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,
UVOD

Uspěch an á doba s řadou možností využití volného času , kterého však mnoho

nezbývá , nutí dnešní masová médía v Česku předkládat divákům a čtenářům obsah,

kte rý je pro ně lehce stravítelný.

Avšak není to způsobeno jen zrychlenou dobou . Média jsou byznys jako kterýkoli

jiný. Jejích přežití je závislé na zisku, ten zase souvisí s příjmy z inzerce. A ty mohou

být vysoké jen v případě , že dané médium má hodně příznivců . Proto se dnes média

snaží čtenáře , diváky a posluchače přitáhnout nebo alespoň udržet všemi možnými

způsoby . I proto dnešn í média rezignovala na pouhé naplňován í dávného úkolu:

informovat. Snaží se divákům , čten á řům a posluchačům dávat víc (anebo méně , to

záleží na úhlu pohledu) , být přitažlivější a poutavější než konkurence . Vedle

zpravodajství, anebo v rámci něj, se je snaží bavit, nezatěžovat závažnými tématy

anebo je podávat výrazně odlehčenou a populární formou.

Podobnou cestou jde v současnosti i MF DNES, nejprodávanějš í nebulvární deník na

českém trhu.

Magazín DNES, vkládaný do čtvrtečního vydání MF DNES, je pro tento list

vynikajícím prodejním artiklem. Každý týden jej do ruky vezme více než 1,6 milionu

lidí, prodá se jej více než 400 tisíc kusů (viz. kapitola Kdo čte MF DNES a její

Magazín) .

Ve své bakalářské práci se pokusím zmapovat vývoj Magazínu DNES. Vzhledem

k době odevzdávání tezí této bakalářské práce jsem jako sledované období zvol ila

léta 1993 - 2004. Toto období hodlám dodržet , avšak vzhledem k termínu odevzdání

práce v létě 2006 se v jejím obsahu objeví i zmínky z období pozdějšího .

Na vývoj Magazínu DNES nahlédnu z několika různých úhlů : obsahového,

grafického i osobnostního: například kdo byl a je zajímavý pro Magazín DNES , ale

také kdo do něj psal. Grafické proměny zmíním jen některé . Jen málo toho totiž

v dnešní podobě Magazínu přetrvává z úplných počátků z roku 1993.

Ve své prácí dále též popíšu , jakým způsobem se v nynější době Magazín vyrábí ,

respektive jaký je systém volby témat a rubrik. Budu se zabývat tím, co obsah

Magazínu dnes nabízí čtenáři.
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Na závě r se pokusím přinést srovnání s konkurencí. Pro porovnání jsem vybra la

vkládané , samosta tně neprodejn é p řílohy čtyř největších seriózních celostátních

deníků , jež bojují o místo na trhu . Vedle Magazínu DNES je to Pátek Lidových novin ,

Magazín Práva a Víkend Hospodá řských novin. P rávě zde jsem z d ůvodu aktuálnosti

vyb rala prvn í pros incová čís la z roku 2005 .

Na úvod jsem přidala kapitolu , v níž definuji magazín jako takový, a také kapitolu o

složení čtenářské obce a prodejnosti Magaz ínu DNES. Tyto údaje považuji za

důležité uvést na začátku práce . Proto kapitolu s názvem Magazín jako jeden

z hlavních prodejn ích arti klů MF DNES uveden ou v tezích v závě ru práce vypouštím .

Pro svou práci jsem provedla soupis obsahů Magazínů DNES od roku 1993 až do

konce roku 2004. Některé části využiji v různých tabulkách , na nichž se pokusím

dokl adovat p romě ny obsahu Magazín u. Vedle faktického hodnocení proměn využíji

také subjektivní hodnocení, avšak podloženého fakty získanými z i nformačních

zdrojů a rozhovorů s lidmi pracujícími v Magazínu DNES i mimo něj .

Součástí původ ních tezí byl také praktický projekt, a to rozhovor s členem vedení

Magazínu DN ES. Vzhledem ke změně podmínek provedení ba kalářské práce od

doby odevzdání tezí této práce jsem praktický projekt vypustila a některé citace

uved la ve stati.
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I. Co JE MAGAZíN A KOHO ZAJíMÁ?

A. Definice magazínu v podání MF DNES

Čtvrteční příloha DNES nese slovo magazín ve svém názvu od samého počá tk u .

Dnešní název zní "Magaz ín DNES plus TV program". (V textu však budu uvádět

pouze Magazín DNES , případně Maga zín.)

Podle definice Slovníku spisovného jazyka českého je magazín "obrázkový časopis

rozmanitého obsahu, například zábavný, humoristický. ,,1 Ve spojení s přídavným

jménem se tu objevuje definice "ma gaz ínový příběh - po vrchní, kýčovitý. ,[2

Další vysvětlení tohoto slova angl ického původu , v noviná řském ohledu přesn ěj ší .

nabízí Encyklopedie praktické žurnalistiky: "Magazín (angl. Magazíne = skladiště,

časopis) - v přeneseném slova smyslu ilustrovaný časopis jako 'skladiště ' zpráv ...

Magazín je svou podstatou polytematický a je schopen spojovat tematicky a žánrově

nesourodé a formálně odlišné celky. Má většinou periodický charakter a některé stálé

rubriky: 1. typ časopisu různorodého (pestrého) obsahu, zaměřený na určitou

skupinu čtenářů nebo s určitou náplní (zahraniční Focus, Stem , Spiegel, český

Týden, Reflex, Mladý svět), hobby magazíny (Svět motorů, Computer design, Gól) ,

reset magazíny (z angl. to reset = přesadit) , lj. časopisy zahraničního původu

vydávané v českých mutacích na základě udělené licence nebo v dceřiných

společnostech (Tina , Bravo, Katka, Cosmopolitan) ... ,,3

Této definici odpovídá obsah Magazínu DNES poměrně přesně .

Je polytematický: Objevují se tu rozhovory s osobnostmi či "celebritami", aktuální

reportáže nebo témata. Ukázat to můžeme třeba na prvním prosincovém čísle v roce

2005, jež vyšlo 1. prosince. V něm je hlavním článkem rozhovor se slovenským

hercem Mariánem Labudou , jenž šest dní před rozhovorem neovladatelným vozem

srazil a zabil dvě ženy na brněnské dáln ici. Následuje téma o kalendá ři Pirelli ,

1 Lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Slovník spisovného jazyka českého. Oddíl m - o, str.
4,2 . vydání. Praha: Academia, 1989.
2 Lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. Slovník spisovného jazyka české ho . Oddíl m- o, str.
4.2. vydání. Praha: Academia, 1989.
3 Kolektiv autorů pod vedením Barbory Osvaldové a Jana Halady. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Str. 102.
2., doplněné vydání. Praha: Libri, 2002.
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exk l u ziv itě, již si běžný Čech j inak neprohlédne. Portrét DNES se tentokrát věnuje

zpěvá k u Danielu Landovi. Též jd e o záležitost poměrně aktuální, k níž novin á ře

vyprovokovaly pos lední Landovy koncerty.

Rozhovor, téma, fototéma , portrét či reportáž, to jsou žánry, jež se v Maga zínu DNES

objevují p ravidelně , jen v obměněné stru kt u ře . Někd y je hlavním č lá nkem poutaným

též titulní stranou rozhovor, j indy t řeba téma. Tuto ucelenou strukturu však Maga zín

DN ES získal až v roce 2001 a drží se jí dosud."

Pe riodic ita je týde nní.

Magazín DNES má stálé rubrik y : Tyto rubriky se v p růběh u času mě ní podle toho,

jak se měnila struktura a obsah Magazínu DNES.

Největší stálicí je Objev, rubrika, jež v Magazínu zůstává s neměnným názvem od

jeho počátku v roce 1993 až dosud . V návaznosti na aktuální fotogra fii a dě ní se tu

autoři Ladislav Verecký a Martin Komá rek snaží pobavit čtená ře glosou č i fejetonem.

Nutno dodat, že mnohdy čten áři tuto recesi berou naprosto vážně .

Mezi současné stálé rubriky patří n apříklad Co právě dělám , krátké zpověd i známých

osobností na téma dané v názvu rubriky. Od roku 2001 vychá zí i rubrika Jak žijeme,

tedy rozhovor s partnery či rodinn ými p ří slu šn íky , z nichž a lespoň jeden patří mezi

"známé" osobnosti. Prostřednictv ím rozhovoru s otázkami v první osobě se dané

osoby mají čtenáři představit.

Nutno ovšem říci jednu věc: nejdůležitější součástí Magazínu DNES je v současnosti

televizní program. Právě kvůl i němu tot iž čten áři čtvrtečn í MF DNES kupuj í nebo si ji

předplácejí. Proto si Magazín pokládají na stolky k telev izím. Doložit to může i jedna

zdánlivá drobnost. "Nikdy jsem neřešila tolik dopisů čtenářů jako v okam žiku, kdy

jsme změnili pořadí televizních stanic v programu," říká Mart ina Riebauerová , do

února 2006 vedoucí Magazínu DNES, dnes zástu p kyně šéfredaktora MF DNES.5

" Čtenáři kupují magazín hlavně kvůli televiznímu programu. Ale to okolo neberou j en

jako omáčku. Zajímá je to a odráží se to v číslech prodejnosti. Vybírají si a rozhodují

se podle obálky. "

4 Tuto podmínku Magazín dle mého soudu sp l ň uje, p řestože někd y jsou celá č ís la věnována jedné události. Tyto
př ípady j sou však výj i mečné (napřík lad 20. 9. 200 I byl celý Magazín tematicky zaměřen na USA, jež o d evět

dní d ř íve zasáhl teroristický útok).
5 Citace z rozhovoru s Martinou Ricbauerovou, který proběh l 9. prosince 2005, tedy d ří ve než se Riebauerová
z pozice vedoucí Magazínu přesu nu la na místo zástup kyně šéfredaktora.
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Právě rozborem vývoje textů "okolo" televizního programu se budu ve své práci

zabývat.

B. Kdo čte MF DNES a její Magazín

Mladá fronta DN ES je na českém trhu nejčtenějším seriózním celostátním deníkem.

Ve čtenosti i prodeji ji p řed stih uje pouze bu lvární deník Blesk.

"Mladou frontu DNES čte každý den celkem 1 227 000 lidí ... Mezi čtenáři Mladé

fronty DNES mírně převažují muži, kterých je 662 000. Mezi ženami má náš list 566

000 čtenářek. MF DNES je list s mimořádně vysokým podílem čtenářů s vyšším

vzděláním. Maturitu má 722 tisíc čtenářů a čtenářek MF DNES, 235 000 z nich pak

má i ukončené vysoko školské vzdělán í. Žádný jiný list nečte takové množství lidí

s vyšším vzděláním ... Velmi úspěšně si vede i čtvrtečn í Magazín DNES + TV, který

čte každý týden 1 692 000 lidí. Také magazínu čtenost průběžně roste. Za poslední

čtvrtletí přibylo mezi čtenáři magazínu 68 000 nováčků, za celý rok pak přibylo 81

tisíc čtenářů. Také mezi čtenáři magazínu je výrazné množství čtenářů s matu ritou či

vysokou školou, celkem 974 tisíc/ S

Výsledky průzkumu společností GfK a Median , který se usku tečnil od 1. dubna do

30 . září 2005 a jehož se zúčastn i l o necelých 15 tisíc náhodně vybraných

respondentů z ce lé republiky, přinesly v listopadu l o ň ského roku upravená čísla.

Podle tohoto průzkumu má MF DNES jakožto deník čtenost 1,11 milionu lidí a

meziročně tak počet čtenářů tohoto listu kleslo 86 tisíc Iidí.7 Avšak složení čtenářů

průzkum neuvádí , proto zde ponechávám i předchozí údaje .

Čtenáři magazínu jsou vel ice různorod í. Také me zi nimi mají větš í podíl muži, poměr

je 55 procent mužů ku 45 procentům žen. Nejsilnějš í věkovou skupinou jsou

odběratelé ve věku 30 - 39 let. P řibývá i teenage rů ve věku mezi 15 a 19 lety .8 Právě

různorodost složení čtenářů Magazínu určuje také jeho obsah.

Prodej čtvrteční MF DNES s vloženým magazínem se pohybuje výrazně nad hranicí

400 tisíc prodaných výtisků (viz. následující tabulka). Právě čtvrteční vydání je pro

6 ČTK . Mladé frontě DNES výrazně přibyl o čtenářů, zdroj Mladá fronta DNES, vydáno 6. 5. 2005.
7 ČTK. Media Projekt: Nejvíc lidí poslouchá Frekvenci I a čte Blesk, vydáno 2. listopadu 2005.
8 Informace bývalé vedoucí Magazínu DNES Martiny Riebauerové.
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MF DNES prodejně nejúspěšnějším , n apříklad vydání z předchozích dvou dn ů ,

úte rka a středy , převyš uje o 200 tisíc prodaných výtisk ů . "

Průměrné náklady MF DNES se čtvrtečním Magazínem10

Období Průměrn ý tiš těný náklad Průměrný prodaný náklad

Leden 1997 530300 !l54 700

Prosínec 2001 520990 442 164

Srazen 2002 518008 ~35 309

Leden 2006 541 616 445840

Únor 2006 541 628 lI45248

9 www.abccr.cz. ověřova né náklady periodik za leden 2006
10 www .abccr.cz
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II. POPIS HLAVNíCH PROMĚN MAGAZíNU

Magazín je stejně jako noviny, k nimž patř í , "živým organismem", jenž reaguje na

požadavky čte n ářů, události a fenom ény děn í okolo n ěj, podněty a vývoj trhu , ale

také na technologické změny a grafické novinky.

Někdy jde o změny marginální ( na příklad úprava písma, grafiky otázek

v rozhovorech , uvození autorů textů , přehození umístění rubrik), a ty ve své práci

vynechám.

Naopak se budu zabývat změnam i výraznými, a to zejména obsahovými (proměna

celé struktury Magazínu , rušení č i přidává ní rubrik, změna témat).

Svou práci jsem rozložila podle tří hlavních časových bod ů , na nichž se proměnu

Magazínu budu snažit ukázat.

Prvním je rok 1993, kdy Magazín vznikl.

Poté rok 1997 , kdy prodělal grafickou proměnu . Nicméně toto je pouze záchytný bod

v určitém období , neboť Magazín se v letech 1997 až 2001 vyvíjel velmi značně po

všech stránkách včetně té obsahové.

A nakonec je to rok 2001 , kdy se Magazín zásadně proměnil. Tato změna souvisí

s příchodem nového šéfredaktora Pavla Šafra, který Magazín DNES nasměroval

k jeho současné podobě.

Z toho lze vyvodit, že proměny Magazínu úzce závisí jak na vývoji mediálního trhu

v České republice i vývoji samotného deníku , tak na vlastnictví a vedení MF DNES.

Pro prvotní porovnání obsahu Magazínu DNES ze tří sledovaných období uvádím

následující tabulku obsahů tří zlomových čísel z let výše zmíněných.

Grafické proměny budu dokladovat na několika fotografiích stránek Magazínů DNES ,

jež uvedu v této práci.
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Obsah Magazínu DNES ve sledovaných letech

(bez inzerce, křížove k a TV programu)

3 Obsah, Krásný svět (fotografie

s popiskem - módní oblečen l)

4 Objev

27 - 29 Portrét: Michal Viewegh

29. b řezna 2001

Titulnl strana - Chantal Poullain (portrét)

6 - 11 Rozhovor: Chantal Poullain

12 -1 6 Téma: staršt muž a mladá žena

- štěstf?

18 - 19 Jak žijeme: herec Ondlej

Pavelka a he rečka Sabina Králová

(partne ři)

20 - 24 Reportáž: válka v MakedonII

25. zář i 1997

Titulni strana - Dagmar Havlová

4 Sloupek šéfredaktora (o změně),

obsah, p ř í št l číslo

5 Vtip Vladlmlra Jiránka (pod názvem

Oko), Cedule

6 - 7 Porota (osobnosti se vyjadluji

k aktuální otázce)

9 Objev

11 Na s lov íčko (krátký rozhovor

s velvyslancem v USA A. Vondrou)

30. z á řl 1993 (první č í s lo )

Titulní strana - fotografie Olgy a Václava

Havlových v okně Hrádečku

3 Objev týdne

4 Obsah, Dopisy, Neboli (glosa - překlad

výroku)

6 Vtipy Vladimira Jiránka

7 - 9 Plfběh (O ženě, jež ctice pledělat

restituovanou vinárnu)

10 - 12 Reportáž: automobilové aukce

v USA

14 Krimi (povidka)

13 Ego - salón: knlry slavných

16 Dva z nás (ředitelka firmy, architekt)

13 - 15 Reportáž: o muži, který na kole

objel Zemi

18 - 19 Životní prost řed í : mluví se o

bourání vesnic na Mostecku kvů l i uhlí

20 - 23 Pohled do historie: příběh

generála Jana $ejny- __ ~."'I"--'__- _

17 Revue: Na Mělní k se vrátil život 26 - 29 Téma: uniforma stoletf - džíny

18 - 23 Téma: Cliudoba a bohalstvr 30 - 31 Úvaha bedemf: esej Umberta

Ecca o džinech
------

34 - 38: Rozhovor: Dagmar Havlová (na

Hrádečku )

40 - 41 Sledujte styl: lioainliy

42 - 44 Fotoreportáž: po výbuchu sopky

na Filipínách

24 Chewing Gum (čl ánek o Češích

dohánějicích ve žvýkání Evropu)

25 P1ede dve1'ri1i: fotografie ceduli

26 - 27 Zdraví: lehké cigarety

27 Pllroda (o velryl:iách)

28 Psycho (článek Josefa Nesvadby +

test)

29 Aukce (prodej uměleckých děl

pro charitalivnl účely)

30 - 34 Rozhovor: prezident Václav

Havel

36 Móda z obrazovliy : Jak se obléká

Milan SIma
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A. 1993 - Vznik

První číslo Magazínu DNES jako samostatné neprodejné p řílohy deníku MF DNES

vyšlo 30. zá ř í 1993.

