak je zajišťována bezpečnost na tržnicích.
Rok 1995 přináší tyto články dva. V Hradeckých novinách byla 11. prosince otištěna zpráva
Stříbrná neděle se podle obchodníků příliš nevydařila, lidé čekali na výplaty. V ní se redaktoři
ptali v obchodech několika východočeských měst, kde jim potvrdili, že každoročně v tuto dobu
mívají vyšší tržby. Tím druhým byl Prodavačky přemýšlely o tom, jestli stihnou Vánoce doma,
který vyšel v Mladé frontě 18. prosince. Námětem se velmi podobá příspěvku Maratón v Kotvě
z roku 1985, rovněž se jedná o rozhovor s prodavačkami v obchodním domě Kotva v Praze, ale
zde je navíc i vyjádření jedné ze zákaznic. Rok 2000 znamenal velký nárůst co do počtu článků
věnující se nákupům dárků. 2. prosince se objevily první dva, v deníku Mladá fronta Ježíšek
křičí: Pikachu, volím tebe, jež se zabývá nákupní horečkou, kterou letošní vánoční svátky zcela
ovládl fenomén Pokémon. Ve zprávě nechybí vyjádření spokojených prodejců, kteří si chválí
tržby přinášené dětským „šílenstvím“, ale ani vyjádření jedné z maminek fanynky Pokémonů. A
v deníku Právo Začíná advent, čas nákupní horečky zkoumající každoročně propukající nákupní
horečku hned z několika úhlu – je zde vyjádření psychologa, finanční analytika a socioložky.
Dalším článkem je příspěvek psycholožky Anny Pivoňkové, rovněž v deníku Právo, vydaný 15.
prosince, Proti stresu při nákupu dárků. Autorka rozebírá, co všechno nás při nákupech ovlivňuje
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a rozděluje nákupy na několik typů podle motivace našich nákupů. Také upozorňuje na motivaci
obchodníků, kteří sázejí na nepozornost kupujícího. Dne 16. prosince věnovala nákupům dárků
Mladá fronta dva příspěvky. Ježíšek kupuje ve velkém informuje o tom, že lidé utrácejí za vánoční
dárky mnohem více než v předchozích letech a navíc se jejich zájem obrátil spíše
k hypermarketům než donedávna více oblíbeným tržnicím. Tím druhým zástupcem téma rubriky
Ekonomika & Finance Vánoční nákupy: Ježíšek bude štědrý ... většina jej pořídí
v hypermarketu. Na dvoustraně je několik článků zabývající se předvánočními nákupy. Kvůli
dárkům se lidé i zadluží, jež napsaly Jana Klímová a Lucie Marková se zabývá finančními zdroji,
ze kterých lidé čerpají na nákupy, od výplat a prémií až po zadlužování se ať v bankách či přímo
v obchodech. Dalším je Hity Vánoc míří na pulty z bývalé tovární haly ČKD autora Tomáše
Ventury. Jedná se o reportáž ze skladu Picollo, kde se vyrábějí hračky. Co a jak se nakupuje
v zahraničí je série několika krátkých zpráv o „hitech Vánoc“ v Německu, Velké Británii,
Rakousku, Francii a USA. Na českém internetu se kupuje za miliony zase informuje o zvýšených
tržbách v internetových obchodech, jejichž obliba neustále roste. A posledním je Luxus, tržnice?
Žádná sláva, zpráva o snížených tržbách nejen na vietnamských tržnicích, ale i v luxusních
značkových prodejnách. 18. prosince se nákupy začaly zabývat i Hradecké noviny. Zpráva
Sobota a neděle ve znamení nákupů vánočních dárků rozebírala průběh zlaté neděle v obchodech.
Zatímco ve velkých obchodech byly návaly lidí, v těch menších se podle zprávy dalo nakupovat
klidněji. Článek Ježíšek? Hurá nakoupit během pracovní doby, který přinesli 20. prosince
redaktoři Jiří Nádoba a Aleš Bartl v deníku Mladá fronta, se zabývá nákupy a davům
v obchodech zajímavěji. Popisuje totiž zvyk lidí „utíkat“ z práce, aby mohli nakoupit vánoční
dárky poněkud klidněji. Jako příklad daly tři londýnské banky, které svým zaměstnancům dávají
dokonce dva dny volno pouze za účelem nákupů. Přestože v ČR se tento nápad neujal, podle
prodavaček v obchodech lidé musejí z práce odcházet, protože zákazníků je prý stejně dopoledne
jako odpoledne. Posledním příspěvkem v roce 2000 je krátká zpráva v Hradeckých novinách
21. prosince Nakoupit si budeme moci ještě na Štědrý den, která přináší přehled otevíracích dob
ve obchodních řetězcích o vánočních svátcích. Nedělní blesk otiskl 4.prosince první článek
s tématem nákupu dárků roku 2005. Jednalo se o příspěvek Miroslavy Vavírkové v Nedělním
Blesku V obchodech jde o život, ve kterém popisovala předvánoční davy v obchodech.
5. prosince deník Blesk pokračoval článkem Obchody zaplavily davy zákazníků. Ten se téměř
nijak neliší od předchozího příkladu. Dokonce oba dva popisují plné obchody jako „nákupní
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šílenství“. 12. prosince se tématu nákupů začal tento rok věnovat i seriózní tisk. V deníku Právo
byl otištěn článek Nákupní centra čelila invazi zákazníků Vladimíra Fořta. Zatímco příspěvky
v Blesku v roce 2005 toto téma popisovaly více bulvárním způsobem, což je u této tiskoviny
pochopitelné, zdůrazňujíc velké davy v obchodech a „ohánějíc“ se velkými čísly výše tržeb,
deník Právo použil vyjádření zástupkyně jednoho obchodního řetězce a maloobchodníka
s dřevěnými hračkami. Také Hradecké noviny v roce 2005 přispěly k tomuto tématu. Zlatá
zaplnila obchody je zpráva popisující předvánoční nákupy o zlaté neděli ve východočeském kraji.
I tato zpráva ovšem používá slovní výraz „nákupní šílenství“, stejně jako články v Blesku. V roce
2009 se naopak seriózní tisk věnoval těmto článkům více, než bulvární Blesk. Hradecký deník to
udělal prostřednictvím třech fotografií ze 7., 21. a 23. prosince. První neset titulek Předvánoční
„boj“ v obchodech začal a zachycuje frontu nakupujících v obchodě. Fotografie Obchodníci
čekají obří tržby z 21. prosince se té předchozí velice podobá. Rovněž zachycuje lidi s nákupními
košíčky a ani její popisek se informacemi příliš neliší. Námětem fotografie nijak nevybočuje ani
třetí zástupce Obchodní domy čelí invazi lidí, na Štědrý den zavírají dřív, ale text pod fotografií
přináší navíc otevírací domu velkých hypermarketů na Štědrý den. V Právu naproti tomu
informovaly v pondělí 14. a 21. prosince o nákupech probíhajících o stříbrné a zlaté neděli.
Stříbrná neděle: lidé utráceli jako diví obsahuje vyjádření zástupců několika obchodů o
zvýšených tržbách, jež nesnížila ani finanční krize. Za týden se článek jmenoval O zlaté neděli
lidé vzali nákupní centra útokem, který přinášel podobné informace jako ten předchozí, ale navíc
přidal i odhad, kolik lidé hodlají utratit za dárky a jídlo. Posledním článkem v deníku Právo je
Lidé budou moci nakupovat i na Štědrý den odpoledne, v níž je přehled o tom, do kolika hodin
budou mít otevřeny obchody na Štědrý den. V deníku Blesk se ale také objevil jeden článek
pojednávající o nákupech. Bylo to 21. prosince a článek se nazýval Předvánoční horečka vrcholí
- Češi utratí 66 miliard, zabýval se utrácením Čechů při vánočních nákupech.
Shrnutí:
Tématu nákupní horečky se věnuje mnoho článků. Ale zhruba od roku 2000 je to, co
bylo do té doby považováno pouze za zvýšenou návštěvnost v obchodech, považováno a
často i označováno za „nákupní šílenství“. Větší sortiment možných dárků a odliv
zákazníků do hypermarketů způsobil i jiný náhled novinářů na předvánoční shon
v obchodech. Zatímco v roce 1985 novináři vedle shonu v obchodech, většinou z pohledu
prodavaček, informovali rozhovorem Vánoční nápor na klenoty i o nedostatku výběru
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šperků, v posledních třech ročnících se tyto články proměnily spíše popis „útoků zákazníků
na obchody“. Naznačují to i titulky jako „V obchodech jde o život“, „Předvánoční ,boj‘
v obchodech začal“ nebo „Obchodní domy čelí invazi lidí“. Hojně se také objevují fotografie
zachycující lidé s nákupními vozíky. Upozorňování tisku na tyto „návaly v obchodech“ a
fronty u kas hypermarketů je také vánoční stereoty, který ale postupem let ještě zesílil. Je
pravděpodobné, že změny v ekonomice, které umožňují lidem více utrácet, a změna
politického režimu spolu s technickým vývojem, které rozšířili zboží na českém trhu,
způsobily tuto změnu vnímání nákupního shonu před Vánoci nejen u novinářů, ale i u
zákazníků.
Deník Právo se ovšem v roce 2000 zabýval tématem nákupní horečky i z jiného úhlu.
Ve dvou příspěvcích, Začíná advent, čas nákupní horečky a Proti stresu při nákupu dárků, se
zabýval i psychologickými a sociologickými charakteristikami tohoto „nákupního šílenství“.