Zde je na místě uvést nejprve něco k majitelům MF DNES. Její přechůdkyně , Mladá

fronta , kterou v té době vlastnil Svaz mladých , byla v roce 1990 zpr ivatiz ována

zaměstn a n ci (o proved ení této privatizace se dodnes bou řl ivě diskutuje). Vzni kla tak

zaměstnanecká akciová společnost MaF, do níž v roce 1992 svým kapitálem

vstoupila francouzská společnost Socpresse. Tímto spojením vznikla akciová

společnost MAFRA, jež list vydává dodnes. O dva roky později se Francouzi stal i

majoritním vlastníkem spole čností . ! '

Projekt rozjíždělo české veden í v če le s Petrem Šabatou, od roku 1993

šéfredaktorem listu . Příprava projektu trvala podle slov tehdejšího šéfredaktora asi

půl roku .

"Byla to zčásti iniciativa redakce , která chtěla pěkný prostor pro publicistiku, příznivě

se k celé věci postavil vydavatel (tehdy Francouzi z Le Figaro), který posoudil projekt

jako životaschopný (a připravil inzerci pro nový produkt). Před Magazínem vycházela

v MF DNES ve čtvrtek novinová příloha s televizním a dalším kulturním progra mem.

Ale věděli jsme, že ve světě mají TV programy jinou podobu - kvalitnější papír, jin á

grafika i tisk , čtení k tomu," vzpomíná Šabata. 12

Právě inzerci považuje za důvod vzniku samostatného barevného Magazínu PhDr.

Milan Šmíd z Fakulty sociálních věd . "Magazín vznikl proto , aby bylo kam umisťovat

barevné reklamy. Podobně vznikly všechny ostatní barevné přílohy ostatn ích

deníků, " vysv ětluje . "

Už jen při zběžném prohlédnutí je patrný obrovský rozdíl mezi tehdejším Magazínem

a jeho dnešní podobou . V minulosti obsahoval spoustu rubrik i témat. Pod různými

hlavičkami se tu objevovaly texty o vědě , p řírodě , psychologii , zdraví , motorismu,

literatuře, ale i módě , automobilismu , sportu a dalších oborech. Dokladem je i výše

uvedená tabulka s obsahy tří čísel z různých obdob í.

11 Využity informace z KUCHAŘOVÁ , Michaela. Na barikádách zrozená. Strategie. 2.4.2001, Č . 14, s. 26.
12 Citace z emailové konverzace ze dne 12. května 2006.
13 Citace z emailové konverzace ze dne 10. kvě tna 2006.
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Zvláštním fe noménem bylo otiskování příběhů "neznámých" lidí, které je v dnešní

době celebrit a hvězd i ček témě ř neuvě ři tel n é . O něm se však ještě zmíním pozděj i

v kapitole Kdo byl a je zaj ímavý pro Magazín DNES.

Tehd ejší šé fredaktor Petr Šabata odpovědě l na otázku "Na co jste tehdy kladli

zej mene důraz vobsahu Magazínu a jeho podobě?" takto : "Na poutavost, ale

zároveň serió znost a kvalitu ljak ve výběru osobností na rozhovory, tak i v žánrech

zpracování. Grafika byla klidná (ale v té době vypadal trh úplně jinak než dnes) . ,,14

V roce 1993 se v Magazínu objevily rozhovory například s prezidentem Václavem

Havlem , herečkou Chantal Poullain , americkým básníkem Allenem Ginsbergem,

spisovatelem Johannem Maríem Simmelem č i ministrem Janem Rumlem.

Psalo se též o lehkých cigaretách , transplantacích nebo rádiu Svobodná Evrop a.

"Francouzští majitelé si nás tehdy, než Mag azín začínal, svolávali a vyptáva li se, co

bychom v něm chtěli mít, co bychom tam rádi dali . Říkal js em, že vědu. Osobně jsem

hlavně kladl důraz na pestrost, klidně za cenu menších článků. Odpovídalo tomu i

složení redakce. Byly v ní individuality, které vedle všeobecného rozhledu měly ten

svůj okruh a obor," vzpomíná Franti šek Houdek , který v Magazínu pracoval na jeho

počátcích a pracuje v něm i dnes ."

B.1 997

Od září roku 1997 do března roku 2001 prošel Magazín DNES nejbou řlivějším

obdobím vývoje . A to jak po stránce obsahové, tak grafické.

Ve vedení MF DNES jako šéfredaktor stále působ il Petr Šabata .

Právě první číslo druhého sledovaného období je už na titulní straně uvedeno

oh lášením grafické úpravy . "Avizovat grafické úpravy graficky nevydařeným dílem je

povedené," říká s dávkou ironie grafik Pavel Kočička . " Třeba rubrika Poro ta je na

dvou stranách uvolněnější, víc láká ke čtení. Avšak na fotografiích je vidět, že

grafické možnosti byly o hodně horší než dnes.,,16

Magazínu zůstává jeho pestrost z let minulých.

14 Citace z emailové konverzace ze dne 12. května 2006.
15 Citace z rozhovoru ze dne 10. května 2006.
16 Citace z rozhovoru ze dne 4. ledna 2006.

15



"Bylo to šťastné období, kdy jsme brali ohledy jen na vlastní zkušenosti, názory a

íntuici. Deníku se dařilo a koneckonců čtvrtečn ímu vydání s magazínem a TV

programem taky," odpověděl tehdejší šéfredaktor Petr Šabata na otázku .N e co jste

museli v průb étiu let při tvorbě Magazínu h ledět nejvtce 'r"

Ovšem vedení MF DNES a Magazínu už tehdy využívalo čtenářské výzkumy . Ty

Šaba ta zmiňuje ve svých sloupcích p ři změně v roce 1997 i pozděj i v roce 2000.18

Magazín v období po roce 1997 projde ještě dvěma výraznými změna mi. První z nich

přichází 6. května 1999, druhá o rok později a je patrná v prvním květnovém čís le ,

jež vyšlo 4. května 2000.

Už v tomto období se objevuje nástin s i l nější ho zapojení známých osobností do

obsahu Maga zínu. Vzniká např í kla d rubrika Maminka, Tatínek a já, v níž známí lidé

vzpomínají na rodiče a dětstv í. Pozděj i se přidává podobně vedená rubrika Prvn í

lásky. Avšak častým tématem zůstává nap ř í klad historie.

V roce 1999 ke starým rubrikám přibývá řad a nových, a obsah Magazínu je velice

silně rozdělen . Vedení touto cestou naplňuje touhu po a traktiv itě a p řehlednosti.

Proměna v roce 2000 se oproti tomu, a ve srovnání s dneškem, zdá být jakýmsi

krokem zpět. Struktura se opět rozpadá a přeměň uje . Vedení v ní opě t reaguje na

čtenářský výzkum , a proto za řazuje větš í množství stylových rubrik, napří klad o

automobilech a módě .

Podrobnější popis rubrik je uveden v kapitole Změna struktury a rubrik.

Změna z roku 2000 také upozorňuje na to, že Magazín je nosičem televizního

programu , hlavn ího atributu jeho prodeje . Proto jsou do jeho nové podoby p řipojeny

také stránky o filmech a hercích , jež však ve svém sledování stejně jako televizn í

program vynechávám.

c. 2001 - Zásadní zlom

Ke konci roku 2000 dochází ke změně ve vedení MF DNES. Dosavadního a

dlouholetého šéfredaktora Petra Šabatu střídá Pavel Šafr, do té doby šéfredaktor

Lidových novin , listu ze stejné mediáln í skupiny MAFRA, jejímž většinovým

17 Citace z emailové konverzace ze dne 12. května 2006.
18 Tyto citace jsou uvedeny v kapitole Změna struktury a rubrik.
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vlastníkem je Rheinisch-Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft, který dokázal

obchodně upadající Lidové noviny znovu proměnit v konkurenceschopný deník.

"Pro přežití deníku byl důležitý příchod Pavla Šafra, který do čela LN nastoupil v roce

1997, kdy krize listu vrcholila. Šafr neměl intelektuální cítění, vyhrnul si rukávy a

pustil se do práce. Jeho j ediným cílem bylo zvýšit prodej a nastartovat příjmy. Zvolil

vlastní strategii. Uvědomil si, že pro daný náklad nelze výrazně zvýšit, pokud deník

neosloví širší čtenářskou obec. Lido vky bylo třeba zbavit pověsti intelektuálů a

Pražanů. Byl to Šafr, který přišel na trh s koncepcí deníku, j enž vedle

zpra vodajského pos lání má přinášet něco víc: Příběh , vystavěný na aktuální události,

třeba ne vždy dost silné. Ještě podstatnější bylo, že deník neměl nab ízet jen

informace, ale i vzrušení a zábavu. A dalším podstatným momentem byla výrazn á

změna obsahových priorit. Zpravodajství se stávalo mnohdy doprovodem

monotema tických materiálů, které byly - často v nafouknuté podobě - využity ke

komunikační podpoře listu . Změnila se práce s titulky, obrazem i jazykem. Titulky

získaly na agresivitě, sdělení se zkracovala. To vše s podporou tradice oblíbených

víkendových příloh, které ani za Šafra neztratily nic z obsahové kvali ty, přineslo

v roce 1998 růst prodaného nákladu i počtu čtenářů. ,,19

Podobnou strategii - nalákán i a udržení masového čtenáře - si Šafr p řináší i do MF

DNES. Jako nový šéfredaktor MF DNES byl oficiá lně představen 15. prosince 2000.

MF DNES z pozice jedničky v prodejnosti na českém trhu již začal vytlačovat bulvární

Blesk, je nž si první místo drží dosud .

Vedoucím Magazínu DNES se stává Ivan Hamšík, do té doby šéf odděl ení sportu

v MF DNES .

Celý list v brzké budoucn osti po příchodu nového šéfredaktora čekají značné změny :

deník přechází na sešitové vydání i barevné stránky .

Magazín nemůže zůstat pozadu. Přestože se v p růběhu let minulých vyvíjel po

stránce obsahové i grafické, čeká ho opravdu rázná proměna . A to taková, že

Magazín si tu to podobu, samozřejmě s menšími úpravami , drží dosud. Šéfredaktor

Pavel Šafr, který na této pozici v MF DNES sko nči l v únoru letošníh o roku , na

Magazín dlouho bedlivě dohl íží. A někdy do něj i sám p řispívá.

Pro srovnání níže uvádím obrázky Magazínu ze 4. května 2000 a z 29. března 2001 .

19 KOVAŘÍ K , Jan . Lidovky už unes nek ři č í. Strategie. 5. I. 2004, Č . I. s. 34.
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20 T itulní strana Magazínu ze dne 4. kv ě t na 2000.
21 Ukázka rozhovoru s hokejistou Petrem Bř ízou v Magazínu ze dne 4. kv ětna 2000, str. 32 a 33.
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22 Titulní strana Magazínu ze dne 29. března 200 I.
23 Ukázka rozhovoru s he rečkou Chantal Poullain z Magazínu ze dne 29. b řezna 200 I, str. 8 a 9.
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Na první pohled hned upoutá titulní strana . Portrét herečky Chanta l Poullain uvozuje

ce lý Magazín i rozhovor s ní. Práce s fotografiemi je výrazným prvkem i dnes.

Zapadá do grafické strateg ie.

"Od roku 1997 prošel Magazín velkou grafickou proměnou. Je vzdušnější,

uvolněnější. Pokud si jej chcete v klidu přečíst, naláká vás pestrost, rozbité texty. Je

tu náznak vedení čtenáře, šipky označující pokračování. Ale zároveň je tu také příliš

druhů písma. Magazín není designérský časopis, aby se v něm experimentova lo

s písmem. To čtenář nečeká, " hodnotil poslední "staré" čís l o roku 2001 z 22 . b řezn a

grafik Pavel Ko či čka ."

Novou grafickou podobu pro rok 2001 vytvá řel Robert V. Novák. " Vpodstatě j e stejná

j ako dnes. Písmo je sjednocené, vyčištěné , " popis uje Kočička . 2 5

Obsahová struktu ra Magazínu by se ve stručnosti dala popsat takto: Magazín vždy

obsahuje velký rozhovor, téma a další stálé rubriky jako Jak žijeme č i Objev . Tuto

strukturu doplňují v různých kombinacích reportá ž, portrét č i další téma nebo

rozhovor. Podrobněj i se obsahem budu zabývat v kapitole Změna struktury a rubrik.

S příchodem Šafra na post šéfredak tora MF DNES se často hovoří o bulvarízacr"

celého listu a samozřejmě i Magazínu , v jehož člá ncích se nap říklad věda objevuje

jen velmi zřídka . "Jsme populár. Velmi se bráním tomu, že jsme bulvár. To v žádném

případě , " odmítala taková tvrzen í Martina Riebauerov á."

S jejím názorem souhlasí i PhDr. Milan Šmíd z Fakulty socíálních věd : "Magazín je

populární, nikoli bulvární. Pod slovem bulvární si představuji cosi j iného 

neserióznost, laciné senzace a podobně . Má zábavný charakter, což je správné, a

zvyšuj e ve čtvrtek prodaný náklad. ,,28

24 Citace z rozhovoru ze dne 4. ledna 2006.
25 Citace z rozhovoru ze dne 4. ledna 2006.
26 Bulvární _ obecně označe n í něčeho neseriózního, laciného, vulgárního. Bulvární v tomto širokém smyslu
neznamená ani v žurnalistice pouze noviny prodávané na ulici, ale obecně jakékoli neseriózní médium, které
p ři náš í neov ě řen é informace, specializuje se pouze na senzace a podává je jednoduchou a zábavnou formou,
která nenutí k přemýš l e ní , ale pouhé konzumaci.. . Bulvár také často směšuje realitu s iluzemi a preferuje
skandály a neště stí , které prezentuje jako nejd ůl ežitěj š í zprávy. (ln: Kolektiv auto rů pod vedením Barbory
Osvaldové a Jana Halady: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Str. 32. 2., doplněné vydání. Praha: Libri, 2002.)
27 Citace z rozhovoru s Martinou Riebauerovou, který p roběhl 9. prosince 2005, tedy dříve než se Riebauerov á
z pozice vedoucí Magazínu p řesunula na místo zás tup kyně šéfredaktora.
28 Citace z emailové konverzace ze dne 10. května 2006.

20



III. PROMĚNA OBSAHU

Pokud by se čtenář dnes jen letmo zadíval na seznam jmen osob a osobností,

s nimiž vyšly v Magazínu DNES rozhovo ry v průběh u let, možná by u některých

marně pátral v paměti , odkud je v l astně zná. Pokud je vůbec zná.

Stejně tak by mu, v poměru k tomu, co je zvyklý dostávat dnes, při šla

pravděpodobně dost podivná i n ěkte rá témata běžná nap říklad v roce 1994 nebo

1995 . Dnes už si totiž v Magazínu jen těžko p řečte č l á n ky o stomatologii, očková ní ,

pitné vodě či dvou registrech kostní d řeně . 29 Nemluvě o tom, že se v Magazínu

objevovaly například i vědecké sloupky .

Proč tomu tak je? Důvody byly nastíněny již v předchozích kapitolách.

Tím nejzásadnějším vlivem je situace na českém novinovém trhu. Noviny a média

obecně dnes bojují o čtenáře . Proto do vývoje novin výrazně zasáhl l nřota i nment'" ,

tedy snaha čtenáře nejen informovat, ale také bavit.

MF DNES je masovým médiem s velmi širokým okruhem čtená řů : od mládeže až po

d ůchodce, od lidí se základním vzděláním až po vysokoškoláky. Tento deník se nyní

proto řídí tím, že by si v něm každý měl najít to svoje, ale zá roveň rozumět i tomu, co

si přečte , ať už je to cokoli.

"... Po celá devadesátá léta až do současnosti MFD dokázala oslovit nejširší

čtenářskou populaci. Jde o poměrně výjimečnou schopnost, která v regionu střední

Evropy nemá srovnání. Příčinou je úroveň konkurenčního prostředí, ale

nejpravděpodobněji umění spojit do jedné obsahové struktury očekávání odlišných

sociálních skupin. Takové spojení redakc i přináší nemalé problémy, se kterými se

nemůže nikdy definitivně vyrovnat . Každý den se potýká s problémem intelektu , kdy

29 Tato témata vyšla na stránkách Magazínu v roce 1994.
30 Infotainment _ výraz, který vznikl spojením angl. slov inforrnation = informace a entertainment = bavit.
Označení, které se používá pro zpravodajské relace, kde tzv. zajímavost vyt lač uje u žit ečn ost informace pro
občana . Zpravodajská část totiž zd ů raz ň uje co nejužší spjatost s probíhající událostí. .. Z árove ň je sdě l en í co
nej st ručněj ší a nejjednodušší, s d ůrazem na zábavu, rozptýlení a nikoli spo lečensko u relevantnost informace.
N ěkdy dokonce doc hází až ke směšován í reality a fikce, záměrnému zasahování do informace, aby byla
přit ažl i věj š í , p řednost dostávaj í senzace, katastrofy, zloč i ny, to vše spojováno od l ehčeným komentováním
moder átor ů a redakto r ů . (In: Kolektiv auto r ů pod vedením Barbory Osvaldové a Jana Halady: Praktická
encyklopedie žurna listiky. Str. 80 - 81. 2., dop ln ěné vydání. Praha: Libri, 2002.)
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noviny musí být srozumitelné pro čtenáře se základním vzděláním a současně musí

uspokojit vyšší intelektuální nároky."31

Tuto skutečnost potvrzova la také Martina Riebauerová, d řívěj ší vedoucí Magazínu

DNES: "Ano, je to tak. Říkáme si: Pochopí to všichni? Patnáctiletý, padesátiletý?

Jsme nuceni věci unifikovat. ,J 2

Nevede to však "hloupnutí" čte náře? Nemusí se přece namáhat, když vše dostane

předložené ve snadno straviteln é formě .

"Asi se tomu dá bránit, třeba rafinovaným zpracováním témat. Když chcete oslovit

masu, musíte mluvit jako masa. Ta samozřejmě neexistuje. Takže průměrujete .