Finance na dárky
S nákupy jsou spojeny, většinou nemalé, finanční výdaje. V souvislosti s vánočními
nákupy se novináři věnují i tomuto tématu a od roku 1995 se tyto příspěvky ve zkoumaných
letech objevují pravidelně. První byla zpráva v deníku Právo Dárky většinou do tisíce korun
otištěná 4. prosince 1995, která přinášela výsledky ankety, kolik lidé chtějí utratit za dárky.
V Mladé frontě zase 16. prosince otiskly zprávu Lidé letos nakupují především dražší vánoční
dárky, v níž se financemi zabývali z pohledu obchodníků. Z několika vyjádření zástupců
obchodních domů odhadovali, o kolik více peněz v roce 1995 lidé utratí za vánoční dárky.
Příspěvek zabývající se financemi za vánoční dárky z roku 2000 se jmenuje Vánoce bývají šancí
vydělat, někdy ovšem za každou cenu, vyšel 6. prosince. v Hradeckých novinách a jeho autorem
je Karel Žítek. Tento článek se zabývá triky obchodníků, kteří využívají nepozornosti zákazníků
zvýšené předvánočním shonem, a radí, jak se nenechat napálit. V roce 2005 se těchto příspěvků
objevilo již více, první 15. prosince v deníku Právo. Vánoční dárky leckdy nad možností rodičů
byl článek o tom, zda máme dětem kupovat drahé dárky, pokud se kvůli jejich pořízení musíme
zadlužit. Také v něm psycholožka radil, jak dítěti vysvětlit, že rodiče si některé dárky nemohou
dovolit. Druhým a poslední příspěvek roku 2005 byl opět otištěn v Právu, dne 23. prosince.
Některé zboží zlevnilo před Vánocemi až o polovinu je první článek zabývající se předvánočními
slevami, kterými obchodníci chtějí nalákat zákazníky. Přináší přehled jaké obchody přinášejí
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slevy na které zboží a upozorňuje i na novelu zákona týkající se výprodejů. Předvánoční slevy
jsou prakticky jedinou náplní článků z roku 2009. Jedinou výjimku tvoří článek zabývající se
nákupy po internetu. Nejdříve se toto téma objevilo v Mladé frontě 4. prosince v článku
Výprodej? Už před Vánocemi, jehož autorem je Jiří Smetana. Předvánoční slevy jsou podle něj
způsobeny finanční krizí, která nutí obchodníky jít dolů s cenami zboží, protože lidé vůbec
nenakupují. V deníku Právo byla 9. prosince otištěna zpráva Předvánoční slevy už od pátku a až
70 %, jež informuje o připravovaných předvánočních slevách. Nepřináší ovšem přehled slev a
obchodů, které je nabízejí, ale upozorňuje na to, že probíhají. 11. prosince k tomuto tématu
přispěl i deník Blesk článkem Předvánoční výprodeje právě začaly. Zde jsou slevy popsány
v jednotlivých obchodech, jako je Kika, Lidl, Jysk apod., u každého zvlášť. Ani Hradecký deník
se nezapoměl zmínit o předvánočních slevách. Bylo to prostřednictvím článku Předvánoční
slevy: jak prohlédnout taktiku obchodníků a dobře nakoupit vydaném 21. prosince a napsaném
Jozefem Gárfikem. Jak prozrazuje titulek, tento článek se nevěnuje slevám jednotlivého zboží,
ale varuje čtenáře, jak se nedat napálit nečestnými obchodníky. Námět je v podstatě stejný jako
s článkem Vánoce bývají šancí vydělat, někdy ovšem za každou cenu, který byl otištěn v roce
2000. Tento příspěvek se ovšem zabývá i nákupy po internetu, jejichž počet od roku 2000
výrazně vzrostl. V souvislosti s nákupy přes internet se objevil v roce 2009 ještě jeden článek,
Levnější dárky? Kdo chce ušetřit, nakupuje na internetu, rovněž od Jozefa Gárfika. Stejně jako
článek Předvánoční slevy přináší čtenářům rady, jak si dát pozor na obchodníky. Zatímco
v předchozím článku se ale autor věnoval slevám, zde radí, jak se nenechat napálit při nákupu
přes internet.
Shrnutí:
Když se články zabývající se financováním vánočních dárků v roce 1995 objevily,
jednalo se především o zprávy, kolik lidé chtějí za dárky utratit. V letech 2005 a 2009 se
zase omezovaly spíše na informování čtenářů o různých slevách. Články pojednávající o
slevách na zboží zase často začínaly velice podobně, např. slovy „nemáte nakoupeno“ nebo
„chybí vám vánoční dárky“, a pokračovaly větami ve smylu „teď máte možnost ušetřit“,
které lákaly k nákupům ve slevách. S nárůstem počtu nákupů po internetu se začalo častěji
objevovat i toto téma.
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Netradiční dárky
Takovým poddruhem článků přinášejících tipy na vánoční dárky jsou ty články, které
přinášejí tipy na netradiční nebo dokonce extravagantní dárky. První byl otištěn v deníku Právo
21. prosince 1995 a jednalo se o zprávu Nový nos pod stromeček, zabývající se novou módou
v Beverly Hills dávat jako dárek poukaz na plastickou operaci. Zástupce z roku 2000 je tématem
této zprávě velice podobný. Jedná se o článek v Nedělním Blesku 24. prosince Plastika pod
stromeček? Proč ne!. Stejně jako předchozí zpráva používá vyjádření doktorů, aby popsala trend
dávat svým blízkým jako dárek chirurgický zákrok, tentokrát ale článek popisuje tuto módu na
Slovensku. Ani článek z roku 2005 neodbíhá od tématu plastických operací. Nové vánoční dárky:
větší prsa nebo hustší vlasy byl otištěn v Mladé frontě 20. prosince od autorky Lenky Petrášové.
Tentokrát se ale zájem článku přenesl do Česka a vedle vyjádření lékařky plastické chirurgie
v Praze-Průhonicích se zabývá také otevřenějším přístupem Čechů k plastickým operacím.
K textu je rovněž připojena fotografie s popisky cen jednotlivých zákroků. Všechny tři články
ovšem rovněž varují, že takovýto dárek může být i nevhodný. Rok 2009 konečně přinesl v tomto
tématu změnu, nezabývá se totiž plastickými operacemi, ale spíše aktivitami, jež můžete někomu
darovat. V Blesku z 15. prosince to byl článek Vánoční dárek: záchrana boeingu, ve kterém Jitka
Pekařová a Veronika Tardonová přinášeli 20 tipů na netradiční dárky rozdělených podle cen.
Navíc byl uveden i návod, jak tyto dárky obstarat. Mezi uvedené tipy patřil například „popelářem
na zkoušku“ nebo „den Jamese Bonda“, jež zastupovaly spíše zážitky, ale také například
„náhradní manžel“, jež zase zastane veškeré domácí práce. Další den deník Mladá fronta přinesl
článek Pod stromeček šichtu v bagru. Ten se zabýval výsledky průzkumu, podle něhož si lidé
čím dál více dávají pod stromeček „zážitky“ než věcné dary, a také tím, že lidé si často dárky u
partnerů objednávají, aby dárek ani nemusel vymýšlet.
Shrnutí:
Roky 1995, 2000 a 2005 se tedy velice podobným způsobem zabývaly možností
plastické operace

jako vánočního

dárku.