Myslíme na to, že Magazín leží u televize a může po něm sáhnout kdokoli. Takže se

v něm sna žíme mít také něco teenagerovského, třeba Harry Pottera, typologii

teenagerů nebo herce Kotka s Mádlem. Ale pak se nám to vrátí v tom, že napíše

čtyřicetiletý čtenář, kterému se zdá, že se z nás stává časopis pro teenagery a že on

by si rád přečetl, co dělá Olda Říha z Katapultu," říkala Martina Riebauerov á.f

Dalším vlivem je v případě Magazínu DNES prostorový a graf ický vývoj samotného

listu , jehož je Magazín přílohou . Témata a okruhy, jež se d říve vměstnaly právě na

stránky Magazínu , lze najít v různých samostatných přílohách , jež byly součástí

deníku už v minulosti, avšak v současnosti vycházejí pravidelně v samostatných

sešitech. Toto téma rozeberu v kapitole Vliv vzniku dalších příloh listu na Magazín

DNES a též v kapito le Srovnání s konkurencí.

A. Titulní strana jako reklama na Magazín

Magazín DNES jako příloha vkládaná do listu MF DNES neleží na pultech stánků a

trafik samostatně . Nemůže tedy ke koupi přímo oslovit potencionální čtenáře titulní

stranou jako obvyklé časopisy.

Avšak není tomu tak docela . Titulní strana čtenáře upoutat zkrátka musí. Vždyť jej

oslovuje hned , jak Magazín vytáhne z novin .

31 KOVAŘíK, Jan. Mladá Fronta Dnes. Strategie. 24. 3. 2003, Č. 13, s. 37.
32 Citace z rozhovoru s Martinou Riebauerovou, který proběhl 9. prosince 2005, tedy dříve než se Riebauerov á
z pozice vedoucí Magazínu p řesunula na místo zást upkyně šéfredaktora.
33 Citace z rozhovoru s Martinou Riebauerovou, který proběhl 9. prosince 2005, tedy dříve než se Riebauerov á
z pozice vedoucí Magazínu p řesunula na místo zás t u pkyně šéfredaktora.
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Navíc fotog rafie z Magazínu se využívají v reklamě na dané číslo , kterou MF DNES

uvádí na stránkách deníku, ať už přímo v redakčních inzerátech či poutácích na

titulní straně v den vydání.

I na titulní straně je jasně patrný vývoj Magazinu .

V jeho počátcích se na ní ča s to objevovaly velice abstraktní kombinace, fotografie

velmi často nahrazovaly kresby a koláže.

Pro příklad lze uvést některé titulní strany z roku 1993. V prvním čís le byla na titulní

straně fotografie Olgy a Václava Havlových v okně jejich chalupy. To se však dost

ztrácelo v bílém pozadí zdi. Následuje obrázek dinosaura před žhnoucím sluncem ,

poté koláž portrétů Vladimíra Dlouhého , dalšími motivy jsou například klobása

s kečupem v banánu (k tématu reklama) , koláž amerického prezidenta J. F.

Kennedyho na koni , fotografie Martina Dejdara ze Šakalích let a rok za končuje

fotografie pastičky na myši , jejíž čelisti tvo ří zubní protéza.

Tento trend však neměl nijak krátké trvání. Ještě například v roce 1999 byla na titulní

straně pouze jednou osoba zpovídaná v rozhovoru Magazínu DNES, a to 1. března

1999 operní pěvkyně Dagmar Pecková . Naopak se na titulní straně často objevovaly

fotografie k tématům a zejména reportážím, byť ty třeba v Magazínu zabraly jen

velice málo místa . Tak tomu bylo například v čísle z 10. če rvna 1999, kdy byla na

titulní straně žena v bílém ochranném obleku. Tato fotografie uvozovala

dvoustránkovou reportáž ze Železnogorovsku, jaderného města.

Ještě v roce 2000 je trend podobný. Fotografie nejčastěji uvozují hlavní téma

Magazínu , avšak i nadále , po většinu roku, převažuje titulní strana jako ilustrační či

dokumentační doprovod tématu. Například téma o ropě , benzínu a cenách je

uvozeno titulní fotografií mužů stojících u stříkajícího ropného vrtu.

Ovšem už v roce 2000, konkrétně 4. května, přichází mírný zlom. Od této doby se na

titulní straně častěji objevují osoby zpovídané v rozhovorech.

Naopak v následujícím roce, se zlomovým číslem ze 29. března 2001, už na titulní

straně převažují kvalitní , mnohdy až šokující fotografie osob, s nimiž je v Magazínu

interview. A také fotografie k tématům v Magazínu bývají velice často fotografiemi
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osob , které si čten ář snadno za řad í. N ap ř í k l ad k tématu o filmových režisérech a

reklamě je na titulní st ra ně režisér Filip Renč . 34

Poměry a proměny dokladuje následující tabulka. Pro porovnání jsem ještě uvedla

tabulku titulních stran z roku 2004, kde velice jasně převažují fotografie

k rozhovorům .

Titulní strana uvozuje.. .

Rok 2000 Rok 2001

Rozhovor Téma Ostatnl Rozhovor Téma Ostatnl

(celkem) (celkem) (celkem) (celkem) (celkem) (celkem)

20 27 5 28 21 3

Rozhovor Téma Ostalnl Rozhovor Téma Ostatní

(do 4. 5. 2000) (do 4. 5. 2000) (do 4. 5. 2000) (do 29. 3. 2001) (do 29. 3.2001) (do 29.3.2001)

3 14 O 4 8 O

Rozhovor Téma Ostatní Rozhovor Téma Ostatnl

(po 4. 5. 2000) (po 4. 5. 2000) (po 4. 5. 2000) (po 29.3.2001) (po 29. 3. 2001) (po 29.3.2001)

17 13 5 24 13 3

Titulní strana uvozuje (rok 2004)

Rozhovor (celkem)

35

Téma (celkem)

16

Ostatni (celkem)

Titulní fotografie musejí být poutavé , originální (například trojnásobný olympijský

vítěz v hodu oštěpem Jan Železný byl vyfocen jako domorodý lovec s pomalovanou

tváří a loveckým o št ěpem)" , případně vyzařovat emoce, dokladovat událost nebo

fenom én. Fotografové, kteří se na jejich tvorbě podílejí, se v průběhu let měnili .

Z posledních let lze jmenovat například Herberta Slavíka, Nguyen Phuong Thao ,

Michala Sváčka či Davida Porta. Výběr fotografií na titulní stránku často procházi

dlouhými a bou řlivým i diskusemi.

34 ln: Magazín DNES ze dne 30. srpnu 200 I.
35 ln: Magazín DNES ze dne II . července 2002.
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" Trend je používat stále sílnější fotografie. Fotka sama o sobě by měla mít příběh .

Dokumentární fotografie j e upozaděná, " říká grafik Pavel Kočička . 36 "Hodně si

s fotog rafiemi hrajeme. Dřív byl text důležitější, dnes musí být vizuální stránka ."

36 Citace z rozhovoru ze dne 4. ledna 2006.
37 Na obrázku vlevo je titulní strana ze dne 30. září 1993. na obrázku vpravo pak titulní strana z 25. září 1997.
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B. Změna struktury a rubrik

Magazín DNES prošel od svých počátků nejen proměnou grafickou, ale zejména

obsahovou a strukturní.

Pokud vedl e sebe položíme Magazíny ze 30. zá ř í 1993 (první č í s l o) a ze stejného

data roku 2004 , mnoho společného v nich nenajdeme. O 11 let pozděj i v Magazínu

zůstává jen Obsah, satirická rubrika Objev a rubriky Téma, Rozhovor a Reportáž.

Některé rubriky měly v průběhu let velkou vytrvalost , ztrácely se a později znovu

objevovaly. Jiné měly jen velice krátkého trvání.

Pro snazší orientaci i pop is rozdě lím vývoj struktury a rubrik podle časových bod ů

uvedených v předchozí kapitole, tedy od roku 1993 do září 1997, poté od září 1997

do března 2001 (toto období ještě rozdělím , n eboť se v něm Magazín p roměn il

několikrát) a nakonec od roku 2001 až do konce roku 2004. Pro snazší p ředstavu

obsahu Magazínu přiřadím k jednotlivým částem této kapitoly též tabulky obsah ů

prvních čísel sledovaných obdob í. Nebudu nyní již sledovat titulní stranu, o jejíchž

proměnách pojednává předchozí kapitola.

Těžiště Magazínu DNES od jeho počátků spočívá v rozhovorech a zpracování témat.

Důležitou součástí jsou také reportáže.

Rozhovory a tématy se při popisu změny struktury a rubrik nebudu příli š zabývat a

jen vyjmenují některé příklady. Tyto stěžejní rubriky rozeberu v samostatné kapitole

Kdo byl a je zajímavý pro Magazín DNES .

Níže sledované rubriky se pokusím rozdělit do okruh ů podle podobnosti obsahu, aby

bylo snazší se v množství rubrík orientovat a též sledovat proměny .

V soupisu vynechávám rubriky , jež se objevovaly velice zřídka .
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1993 -1997

Na začátku svého vývoj e se Magazín DNES vyznačoval velkou pestrostí

obsahu , texty se zabývaly snad všemi oblastmi lidského konání.

"Konečně něco pro lidi, řekla js em si při čtení několika posledních čísel vašeho

nového magazínu s televizní přílohou . Víte, určitě nejen nás, mámy na mateřské

dovolené, přeci jen zajímá spíš sociální situace rodin a věci z běžného života

než neustále přenice v parlamentu. Politiky máme dost v novinách a televizi, ale

na přečtení magazínových zajímavostí kolem nás si při honičce okolo mimin a

čas vždycky najdu. I když se přiznám, že Magazín čtu až od čtvrté stránky,

protože na toho Komárka a jeho vládní erotiku prostě nemám náladu,II napsala

tehdy do redakce Magazínu čtenářka Jana Malá z Prahy 1.38

Tabulka obsahu prvního čísla ze 30. září 1993

Titulni strana - fotografi e Olgy a Václava Havlových v okně H rádečku

3 Objev týdne

4 Obsah, Dopisy, Neboli (glosa - překlad výroku)

6 Vtipy Vladlmrra Jiránka

7 - 9 Př i běh (O ženě, jež chce p ředělat restituovanou vinárnu)

10 - 12 Reportáž: Automobilové aukce v USA

13 Ego - salón: kníry slavných

14 Kriml (povfilka)

16 Dva z nás (ředitelka firmy, architekt)

17 Revue: na Mělnlk se vrátil život

18 - 23 Téma : chudoba a bohatství

24 Chewing Gum (článek o Cešrch dohá ňěllclch ve žvýkáni Evropu)

25 Přede dveřmi : fotografie ceduli

26 - 27 Zdravl: lehké cigarety

27 Příroda (o velrybách)

28 Psycho (článek Josefa Nesvadby + tesl)

29 Aukce (prodej uměleckých d ěl pro charitalivnf účely)

30 - 34 Rozhovor. preziďenl Václav Havel

36 Móda z obrazov ky: jak se obléká Milan Šíma

38 MALÁ, Jana. J e š t ě jeden k magazínu. Magazín DNES. 25. ll. 1993, č . 9, s. 4. Komárkovou vládní erotikou
míní č tenářka rubriku Obje v.
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Těžiště Magazinu

Reportáže : Nemají ustálenou formu co se počtu stránek i názvu týká , skrývají se pod

názvy zac hycovaných událostí. Příklady: fotoreportáž z olympijských her

v Lí/lehammeru, konkurz do reklamy, velikonoce na Ukrajině , fotbal v Brazílii apod.

Téma: Zpravidla nejobsáhlejší texty , mnohdy až o rozsahu šesti stran , doplněné o

gra fy, fotografie , koláže. Příklady: chudoba a bohatství, byrokracie , reklama, sex

v ČR, společenské chování, Kuba, Slovensko apod.

Rozhovor: Umístěný na konci textov é části Magazínu , obvykle t řístrán kový . Příklady

zpovídaných osobností: prezident Václav Havel, herečka Chantal Poullain , americký

básn ík A/len Ginsberg, spisovatel Jaromír Tomeček, malířAdolf Bom a další.

(Témata a Rozhovory podrobněj i v kapitole Kdo byl a je zajímavý pro Magazín

DNES , zde jen příklady)

Zá bava

Objev: Glosa k aktuáln í fotografii. Zpočátku zejména k fotografiím politiků, pozděj i

třeba také sportovců. Zabírá jednu stránku.

Nebol i: Překlad výroků politiků nebo jiných veřejně činných a známých osob . Tato

rubrika končí 20 . října 1994. Příklad ze 14. řijna 1993. Originál - Václav Klaus,

předseda vlády: .Ne žebříčcích popularity se objevují politici, kteří neřeknou slovo

k Moravě, bezpečnostním agenturám nebo k jakémukoliv ožehavému tématu. Politík

ale musí jet v čele pelotonu, a to je téma pro mě, to je něco, co cítím .. ." P ře klad :

.Nefooput éméiěim by neměl být Dlouhý, ale já, to je téma pro mě, to je něco, co

cítím .. ."

Hezky česky: Čtenáři vymýšlejí česká slova pro cizí výrazy jako například image či

skinhead . (Poprvé 28 . dubna 1994 , str. 4.)

Vybraná slova: Kom ické a zvláštní výroky pol it i ků . (Poprvé 7. če rvence 1994 , str. 4 .)

Od 2. ledna 1997 Vybraná čísla , grafy veřejného míněn í s krátkým komentá řem .

Příklad: Čechům je většinou šéfovo pohlaví lhostejné.
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Cedule: Fotog rafie zajímavých vývěsních štítů a cedulí, které posílají sami čtenáři.

Zpočá tku jeden obrázek na stra ně 4, v průběhu let t řeba též dvoustrany na jedno

téma - například jména související s povoláním.

Vtipy: Vladimír Jiránek kreslí na aktuální téma či téma z obsahu Magazínu.

Sfinga: Soutěžní kvíz pro čte n áře , který spojuje otázky z různých oborů (zeměpis,

historie, současné události, sport apod.). Deset otázek je zodpovězeno , jedenáctá je

soutěžní. Zabírá půlstranu. (Poprvé 4. ledna 1996, str. 13.)

Osudy

Příběh: Jedná se o příběhy zajímavých, i když "neznámých" lidí - například ženy ,

která chce uvést do původního stavu restituovanou vinárnu či architekta Stalinova

pomníku , v roce 1994 se objevuje í pod názvem Portrét.

Krimi: příběhy lidí, kteří byli odsouzen i za z loč i n a uvězněn i . Od července 1994 se

objevuje nepravídelně.

Dva z nás: Na jedné stránce bývaly uvedeny dva příběhy lidí, kteří opět nespadali do

kategorie "známí" (například žena - ředitelka , zajímaví podnikatelé apod.). Od srpna

1994 se objevuje jako Jeden z nás (pouze jeden příběh) , ovšem nepravide lně .

Naposledy vyšlo v lednu 1995.

Osobnost: Portréty a osudy lidí, kteří nemuseli být všeobecně známí. Příklady:

horolezec Miroslav Šmíd, Michal Novotný - vozíčkář, jenž studuje univerzitu, sochař

Václav Kudera, ale i překlad z biografie zpěváka Paula McCartneyho . (Poprvé 27 .

října 1993 , str. 17 - 23.)

Retro: Známá osobnost v minulosti a dnes na fotografiích i ve dvoustránkovém textu .

(Poprvé 6. října 1994, str. 14 - 15.) Příklady: herečka Ivana Hoblová - Hanka ze

Starců na chmelu - po 30 letech, zpěvák Pavel Horňák jako současnýprávník.

Dobrodruzi : O nadšencích, kteří cestují zvláštními způsoby , například chtějí jet na

lodi kolem světa či objeli na kole Evropu . (Poprvé 19. září 1996, str. 20 - 21 .)
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Slavn í o sobě

Ego - salón: Známi lidé o svých doplň cích (pera, hodinky), charakteristických

věcech (kníry, kravaty) , ale též spolupracovnících (mluvčí politiků) . Vedle fotografií

dotyčn í o daném tématu také krátce hovoří formou odpovědí na otázky stejné pro

všechny . Součástí je i krátká histor ie tématu . (Příklad ze 30. září 1993: zpovídaní 

mínistr Jiří Dyba, premiér Václav Klaus, pražský primátor Jan Koukal, fotbalový trenér

Václav Jarabinský, advokátka Oagmar Burešová, hudebník, divadelník a politik

Fran tišek Ringo Čech, téma - kravaty, příklad otázek - Z kolika kravat doma

vybíráte?, Kolik uzlů na kravatě umíte uvázat?)

Ping - Pong: Tato rubrika nahrazuje právě Ego - salón. Dva páry známých

osobností si navzájem kladou otázky (příklad otázky směřované na Evu

Hudečkovou, manželku houslisty Václava Hudečka : Kdo u vás doma hraje prvn í

housle?) . Čtenáři poté volí pár , který se tázal a odpovídal lépe či vtip něji. Rubrika

končí 19. ledna 1995, kdy jsou vyhlášeni vítězové . Bývala jí věnována stránka .

(Poprvé 12. května 1994, str. 9.)

Věda

Příroda : P ůlst ránkový sloupek o přírodnich zajímavostech, děj í ch a ekologických

problémech (například smog, ja derný odpad, slunovrat, úbytek zvěře ...) . Od června

1995 též pod názvem Ekolog ie . Od roku 1996 vychází nepravidelně .

Věda: Od 27 . října 1994 dostává pravidelné místo vedle rubriky Příroda , spolu se

dělí o dvě stránky. Příklady témat: podmořský monitorovací systém SOSUS,

velkoplošné požáry , odlamování ledu na Antarktidě .

Psycho: Sloupek MUDr. Josefa Nesvadby o vztazích , stránku doplňuje test, opět

s tématem vztahy. Trván í je krátké , jen do konce prvního ročn íku .

Historie: Dvou- až třístránková pojednání o historických tématech , událostech a

osobnostech. Příklady: Alfred Nobe l, A tak vzniklo Československo a další. (poprvé

21. říj n a 1993, str. 10 - 12.)

Sympozión: Odborníci či autoři zaměřen í na daný obor píší v p ůl stránkových

sloupcích o tém atech z různých vědeckých oblastí. Příklady: lidský mozek a jeho
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odlišnost u mužů a žen, těžba zlata a její vliv na přírodu . (Poprvé 4. ledna 1996, str.

19).

Dopisy slavných: Korespondence mezi známými osobnostmi, například Karolínou

Světlou a Janem Nerudou , Milošem Formanem a Věrou Křesadlovou . Dvoustránkový

text včetně reprodukcí dokumentů . (Poprvé 1. října 1996, str. 20 - 21 .)