Všechny

tento

fenomén prezentovaly

prostřednictvím vyjádření lékaře z plastické chirurgie. Jediným rozdílem bylo místo, o
kterém psaly. Rok 2009 si našel jiné téma – zážitky, které svým blízkým můžeme zakoupit a
často se jedná buď o netradiční nebo i adrenalinové.
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3e) Ježíšek nebo Santa Claus?
S dárky jsou pochopitelně spojeni jejich nositelé. Dříve bylo jasné, že v Čechách nosí
dárky Ježíšek. V posledních letech česká kultura přejímá různé zvyky z ostatních zemí, často
z USA, a proto není divu, že při rozdávání dárků dělá našemu Ježíškovi občas společnost i
americký Santa Claus. Toho si pochopitelně nemohli nevšimnout novináři, kteří často řeší, zda
Ježíška nenahradil Santa Claus, často popisovaný jako „tlouštík v červeno-bílém kostýmu s bílým
plnovousem“.
Toto téma se nejdříve objevilo v roce 1995 a poté se objevovalo v každém ročníku
pravidelně, až do roku 2009. První článek vůbec se objevil 16. prosince 1995 v deníku Právo a
jmenoval se Odkud přišel Santa Claus. Pavel Čírtek v něm krátce podává historii vzniku legendy
o Santa Clausovi. Jediný deník, který toto téma nikdy neopomněl je Mladá fronta. Příspěvky
s títmo tématem se v tomto periodiku objevují v každém ročníku, bez výjimky. V roce 1995 to
byl článek Děti mají Santa Clause i na počítači, otištěný 21. prosince. Jeho tématem bylo
zastoupení legendy o Santa Clausovi na internetu – webové stránky, nákupy, apod. V deníku
Právo se objevil ještě jeden příspěvek související se Santa Clausem, Rolničky a Santa Claus,
který byl otištěn 23. prosince. Jedná se o krátkou glosu kritizující přejímání Santy Clause do
českého prostředí, zvláště dětmi. Dokonce to přirovnává k vytlačování Ježíška dědou Mrázem
v minulých dobách.
V roce 2000 už bylo příspěvků více a některé z nich dokonce Ježíška a Santu Clause
stavěly proti sobě. Proč je pravý Santa právě Finem, autorem je Tomáš Sniegoň, vyšel v Právu
18. prosince. Autor se v této reportáži vydal do Rovaniemi, vesničky Santy Clause. Jak je to
s Ježíškem? vyšlo 21. prosince v deníku Mladá fronta. Jeho autoři Martina Komárková,
Miloslava Martínková a Miloslav Lubas se zabývali tím, kdy je nejlepší doba říci dítěti pravdu o
Ježíškovi a zda bychom dětem ještě v dnešní době vůbec měli říkat, že dárky nosí Ježíšek. Vedle
vyjádření psycholožky tvrdící, že děti kouzelnou atmosféru potřebují, je v článku zmiňováno i
těžké postavení učitelky ve škole, jíž se děti na existenci Ježíška často ptají. 22. prosince otiskla
rovněž Mladá fronta článek Jak MF DNES položila otázky Santa Clausovi Milana Vodičky. Ten
se ,podobně jako článek Děti mají Santa Clause i na počítači z Mladé fronty roku 1995, zabývá
zastoupením Santy Clause na internetu, zvláště popisuje stránky, na kterých můžete Santovi do
předem připravených formulářů položit několik otázek. Tohoto dne vyšel i příspěvek Věří,
nevěří, Ježíšek je tady v deníku Blesk. Je spíše určen k pobavení, než aby přinášel nějaké
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informace. Tvrdí, že anonymní tým vědců spočítal, co vše by Santa Claus potřeboval, aby mohl
roznést všechny dárky, a protože tyto podmínky jsou nesplnitelné, tudíž Santa neexistuje.
Redaktoři ovšem k textu připojily fotografii muže oblečeného do santovského kostýmu sedícího
na saních a ptají se vědců, kdo tedy tento člověk je, když ne Santa Claus. Dne 23. prosince 2000
se tomuto tématu věnovaly dokonce čtyři články, a to pouze ve dvou periodikách. Santa, děda
Mráz a střet civilizací byl jeden z příspěveků Mladé fronty DNES, opět od Milana Vodičky.
Autor popisuje celosvětový fenomén Santy Clause, pronikající do všech zemí světa, jako
nejtypičtější příklad globalizace. Rozšiřování Santy Clause do celého světa se ovšem omezuje
pouze na sféru obchodu a reklamy, protože dárky samotné stále roznáší lokální nosiči dárků, jako
Ježíšek a děda Mráz. Dalším je Santa Claus za polárním kruhem vítá každého, což je krátká
reportáž z finské Rovaniemi, námětově podobná článku Proč je pravý Santa právě Finem
z deníku Právo. Kde a kdo rozdává vánoční dárky je přehledem, kde, kdo a kdy roznáší vánoční
dárky ve světě. V deníku Právo byl dne 23. prosince vydán příspěvek Domek na polárním kruhu.
Námětem této zprávy je v dřívější reportáži deníku popisovaná vesnička Santy Clause. Posledním
příspěvkem v tomto roce je v Nědělním Blesku vydaný, Andreou Byčkovskou napsaný, Ježíšek a
jeho štědří kolegové. Podobně jako článek Kde a kdo rozdává vánoční dárky z Mladé fronty
DNES, autorka podává přehled nositelů dárků, ale tentorkát je rozděluje podle země, ze které
pocházejí.
V roce 2005 se tyto články omezily jen na deník Mladá fronta DNES a pouze na jediný
den, 23. prosince. První byl článek Ježíšek,nebo....Santa Claus?, jehož autorky socioložka Jiřina
Šiklová a spisovatelka Iva Pekárková každá obhajují jednoho z těchto nosičů dárků. Dárky nosí
Ježíšek je článek katolického kněze jménem Zbigniew Czendlik, v němž obhajuje existenci
Ježíška. Ten podle něj pouze nechá lidi sklízet veškerou slávu za dané dárky. Třetím příspěvkem
je Švýcarsko zavaluje lavina Ježíšků od Petra Čermáka. Autor nás v něm seznamuje se
švýcarskou podobou Ježíška Papa Noelem.
Rok 2009 začal tyto články poněkud netradičně. Magazín Blesk využil své pravidelné
rubriky Módní policie a 4. prosince v ní její autorka Františka Čížková pod titulkem Cirkus
jménem Santa okomentovala několik fotografií převleků Santy Clause. Hradecký deník otiskl
sérii zpráv informující o petici Zachraňte Ježíška, jejíž signatáři bojují za zachování tradičních
českých Vánoc s jejich zvyky i původním nositelem dárků. První byla 2. prosince otištěna zpráva
Češi opět vyrážejí do boje za záchranu Ježíška Zuzany Ducháčkové, která o petici přinášela
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základní informacemi. Pokračovalo to fotografií Sněhuláci zachraňují Ježíška, dárky od Santy
nechtějí dne 12. prosince o podpoře této petici akcí v Náchodě. Poslední je Petici za záchranu
Ježíška a tradičních českých Vánoc podepsalo už téměř třicet tisíc lidí vydaný 18.prosince.
Lenka Ducháčková v něm ještě jednou seznamuje čtenáře s touto peticí a článek je také doplněn
několika dopisy těch, co petici podporují. 18. prosince se v Hradeckém deníku objevil ještě
článek Žoviální tlouštík Santa Claus by se měl změnit, jenž přinášel výsledky studie australského
epidemiologa Nathana Grillse o nezdravém životním stylu Santy Clause, jež může ovlivnit děti a
jejich zdraví. Poslední příspěvek je z Mladé fronty DNES dne 21. prosince Ježíšek nosí dětem
dárky jen do sedmi let. Přinášel výsledky průzkumu do kolika let děti na Ježíška věří a kde se
nejčastěji dozví pravdu. Průměrně děti na Ježíška věří do sedmi let a pravdu se nejčastěji
dozvídají ve školách od spolužáků.
Shrnutí:
Od roku 1995 se tedy noviny pravidelně věnují tématům Ježíška a Santy Clause,
nebo dokonce i tématu jejich střetu. Důvody, proč se toto téma neobjevovalo i v dřívějších
letech jsou podle mne ty, že v roce 1985 se o Vánocích jako křesťanském svátku psát
nemohlo, a proto ani Ježíšek nemohlo být zmiňován. Po sametové revoluci se toto změnilo,
ale zase k nám v té době zřejmě ještě tolik nepronikl Santa Claus, a proto zmiňování se o
Ježíškovi nebylo potřeba. V roce 1995 se zase naproti tomu nevyskytl jediný článek věnující
se Ježíškovi. Byly sice otištěny pouze tři, ale všechny s tématem Santy Clause, i když
kritizující. Od roku 2000 se Ježíšek a Santa Claus pravidelně v novinových článcích střídají
a obča se objeví i článek zabývající se dalšími nosiči dárků. Takovým příkladem jsou
přehledy těchto pohádkových postav z Mladé fronty 2000 Kdo a kde rozdává vánoční dárky
nebo v Nedělním Blesku Ježíšek a jeho štědří kolegové. Jediný článek, který se věnoval jen
jednomu z těchto „kouzelných dědečků“ byl nazván Švýcarsko zavaluje lavina Ježíšků
z Mladé fronty 2005, přestože článek se vůbec Ježíškovi nevěnoval, ale přibližoval nám
Papa Noela, švýcarského nosiče dárků. Často se také novináři zabývají tím, kdy je správná
doba říci dětem pravdu o Ježíškovi nebo do kolika let na něj děti věří. S postupným
rozvojem internetu se také opakovaným motivem stává pronikání Santy Clause na internet.
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3f) Vánoce jako svátky stresu
Pro většinu lidí jsou Vánoce svátky, na které se těší. Novináři se však občas věnují i těm,
jež Vánoce rádi nemají, nebo těm, jenž v období Vánoc spíše propadají stresu a často i depresím.
Těchto článků není příliš mnoho a objevují se spíše v pozdějších letech.
První příspěvek je z deníku Mladá fronta 23. prosince 1995. Zpráva Útočiště vánočních
morousů – práce nebo diskotéka je zpráva ČTK z Frankfurtu nad Mohanem a informuje o tom,
jak prožívají Vánoce ti, jež tyto svátky nemají rádi, nebo je kvůli jinému náboženství ani neslaví.
V roce 2000 přispěly k tomuto námětu 13. prosince také Hradecké noviny. Nadešel čas Vánoc,
svátků pohody, ale také stresu, jehož autorkou je Irena Desenská, s pomocí psychologa Karla
Březiny rozebírá pocit deprese, který se v předvánočním období projevuje častěji než během
roku. Podle psychologa je to způsobeno stresem, který většina žen prožívá kvůli předvánočnímu
shonu a pocitem osamělosti, který se v období Vánoc nejvíce hlásí. Článek také popisuje, jak se
stres a deprese vlastně projevují, jak stresu předcházet. Rovněž přináší příběh, samozřejmě se
šťastným koncem, jednoho muže, jenž o Vánocích trpěl depresemi, protože nemohl najít
zaměstnání. Tento rok se vánočním depresím věnoval i deník Blesk. Nejdříve 2. prosince zprávou
Dany Mertové Vánoce mohou způsobit deprese, ve kterém nejenže varuje před možností výskytu
deprese zvláště u osamělých starších lidí, ale také přidává telefonní čísla na Vánoční linky
pomoci, kam mohou lidé s těmito pocity zavolat v kteroukoliv hodinu. Dalším článkem v Blesku
je Vánoce: nejen radost, ale i samota a stres, vydaný 12. prosince. I tento příspěvek informuje o
zvýšeném počtu lidí trpících depresemi v období Vánoc. Mimo lidí starých a opuštěných však
může postihnout i ty, kteří se nedokáží vyrovnat s nedostatkem světla, způsobeným ročním
obdobím. Článek je také napůl rozhovorem s MUDr. Cimickým, jež vysvětluje příčinu těchto
problémů. Vedle článku jsou znovu zopakovány čísla na linky pomoci a také pár obecných rad,
jak tyto pocity překonat. Posledním ročníkem, ve kterém se tyto články vyskytly, je rok 2009.
První z nich byl opět v deníku Blesk 21. prosince nazvaný Jak léčit vánoční smutek. Autorka
Renata Vyšínová v něm spolu s psycholožkou Zdeňkou Sládečkovou radí, jak překonat pocit
smutku. Přináší několik nejobvyklejších důvodů, proč bývají lidé o Vánocích smutní a ke
každému dává pár rad, jak tento pocit překonat. Jsou připojeny i rady obecné, které se nevztahují
k jednotlivým původům smutku, a také jsou zde popsány různé stupně depresí. Poslední
příspěvek v této kapitole vyšel v deníku Právo 22. prosince. Jak naznačuje název zprávy Vánoce
čas sebevrahů? Je to nepravdivý mýtus, říkají lékaři bude do jisté míry všem předchozím
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příspěvkům odporovat. Nepopírá sice zvýšený počet lidí trpícími pocity deprese, ale prý
nevzrůstá počet sebevražd v tomto období. Dokonce je prý v prosinci o celou pětinu sebevražd
méně než po zbytek roku. Naproti tomu prý na Nový rok jejich počet extrémně stoupne.
Shrnutí:
Negativním dopadům vánoční atmosféry tedy novináři věnovaly ze všech ročníků
jen pár příspěvků. Polovina z nich byla otištěna v bulvárním deníku a většina z nich se
věnovala tomu, jak tyto dopady, nejčastěji stres a deprese, řešit.

4) Vánoční rozhovory a ankety
V předvánočním čase se také objevují i rozhovory se známými osobnostmi. Objevují se
sice i během roku, ale v předvánočním čase jejich počet stoupne a hlavně téma rozhovoru
samotného se týká vánočních svátků. Rozhovory jsou obvykle vedeny s celebritami ze světa
showbysnysu, ale často také se sportovci.
Vánoční rozhovory
První rok z vybraných ročníků, ve kterém jsem takový rozhovor objevila, byl 1989. Oba
rozhovory byly otištěny v deníku Mladá fronta a oba se nějakým způsobem rovněž dotýkaly
k revolučních událostí listopadu 1989. První byl Vánoce u Jirousů ze dne 20. prosince. Boris
Dočekal se v rozhovoru s Juliánou Jirousovou, manželkou Ivana Martina Jirouse, ptal na
manželovo uvěznění, na Vánoce prožité bez něho a také na ty, které konečně stráví spolu. Na
Štědrý den to byl článek Země se znovu rozsvěcí. Země se znovu rozsvěcí je autory Janou
Hanuškovou, Vlaďkou Kučerovou, Pavlou Matějů a Jiřím Tvrzníkem poskládán z vyjádření
herců Národního divadla o bývalém režimu a nastávajících Vánocích.
V roce 1992 se rozhovory omezily pouze na Štědrý den a tentokrát pouze na deník Rudé
právo. Autorem článku Svátky našich herců, muzikantů a herců je Jiří Tlučhoř. V úvodu autor
uvádí, že se ptal osobností, jak hodlají trávit Vánoce a jaký druh cukroví mají nejraději. Dále
následují vyjádření jednotlivých osobností. Prvním typickým opravdu vánočním rozhovorem byl
Vánoce jsou pro mne sčítáním přátel, což byl rozhovor Milana Caise se spisovatelem Františkem
Kožíkem. Redaktor se vyptává na dárky, proč jsou na sebe lidé o Vánocích hodnější a jaký smysl
pro něj má rodina. Počínaje rokem 1992 se začínají pravidelně objevovat podobné rozhovory,
kdy se autor osobnosti ptá, jak bude trávit vánoční svátky apod.
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Rokem 1995 jsem k denním periodikům přibrala i nově vycházející přílohy a vánoční
rozhovory jsou právě téma, které je nejvíce zastoupeno právě v přílohách a magazínech. To
ovšem neznamená, že deníky přestaly rozhovory vydávat. Deník Blesk vydal 15. prosince první
rozhovor v roce 1995. Vondráčková žije pro Lucernu je rozhovor redaktora Richarda Sachera se
zpěvačkou Helenou Vondráčkovou. Vedle dotazování na její připravovaný koncert v Lucerně se
jí ptá i na to, co by si přála k Vánocům, novoroční předsevzetí a zda si nemyslí, že kvůli
vánočnímu shonu se vytrácí jejich kouzlo. 17. prosince v Nedělním Blesku vyšel rozhovor
Zdeňka Paroulka Hudrování k Čechům patří s tehdejším místopředsedou vlády Josefem Luxem.
Redaktor se ho ptal na typické „vánoční otázky“ např. co by chtěl najít pod stromečkem, a řadu
otázek týkajících se politiky. Neobvyklou otázkou bylo, zda si vzpomene, jaké bylo
nejkurioznější přání, které jeho děti napsaly Ježíškovi, která mezi ostatními vánočními otázkami
vynikala aspoň trochu originalitou. Další rozhovor byl otištěn v deníku Právo 21. prosince. O
Vánocích si určitě dopřeju chvíli meditace, řekl Právu Karel Gott byl další rozhovor Jiřího
Tlučhoře, tentokrát s Karlem Gottem. I tento rozhovor obsahuje otázky typu „Co byste chtěl
dostat pod stromeček?“ nebo „Jak bude vypadat Váš Štědrý den?“, ale také otázky na novou
zpěvákovu vánoční desku. 23. prosince vyšel v tomto roce již druhý příspěvek s Helenou
Vondráčkovou. Tento byl nazván Vánoce s Helenou a objevil se v Magazínu Práva. Nejednalo se
tak úplně o rozhovor, ale autor Zdeněk Smíšek prostřednictvím reportáže popisuje své setkání se
zpěvačkou. Mluvili o Vánocích v dětství, ale i těch současných, nakupování dárků. Mezi těmito
tématy je i namícháno téma budoucí práce, která zpěvačku čeká.
Rozhovory v roce 2000 zahájil Nedělní Blesk rozhovorem Jaroslava Bendy se
skladatelem Jaroslavem Uhlířem nazvaným Uhlířovy vánoční a noční sny, otištěným
17. prosince. Interview se skládá vlastně jen ze čtyř otázek, zda má rád předvánoční atmosféru a
kdy kupuje dárky. Nechybí ani otázka na nové vánoční album Vánoční a noční sny, jež dalo
článku titulek. 20. prosince přinesly Hradecké noviny hned dva tyto příspěvky. Vánoce jsou u
Kocábů katastrofické, ale je při nich neskutečná legrace od Tomáše Dvořáka je zpráva o tom, jak
Natalie Kocábová popisuje Vánoce probíhající v jejich rodině. Druhým příspěvkem je
Hokejistovi rodiče prožijí svátky v Pittsburghu společně se synem, ve kterém Jarka Václavíčková
dělala rozhovor s rodiči hokejisty Jana Hrdiny, hrajícího v té době v zahraničí. Rozhovor
popisuje, jak se Hrdina dostal k hokeji, jak probíhají jeho Vánoce v zahraničí, ale také tradiční
témata jako např. co dostane pod stromeček a zda paní Hrdinová bude připravovat česká jídla. 21.