Zdraví (též Medicína nebo Zdravotnictví): V novinách obvykle jeden

z nejsledovanějš ích obo rů. Články o r ůzných medicínských metodách, ale také o

běžnějších problémech jako jsou vši.

Styl

Na vlastní jazyk (kůži, tělo...): Osobní prožitky auto rů z degustace vín ve Francíi či

kosmetických salonů , tedy prostředí nikoli úplně běžně dostupných. Obvykle zabírá

dvě stránky i s fotografickým doprovodem. (Poprvé 21 . prosince 1993, str. 26 - 27.)

Motorismus, či Moto: Obor, o němž Magazín píše velice často . Na dvou stránkách

jsou například představovány novinky ve světě automobílového průmyslu . (Poprvé

14. říjn a 1993 , str. 22 - 23.)

Móda: Představuje módní trendy v oblékání í účesech . Též zpravid la dvous tránková

a velice častá rubrika . (Poprvé 7. říjn a 1993, str. 37.)

Jiné

Porota : Rubrika , v níž se dvanáct osobnosti různých oborů i věku vyjadřuje

k aktuální otázce související s tématem Magazínu DNES. Odpovídají ano/ne .

(Příklad: Otázka - Je nevěra hříchem? Odpovídají spisovatel Ludvík Vaculík,

zpěvačka Hana Hegerová, lékař Martin Bojar, podnikatel Lubomír Soudek, duchovní

Tomáš Halík, fotba lový trenér Václav Ježek, herečka Ivana Chýlková, cestovatel

Miroslav Zikmund dramatička Daniela Fischerová , ekonom Jan Švejnar, rabín Karol,

Sidon , literát Zdeněk Mahler.) Složení poroty se p říl iš neměn í. (Poprvé 6. ř íj n a 1994 ,

str. 9.)
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Periskop Co se dělo ve světě . Stránkovou rubri ku s malými fotografiemi dop l ň uj í

krátké texty o osobách a událostech na fotografiích , například o jednání ame rického

prezidenta Billa Clintona č i návštěva jeho ženy Hillary u dětí v nemocnici. (Poprvé 24.

listopadu 1994, str. 33.)

Aukce - dražba uměleckých d ěl pro dobročinné účely , zabírá stránku či pů ls t ran u .

Vychází od počátku Magazínu .

Zásadnější články , které se Magazínem prolínají až do současnosti, a to téma a

rozhovor, na rozdíl od současnosti Maga zín neuvozovaly. Téma patřilo p řibližně

doprostřed obsahu textové části Maga zínu , rozhovor až na jeho konec.

Magazín samozřejmě stejně jako dnes reagoval i na aktuáln í události. Např íklad pod

hlavičkou Návštěva byla uvedena reportá ž a krátký rozhovor z pobytu herečky Ann ie

Girardotov é.ř" Podobně se zde objevilo také setkání Václava Havla, Billa Clintona a

Bohumila Hrabala v restauraci u Zlatého Tyqra." Magazín reagoval zveřej něním

rozsáhlého článku například i na úmrtí Olgy Havlov é."

Z výše uvedeného přehledu rubr ik je patrná snaha čtenáře bavit a třeba s pomocí

soutěží přitáhnout k Magazínu . Avšak zároveň nechybí snaha nabízet mu i složitějš í

témata .

39 PRUDKÝ, David. Annie Girardotová v ě ř í ve spravedlivý trest. Magazín DNES. 4. II. 1993, Č. 6, s. 24 - 25.
40 P ECHÁČKOVÁ, Marcela. H vězda a víno II Tygra. Magazín ONES. 20. I. 1994, Č. 3, s. 10 - I I.
41 P ECHÁČKOVÁ , Marcela. Olga. Magazín DNES. 8. 2. 1996, Č. 6, s. 8 - 12.
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1997 - 2001

Začáte k druhého sledovaného období jsem zvolila na 25. září 1997, kdy Maga zín

DNES prošel grafickou proměnou a po dlouh ém p ředchozím období i výrazněj š í

úpravou obsahu .

Tehdejší šéfredaktor Petr Šabata ve svém sloupku na straně čtyři zdůvod ň uje tuto

proměnu , popisuje její záměry a její vznik takto :

" Vážení čtenáři, pokusili jsme se na základě vašich doporučení a přání a také podle

našich představa zkušeno stí výrazně změnit Magazín DNES + TV. Všechno se dá

zlepš ovat, řekli jsme si před časem a pustili se do práce na novém magazínu. Ten

"starý", jak už o něm v čase minulém v redakci mluvíme, nebyl špatný, soudě

alespoň z vašeho zájmu o něj. Ale - všechno se dá vylepšit. A tak dnes máte v rukou

magazín s novou grafickou tváří, s jin ým, trochu vě tším písmem, přátelštějším pro

vaše oči, magazín bohatší o další rubriky, s přehlednějším televizním programem.

V záplavě informací, které dnes a denně zaznamenáváte také prostřednictvím našich

novin, byl měl nový maga zín působit asi tak, že si nad každou stránkou řeknete : vida,

docela známá věc, ale podívat se na ni z takového úhlu, to mě nenapadlo. Anebo:

ano , právě takhle nasvíceno mě téma (rodina, práce, láska, móda, náboženství,

životní prostředí, cestování .. .) zajímá. Především vám ale chceme nabídnou t

příjemné, pohodové čtení, při němž nebudete trnout nad vřavou tohoto světa , ale

odpočívat. Když jsme měli někdy v polovině naší práce uprostřed prázdnin na stole

první prapodobu dnešn ího nového magazín u, předložili jsme j i ve spo lupráci

s agenturou pro výzkum veřejného mínění Factum reprezentativnímu vzorku čtenářů

v Praze a Táboře. A pak jsme se znovu pustili do práce bohatší o připomínky

některých z vás. Výsledek máte před sebou a my sice s jistým uspokojením, ale

zároveň s napětím čekáme, co mu řeknete, co nám o něm napíšete nebo zevot éte,"?

Jak již bylo výše zmíněno , toto sledované období bylo co se změn týká ve lice

bohaté . Vzhledem k rozsahu inovací , jež v něm proběhly , je pro snazší orientací

rozdělím na tři podobdobí: první trvá od 25. září 1997, druhé začíná 6. května 1999 a

poslední 4 . května 2000 .

42 • ••
SABATA, Petr. Sloupek Petra Sabaty. Magazín DNES. 25. 9. 1997, Č. 39, s. 4.
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Při popisování struktury již nebudu nijak výrazně charakterizovat ty rubriky, jež se

vyskytovaly v p ředchozím období. Pro porovnáni poměru obsahu je však rozdě lím do

stejných kategorií jako v období 1993 - 1997. Nové či obnovené rubriky označim

tučnou kurzívou .

Tabulka obsahu Magazínu z 25. září 1997

Titulní strana - Dagmar Havlová

4 Sloupek šéfredaktora (o změně), Obsah, PHMI člslo

5 Vtip Vladim íra Jiránka (pod názvem Oko), Cedule

6 - 7 Porota (osobností se vyjadrujl k aktuálril otázce)

9 Objev

11 Na slovlčko (krátký rozhovor s velvyslancem v USA A. Vondrou)

13 - 15 Reportá ž: o muži, který na kole objel Zemi

18 - 19 tivotnl prostředí: mluvl se o bouráni vesnic na Mostecku kvůli uhll

20 - 23 Pohled do histor ie: p říběh generála Jana Šejny

26 - 29 Téma: uniforma stoletr - džiny

30 - 31 Úvaha bederní: esej Umberta Ecca o džInech

34 - 38: Rozhovor. Dagmar Havlová (na Hrádečku)

40 - 41 Sledujte styl : hodinky

42 - 44 Fotoreportáž: po výbuchu sopky na Flliplnácn

Těžiště Magazínu

Reportáže: Objevuje se pod hlavičkou Reportáž , v pořadí rubrik z této kategorie je

vobsahu na prvním místě. Velíce často má formu fotoreportáže. Rozsah není

ustálený, stejně jako umístění na stránkách . Příklady: vesnice, jíž hrozí likvidace kvůli

těžbě uhlí, fotoreportáž z okupovaného Tibetu, teplické romské ghetto, rybařen í na

zamrzlých rumunských jezerech apod.

Téma: I nadále bývá umístěno před rozhovorem , obvyklý rozsah je pět stran .

Příklady: likvidace pozůstalostí, ženy, rok od smrti Bohumila Hrabala , zemské klima ,

numerologie apod.

Rozhovor: Stále zůstává umístěný na konci textové část i Magazínu , rozsah je tři až

čtyři strany. Příklady zpovídaných osobností: zpěvačka Lucie Bílá, zpěvák Phil

CoIIins, herečka Mia Farrow, básník Jan Burian a další.

(Témata a Rozhovory podrobněji v kapitole Kdo byl a je zajímavý pro Magazin

DNES , zde jen příklady)
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Zábava

Objev: Stránková glosa k aktuální fotografii.

Vtipy: Zůstávají vtipy Vladim íra Jiránka, tentokrát pod názvem Oko Vladimíra

Jiránka . Od 2. října 1997 jsou uváděny dva na samostatné stránce 4 nebo 5. Pozděj í

se dělí o místo s rubrikou Orbis Pictus .

Cedule: Od 31. prosince 1997 se objevují s přestávkam i a nepravide l ně na

samostatné nebo sdílené straně v jiné části Magazínu.

Osudy

Portrét (Portrét umě/ce): Představení různých osobností. Příklady: první dopravní

pilotka v Česku, politici Petr Pithart, Pavel Rychetský, keramik Lubomír Dostál, lovec

mimozemšťanů Carl Sagan a další. (Poprvé 12. února 1998, str. 12 - 13, ke konci

téhož roku se objevuje stále častěj i.)

Člověk versus čas: Lidé, kteří prožili historickou událost č i něco zajímavého

z minulosti, o tom hovoří. Příklady: český kovář ve Stalinově gulagu či lékař, který

dával anestezii říšskému protektoru Heydrichovi po atentátu na něj. (poprvé 3.

prosince 1998, str. 29.)

Slavní o sobě

Osobnost a literatura: Známé osobnosti v drobné rubrice představují oblíbené

knihy, končí 22 . ledna 1998.

Maminka, tatínek a já: Známí (například cestovatel Miroslav Zikmund, herec Jan

Kanyza, ministr Otakar Motejl) hovoří o svých rod ičích a dětství v první osobě .

Rubrika zabírá jednu stranu. (Poprvé 18. června 1998, str. 6.)
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Věda

Pohled do historie (Ohlédnutí do mínulosti): Nabízí ohlédnutí nad věčným sporem

o TGM či p říběh generála Šejny. Ne vždy se historická témata objevují jen pod touto

hlavičkou .

Orbis pictus: Půlstrana a výjimečně i víc dává ucelený přehled o zajímavostech 

například nabízí typologii mraků , vojenských hodností, uniforem atd. (Poprvé 7.

května 1998, str. 4 .)

Skryto očim (uším, ve vědomi): Stránková rubrika popisující skrytá místa nebo

vypichující zvláštnosti , jichž si člověk běžně nevšimne, například klepadla na dve ří ch .

(Poprvé 9. dubna 1998, str. 8.)

České osobnosti 20. století: Portréty slavných osobností našich děj i n , n a příklad

básníka Jaroslava Seiferta , studenta Jana Palacha a dalších. (Poprvé 14. ledna

1999 , str. 14 - 15.)

Styl

Sledujte styl: Popisuje módní záležitosti jako hodinky, tetování, ale také automobily

a další. Od konce roku 1997 se objevuje jen namátkově . Zabírá dvě strany .

Společnost: Fotografie a texty ze společenských událostí . Zachycuje společenské

události. Příklady: vyhlášení Sportovce roku, tenistky v roli modelek, otevírán í divadla

apod .

Můj dům: Stránkový text s fotografií o zvláštních obydlích a jejich obyvatelích .

Přiklady: Slavný motocyklista František Šťastný bydli také na lodi, domy na kůlech

apod. (poprvé 24. září 1998, str. 8.)

Pamatuješ?: Vzpomínka na tradiční rituály nebo symboly dob minulých , jako jsou

nedělní procházky, žluté a červené limonády , kamna apod . (Poprvé 23. pros ince

1998, str . 20 - 22.)

36



Jiné

Sloupek: Autorem bývá šéfredaktor či redaktor Magazínu. Sloupek je uveřej ňován

na straně 4 nebo 5, kon čí v posledním č ís le roku 1998 z 31. prosince, obvykle se

váže k tématu č i článku uvedeném v Magazínu.

Porota: Dvanáct osobnos tí i nadále odpovídá na aktuální otázku, v nové grafice však

tato rubrika dostává prostor dvou stránek, pozděj i je um í stěn a do zadní část i

Magazínu před rozhovor. Výbě r osobností zůstává témě ř nezměněn , v prvním č í s le

tohoto období odpovídají oproti předchozímu herečka a zpěvačka Jitka Molavcová,

režisérka Helena Třeštíková a bývalý fotbalista Antonín Panenka.

Aukce: Charítativní dražba uměleckých předmětů .

Na slovíčko (skok...): Krátké , stránkové rozhovory se známými i méně známými,

avšak zajímavý osobnostmi (muzikant a noviná ř Ond řej Hejma, ale i Ivana Zimová,

žena, jež má kosmonautický výcvik) .

Magazín působí v tomto období díky rubrikám daleko uceleněj i. Z původního tvaru

zůstalo jen osm rubrik . Výrazně se proměn ily ty z kategorie Styl, ubylo těch v

kategoríi Věda, příčemž tato kategorie se proměnila kompletně . Zůstává v ní však

dost historických témat.

6. května 1999 - 27. dubna 2000

Novou grafickou i strukturní podobu získal Magazín znovu v květnu 1999. Vedoucí

Magazínu Michal Wernisch změnu tentokrát zdůvodňoval takto:

" Vážení čtenáři, .,. Říká se, že stará láska nerezaví, ale také se říká, že změna je

život. Abychom vám nezevšedněli, přichystali jsme těch změn hned několik. První je

vizuální inovace grafické úpravy. Chceme , aby byl váš magazín ještě atraktivnější,

přehlednější a elegantnější. Další změny mají podobu nových rubrik , které budete

nacházet vedle těch starých, jež jste si oblíbili. Velkou novinkou je komiks ze života

pana Populára, bytostí z rodu Švejků, která se bude snažit vetřít do vašeho srdce.

Zajímaví lidé vám v rubrice První lásky dovolí nahlédnout do tajemství svých raných

milostných vztahů. O láskách ze světa neživého budou vyprávět v rubrice Věc, která

poznamenala můj život. V další pravidelné rubrice se budete učit pravidlům karetn ích

37



her a dozv íte se také mnoho z j ejich historie. Nová bude i rubrika snů, kde vám

zkušený psycholog pomůže poodhalit j ejich tajemství. Samozřejmě - těžištěm

magazínu zůstanou reportáž a rozhovor.: "43

Tabulka obsahu Magazínu ze 6. května 1999

Titulní strana - Jachta na mo ři

3 Obsah, Sloupek

4 Komiks o Popul árov i

5 Objev

6 Orbis Pictus

8 - 9 Reportáž: noěnl taxiká/ka

12 - 18 Téma: Pittsburgh - to je to město

22 - 24 Ohlédnutl do historie: TreU republika - doba umlrajlcl naděje

26 - 31 Sucho zemec na vodě (reportáž)

32 Prvnl lásky (Petr Spáleny)

36 - 38 Z historie módy

43 - 44 Žívotn! styl : květiny v jldle

46 - 47 Malý snář

50 - 52 Rozhovor. herec Ladislav Chudlk

53 Porota

54 Aukce

Těžiště Magazínu

Reportáže: Systém zůstává podobný jako v předchozím období, využívá se

textových i fotografických reportáží různého rozsahu. Příklady: fotoreportáž

z Bombaje, jachtingu, reportáže z Kosova , Bollywoodu, likvidace Harvardských

fondů, konference politiků apod. Do reportáží patří též nová rubrika Jak se co dělá:

třístránkový popis zajímavých činností doplněný řad ou fotografií , v první případě

z 27 . dubna 2000 například ze stavby šapitó , později třeba též z natáčení filmu .

Téma: Skladba je různorodá , například od domácích problémů až po zahraniční

zajímavosti. Rozsah je od čtyř stran výše. Příklady: kubánské doutníky , zabijení

chovných zvířat, dopravní zácpy, australští Aborigini apod.

Rozhovor: Jeho místo je stále v závěru textové části Magazínu. Příklady

zpovídaných osobností: režisér Jan Hřebejk, spisovatel Miroslav Švandrlík,

43 WERNISCH, Michal. (Bez uvedeni.) Magazín DNES. 6. 5. 1999, Č . 18, s. 3.
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spisovate l Michal Viewegh, herečka Eva Holubová, šachista Sergej Movsesja n a

další.

(Témata a Rozhovory podrobněji v kapitole Kdo byl a je zajímavý pro Magazín

DNES, zde jen příklady)

Zábava

Objev

Populár: Stránkový komiks , který píše Zabrisky a kresli Václav Vančura , je dost

zvláštní. (Populár se - ve stručnosti - například 17. listopadu 1989 opijí, pak

prochází davem na Národní třídě mezi oběma tábory, později dostane do hlavy

žlutou kachničkou a dojde ke svobodě) . Zřejmě i proto končí už 2. září 1999. Od

tohoto data jej nahrazuje Vtip Vladimíra Renčína , který též zůstává na straně 4.

Karty: Karetni hry a jejich historie. Později , když jsou představovány jen hry,

dosahuje tato rubrika rozsahu jen pů l strany. (Poprvé 13. května 1999, str. 38 a 39.)

Osudy

Člověk versus čas: Například příběh kuchařky Winstona Churchilla. Rubrika se

v tomto období objevuje jen zřídka.

Portrét (též Osobnost): Například tenistka Jana Novotná, když končí kariéru.

Slavní o sobě

První lásky: Slavn í mluví v první osobě o svých prvních milostných vztazích a

zalíbeních . Rozhovo řili se tu například hudebník Petr Spálený, skladatel Pavel

Helebrand či Sára Saudková, partnerka fotografa Jana Saudka. (Poprvé 6. května

1999, str. 32.)
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Věc, která mi poznamenala život: Slavní hovo ř í o svých zálibách a věcech , jež je

v životě nasměrovaly a ovlivnily . Opět povídán í zaznamenané v první osobě .