47

prosince se rozhovor objevil i v MAGAZÍNU DNES. Návod na to, jak se dají přežít ve zdraví
Vánoce je rozhovor Marcely Titzlové s Halinou Pawlowskou. Přestože titulek napovídá, že se
bude jednat o rozhovor především o vánočních svátcích, poté, co na začátku paní Pawlowská
popisuje jaké měla Vánoce v dětství, se autorka převážně ptá na její současnou práci a oslav
Vánoc se příliš nedotýká. Pouze poslední otázka rozhovoru týkající se Vánoc nás trochu vrací do
melancholické nálady tohoto ročního období. Poslední dva příspěvky v roce 2000 vyšli
23. prosince a

týkají se oba osobností sportu. V Hradeckých novinách byl otištěn článek

Ladislava Schejbala Vánoce jsme vždy ctili, říká svorně trio Alešové a Lukáš Drymlovy. V něm
Aleš Dryml popsiuje, jak trávila jeho rodina svátky, když byli jeho synové malí a jak je budou
trávit teď. Tím druhým byl článek Starý vlk před Vánocemi pookřál vytištěný v deníku Mladá
fronta DNES. František Pacina v něm předkládá příběh a také rozhovor s Františkem Čapkem,
olympijským vítězem v kanoistice. Článek se věnuje jak životu pana Čapka, tak se také zabývá
tím, jak hodlá prožít Vánoce.
Rok 2005 byl zřejmě co do rozhovorů a vyjádření slavných osobností nejbohatší. První se
byl otištěn již 26. listopadu v Magazínu Práva. Jednalo se o článek Dany Braunové Eva
Urbanová už má Vánoce. Otázky na její kariéru se v rozhovoru střídají s otázkami na prožití
Vánoc, jídelníček o Štědrém dnu. Autorka se ovšem také ptá na dopad profesního úspěchu na
život paní Urbanové. 10. prosince otiskl rozhovor také deník Právo. František Kšajt zpovídal
spisovatele Vladimíra Párala a rozhovor otiskl pod názvem O vánočních svátcích si vždycky
vyrazím do lesa. Redaktor se spisovatele ptal na samé „typické vánoční otázky“ o tom, jak bude
Vánoce trávit, co pro něj vlastně znamenají a na které z nich nejraději vzpomíná. Rybaření miluji,
ale kapra na Vánoce nejím je rozhovor s Miroslavem Donutilem otištěný v MAGAZÍNU DNES
dne 15. prosince. Redaktor Tomáš Poláček se ale více než na Vánoce ptal na působení v divadle,
na rodinu a současné dění, převážně v oblasti umění a zábavy. Další den přinesl Blesk Magazín
rozhovor Heleny Urbanové se zpěvačkou Hanou Zagorovou Moje vánoční poprvé. Z otázek na
vánoční svátky se autorka ptala na zpěvaččiny vánoční rituály, zda sleduje pohádky a jak vybírá
dárky. Tento den také přinesl deník Blesk článek Hegerlíkové přinesly Vánoce muže, jež napsala
Hana Höschlová. Hlavním tématem tohoto článku je, jak důležité jsou vánoční svátky pro
herečku Antonii Hegerlíkovou, jíž se článek týkal. Deník Právo přinesl 22. prosince rozhovor
Vladimíra Říhy se Štefanem Margitou Vánoce konečně oslavím v Praze. Rozhovor začíná
otázkami na profesní úspěchy a připravovaná vystoupení, ale i zde se objevila otázka „Jak se
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chystáte prožít Vánoce?“. 23. prosince se opět objevilo rozhovorů několik. V deníku Právo
rozovor se Zdeňkem Svěrákem Vánoce oslavím jen ve dvou. Jaroslav Špulák se ptal, jak pan
Svěrák prožije Vánoce a Silvestr, zda má rád Vánoce. Z ne-vánočních témat se tázal na jeho
hudební tvorbu, Cimrmanovské divadlo a také padlo pár otázek na politiku. Dalším příspěvkem
je Přivezli cukroví, mohou zůstat v Hradeckých novinách. Tato krátká zpráva přináší informace o
tom, jak bude Vánoce trávit hokejista Jaromír Jágr, za nímž do New Yorku poletí rodiče.
Posledním příspěvkem ze 23. prosince je rozhovor Venduly Ježkové s Helenou Vondráčkovou
v Magazínu Blesk s názvem Budu jen lenošit. Protože se autorka v úvodu zmiňovala o
předvánočním shonu zpěvačky, v rozhovoru se ptala, zda vůbec stihla předvánoční úklid a
výdobu. Potom také, zda mají doma umělý nebo živý stromeček, kdo zabíjí kapra, co čeká pod
stromečkem a jestli už zpěvačka někdy viděla zlaté prasátko. Na Štědrý den v tomto roce vyšel i
Nedělní Blesk a v něm rozhovor Věry Kellové s Lucií Bílou a Václavem Noidem Dáme si grog
na návsi. Ani v něm nechybí otázky, jak bude pár trávit Vánoce, zda bude mít kapra nebo řízek,
jestli napsali dopis Ježíškovi a co mají na Vánocích nejraději. V tom samém čísle týdeníku vyšel
i článek Náš Ježíšek má jméno Jakub. Článek Michaeli Remešové byl o rozhovoru s manželi
Karlem a Vendulou Svobodovými a jejich přípravami na Vánoce.
Rozhovory v roce 2009 byly zahájeny 4. prosince článkem v Blesk Magazínu Finalisté
SuperStar: Jaké mají Vánoce, v němž se ptali účastníků právě probíhající soutěže, zda doma
pomáhají s úklidem, kdo doma peče cukroví, jestli mají rádi kapra, co si přejí pod stromeček a na
jaký vánoční zážitek nikdy nezapomenou. Těchto pět stejných otázek položili každému
dotazovanému. V tomto vydání vyšel také článek Hořel mi stromeček, což je rozhovor Václava
Suchana s Jankem Ledeckým. Dozvídáme se z něj, jak tráví Vánoce on a podle čeho vybírá dárky
a padne i historka o hořícím stromečku. V Magazínu Blesk, který vyšel 18. prosince, o dva týdny
později, vyšli dokonce tři rozhovory. Na Vánoce bez chlapa napsala Karin Stružková. Rozhovor
se zpěvačkou Věrou Špinarovou obsahuje samé už téměř tradiční otázky: zda nakupuje dárky na
poslední chvíli, co by si přála najít pod stromečkem a na novoroční předsevzetí. Druhý rozhovor
napsala Blanka Švecová a je veden se Zdeňkem Troškou. Vánoce bych nejraději zaspal vyznívá
ovšem spíše pesimisticky, neboť režisér Troška nemá vánoční svátky příliš v lásce. Tajně chodím
na cukroví je krátký rozhovor se zpěvákem Pavlem Vítkem a jeho autorka je stejná jako
v předchozím příspěvku, Blanka Švecová. Z typických „vánočních otázek“ zde zaznívá otázka na
vánočního kapra a cukroví. Další čtyři rozhovory vyšly až 23. prosince. V deníku Mladá fronta
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DNES byla osobností rozhovoru Jiřina Jirásková. V rozhovoru Na zdraví jsem dost hřešila se
autor ptá herečky na její zdraví a návrat do divadla. V MAGAZÍNU DNES vyšly rozhovory hned
dva. Tohle jsou naše svátky je článek ze setkání Jana Malindy s Jolanou Voldánovou, ve kterém
popisuje, jak probíhají přípravy na Vánoce v moderátorčině rodině. O druhém jsem se zmiňovala
již v kapitole s církevním tématem. Jedná se o rozhovor Rebel s počínající svatozáří s Františkem
Líznou. Poslední rozhovor v tomto roce vyšel v Magazínu Práva. Lucie Jandová napsala
rozhovor Před Ježíškem jsem se jednou styděl se spisovatelem Petrem Šabachem. První dvě
otázky se týkaly vánočních svátků, ale spisovatel je zřejmě nemá příliš v lásce, a tak se zbytek
rozhovoru týkal spisovatelovy práce.
Shrnutí:
Vánoční rozhovory jsou tedy jak vidno častými příspěvky v období Vánoc. Je to typ
článků, které se více hodí do časopisů, než-li do novin, a proto jsou více zastoupeny
v přílohách jednotlivých deníků, než v denících samotných. Rozhovory jsou vždy alespoň
částečně zaměřené na předvánoční období, a tak se otázky často opakují. Mezi ty nejčastější
patří plány na strávení Vánoc, co pro dotazovaného Vánoce znamenají nebo co by si přáli,
či co naopak dávají pod stromeček. Vedle otázek týkající se vánočních svátků se ale
tázaného vždy ptají na plány v oblasti jeho profese. V mnou zkoumaných denících byla také
nejčatější „zpovídanou“ osobností zpěvačka Helena Vondráčková. Nelze ovšem říci, zda je
to dáno její oblíbeností u novinářů, nebo silnou komunikativností samotné zpěvačky.
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Vánoční ankety
Dalším druhem článků jsou různé ankety, které se stejně jako rozhovory objevují i
v průběhu roku, ale ty, které zde budu popisovat, jsou svým dotazem zaměřeny na něco
vánočního. Anket není v mnou zkoumaných letech příliš, ale v ročnících mezi rokem 1992 a
2005 se vždy objeví alespoň jedna. V roce 1992 byla 21. prosince v deníku Blesk Jaký vánoční
dárek by vám udělal radost?, kterou připravila Helena Bednářová, a vyptávala se v ní lidí
různých věkových kategorií. V roce 1995 zase anketu Kolik letos utratíte za vánoční dárky?
otiskl Nedělní Blesk dne 3. prosince. Dana Kaplanová se ptala v ulicích Prahy. Anketa Jaký
dárek byste nejraději našli pod vánočním stromkem? byla první anketa, kterou neotiskl bulvární
tisk, ale vyšla 2. prosince 2000 v deníku Právo. Rok 2005 přinesl anketu Co byste si přáli najít
pod stromečkem? v Nedělním Blesku dne 24. prosince. V této anketě však nebyli dotazováni
náhodně vybraní lidé, ale Nedělní Blesk se tázal českých politiků.
Shrnutí:
Ankety se tedy za čtyři ročníky objevily jen čtyři a převážná většina z nich
v bulvárním deníku. Tři z nich se ptaly na tu samou otázku, co by dotazovaní rádi dostali
k Vánocům. Pouze jedna jediná, otištěná v seriózním tisku, měla jiné téma, a to na finance,
jež se lidé chystají za dárky utratit.
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5) Titulní strany vánočních čísel
Důležitou součástí vánočních článků jsou také první strany vánočních vydání, které
mohou být, často i graficky, vánočně vyzdobeny. Vedle grafické výzdoby je pro novináře ovšem
problém i obsah titulní strany, kterým chtějí navodit vánoční atmosféru, ale ta zároveň nesmí
působit příliš „přeslazeně“. 16
V roce 1985 například Mladá fronta 24. prosince změnila barvu svých titulků z oranžové
na modrou a přidala na titulní stranu obrázek (perokresbu). Články se nejvíce věnovaly lidským
příběhům. Například článek Jistoty nejen vánoční přinášel příběhy, jak prožívají Vánoce lidé
s různými profesemi. V roce 1989 změnila barvu svých titulků stejně, ale navíc připojila
„Vánoční poselství čtenářům Mladé fronty: Pravda a láska musí zvítězit“17. Toto „poselství“ bylo
ale ovlivněno politickými událostmi v tomto roce, stejně jako články zaplňující titulní stranu.
Třeba článek Co člověku nelze vzít přinášel příběhy lidí, kteří kvůli politickému režimu nemohl
vykonávat své povolání. V obou letech bylo číslo samotnou redakcí pojmenováno jako vánoční.
Vedle loga deníku bylo totiž toto slovo připsáno. V roce 1992 byl již deník přejmenován na
Mladou frontu DNES a titulní strana se příliš nelišila od „všedních dní“. Rozdílem bylo přání
redakce čtenářům „spokojených a klidných vánočních svátků“18 umístěné v levém horním rohu.
Články jako Na svátky se kapři netěšili a Utráceli jsme jako nikdy předtím se sice věnovaly
vánoční tématice, ale na titulní straně byly otištěny i některé běžné zprávy. Od tohoto roku až do
roku 2005, počítaje samozřejmě pouze zkoumané ročníky, vypadala vánoční čísla podobně. Vždy
byly vánoce připomínány pouze přáním redakce svým čtenářům v horní polovině titulní strany,
vánočně laděnou fotografií a samozřejmě samotnými vánočními články. V roce 1995 jsou ještě
na titulní stranách otištěny i denní zprávy, ale v letech 2000 a 2005 mají příspěvky čistě vánoční
téma. Titulní strany v obou těchto ročnících si jako hlavní téma zvolily děti, v roce 2000 článkem
Přečtěte dětem pohádku, nad nímž byla otištěna fotografie holčiček vyhlížejících Ježíška a v roce
2005 fotografií Nejkrásnější vánoční dárek, na níž bylo zachyceno dvanáct dětí narozených těsně
před Vánoci. V roce 2009 ve vánočním čísle z 23. prosince Mladá fronta otiskla sérii vánočních
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Všechny titulní strany jednotlivých deníků jsou přiloženy v příloze č.7.

17

Mladá fronta: Deník čs. mládeže, 1985, č.303, datum vydání 24. prosince 1989, str.1

18

Mladá fronta DNES, 1992, č.302, datum vydání 24. prosince 1992, str.1
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přání od různých osobností, včetně premiéra Jana Fischera a kardinála Miloslava Vlka na
jednotlivých stranách deníku. Přání na titulní straně bylo přání od Roberta

Čásenského,

šéfredaktora MF DNES. Hlavní titulek zněl Vítejte v Betlémě! a jednalo se o upozornění na
reportáž z Magazínu DNES, jejíž autor strávil Vánoce v Palestině. Fotografie pod titulkem
nicméně opět zachycovala malé dítě, tentokrát zapalující svíčku v betlémském chrámu.
Deník Rudé právo: orgán ústředního výboru komunistické strany československa, rovněž
v letech 1985 a 1989 změnilo barvu své „výzdoby“, z červené také na modrou. V roce 1985 bylo
modře otištěno vánoční přání redakce Rudého práva čtenářům, a také barevně zvýrazněn článek
Ať září hvězdy míru. Hlavním článkem byl Příjemné změny života o výstavbách provedených
v tomto roce. 24. prosince 1989 byla „sváteční barva“ stejná a kromě klasického přání redakce jí
byly zvýrazněnyi i tutulky některých článků. Kromě dopisu Domov od vychovatelky z dětského
domova a několika fotografií pražské vánoční výzdoby se