Například muzikant Richard Tesařík lí čil , jak jej ovlivnily bubny , astrofyzik Ji ř í Grygar

zase velebil laptop. (Poprvé 13. května 1999 na str. 10.)

Dnes už je to možné řici: Slavní hovo ří o době nedávno minulé, znovu jde o

záznam líčení v první osobě . Zpov ídali se t řeba herečka Milena Dvorská č i režisér

Jan Schmid. (Poprvé 20. května 1999, str. 34.)

Tajná přání: Známé osobnosti, jako například zpěvačka Radka Fišarová nebo herec

Milan Lasica , hovoří o svých tajných přán ích . (Poprvé 10. června 1999, str. 16.)

Věda

Ohlédnutí do minulosti, Orbis Pictus, České osobnosti 20. století , Skryto očím.

Malý snář: Psychoterapeut PhDr. Jiří Tyl vykládal sny čte nářů . Rubrika měla rozsah

jedné až dvou stran . (Poprvé 6. května 1999, str. 46 - 47.)

Archetypy: Přehledný výklad základních symbolů našich vnitřních í vnějš í světů ,

píše se v rubríce. Představuje různé významy slov jako had nebo k l íč . (Poprvé 2. září

1999, str. 4.)

Z archivu rozhlasu: Články využívají rozhovorů a dokumentů ČRo . Čte ná řům

předkládají příběh dvou českých stevard ů , kte ří se zachrán ili z Titaniku , č i vánoční

projevy Karla Čapka a Františka Křižíka . (Poprvé 25. listopadu 1999, str. 34 - 35.)

Z archivu osobností ateliéru Langhans: Fotografie osobností z minulosti doplňoval

krátký text o těchto osobách . Uveřejněny byly třeba fotografie operní pěvkyně Emy

Destinové, spisovatele Jaroslava Vrchlického a další. (Poprvé 6. ledna 2000 , str. 20 .)

Styl

Životni styl (Tentokrát pojednává o jídle , později se přidává i móda - například v létě

1999), Pamatuješ?, Můj dům....
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Z historie módy : Co se nosilo a vyrábělo d říve , jak vznikaly trendy, například oděvní

styl k černošské hudbě apod. (Poprvé 6. května 1999, str. 36 - 38.)

Jiné

Porota (Složení v květnu 1999: spisovatel Antonín Přidal, profesorka lékařské etiky

Helena Haškovcová, módní návrhářka lška Fišárková, lékař a vodní slalomář Lukáš

Pollert, herečka Vlasta Chramostová, politolog Jacques Rupnik, biskup Václav Malý,

socioložka Jiřina Šiklová, předseda Společenství Romů na Moravě Karel Holomek,

šéf Škoda Auto Vratislav Kulhánek, filozof Erazim Kohák, spisovatel Jiří Kratochvíl.)

Na skok.. ., Aukce

Pohled odjinud: Parafrázované rozhovory s cizinci žij ícími v Česku, kte ř í vyp rávějí

své zážitky a zkušenosti. Takto líčil a svůj pohled třeba americká básn ířka. (Poprvé

16. září 1999, str. 44.) Text s malou fotografií zabral půlstranu .

o čem se mluví: Rubrika reflektující události nebo fenomény daného období,

například přináší článek o zámku Štiřín proslulém kauzou s odposlechy nebo o

vánočních nákupech v supermarketech. (Poprvé 9. prosince 1999, str. 10 - 12.)

S přibývajícím množstvím rubrik je obsah Magazínu ještě sevřenějš í. Na další texty

mimo rubriky zbývá místo víceméně pouze v širokých vydáních. I některé z výše

jmenovaných rubrik se objevovaly sporadicky (například Dnes už je to možné říci či

Pohled odjinud), avšak alespoň v u rčitém č asov é m období následovaly často po

sobě.

Výrazně přibylo rubrik, v nichž na sebe slavní prozrazují něco ze své minulost i. Tyto

rubriky se objevovaly v Magazínech po jedné nebo také dvě společně - třeba První

lásky a Tajná přání v jednom čísle .
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4. květn a 2000 - 22. března 2001

Mag azín se v tomto obdobi vrací k pestrosti a ro zličnosti , i když nikoli zdaleka tak

veliké jako v počátcích . Znovu se jako nadstavba k tématům a rozhovorům objevují

člá n ky o automobilech č i módě , avšak velice ča s to jen o nich. Velká čás t rubrik

z předch ozí h o období mizí.

" Vážení čtenáři, váš magazín je zase jiný a vy se možná ptáte: proč zase změny?

Protože se proměnila celá MF DNES tak, j ako se vyvíjí život kolem nás. Ani magazín

nem ů že z ůste t tak strnule stejný - i proto najdete před televizním programem nové

čtyři strany o filmech, hercích a připravovaných pořadech . I proto je televizní program

zase o trochu přehlednější. I proto - poučeni vašimi odpověďmi ve čtenářských

výzkumech - rozšiřujeme záběr o nová témata: módu, auta, životní styl, zábavu, ale i

zákulisí politiky ...." vysvětloval další změnu šéfredaktor MF DNES Petr Šabata .44

První změ n a je patrná hned v tabulce obsahu Magazínu, téma se v tomto případě

vysouvá vpřed , a to hned za trad ičn í rubriky na začátku Magazínu . Rozhovor však

stále zůstává až v jeho zadní části. K tématu č i p řed něj se posune až v únoru 2001.

8. února dokonce rozhovo r s hercem Miroslavem Donutilem předstihne i téma.

V následujících týdnech se to stane ještě něko li k rá t. To už má MF DNES nové

vedení v podobě šéfredaktora Pavla Šafra.

Tabulka obsahu Magazinu ze 4. května 2000

Titulnf stran a - port rét Dagmar Havlové

3 Obsah

4 Objev

6 - 10 Téma : Dagmar Havlová ohlásila návrat do divadla

12 Móda: léto bude narůžovo

14 - 15 Auta : kabriolety

16 - 18 Život: rozhovor s nejoblíbeněj šfm učite lem Liborem Sládkem, na prvni straně je do něj vlomen sloupek o charitě

20 - 23 O čem se mluv!: v álečnl veteráni

24 - 25 Styl : kolečkové brusle

26 Ateliér (fotografie)

28 - 33 Rozhovor: hokejis ta Petr Bř íza

35 Komiks Garf1eld, Kflžovka

36 Zábav a: vtip , test

44 ŠABATA, Petr. (Bez uvedení.) Magazín DNES. 4. S. 2000. Č . 18, s. 3.
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Těžiště Magaz ínu

Reportáže: Reportážní články se objevují v jiných rubrikách, například Jak se co

dělá .

Téma: Zaobírá se konkrétními událostmi i osobami, ale též obecnějšími tématy.

Dosahuje rozsahu pěti, ale i osmi stran. Příklady: Dagmar Havlová ohlásila návrat do

divadla, Oěti - profesionálové, Emigrace, Jak učí Zlatý Amos apod.

Rozhovor: Rozrůstá se i na sedm stran. Příklady zpovídaných osobností: primátor

Jan Kas l, pilotka Marie Lecjaksová, zpěvačka Jana Kirschner, režisér Dušan Klein a

další.

(Témata a Rozhovory podrobněji v kapitole Kdo byl a je zajímavý pro Magazín

DNES, zde jen příklady)

Zábava

Objev

Garfield: Komiks o obtloustlém zrzavém kocourovi má půlstránkový rozsah.

Zábava: Jednu stranu Magazínu v části před televizním programem zabíral vtip

Vladimíra Renčína a test, třeba na obrazovou představivost.

Věda

Ateliér: Zkrácený název dřívější rubriky Z archivu osobností ateliéru Langhans . Mizí

ke konci roku 2000 .

Styl

Životní styl nebo též Styl: V tomto období se věnuje i trendovým sportům jako je

například kickbox nebo jízda na kolečkových bruslích.
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Móda: Na jedné až dvou stranách popisuje módní trendy v oblečení , napřík lad

kovový lesk , barvy, materiály.

Auta: Po delš í době se vrátila rubrika o novinkách a trendech v automobilismu , ale

věnuje se i jeho hístorii. Objeví se tu t ře ba i rozhovor s viceprezidentem Autoklubu

Stanislavem Minaříkem.

Život: Pod tímto názvem se skrývaj í zajímavé události, ankety či fenomény

soudobého života , přináš í například rozhovor s nejo bl í be něj š ím učitelem nebo č l á n ek

o souž ití bez manželství. Má rozsah dvou až t ři stran.

Jidlo a pití: Rubrika o součástech stravy, nap ří k l a d o chlebu a jeho historii. (Poprvé

11. května 2000, str. 12 a 13.)

Sport: Nepopisuje sportovní výsledky , ale zákulisí sportu a zajímavosti v něm ,

například článek o internetových stránkách fotba listů nebo boxech ve formuli 1 č i

rozhovor s komentátorem Robertem Zárubou . (poprvé 11. května 2000, str. 18 - 20.)

Zdraví: V drobných článcích přináš í tipy, rady a zajímavosti z této oblasti, například

přehled úspěšnosti transplantací jednotlivých orgán ů , člá nek o kontaktních čočkách

nebo o tom , jak zvýšit sexuální aktivitu cvičením . (Poprvé 11. května 2000, str. 22 

25.)

Film: Rubrika, jež přináší například krátké rozhovory , tře ba o na táčení filmu

Tmavomodrý svět. (Poprvé 25. května 2000, str. 20.)

Rodina: Například článek o rozdělení prací v domácnosti nebo počtu rozvod ů .

Obvykle zabírá stránku. (Poprvé 25. května 2000, str. 32.)

Kultura: Články o filmech , profily herců i rozhovory , nap říklad s japonskou herečkou

Renou Tanak. (Poprvé 24. srpna 2000 , str. 12 - 13.)

Cestování: Reportáže z ciziny . Též jiné země očima českých spisovatelů - lva

Pekárková o Indii , Petr Šabach o Irsku. (Poprvé 5. říj na 2000, str. 14 - 15.)

Jiné

Porota (Složení v květnu 2000: spisovatel Petr Šabach, náčelník generálního štábu

Armády ČR Jiří Šedivý, atletka Šárka Kašpárková , historička Ivana Čornejová,
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publicista Fedor Gál, evangelický duchovní Svatopluk Karásek, předseda SOHO Jiří

Hromada , ředitelka firmy Ryor Eva Štěpánková , ředitelka hvězdámy a planetária

Jana Tichá , spisovatelka a feministka Eva Hauserová, herec Martin Dejdar, operní

pěvkyně Magdalena Kožená.)

o čem se mluví: Rubrika o fenoménech a událostech současné doby.

Aukce: Charitativní dražba uměleckých dě l.

V tomto období výrazně přibylo rubrik, jež jsem zařadi la do kategorie Styl, v nichž se

píše o trendech soudobého života. Rubrika Zdraví by zřejmě mohla pat řit i do

kategorie Věda, avšak vzhledem ke složení z menších textů většinou aktuálního rázu

s radami a zajímavostmi jsem zvolila zařazení do rubriky Styl.
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2001 - 2004

Jak již bylo výše zm í ně n o, největší změna zasáhla Magazín DNES v roce 2001, t ři

měsíce po p říchodu nového šéfredaktora Pavla Šafra.

Maga zín se v tuto dobu proměnil spíše ve společenský a ryze od poči n kový časop is .

Jeho struktu ra zůstává podobná až doposud . Rubrik v něm oproti předchozím letům

výrazně ubylo, jak dokazuje následující přeh led .

Tabulka obsahu Magazínu z 29. března 2001

Titulní strana - Chantal Poullain (portrét)

3 Obsah , Krásný svět (fotografie s popiskem - módnl oblečení)

4 Objev

6 - 11 Rozhovor: Chantal Poullaln

12 - 16 Téma : starší muž a mladá žena - štěsU?

18 - 19 Jak žijeme: herec Ondl'ej Pavelka a herečka Sabina Králová (partneri)

20 - 24 Reportáž: Válka v Makedonii

27 - 29 Portrét: Michal Viewegh

30 Inspirace: móda

Těžiště Magazínu

Reportáže: Nechybí v témě ř žádném čísle , v mnoha jsou v počtu dvou i tří. Příklady:

Ivana Christová - Jak jsem volila Miss, Zákulisí divadla, Natáčen í Pána Prstenů,

Námluvy kmene Bororo a další. Často též Fotoreportáž či Fotogalerie. Například

Česko ze vzduchu, nebo fotografie Herberta Slavíka před vstupem ČR do Evropské

unie , na nichž zachytil několik skupin lidí, jež mohou reprezentovat Česko v Evropě.

Téma: Obvykle zabírá pět až osm stran. Příklady: Rakousko proti Temelínu ,

Televizní reklama a filmoví režiséři, Řeholnice v 21. století a další.
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Rozhovor : O titulní místo se střídá obvykle s tématem, mív á pět i vice stran. Příklady

zpovídaných osobností: hokejový trenér Ivan Hlinka, herec Miroslav Donutil,

režisérka Olga Sommerová, herec Josef Vinklář a další.

(Témata a Rozhovory podrobněji v kapitole Kdo byl a je zajímavý pro Magazín

DNES, zde jen příklady)

Zábava

Objev: Stránkový rozsah zůstává, glosující text je odlišen od klasického.

Krásný svět: Vedle obsahu na straně tři vychází fotografie s krátkým popiskem.

Zaznamenává události, trendy, někdy má reportážní charakter - létající balony,

moskevský otužilec apod.

Osudy

Portrét: Profily slavných a známých nebo těch, kteří se jimi brzy mohou stát.

Objevuje se tu čtrnáctiletá spisovatelka, ale též známé tvá ře jako herečka Meg

Ryanová , herečka Liv Tylerová. Obvykle uveden v době, kdy se o d otyčném více

mluví. Ovšem portrét si vysloužila i socha Davida. Též jako Příběh. Takto byl nazván

například článek o newyorském starostovi Rudolphu Giulianim po teroristickém útoku

na World Trade Center (vyšlo 27. září 2001 na stranách 26 - 30).

Slavní o sobě

Jak žijem e: Rubrika , v níž se partnerské či p ří buzenské páry, v nichž je aspoň jedna

osoba známá či známější, představují čtenářům prostřednictv ím odpovědí na otázky

uvedené v první osobě. Odpovídali tu například atlet Roman Šebrle s manželkou ,

herci Miluše Šplechtová a Jan Hrušínský a další.
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Album: Fotografická záležitost. Snímky z průběhu života slavných osobností s

krátkými popisky, t řeba z archivu he rečky Ljuby Skořepové . Od začátku roku 2004 je

tato rubrika umisťována za rozhovory. (pop rvé 18. dubna 2002, str. 38 - 39.)

Co právě dělám: Slavní (herci, režisé ř i , zpěvác i, spisovatelé , sportovci...) krátce

odpovidají na otázku v záhlaví. (Poprvé 8. ledna 2004, str. 3.)

Jiné

Svět podle Josefa Klímy: Sloupky nov i n á ře Josefa Klímy známého z po řadu TV

Nova Občanské judo. Klíma reflektuj e zejména aktuálni události a trendy. (Poprvé 2.

ledna 2003, str. 3.)

Porota: Obnovená rubrika , avšak tentokrát v menším formá tu. Odpovídají jen t ř i

osobnosti , výběr se střídá. Liší se profese i věk t ř í oslovených. Odpovídají například

zpěvačka Oara Rolins, textař Michal Horáček , lyža řka Ka teřina Neumannová, operní

pěvkyně Magdalena Kožená , manažer Vratislav Kulhánek. (Poprvé 2. ledna 2003,

str. 3.)

V tomto období je Magazín co se struktury týká nejucelenějš í. Tato sevřenost mu

ubírá na původní rozmanitosti, avšak neznamená to, že by se například neobjevovaly

články o stylových záležitostech . Jen jsou t řeba uvedeny po hlavičkou reportáž nebo

jsou tématem Magazínu.

Do struktury a rozsahu Magazínu zasahuje vedle událostí také inzerce, jejíž objem

se v průběhu roku mění. Například inzertně slabá jsou obdob í okolo Vánoc a také v

letních měsících, proto bývá rozsah Magazinu v těchto obdobích menší.
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C. Kdo byl a je zajímavý pro Magazín DNES

Ještě v roce 1999 si čte náři Magazínu DNES mohli p řeč íst nap ří klad rozhovor

s lingvistou Ondřejem Hausenblasern'", sociologem Miroslavem Petruskern'" či

heraldikem Jiřím l.oudo u'" .

V roce 2004 ve stejném období vyšly rozhovory s herečkou Kristýnou Liškovou 

Bokovou a návrhářkou Klárou Nademl ýnskou'" , texta řem Michalem Hor á čkem" ,

herečkou Renée Zellwegerovou a hercem Ji řím Lanqrnajererrť'' ,

Rozhovor s vědcem se nyní v Magazínu DNES objeví jen ve výj imečném případě .

Pokusím se zde nejprve nastínit , jakým způsobem se v poslední době vybíral a

témata a osoby na rozhovory pro Magazín DNES .

Martina Riebauerová , která Magazín vedla do února, používala pro výběr prav idlo ,

jež platilo už v předchozích letech ( například za vedoucí Jany Kolomazníkové) :

v Magazínu by se měly texty objev it v poměru 2 x Nova, 2 x ČT 1 a 1 x ČT2 .

Zjednodušeně řečeno podle rozdělení televizí : dvě masové a populární záležitos ti,

dvě "ve řej nop rávn í" a jedna menšinová.

Pro lepší orientaci se nyní pokusí m uvést něko l i k příklad ů jednotlivých skupin . Jmén a

jsem kon zultovala s Martinou Riebauerovou .

Nova: Dagmar Havlová, manželka bývalého prezidenta. Známá osobnost, jež poutá

pozornost svou minulostí, manželstvím s exprezidentem i chováním . Libuše

Šafránková, herečka, pohádková Popelka , žena, jež rozhovory šetř í. Václav Klaus,

Jana Brejchová . "Lidé, kteří jsou na špici, něčeho dosáhli a nejsou to jen hvězdičky, /I

říká Riebauerov á'".

Patří sem ale také osoby , jež vyvolávají dočasný zájem, např í klad Vlastimil Horváth ,

druhá česká SuperStar či Vladko Dobrovodský, vítěz reality show VyVolen í.

45 KARÁSKOVÁ, Ivana. Národ by pot řeboval více "p řemýš lečil " . Magazín DNES. II . II . 1999, č, 45, s. 36 
38.
46 P ECHÁČKOVÁ , Marcela. Jiní studenti, j iné rituály. Magazín DNES, 18. II . 1999, č . 46, s. 40 - 42.
47 ORSÁG, Petr, PI STĚJOVSKÁ , Ivana. Važme si své paměti . Magazín DNES, 7. 10. 1999, Č . 40, s. 46 - 48.
48 POLÁČEK, To máš. Po mámě víla, po tátovi d řevorubec , Magazín DNES, 7. 10. 2004, č. 40. s. 16 - 22.
MORAVEC, Mart in. Móda pro českou elitu. Magazín DNES, 7. 10. 2004, č. 40, s. 30 - 35.
49 VERECKÝ, Ladislav. Listopad 1989? Zábavný pohřeb starého režimu. Magazín DNES, II. II. 2004, Č. 45, s.
6 - 12.
50 LYNCH, Robin . Bridget pat ří k mému životu. Magazín ONES, 18. II . 2004, Č . 46, s. 6 - 15.
POLÁČEK, Tomáš. Dohraju to, kdybych měl chcípnout. Magazín DNES, 18. 11 . 2004, Č . 46, s. 16 - 22.
51 Citace z rozhovoru s Martinou Riebaucrovou, který p roběhl 9. prosince 2005, tedy dř í ve než se Riebauerová
z pozice vedoucí Magazínu p řesunula na místo zástupkyně šéfredaktora.
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Možná p řekva pivě do tohoto výběru podle slov Riebauerové automaticky nepat ří

Karel Gott, Helena Vondráčková ani Lucie Bílá52
, s nimiž se rozhovory v Magazínu

v nedávné době objevovaly velic e často . .Neumim to přesně popsat, ale u Gotta

platí: j éé, už zase, fl popisovala Riebauerov á'". Ovšem zde platí prav idlo aktuálnos ti:

Karel Gott je zajímavý v okam žiku , kdy očekává narození potomka . Tragičtějš í

pozornost si v roce 2005 vyslou žil herec Marián Labuda, který svým vozem na dáln ici

usmrtil dvě že ny. Podobně tomu bylo například u herečky Chantal Poullain v roce

2001 .

ČT1: Do této kategorie pat ří t ře ba herečka Tatiana Vilhelmová nebo jej í kolega Ivan

Trojan . Čte nář je zná spíše z film ů v kinech nebo je opravdu častěji m ůže vidět na

ČT1 . Nejsou to osobnosti úplně proslavené, avšak ne neznámé.

ČT2: Patří sem například vědci či světoví politici . ČT2 se často objevuje spis

v podobě témat, reportá ží. "Chceme, aby si lidi našli něco, co je zaj ímá, ale

zpracované víc do hloubky. Prakticky vždycky je na konci Magazínu nebo to může

být rubrika Jak žijeme, pokud je okolo dobrá skladba Novy. Na dobrou , atraktivní

CT2 je třeba myslet. Ale ČT2 by například nemělo být téma Vztahy s Čínou, " říka la

Riebauerov á'" .

An i toto rozdělení podle skladby českých televizních stanic však není přesné . Obsah

Magazínu velice závisí na aktu álnosti. Jako příklad lze uvést to, že rozhovor

s lékařem Zdeňkem Ježkem, který v Africe ničil virus neštovi c, se v Magazínu objevil

v roce 2005 v souvislosti s obavami z ptač í ch řipky . Výše už byl zmíněn případ

Mariána Labudy.

Magazín reaguje a reagoval na události : povod ně v roce 1997, konec druhéh o

prezidentského období Václava Havla , terorístický útok z 11. zá ří 2001 , volbu nového

prezidenta , šílenství okolo reality show. Takovým událostem Magazín věnuje větš í

prostor, v případě volby Václava Klause prezidentem to bylo i ce lé čís lo .

Příležitostem k rozhovorům jsou i výroč í , vydán í alb, uvedení filmů , ale i například

udá lost v rodině nebo nejbližším okolí, jež dodá rozhovoru s osobností na přitažlivosti

52 Napřík lad s Lucií Bílou vyšly během roku 2003 dva velké rozhovory, a 10 29. května a 16. října, během let
2002 a 2003 zase vyšly dva dvojrozhovory s Karlem Gottem a Helenou Vondráčkovou , a 10 3. října 2002 a 19.
června 2003.
53 Citace z rozhovoru s Martinou Riebauerovou, který proběh l 9. prosince 2005, tedy dříve než se Riebaucrová
z pozice vedoucí Magazínu p řesunu l a na místo zást up kyně šéfredaktora.
54 Citace z rozhovoru s Martinou Riebauerovou, kter ýproběh l 9. prosince 2005, tedy d ří ve než se Riebauerová
z pozice vedoucí Magazínu p řesu nu l a na místo zástup kyně šéfredaktora.
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(Livia Klausová po volbě manžela prezidentem, ale i po jeho milostné aféře , či Mi lan

Lasica po smrti hereckého partnera Julia Satinského) .

Jiné události naopak zpracov ává v poslednim sledovaném období každoročně - jde o

volby Miss nebo uvedení exkluzivního kalendá ře Pirelli. Každý rok se také

v závěrečném čís le (připadně prvním čísle následujícího roku) objevuje p řehled

událostí uplynulého roku.

Aktuálnost hraje roli i v "televizním rozd ělen í zaj ímavosti". Spisovatel Dan Brown se

tak díky obrovské popu la ri tě svých knih dostal z pozice ČT2 až na Novu.

Podobně je tomu též u sportovců . Obecně se dá říci , že sportovci na titulní straně

nejsou pro Magazín DNES dobrým prodejním artiklem. Nejedná se totiž o masovou

záležitost, jež oslov í úplně všechny, kdo Magazín vezmou do ruky. Ale i zde platí

výjimky. Na titulní stra n ě byl nap ří k l a d v roce 2005 fotbalista Milan Baroš, neboť

rozhovor vyšel těsně po v ítězné fotbalové baráži na mistrovství světa a navíc se

jedná o přitažl ivého mladého muže . V Magazínu ani v minulost i nechyběly rozhovory

s atletickými mistry světa č i olympijskými vítězi. Zvláštn í pozornost si vysloužila

lyžařka Kateřina Neumannová: sportovkyně - matka a nyní již olympijská vítězka .

Dalším kritériem zajímavosti jsou takzvané fenomény , o nichž se baví lidé vášnivě

třeba u oběda a jež zasahují všechny vrstvy společnosti. V současnosti se jedná

zejména o televi zní pořady jako SuperStar a další reality show.

Ovšem zatímco SuperSta r, a zejména její první řada , byla pravide lným tématem

Magazínu DNES ve všech podobách a žánrech , další reality show se v nich

objevovaly zřídka . V těchto p řípadech totiž zafungoval hlas čtenářů , kteří p ř íl i šné

obsazování stránek Magazínu postavami z Big Brothera a Vyvolených odmltali'".

Avšak tato témata se objevovala uvnitř listu MF DNES, nap říklad v p říloze Víkend

nebo zvláštních sešitech o reality show .

Fenomény i aktualitami se Magazín zabýval vždycky.

Avšak v jeho počátcích se v něm objevovaly v hojném počtu p říběhy neznámých

nebo téměř neznámých lidí, a to v rubrikách P říběh , Dva z nás (př í pad ně Jeden

z nás) či Osobnost. Troufám si tvrdit , že p říběh konstruktéra metra, č i nevidomých

55 Informace býva lé vedoucí Magazínu DNES Martiny Riebauerové.
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sochařů , je pro dnešní Magazín DNES nepoužitelný. Avšak v roce 1996 se

v Magazínu tyto pří běhy objevily56.

" Vedení redakce nás vedlo k tomu, abychom takové lidi vyhledávali. Nebálo se toho.

Říkalo se , že z nich bud' známé uděláme anebo ne," l í č í František Houdek, jenž

v Magazínu DNES pracoval i v tomto obdob í."

Autoři příběhy větš i nou vyhledával i sami. "To vyplývalo z toho, že každý z nás měl

svůj okruh zájmů a lidí, kde se o takových příbězích dozvěděl. Z dopisů čtenářů

pocházela tak desetina těchto příběhů, /I vzpomíná Houdek."

Výběr osobností v prvních dvou sledovaných obdobích vysvětluje i tehdejší

šéfredaktor Petr Šabata. Na otázku "Jaké osobnosti byly zajímavé pro Magazín

DNE S?/I odpověděl : " Všichni významní a zajímaví lidé, tehdy nebyl problém, že

kdokoli trochu známější byl už stokrát popsán (a nebylo nutné sahat do suterénu). ;059

V následující tabulce uvádím přehled oborů osob, s nimíž byly v Magazínu DNES

v letech 1994 - 2004 uvedeny rozhovory. Jedná se o interview, jež byla uvedena pod

hlavičkou Rozhovor. Rok 1993 jsem vynechala , neboť v něm Magazín vycházel až

od září a nešlo tedy o celý ročn í k .

I přesto jsou však uvedená čísla spíše orientační , a to z několika důvod ů .

Od roku 2001 vychá zí v Magazínu velice často rozhovory dva. Původně jsem

zvažovala, že v tabulce uvedu jen hlavní rozhovory , ovšem později jsem od této

myšlenky upustila z důvodu výše uvedených skutečností: z výběru by tak zřejmě

úplně vypadly rozhovory typu ČT2 a výčet by tak ještě více ztratil na přesností. Proto

zá roveň u daných ročn í ků uvádím, o kolik více rozhovorů bylo uvedeno. Počty

uvádím v poznámce.

Druhým důvodem je to, že se navíc jedná o subjektivní zařazení osob do jednotlivých

kategorií , neboť jiný autor takového rozboru by do pop-music (v mém případě pojem

pro zpěváky a hudebníky obecně známé mezi masovými čtenáři z dnešního pohledu)

za řadi l někoho j iného než já.

56 HOUDEK, František. Metro, jeho osud. Magazín DNES, 5. 6. 1996, č, 23, s. 8 - 9.
HOUDEK, František. Tam, kde o č i ma jsou ruce. Magazín DNES, 26. 6. 1996, Č . 26, s. 8 - 9.
57 Citace z rozhovoru ze dne 10. května 2006.
58 Citace z rozhovoru ze dne 10. května 2006.
59 Citace z emailové konverzace ze dne 12. května 2006.
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Dalším problémem je někdy také pracovní rozpolcenost zpovídaných osobností ,

neboť například Jiřího Macháčka lze zařadit mezi herce (například film Samotáři) , ale

také hudebníky (zpěvák skupiny MIG 21). A proto jsem ho zařadila do obou kategorií.

Naop ak třeba herečka a moderátorka Bára Štěpánová v rozhovoru z 2. ledna 2003

byla zpovídá na jako bývalá osobní sekretá řka prezidenta Václava Havla, a proto

jse m ji zařadila do p ří slušné kategorie .

Původně jsem chtěla uvést jen deset kategorií , avšak nakonec jsem přidala

jedenáctou pro osoby , jež patří do showbyznysu a p řesto je nebylo možné zařadit do

jiných kategorií - například Miss nebo modelky a p rávě vítěze různých reality show,

s nimž se rozhovory na stránkách Magazinu objevují také.
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Herci/režiséři (i divade ln l)/ televizní 10

pracov n ic i

28 35 35 33

Spisovatelé/básnlcUdramati cU

scénáristé

7 5 6 4 5

Výtvarn ici , hudebníci mimo pop- 2

musi c

4 9 3

VědcUlékafl 6 2 2

Pol iti ci , veřejn i či nitelé a jejich 3

manželk y a partnerky

6 11 6 9

SportovclltrenéflJfunkclonflfl

(I býv alI)

7 3 3 4 4

Podnikatelé o o o o o

Jiný obor mimo showbyznys 7 2 2 2 4

Mlss/SuperStar/modelky... 2 2 4 2

Cizinci 8 14 4 6 6

Z vyse uvedené tabulky je patrný nárůst počtu rozhovo rů s osobami ze

showbyznysu , které jsou obecně známé široké veřejnost i , ať už se jedná o slavné

herce či populární zpěváky . Naopak výrazně ubylo vědců .

V kategorii hudební ků mimo pop-music se v současnosti objevují například operní

pěvkyně , avšak jedná se zejména o Dagmar Peckovou či Magdalenu Koženou, jež

jsou proslulé ve světě i mezi českou veřejností. Navíc se jedná o ženy zajímav é

vzhledem i chováním.

V kategorii politiků rozhovorů neubylo , ovšem počet výrazně ovli vň ují interview

s manželkami a partnerkami veřejných čin ite l ů.

Pro porovnání proměny obsahu Magazínu uvádím přehled rozhovorů a témat

v letech 2000 a 2001 .

Porovnání obsahu v letech 2000 a 2001

(tabulka je řazena po číslech)

Téma 2000 Téma 2001 Rozhovor 2000 Rozhovor 2001

Hrdinové kresleného Spisovatel Jifi
světa Kratochvll

Barbie - Velmi sexuálni Bobovize a Hodačův Hokejista Vladimlr Hudebník Petr

panenka večern l č ek Růžička Skoumal

Sny o zlatých nadějlch Parta je parta JirI Suctiý se ptá Scénárista a prozaik

- fotbalové Euro a Miroslava Horníčka Vladlmlr KOmar

hokejové MS
Ropa, benzin, ceny Rektor UK Ivan Zpěvačka Lucie
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Wilhelm VondráčkováTaková opravdová Ženskákrása - Žena Zpěvačka Monika Moderátor a herecvzpoura (ve v ě zen í) ve 20. stolell Načeva Vladimlr Cech
Restaurace u Zlatého Idoly Onkoložka Jitka Herec Miroslav Donutiltygra Abrhámová
Jak se žije muzikantům Sex po česku Romský hlasatel Zpěvačka Helena

Ondřej Gl ňa Vondráčková
Nápady a vynálezy Cosmotické Oak žiji Hudebnik Michal He rečka Ivana

neskutečn i hrdinové) Pavliček Chýlkováleny - vojačky Mobilmánle FotbalovýIntemacionál Herečka Jlfina
Milan LuhovY, Jirásková

Sitcom jako magnet na Opravdoví muži Ř eho lník Prokop (Petr Herec Martin Dejdardiváky (mužnostpo č esku) Siostrzonek)
Svaté a světské poutě Železnáv. Železn ý Odcházejfcf předsed a Herečka Lenka

Sudetoněmeckého Vlasáková
krajanskéhosdruženi
Franz Neubauer

Knihy receptur Oscarové mámeni Horolezkyně Soňa Profesor Ernst Bodner,
Bohumila Hrabala Vomáčková operatér Václava

Havla
Falešné penfze Staršl muž a mladá Zpěvačka Zuzana Herečka Chantal

žena" Navarová Poullainllll

Vtipy o po č íta č lch Kam na výlet? Do Kotle Automobilový z ávodník Herec a moderátor Jan
Tomáš Enge Kraus

Jak jsme se mordovali Chleba a vlno o Eurokamlsař GOnlher Zpěva čka Bára
Velikonocfch Verheugen Basiková

Hurikán 10 let s Klausem Séf tov Milan Jirásek Texta ř Michal Horáček
Televize ZryClílený žIVot Učite l znakové řeči Modelka Tereza

mocných: jak pracujI Vádav Ptáček Maxová
velel šéfové

Havlová se vrací do Praha jako kulisy HokejistaPetr Briza08 Herec Jan Tř íska

divadla67

Lékařské seriály MuziK81y, ~vák JoM Ráž Zpěvák JožoRáž
Supermarkety Saty a ženský sport BývaláMiss Ivana Operní pěvkyně

Christová Dagmar Pecková
Děli - profesíonálové Tanec? Vášefl i dřina Kardiochirurg Jan Pirk Rudebnf skupina

R.E.M.
Co se dozvíte Zoo, když se zavřou Modelka a SpisovatelPetr
v u čebnic ích brány moderátorka Jana Sabach

Stefánková Herečka LindaRybová
Knihy o Hradu Jak se měnf děti Bývalýfotbalový OpemI pěvKyně

brankář Ivo Viktor Magdalena Kožená
Profesorbohemistiky
AlexandrStich

Slavni za mřižemi 4000 dnů v roli Plavkyně Yveta Šéf Národn!
prezidenta Hlaváčová protidrogové centrály

J i ři Komorous
Pět minut slávy StěhovánI na venkov Zpěvák Dan Bárta Zpěvačka [eona

Macbálková
Podnikatelky Znuděná bohatá Herečka Tatiana Herec Pavel Zedn lček

generace Vilhelmová
Fanoušci na fotbalovém Génius?Ale žft s nIm Herečka Gina Herec Juraj Kukura
EURU Lollobrlglda
Voják 21. století Múzy nad computery Řed itel botanické Herec Jean Paul

zahradyJiři R. Haager Belmondo
Pseudonymy Rodinnéklany Karel K1inovsJ(ý, voják Herečka Aňa

po návratu z Kosova Geislerová
Jak se léta o život Konkurzdo televize Básnířka Svatava Dirigent Libor Pešek

Antošová
100 let královny Matky Hltmakefi na vymřenl Divadelnlk PetrOslzlý Herečka Annie

Chaplinové
Emigrace Kalendář Pirelli Zpěvačka Sineád Hudebnlk a novinář

O'Connor Ondřej Hejma

Na dovolenou do Prahy Havloviv Portugalsku Polámlk Jaroslav Herečka Taliana
Pavliček Vilhelmová

Předpověď po čas í Ze života teenagerů Zpěvačka Jana Hokejista Jaromfr Jágr

65 Magazín z 29. b řezna 200 I j e prvním č ís lem proměněného M agaz!nu za veden! Pavl a ?a ~ra .
bb Magazín z 29. března 200 I je prvním čís l em proměněného Magazínu za vedení Pavl a Saint.