články věnovaly spíše běžným

zprávám. V roce 1992 již byla ponechána barva stejná s ostatními čísly a stejně jako v deníku
Mladá fronta od roku 1992 se „vánoční výzdoba“ omezila na přání redakce v pravém horním
rohu, zde ale bylo obohaceno o malý obrázek, zatímco v MF DNES se jednalo pouze o text.
Hlavním titulkem byl Svátky našich herců, muzikantů a zpěváků od Jiřího Tlučhoře. Od roku
1995 až do roku 2009 byla na vánočních číslech vybraných ročníků opět jen textová přání
redakce. Články se vánoční atmosféře ale věnovaly jen málo. V roce 1995 byl otištěn příspěvek
Český kapr nemá dnes v Evropě konkurenci, rozhovor se správcem městských rybníků Vodňany,
v roce 2000 byla na titulní stranu otištěna fotografie dětí u vánočního stromečku, ale v roce 2005
a 2009 se články zabývaly pouze běžnými denními tématy.
Hradecké noviny v letech 1992, 2000 a 2005 jako předchozí dva rozebírané deníky
otiskly pouze krátké přání svým čtenářům. V roce 1992 ovšem vedle již téměř tradičního přání
graficky vyzdobila redakce logo deníku sněhovými vločkami a na titulní stranu připojila
fotografii ženy držící prskavku. V roce 1995 stranu zaplnily spíše každodenní témata, kromě
článku Ministři na Vánoce doma, který přinášel informace o tom, jak hodlají trávit vánoční
svátky politici. Hlavním článkem v roce 2000 byl Všichni obchodníci nejásají, zabývající se
nákupy a v roce 2005 Vánoce? Dny nejen sváteční, ale i se všedními starostmi od Karla Hrazděry
připomínající čtenářům lidi, kteří musí i o Vánocích chodit do práce. Titulní strana vánočního
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čísla vydaného 23. prosince 2009 byla dokonce z velké části pokryta přáním „ krásných Vánoc a
bohatého Ježíška“19 redakce spolu s několika fotografiemi zimní krajiny.
Přestože deník Blesk by si vzhledem ke svému bulvárnímu zaměření mohl zřejmě dovolit
výraznější „vánoční výdobu“, tak i jeho redakce se ve zkoumaných ročnících 1995 až 2009
omezila pouze na stručně textové přání redakce v horní části strany. Vánoční číslo 24. prosince
1992 dokonce nijak kvůli Vánocům pozměněno nebylo. V tomto ročníku dokonce redakce ani
neotiskla přání čtenářům. V roce 1995 už vedle přání redakce připomínal Vánoce i hlavní článek
I bohatí utrácejí s citem, v němž se redaktoři ptali podnikatelů a známých osobností, kolik utratili
za dárky, a také fotografie z akce Světlo z betléma. Havlová zabalí 78 dárků byl hlavní článek
vánočního čísla roku 2000. Věra Janoutová a Dalibor Mácha se zajímali o to, jak budou vypadat
Vánoční svátky u prezidenta Havla a premiéra Zemana. V roce 2005 tvořilo hlavní článek
vánočního čísla „Přeji Vám k Vánocům“ přání Václava Klause. Poslední ročník se v hlavním
článku zabýval spíše spekulacemi o tajném milostném poměru dvou českých herců, tradiční
vánoční téma tento článek připomínal pouze tím, že oba herci hráli v „legendární pohádce“ Tři
oříšky pro Popelku, kterou televize vysílají o vánočních svátcích pravidelně každý rok.
Shrnutí:
Zvláštní grafickou úpravu tedy vánoční čísla ve zkoumaných ročnících obsahovala
pouze v letech 1985 a 1989. Výjimkou jsou Hradecké noviny v roce 1992, jež své logo
ozdibily vločkami, a Hradecký deník v roce 2009, který zase k přání připojil fotografie. Od
roku 1992 se deníky omezují pouze na stručné přání redakce na titulní straně a
pochopitelně články s vánočním tématem. Tyto články mají různá témata. V Mladé frontě
DNES se na titulních stranách vánočních vydání ve zkoumaných ročnících let 1995 až 2009
o fotografie zachycujíc malé děti . V deníku Právo byl „nejvánočnějším“ rokem co se týče
titulních stran rok 1992, v ostatních letech se články zaměřovaly spíše na běžné dění.
Hradecké noviny a později Hradecký deník se na titulních stranách nejvíce věnovaly
„běžným vánočním starostem“ jako jsou např. nákupy. Výjimkou je rok 2009, kdy hlavní
stranu tvořily převážně zimní fotografie. Blesk omezil svá vánoční témata titulních stran na
vánoce slavných osobností, což je pro bulvární tisk pochopitelné. Jedinou výjimku tvořilo
vánoční vydání roku 2005, kdy deník otiskl přání od prezidenta republiky.
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Závěr
Ve své práci jsem analyzovala články s vánoční tematikou v letech 1985 až 2009
v několika denících a některých jejich přílohách. Články jsem rozdělila podle témat a popsala
jejich vývoj v jednotlivých letech a v jednotlivých denících.
První kapitola se zabývala církevním charakterem Vánoc a informovanosti v průběhu
těchto let, přičemž jsem se více zaměřila na „zlomový“ rok 1989. V roce 1989 ovšem překvapivě
nově nabytou svobodu informovat o Vánocích jako církevním svátku využili pouze redaktoři
deníku Mladá fronta a i ti pouze jako kritiku bývalého politického režimu, než že by se jednalo o
samotnou náboženskou tematiku. Po tomto roce sice novináři měli naprostou svobodu, co se týče
tohoto tématu, ale využívali jí jen pozvolna. Počet těchto článků se zvyšoval až postupem
jednotlivých ročníků. Největší počet těchto článků se objevil až v roce posledním.
Dalším tématem byly články připomínající čtenářům pocit solidarity a soucitu, jež v nás
vyvolává sama vánoční atmosféra. Články s námětem charity se většinou omezovaly pouze na
informování o nějaké probíhající akci, lidské příběhy se objevovaly velmi pravidelně a i ve
srovnatelném počtu. Překvapující byl zájem o příběhy a reportáže z českých věznic, jichž se
nejvíce objevilo v roce 2005.
V kapitole Tradiční vánoční témata jsem se vedle nápaditosti námětů snažila posoudit i
jazykovou originalitu. Vzhledem k tomu, že se jedná o články objevující se každý rok, našla jsem
u každého tématu i několik slovních spojení, která se často opakovala a jež jsou vypsány u
jednotlivých témat. Článkům o adventních trzích bych vytkla malý zájem o adventní trhy konané
v Čechách. Neboť přestože jejich tradice u nás není taková jako v sousedním Německu nebo
Rakousku, novináři jim i tak věnovali pouze dva články ve sledovaných ročnících. Příspěvky
námětově zabývající se kapry a vánočními stromky zase nejvíce prostoru věnují informování
čtenářů o cenách prodávaných artiklů. V případě kapra se velký počet článků zabývá také
výlovem a samotným prodejem kaprů, avšak ceny se zdají být vždy na prvním místě. Na druhou
stranu ale musím přiznat, že ceny prodávaných kaprů a stromků jsou informace, které čtenáře
pravděpodobně zajímají nejvíce, a proto nemůžeme jejich upřednostňování novinářům ani
vytknout. Část kapitoly věnující se vánočním dárkům je nejobsáhlejší. Obsahovala také nejvíce
příspěvků a většina z nich se věnovala nakupování dárků. Častým motivem byly naplněné
obchody. Jejich počet vzrostl hlavně v letech 2000, 2005 a 2009. Není možné přesně určit, zda je
nárůst těchto příspěvků dán pouze zájmem novinářů, nebo zda se vánoční nákupy, ať už potravin
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či dárků, opravdu nestaly pouze honbou po všudypřítomných hypermarketech a obchodních
domech. S tím souvisí i články přinášející pouze přehledy o různých slevových akcích konaných