67 Magazín ze 4 . května 2000 j e prvním čís l em proměněného M agazínu,za vedení Petra Šabaty .

bM zc 4 . května 2000 j e prvním čís l em proměněného M agazínu za vedení Petra Šabaty .
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Kirschner
Cukr a rum TV reklama a filmovl Bývalá herečka Séf baletu ND

režlséri YvettaKornová VlastimilHarapes
Herečka Isabella

Woodstock po č e sk u Řeho lnice v 21. stoleU
Rosellini

Pilotka Marie HerecPetrCtvrtn lček
Lecjaksová Mlstopředsedkyn ě

Poslanecké sněmovny

Výherci
Petra Buzková

Vztahy učitel a žák - Herec JirI Bartoška Zpěvačka Zuzana
láska Norlsová

Sportovn l komen t é to ř í
Olažskýkrál Ján Lipa

Americký sen Zpěvačka Madonna RežisérMiloš Forman
(po 11 . z á řl 2001) Bývalývelvyslanec

v USA Michael

Jak učl Zlatý Amos
Žantovský

NavzdoryInstinktu Pražskýprimátor SpisovatelKa lva
(hrdinové) Jan Kasl Pekárková

Hymna Fotografové a jejich Herečka Tereza Spisovatel Arnošt
ženy Brodská Lustig
Jak sem ě ř ! krása AtletkaJitka Burianová

Zvláštnl povldánl L1dy Jak se žije českým Rozhlasový Ředitel NovyVladlmlr
Formanové abstinentům komentátor Železný

Ivan Hoffman Hudebnlk Radek
Pastrňá k

Olympijské hry - Neprovdané mladé Herečka Bára Zpěvák Karel Gott
návraty šamp ionů ženy Š tě pá nov á Herečka Veronika

Žilková
Co dělajl muži slavných Fáma fascinuje a svádl Zpěvák Waldemar Herec Josef Abrhám
žen Matuška Kaskadérka Kamila

Zenkerová
Ceský detekt iv Reportáže: Afghánistán Americký ekonom Ministr KarelBrezina

a Frankfurtský knižnl slovenského p ůvodu Zpěvačka a
veletrh Gabriel Eichler spisovatelka Natálie

Kocábová
Politici - umělci TIi reportáže (večere Režisér DušanKlein Modelka Adriana

na Hradě, v hlavnI roll Sklenarrková
lva Janžurová, tábor Sachlsta Garl
URrchllků) Kasparov

Czech Press Photo I muži maji své Zpěvá k Chris Rea Herec Jil i Bartoška
časopisy

Dopisy Jana Saudka Jak bydlfte (o zvláštnlm Novinál'iPetra Herci MarekEben
bydlenI) Procházková a Jaromfr Benolt Maglme

Stělina

Silvestr není sranda - Kundera - ukrytý Spisovatel Viktor Fischl Tisková mluvči

TV zábava spisovatel MichaelaMal á čov á

Myslivci DagmarHavlová- 5 let Bavič Petr Novolný ZPllvačl<a Dara Rolins
na Hradě

Krása a bolest I naše herce láká Básnik Pavel Srut Zpěvák Miro Žbirka
Hollywood

Dárl(y za všeChny Princové: William a ti Spisovatelka Halina Herci Litiuše
penlze ostatnl Pawlovská Safránková,

VlastimilBrodský
Elita (čtenáři volili podle Ročenka 2001 Filozof a spisovatel Americký prezident
cyklu GEN) Egon Bondy George Bush

(z Newsweeku)

Podobně jako V rozhovorech se záběr proměňuje také v tématech Magazínu DNES.

S jejich rozdělením je to však ještě těžší než S rozhovory.

Ve svých počátcích se Magazín DNES věnoval snad opravdu všem možným

tématům : historii, zdraví, chování Čechů, sociálním problémům , ekologii. Škála byla

rozsáhlá a proto velice těžko porovnatelná a rozdělitelná .
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Aby byla proměna témat Magazínu DNES jasně patrná, zvolila jsem dvě skupiny, jež

sleduji již od roku 1994. (Stejně jako u rozhovorů vynechávám rok 1993, nebol' v něm

nevyšel celý ročník Magazínů , a znovu jde o subjektivní za řazen í do přís l ušných

kategorií). Jde o kategorie Televize/média a Slavni/showbyznys.

Od roku 2001 už je struktura témat výrazně čitelnějš í. Proto p řidávám i další, nejvíce

zastoupené kategorie. Opět se v některých Magazínech objevují třeba dvě témata

najednou . O kolik více témat v daném ročn í k u vyšlo, to uvádím v poznámce.

Témata v Magazinu DNES
1994
Televize/média: 2 (Rádia, World Press Photo)
Slavnílshowbyznys: 2 (Filmoví Osca ři , Bob Dylan)

1995
Televize/média: 2 (Herci v reklamě, Czech Press Photo)
Slavnl/showbyznys : 1 (Potomci slavných)

1996
Televize/média: 2 (Internet. Czech Press Photo)
Slavnílshowbyznys : 3 (Nap ř . : Michael Jackson, fotograf Josef Sudek)

1997
Televize/média: 2 (Svobodná Evropa v Praze, Jak vidl zahranlčnl reportéfi Cesko)
Slavnllshowbyznys: 4 (Napr.: Utajené nemoci prezidentů , Stará Prahajako filmovékulisy)

1998
Televize/média: 3 (Mobilní telefony, Humornéfilmy o škole, To byl šlágr)
Slavní/showbyznys: 2 (Rok od smrti Bohumila Hrabala, Kréda osobností)

1999
Televize/média: 4 (Napr .: Téma mediálnl - války v současnosti , Gramofony a co bylodNv)
Slavnllshowbyznys: 3 (Napr.: Poklesky, libůstky a slabosti prezidentů USA, Sourozenci slavných)

2000
Televize/média: 8 (Nap ř. : Hrdinové kresleného sv ěta , Sitcom jako magnet na diváky, Lékařské seriály, Sportovní
komentátoři , Czech Press Photo, Silvestr nenl sranda)
SlavnílShowbyznys: 8 (Napl.: Havlová se vrací do divadla, Co dělaj l muži slavných žen)
200101

Televize/média: 11 (Napr.: Televiznl reklama a filmovl re ž ls éřl, I naše herce láká Hollywood, Bobovize a Hodačův

večerníček, Kam na výlet? Do Kotle)
Slavnllshowbyznys: 11 (Napr.: Slavnl na slti, Idoly, Praha jako kulisy, Hitmakefi navymřen!)

Daíš! okruhy
Havlovi a Klaus: 5 (Např. : 10 let s Klausem, 4000 dnů v roli prezidenta, Havlovi v Portugalsku)
Vztahy: 6 (Napr.: Sex po česku, StarAlmuž a mladá žena, Génius? Ale žit s nim?)
ž ivot: 9 (Např.: Jak se měnl děti, Stěhováni na venkov,Znuděná bohatágenerace)

2002 '0
Televize/média: 10 (Nap ř. : Podprahová reklama, Jsem peoplemetr, Televizní soutěže} . . . . •
Slavní/showbyznys: 16 (Napl .: LucíeBilá, Gott pro nové tisiciletí, Ceské zpěvačky , Navraty SOCialistických slavíku,
Dět i slavných)

Další okruh
Politici a jejích ženy: 7 (Napl.: Vysvědčen f prvních dam, Politici a mladé ženy)

69 V roce 200 I byla v Magazínu uvedena navíc d vě témata.
70 V roce 2002 bylo v Magazínu uvedeno navíc osm témat.
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Televize/média: 20 (Napr.: JakýJe televlznl humor, NlcoleLenertová • p řfběh moderátorky na útěku, Dějiny a
současnost erotiky v televizi, Hledáme králečeského seriálu,TelevlznlVánoce, Králové mobilů)
SlavnllshoiNbyznys: 20 (Napr.: Bodyguardi, Kdy! se bav! celebrity,Kauza Herzigová, Otecneznámý - těhotn
známé žen.y, Karel Svoboda)

DalAI okruhy
Prezldentská témata: 11 (Napr.: Prezident mezi sukněmi, Hledá se prezident, JakžijI bývalIprezidenti, V~ny
Klau~ovy ženy, S prezidentem nacestách, Hradnlstráž)
Kultura·a věda: 10 (Napr.: Inspirace 11. zán - co se změnilo v kultura, Klonováni lidI)

200472

Televize/méd i~ : 15 (Nap ř . : A~abela je zpět. Deset lidi, kterýmNova pomohla ke slávě , Nejs lavněj~ f filmové scény,
Hlasy pro dabing. Patrf sem I témata o reality show, nap ř. : Průvodce světem SuperStar, Udě lejte mě hezčl ,
P řlbuzn í SuperStar, Michal Hor á ček v porotě SuperStar, Svatbaza penlze - Milionový pár)
Slavnflshowbyznys: 16 (Nap ř. : Dět i herců hrají, Slavnl zvoudo kuchyně , Oldřich Kaiser, Hledá se nová Madonna,
Beatles)

Dalšl okruhy
Kultura: 6 (Např. : Spisovatelské rekordy, Romeo a Julie)
Prezidenti 5 (Nap ř . : Manželky kandidátů na prezidenta USA, Auta prezidentů , Jakse dělá prezident USA)
Generace a život: 7 (Např. : Husákovy děti v Kristových letech, Podle koho se oblékajl mladf Č e šl, Jsem muža
chodlm na kosmetiku, Mladá česká elita)
Bohatstvl a bohatl: 7 (Např. : Jsme děti a vyděláváme miliony, Manýry česk é smetánky)

I zde je jasně patrná proměna témat směrem k showbyznysu a životu slavných a

známých. Ale jak ukazuje tabulka, Magazín se i nadále zabývá sociologickými

tématy, i když s odlišným pohledem než na počátku . Tehdy Magazín psal třeba o

ženách samoživitelkách, hospicech či sebevraždách dětí. Nyní se zabývá spíše

životním stylem, a to zejména slavných a bohatých, typologií různých skupin obyvatel

a podobně.

D. Vliv vzniku dalších příloh listu na Magazín DNES

Časopis pro ženy, přehled o kulturním dění , p ří loha o bydleni či autech. To vše se

dnes MF DN ES snaží nabízet svým čtenářů m. Rozsáhlou síť příloh jí umožnilo

vytvořit sešitové vydání listu, v němž MF DNES vychází od roku 2001 .73

Tabulka temat ic kýc h příloh (květen 2006 )74

Pond ěll: Sport, Ona (od 6. února 2006), Byznys (od 6. února 2006)

Úterý: Penize (od 30. září 1993), Zaměstnáni

Středa: Auto - Moto (od 5. června 1996), Dům a byt (od 3. listopadu 1995)

Čtvrtek: Kam na víkend, Zaměstnání, Magazín (od 30. září 1993)

71 V roce 2003 bylo v Magazínu uvedeno navíc 12 témat.
72 V roce 2004 bylo v Magazínu uvedeno navíc osm témat.
73 První sešitové vydání MF ONES vyšlo 18. června 2001.
74 Zdroj: Archiv MF DNES
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Pátek: Zdraví (od 25. dubna 2003) , Test (od 5. října 1994)

Sobota: Víkend , Věda , Na cestách, Kavárna (od 12. června 2004), Kulturní scé na

(od 11. února 2006)

Tři z těchto příloh vznikly až po sledovan ém období vývoje Magazínu DNES v této

práci. Avšak některé z nich jej provázejí od jeho počátků či brzkých let jeho vývoje .

Jak jej ovlivnily?

.Nije«,"odpovídá tehdejší šéfredaktor Petr Šabata.75

Podle skutečností uvedených v p ředchoz í ch kapitolách to může být tvrzení pravdivé.

Ještě v roce 2000 vycházela v Magazínu rubrika o autech, ačkoli so u běžně vydávala

MF DNES i přílohu Auto-Moto . Totéž platí o rubrice Můj dům ... a p ř í loze Dům a byt.

Stejně tak se Magazín zabýval nap ří klad falšováním peněz , p řestože pří loha Peníze

zača l a vycházet ve stejný den jako vkládaná pří loha Magazín.

Magazín se zabýval též zdravím a zdravotníctvím. V dnešní době se v něm však tato

témata samostatně neobjevují. Ovšem pří l o ha Zdraví začala vycházet o dva roky

později než došlo k proměně Magazínu směrem , v němž tato témata chybí.

"Přílohy nás ovlivňují. Dřív se i v magazínu udělalo téma, zda očkování prospívá,

nebo ne. Ale to už by v něm teď být nemohlo, protože patří do Zdraví," říka la Martina

Riebauerová .i''

O dalším vlivu příloh, který ukazuje, kde se nacházejí třeba historická témata, se

ještě zmíním v kapitole Srovnání s konkurencí.

E. Autorské osobnosti - kdo též psal do Magazínu DN ES

Ke vzniku čísla Magazínu DNES není zapo třeb í jen píšících a uto rů , ale též editora,

produkční, fotografa , grafika a lidí, kteří mají na starosti jeho výrobu.

Z původní redakce, jež pracovala v Magazínu od roku 1993, v ní zůsta l už jen

František Houdek.

75 Citace z emailové konverzace ze dne 12. kvě tna 2006.
76 Citace z rozhovoru s Martinou Riebauerovou, který p roběhl 9. prosince 2005, tedy dř í ve než se Riebauerová
z pozice vedoucí Magazínu p řesunula na místo zás t up kyně š éfredaktora,

59

J



•

Redak ce Magazínu na konci roku 199377

Irena Ca isová, Olga Doubravová, Dagm ar Hav lová , Jitka Horčicová , Irena Jirků,

Marce la Kašpárková, Ludmila Korecká, Radka Machová , Marcela Pecháčková,

Pavla Sei fertová, Karolín a Steinh auserová, Luděk Bárta , Karel Čech , Ivan Hons,

František Houdek , Pavel Kosatík , Rudolf Parenica , Jan Plachetka , Martin Weiss

Oproti současnosti se v prvn ích ročníc í ch Magazín ů objevovaly poměrně čas to též

č l á n ky externistů , a to nap říklad cestovatelské reportá že.i"

Nyní je trend jiný. "Píšou nám takřka výhradně kmenoví lidé. Od externistů moc tex tů

nebereme, protože potřebujeme, aby lidé, kteří nám píšou, ovládali to, co to

znamená psát pro maga zín. Jen Ája Burka nám občas pošle něco z Ameriky," ř í ka l a

v lednu tehdejší vedoucí Magazínu Martina Riebauerov á."

Jak se tedy má psát pro Magazín? "Musí to být opravdu dobré čten í. Vyšší

publicistika. Vždycky s nějakým originálnim pohledem," vysvětl uje Rtebauerov á."

Magazín vedle vlastních sil využívá i texty autorů z ostatních oddělení redakce.

V nedávné minulosti do se v Magazínu však objevovaly někte ré osobnosti jak v roli

tázaných, tak autorů .

Spisovatelka a cestovatelka lva Pekárková byla na p ř í klad zpovídanou v roce 2001

po teroristickém útoku na New York . Autorka, jež v roce 1985 odešla do ex ilu a pot é

žila v USA, kde se živila třeba jako taxík á řka" , psala pro Maga zín od roku 2002 do

roku 2004, a to zejména reportá že , rozhovory a portréty.

Ondřej Hejma , hudebník, novinář a též šéf poroty z reality show SuperStar, dě la l pro

Magazín DNES rozhovory. Hejma psal pro Magazín nejv íc v roce 2002, avšak

například v roce 2004 byl autorem rozhovor s Klárou Lohniskou , milenkou prezidenta

Václava Klause .82

77 ln: Magazín ONES ze dne 2 1. prosince 1993, str. 4.
78 ŠÍLENÁ, Adéla. Nepál je tady, aby vás změn i l. Magazín DNES, 6. I. 1994, Č . I, str. 22 - 23.
79 Citace z rozhovoru s Martinou Riebauerovou, který p roběhl 9. prosince 2005, tedy d ř í ve než se Riebauerová
z pozice vedoucí Magazínu přesunula na místo zás tupkyně šéfredaktora.
80 Citace z rozhovoru s Martinou Riebauerovou, kter ýproběhl 9. prosince 2005. tedy dříve než se Riebauerová
z pozice vedoucí Magazínu p ř esu nula na místo zás t u pkyně šéfredaktora.
81 http://www.czlit.cz
82 HEJMA, Ondřej. Byla jsemjako z j iného svě t a. Magazín DNES, 5. 2. 2004, Č . 5, s. 4 - 9.
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Dalším p ři spivate lem , jehož vedle Hejmy proslavila i televizní obrazovka , byl novinář

Josef Klím a. Te n v roce 2003 psal na stranu tři sloupky pod názvem Svět podle

Josefa Klímy , jež později vyšly i knižně .

Tyto sloupky však nebyly jediným produktem ze stránek Magazínu DNES, jenž se

dočka l knižního vydání. V roce 1997 přišla na trh kniha s názvem Tvá ř na dluh :

příběhy z Magazínu DNES + TV. Souborn ě byly vydány též glosy z rubriky Objev.

V roce 1997 vyšla kniha s názvem Co jsme dokázali, v roce 2002 potom kniha

Objevy aneb Když byl králem Zeman. Jejich autory jsou komentátor listu Martin

Komárek a novi nář a spisovatel Ladislav Verecký.

Ten je zároveň další význačnou osobností a stálicí mezi autory Magazínu DNES.

Dlouhá léta v Magazínu DNES pracoval též Karel Pacner, autor literatury faktu , který

se zabýval zejména vědou a historií.

V Magazínu se též objevovaly vtipy známých kreslířů Vladimíra Jiránka a Vladimíra

Renčína.
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III. Co MAGAZíN pŘINÁší ČTENÁŘŮM

Ze sk u tečností uvedených v této práci vyplývá, že Magazín DNES je v současnosti

oddechovým čte ním a nikoli časopisem pro odbě rate le , jenž touží po nových

informacích ze světa vědy nebo zdravotnictví . Od roku 2001 dominují rozhovorům i

téma tům zejména celebrity a hvězd ičky , případně aktuáln í témata a události, na

jejichž bohatém zpracování si MF DNES zak ládá .63

Magazín DNES reflektuje také události, o nichž informují bulvární deníky. Avšak

nezůstává jen u holého popisu. Pokud t řeba ně která ze známých osobností způsobí

autonehodu, objeví se v Magazínu n ap ř í k l a d téma s názvem Slavní za volantem.

Anebo přímo rozhovor s onou celebri tou, avšak otázky se netoč í jen okolo dané

události , i kdy ž tvoří těžiště rozhovoru .

Otázku uvedenou v záhlaví této kapitoly jsem položila také PhDr. Milanu Šmídovi

z Fakulty so ciálních věd . " Víc zábavy než informací," zněla jeho odpov ěd."