v předvánočním období. Začínají se objevovat rokem 2005 a často připomínají i reklamu na
jednotlivé obchody a jejich zlevněné zboží. Tyto články by mi nepřišly zvláštní, pokud by se
objevovaly jen v bulvárním tisku, ale ony vycházely často i v seriózním tisku. A objevilo se i
několik článků přinášející čtenářům tipy na vhodné dárky. Stranou dárků nezůstávají v českém
tisku ani jejich nosiči. Santa Claus a Ježíšek na jejich stránkách svádějí „boj“ od roku 1995 až do
současnosti. Zatímco v roce 1995 Santa téměř vítězí, v roce 2009 je možno pozorovat spíše
příklon zpátky k našemu původnímu Ježíškovi. Tuto tendenci bych přisoudila spíše negativnímu
postoji Čechů k postavě Santy Clause, který se v posledních letech začíná projevovat.
V této práci jsem nepominula ani vánoční rozhovory se slavnými osobnostmi, převážně
ze světa zábavy a sportu. Rozhovory se objevují od roku 1989 v každém ročníku a více
v přílohách, než v denících samotných. Ačkoliv jsou převážně vánočně zaměřené, dotýkají se
také současného dění. V roce 1989 to byly reakce na sametovou revoluci, v následujících letech
se redaktoři často ptali např.na současnou politickou situaci a co si o ní dotazovaný myslí. Nelze
si nevšimnout, že i dotazované osobnosti se často opakují. Nejvíce se objevují rozhovory
s českými zpěvačkami a k té „nejoblíbenější“ v tomto ohledu patří Helena Vondráčková a dále
Luce Bílá. Tento fakt do jisté míry také závisí na ochotě osobností takový rozhovor absolvovat,
takže to není jen v rukou novinářů.
Práce měla vystihnout i vánoční stereotypy v jednotlivých tématech s vánočním
zaměřením. Našla jsem jich několik. První z nich je upozorňování na vánoční čas jako čas
k zamýšlení se a k ohleduplnějšímu chování k lidem okolo. Toto klišé je také často doplňováno i
tím, že takto bychom se neměli chovat jen o Vánocích, ale v průběhu celého roku. Připomínáno
je nám to ovšem právě jen o Vánocích. V kapitole zabývající se tradičními vánočními tématy je
jich hned několik. Otázkou ovšem je, zda samotná tato témata nejsou stereotypy, o kterých jsou
novináři do jisté míry nuceni psát, a která se navíc každý rok pravidelně opakují. Příkladem jsou
pozvánky na každoročně konané adventní trhy, z nichž některé jsou natolik známé, že je
čtenářům není třeba tolik připomínat. Přesto jich je každý rok ze zkoumaných ročníků otištěno
několik. Ačkoliv téma výlovu a prodeje kaprů a těžby a prodeje stromků se dá také přiřadit
k denímu zpravodajství, přičemž výskyt těchto zpráv je určen právě vánočním časem, což
nemohou novináři nijak ovlivnit, i v tomto případě se zprávy co do druhů informací velmi
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shodují. Fotografie, jež jsou často připojeny k takovým příspěvkům, se v tématice také příliš
neliší. Téma nákupní horečky je častým tématem v posledních letech a jeho hojnost je možná
dána i jejím nárůstem, přesto si myslím, že novináři ani v této oblasti nevkládají příliš
nápaditosti. Tyto příspěvky často tvoří jen fotografie zachycující nakupující s plnými košíky, pod
ní krátká věta o „davech v obchoďácích“ a tím je dané téma tzv. odbyté. Ve vánočních
rozhovorech, jak už bylo zmíněno, se opakují stále stejné otázky, mění se jen ten, komu jsou
pokládány.
Vývoj zachycování vánočních svátků v českém tisku bych popsala jako co do počtu
příspěvků stále stoupající, ale zaměření na „pravého ducha Vánoc“ bych označila za tendenci
klesající. Ve starších ročnících bylo sice příspěvků s vánoční tématikou méně, ale za to se
věnovaly lidským příběhům, reportážím z lesa, nebo i fejetonům. Rok 1989 byl hodně ovlivněn
politickým děním, ale ani tak nezapomněl na vánoční atmosféru. V posledních letech se nejvíce
článků naopak věnuje nákupům dárků, nejvíce prodávanému zboží a nákupní horečce, která
způsobuje davy v obchodech. Články zabývající se přeplněností obchodů se sice objevovaly i
v letech 1985 a 1989, ovšem vyznívaly spíše jako chvála na ochotné prodavačky, než jako
hořekování nad „nákupním šílenstvím“. Co se týče vánoční atmosféry, pokud se jí vůbec nějaké
články zabývají, nejvíce je zmiňována ve vánočních rozhovorech. Redaktoři se totiž často ptají na
to, jak zpovídané osobnosti tráví vánoční svátky, a ti nezřídka přibližují slavnostní atmosféru u
nich doma. Můj subjektivní dojem je, že novináři přešli od domovské atmosféry Vánoc k tématu
vánočního shonu za nejdražšími a nejprodávanějšími dárky, od popisování vůně jehličí k velkým
frontám na prodejních místech stromků. Zdá se, že jak se vyvíjela technologie, jež měla dopad na
rozšíření sortimentu dárků, novináři se začali zajímat spíše o ekonomickou stránku Vánoc, než-li
o tu duchovní. Tu přípomínají jen příspěvky církevních hodnostářů, samotní novináři na ni
zřejmě zapomněli. Je ovšem otázkou, do jaké míry na ni zapomněli novináři a do jaké míry lidé
samotní.
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Resumé
The topic of my bachelor thesis is „Christmas Stereotypes Changes in Selected Press
Items during Recent 20 Years“. I chose four Czech journals and I analyzed Christmas themed
articles printed during advent season in examined years. I divided these articles according to their
subject and each chapter treat of one of these subjects. In the first chapter I dealt with articles
about religious side of Christmas focusing on substantial year 1989 and new acquisition
possibility to inform about Christmas like originally religious feast. In that chapter I used only
two journals, Mladá fronta and Rudé právo. I compared year 1985, year when socialism was
governing, with year 1989 which was the first „free Christmas“. I also described the intensity of
printing articles with religious character during all examined years.
Subject of second chapter was articles reminding to readers feeling compassion supported
by Christmas atmosphere. Main topics in this chapter were charity, stories about ordinary people
and articles about prisoners.
The chapter named Traditional Christmas themes is analyzing articles with subjects that
appear every year at Christmas time. Subjects are Christmas Markets, carps, Christmas trees and
decoration, presents and shopping spree, Santa Claus but also Christmas like feast of stress.
Subject of fourth chapter are Christmas interviews and public inquiries. Interviews are
usually made with celebrities from show business or sportsmen. These articles are contained in
every examined year. Although their main theme is Christmas, journalists often ask about work
or personal life of interviewed person.
The last chapter has special theme: describing front pages of Christmas editions of every
journal in every examined year. This chapter criticizes articles chosen to be placed on front pages
and decoration of Christmas edition.
The purpose of this study is to analyze Christmas themed articles in selected journals in
examined years, to observe how these themes change and why, to name journalistic cliche and
stereotypes and to highlight novel ideas.
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