Své směřován í vzhledem ke čtená řské a prodejní úspěšnosti Magazín DNES jen

těžko změní.

"Bude se vyvíjet tak, j ak mu to ekonomické poměry dovolí. Já bych uvitaI, kdyby zde

bylo méně rozhovorů s celebritami a více tzv. fíčrů85, tj. tematických zajímavých

článků . Jenomže ty rozhovory s celebritami se snadněji (a laciněji) dělají a

mají větší čtenářský úspěch, " míní PhDr. Šmíd.86

Po čtyřech bouřlivých letech vývoje v rozmezí ročníků 1997 - 2001 má Maga zín

DNES od posledně uvedeného roku v íceméně neměnnou struktu ru. I to je pro jeho

83 http://www.mafra.cz/mafra/o spolecnosti/: " Vlajkovou lodije nej čteněj š í seriózní deník Mladá fro nta
DNES, který denně čte více jak 1,2 milion ů čtenářů . Cílem listu je podávat svým čtenářům pravdiv ýa
plnohodnotný obraz o světě, ve kterém žijí. Součástí tohoto obrazu musí b ýt rychlé a kvalitní zpravodajst I,
s t ej ně jako užitečné servisní informacea oddechové čtení ve specializovaných přílohách . To jsou p ilíře , na
kterých stojí Mladá fronta DNES na prahu nového tisíciletí a díky nimje MF D ES právě těm i správn ými
novinami pro moderního čtenáře."

R~ Citace z emailové konverzace ze dne 10. května 2006
85 Feature [fi čr] (angl. = rys o b l ičeje, též nej zaj ímavěj š í č lánek v časop is u . hlavní program v rozhlase, televizi,
hlavní zajímavost/atrakce/událost) - I. umělecká metoda objevování nových informací a souvislostí
použitelných pro žurnalistickou tvorbu. Jako druh publicistického textu se používá v souvislosti s invcstigativní
žurnalistikou a jako druh reportážní tvorby, kdy se jeho autor snaží získat jedinečná fakta z arch iv ů , odborných
pramen ů č i vlastního pozorování a kdy skládá zevrubn ýobraz konkrétní události se v~en~ i možnými d.opady na
veřei nost . (In: Kolektiv autorů pod vedením Barbory Osvaldové a Jana Halady: Praktick áencyklopedie
žurnalistiky. Str. 60 - 6 1. 2., doplněné vydání. Praha: Libri, 2002.)
&6 Citace z emailové konverzace ze dne 10. kv ě t n a 2006
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autory a vedení redakce d ůvod k zamyšlení, neboť přílišná ustálenost může čte ná ře

začít nudit.

"Musíme to řešit. Řekli jsem si, že Magazín je sice docela v pohodě, ale že už je

dlouho stejný. Je tam rubrika Porota, Co právě dělám, Jak žijeme, pořád rozhovor a

téma," líčila v lednu roku 2006 Martina Riebauerová, tehdejší vedoucí Magazínu

DNES.
87

"Chceme přemýšle t o různých inovacich. S tím, že se samozřejmě těžko

měni něco, co se docela dobře prodává a na co j sou čtenáři zvyklí ."

Ani s graf ickou podobou Magazínu, do níž však stále častěji zasahují také net rad iční

formy inzerce'", pří liš experimentovat nelze.

"Se stávajícími písmy se toho moc řešit nedá. Lze změnit písmo, je ho barevnost a to

hodně změn í charakter," říká grafik Pavel Ko č i čka ."

IV. SROVNÁNí S KONKURENCí

Suplementy s rozsáhlým televizním programem a čten ím pro volný čas nabízí svým

odběra te lům všechny velké deníky včetně bulvárního Blesku či čistě sportovního

deníku Sport.

Ne všechny jsou však vzhledem ke svému zaměřen í vhodné pro porovnávání

s Magazínem DNES. Například Magazin Sportu stejně jako deník vychází jen ze

sportovních témat, byt' je v současnosti zpracovává mnohem populárnějš ím

způsobem než dříve . Ve vkládané páteční p ř íl oze deníku Blesk se sice také objevují

hvězdy a hvězdičky showbyznysu, avšak zaměře ní páteční p řílohy i deníku je

vyloženě bulvární. V níže uvedené tabulce však uvádím též prodejnost Blesku

s pátečním suplementem, to však jen pro porovnání čtenářského zájmu.

Pro srovnání jsem si zvolila vkládané přílohy den íků Lidové noviny, Hospodá řské

noviny a Právo . Pokusím se zde uvést, proč mohou či p řípad ně nemohou být

~7 Citace z rozhovoru s Martinou Riebauerovou, který proběhl 9. prosince 2005, tedy dř í ve než se Ricbauerová
z pozice vedoucí Magazínu p řesunu la na místo zást up kyně šéfredaktora.
8B Informace grafika Pavla Koči čky.
89 Citace z rozhovoru ze dne 4. ledna 2006.
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konkurenty Mag azínu DNES. Jedná se o subjektivní hodnocení založené na

konzultaci s bývalou vedoucí Magazínu DNES a grafikem.

V této kapi tole jsem vzhledem k v ě t š í aktuálnosti využila přílohy mimo sledované

období Vývoje Magazínu DNES v letech 1993 - 2004. Porovnávat budu prvn í

prosincová čís la roku 2005.

Obsah Magazínu DNES z 1. prosince 2005

Titulní strana : slovenský herec Marián Labuda

Strana 3: Obsah, Co právě dělám , Porota

Strana 4: Objev

Strany 6 - 11: Rozhovor s Mariánem Labudou, jenž vznikl šest dní po tragické

au tonehodě, při níž Labuda neovladatelným vozem zabil dvě ženy

Strany 12 - 16: Téma - kalendář Pírelli

Strany 18 - 19: Jak žíjeme (Lejla Abbasov á, moderátorka reality show Big Brother

s p ř ítelem Karlem Heřmanem)

Strany 20 - 25 : Portrét hudebníka Daniela Landy (s krátkým rozhovorem)

Strany 26 - 28 : Rozhovor s americkým režisérem a producentem Georgem

Lucasem, jenž natoč il Hvězd né války (s krátkou reportáží o tom, jak takový rozhovor

probíhá)

Pátek Lidových novín . Největš í konkuren t Magazínu DNES, souboj je přiostřený

tím, že oba tituly patří do mediální skupiny MAFRA. "Sledujeme jej hodně, jsme si i

trochu podobní, II říkala Martina Riebauerová jako vedoucí Magazínu DNES.9D

Také Pátek LN má totiž základní těžiště v tématech , rozhovorec h, portrétech a

reportážích. Na čtenáře díky grafické ú p ravě (rozbití textů , koláže, fotografie) působí

o řlv ětívě. ?'

90 Citace z rozhovoru s Martinou Riebauerovou, který proběh l 9. prosince 2005, tedy d ř í ve než se Riebauerová
z pozice vedoucí Magazínu přesunula na místo zás t up kyně šéfredaktora.
91 Jedná se o subje ktivní hodnocení.
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Lidové noviny však nemají na českém trhu zdaleka takovou sílu jako MF DNES, což

dokazuje níže uvedená tabulka p růměrných nák la d ů jednotlivých deníků s p ří loham i ,

tudíž je nelze brát jako konkurenci v prodejnosti, avšak jsou konkurenci co se obsahu

týká.

Obsah magazínu Pátek LN ze 2. prosince 2005

Titulní strana: nový ministr zdravotnictví David Rath

Strana 3: Perfektní Víkend - známé osobnosti hovo ř í o svých perfektních víkendech

(módní návrhářka Klára Nademlýnská) , Obsah

Strana 4: Zoom - sloupek.

Strany 6 - 12: Dvojrozhovor se slovenskými herci Milanem Lasicou a Mariánem

Labudou. (Vznikl ještě před Labudovou nehodou, což je uvedeno v perexu).

Strany 14 - 19: Téma - Nemám sex (Výpovědi lidí, kte ří dlouhodobě žijí bez

intimního styku .92
)

Strany 20 - 25: Portrét ministra zdravotnictví Davida Ratha (s krátkým rozhovorem ).

Strany 26 - 31: Reportáž z kulturistických závod ů (postaveno na fotografiíc h).

Vikend Hospodářských novin. Ani tento suplement není pro Magazin DNES

konkurenci podle prodejnosti. Hospodářské noviny jsou zaměřeny na jinou cílovou

skupinu čtenářů než MF DNES, těží zejména z předp latitelské věrnost i čten á řů .

Hospodá řské noviny vydává Economia.

Také obsahově nabízel Víkend HN svým čtenářům jiné články než Magazín DNES,

pojetím i rozmanitostí připom í na l Magazín DNES z jeho počátečn ích let.

"Dřív to byla vyloženě záležitost typu ČT2, jednou dali na titul i komín, ale nový

šéfredaktor Petr Šimůnek to vzal do opratí z Mladé fronty a už měli na titulní straně

Madonnu. Poslední dobou se do magaz ínu Hospodářských novin dívám víc než

dřív, " říkala Martina Riebauerová , dřívější vedoucí Magazínu DNES.
93

92 V . " I .yuzua formu ace z perexu tematu.
93 Citace z rozhovoru s Martinou Riebauerovou, který proběhl 9. prosince 2005, tedy d ří ve než se Riebauerová
z pozice vedoucí Magazínu přesunula na místo zás t upkyně šéfredaktora.
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Víkend HN se proměnil i po grafické stránce. "Zachovávají dřívějšf trend, ale

s modernějším vzh ledem. Odpovídá cílové skupině Hospodářských novin,u ří ká grafik

I K •ičk 94Pave OCIC a.

Obsah Víkendu HN ze 2. prosince 2005

Titulní strana : Madonna

Strana 3: Fejeton, Obsah

Strana 4: Svět - fotografie ledových soch s k ra tičkým popiskem

Strana 5: Evropa Mílana Fridricha - sloupek o jídle s koláží Jiřího Buška

Strany 6 - 11: Rozhovor s Ivanou Trumpovou

Strany 12 - 15: Hudba (pravidla kariéry zpěvačky Madonny)

Strany 16 - 20 : Bitva u Slavkova (rozhovor s historikem Janem Hradilem)

Strany 21 - 23 : Osobnost (profil intelektuála Noama Chomskyho)

Strany 24 - 25: Magická místa Česka (rubrika o zajímavých místech naší vlasti)

Strana 27: Věda a civilizace (sloupek o politizaci a sociální kontrole vědy)

Strany 28 - 30: Literatura (ukázka díla) a sloupek Četba (představení knih)

Rubriky: Rozhovor , Reportáž, Fotoreportáž, Osobnost, Fejeton, Slova, Magická

místa ČR , Z nepovinné četby, Literatura , Svět , TV tipy, Program TV, ostatní č l á n ky."

Obsah Víkendu HN v současnosti mohou ovlivnit i čtenáři , jimž magazín na svých

internetových stránkách nabízí možnost vyjádřit se k obsahu rnaqazlnu"

Magazín Práva . Pokud budeme sledovat průměrný tištěný a prodaný náklad, je

právě Magazín Práva v tomto ohledu nejpodobněj š í Magazínu DNES. Avšak po

obsahové an i grafické stránce Magazín Práva, jež vydává společnost Borgis ,

94 Citace z rozhovoru ze dne 4. ledna 2006.
95 http://vikend.ihned.cz
96 http://vikend.ihned.cz
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konkurentem není. "Po grafické stránce je to tragedie, i když se zlepšil a má silnější

fotky," říká grafik Pavel Ko čička ."

Magazín Práva ve sledovaném období v prosinc i 2005 nabízí hutné texty, jež však

nejsou výrazně odděleny . Například rozhovory následují hned za sebou, otázky

nejsou odděleny mezerami, jen červenými čtverečky , texty splývají.

Ani v Magazínu Práva , podobně jako ve Víkendu HN, vedle rozhovorů se známými

osobnostm i nechybí ohlédnutí do historie.

Obsah Magazínu Práva ze 3. prosince 2005

Titulní strana: modelka Petra Němcová

Strana 3: Sloupek, Z redakční pošty, Renčín na víkend (vtip), Obsah

Strany 4 - 9: Rozhovor (modelka Petra Němcová )

Strany 10 - 13: Osobnost (rozhovor se zpěvákem Danielem Hů lkou )

Strany 14 - 17: Rozhovor (šlechtic a senátor Karel Schwarzenberg)

Strany 18 - 21 : Osobnost (profil herce Jiřího Dvořáka , jenž v tu dobu oslovoval

diváky v kinech jako čert z pohádky Anděl Páně)

Strany 22 - 23 : Zajímavost (profil americké h erečky a režisérky Jodie Fosterové)

Strany 24 - 25: Auto - moto (představe n í Mercedesu třídy R)

Strany 26 - 28 : Hístorie (o jednání o příměří po bitvě u Slavkova)

Strana 30: Recepty

Z výše uvedených údaj ů vyplývá, že všechny suplementy jsou si strukturou více či

méně podobné. Všechny nabízejí rozhovory a portréty, ve všech se objevují celebrity

(ať už jako zpovídané v rozhovorech, hovo ř í cí o svých ideálních víkendech nebo jako

témata profil ů) .

Magazín Práva a Víkend Hospodářských novin však zároveň přinášejí v tomto

konkrétním případě také ohlédnutí za historickou událostí (bitva u Slavkova).

97 C'uace z rozhovoru ze dne 4. ledna 2006.
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Není to však jen d ů slede k možného odlišného zaměřen í těchto suplementů , nýbrž

právě zde se ukazuje vliv formy deníků , k nimž tyto magazíny náleží , a také doba

vydávání vkládaných příloh .

Hospodářské noviny na rozdíl od ostatních výše jmenovaných deníků nevycházejí

v sobotu, tud íž Víkend je jejich poslední p říloh ou s oddechovým čtením na dva volné

dny. Totéž platí u Magazínu Práva, který vychá zí až v sobotu .

Naopak Magazín DN ES je na stáncích už ve čtvrtek , Pátek Lidových novin nese

název dne, v němž vychází. Navíc sešitové formy MF DNES a LN umožňuj í vydávání

dalších speciálních oddechových příloh v sobotu .

MF DNES vedle sobotní p ř í lo hy Víkend, v n ěmž se vedle rozhovorů s celebritam i

objevuj í například i histor ická témata, nabízí přílohy Na cestách (o cestová ní),

Kavárna (p říloha pro i n te lektuá lně zaměřené čtená ře ) , Věda a Kulturní scéna .

V p řípadě Magazínu DNES však nelze konkuren ci hledat jen v suplementech jiných

deníků . Sol idn í místo na českém trhu zab írají také různé týdeníky, ať už rázu

společenského nebo zpravodajského .

"Zaj ímá mě Instinkt a docela i Týden. Blesk magazín je konkurence v prodeji, ale je

jinak dělaný. Reflex není konkurence, má j inou cílovou skupinu, je to cílově

kontroverzní časopis. Dávají záměrně neznámé lidi, které chtějí představit, takže j e

pro mě zajímavý kvůli námětům, " popisovala vedoucí Magazínu DNES Martina

Riebauerová'" .

Jak si jednotlivé deníky se suplementy a také výše jmenované časopisy vedly

v prodeji ukazuje tabulka na následující stra n ě .

Pro lepší porovnání jsem uvedla náklady z prosinců 2004 a 2005 , aby bylo též

možno vys ledovat případ ný pokles či nárůst prodeje. Tabulka je na následující

straně .

98 Citace z rozhovoru s Martinou Riebauerovou, který p roběh l 9. prosince 2005, ledy d říve než se Riebauerová
z pozice vedoucí Magazínu pře sunu l a na místo zás t u pkyně šéfredaktora.
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Tabulka nákladů konkurenčních příloh Magazínu DNES a další č asop is ů'"

Prosinec 2004
Prosinec 2005

Titu l/Průměrný náklad Tištěný náklad Prodaný náklad Tištěn ý náklad Prodaný náklad
Magazln DNES 580 142 482 731 559647 447757
Pátek LN 159969 122 368 160397 115821
Víkend HN 91 592 73 046 93725 76070
Magazln Práva 511 100 38894 0 488 996 376957
Magazln Blesku 770 772 61894 6 783 406 623078
Instinkt 49440 30877 55191 36714
Reflex 80 271 56 752 78 015 52091
Týden 72 734 51 990 76703 62556

99
http://w ww .ab ccr.cz
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V.ZÁVĚR

Magazín DNES prošel od svého počátku rozsáhlým vývojem po všech stránkách,

který jsem se pokusila ve své práci zmapovat.

Jeho současná grafická podoba je založena na práci s kvalitními a zajima výrni

fotografiemi a přehlednosti pro čtená ře . Struktura je sevřená hlavně rubrikami Téma,

Rozhovor a Reportáž, jež provázeji celý vývoj Magazínu. Avšak v sou časnosti

dostávaji pro sto r p rávě tyto rubriky, zatímco většina ostatních již zanikla , čímž je

značně omezen i výběr témat.

Přestože je rozsah stránek přibližně stejný jako v minulosti, dnes je snadné Magazín

projít během několika desítek minut. Nenabízí totiž tolik rozmanitého čtení, jež by

jeho kupci vydrželo i na celý týden a v němž by si mohl vybrat z témat zdravotnictvím

počínaje a třeba historií konče . Nenutí jej zamýšlet se nad historickýmí tématy nebo

společenskými problémy, nenabízí osudy neznámých lidí.

I nadále odráží dění a události z domova i ve světě , avšak přináší konzumentovi

hlavně zábavné čtení zejména ze světa showbyznysu, televize a slavných osobností.

Naopak ubylo rozhovorů s vědci nebo výtvarníky.

Není divu, že se ozývají hlasy o bulvarizaci. Ano, témata a události př itaž li vá pro

bulvární listy se tu objevuj í také. Avšak způsob zpracování se v Magazínu DNES liší.

Když vyjde najevo , že prezident Klaus má milenku, bulvární deníky se hlavně snaží

získat fotografie tohoto páru na titulní stranu. Magazín informaci promění v rozličná

témata nebo například rozhovor s dotyčnou mladou dámou. Stejně jako bulvár

využívá tyto události k přitáhnutí čtenáře .

Mnohá témata i zpovídané osobnosti se často opakují, rok co rok se na stránkách

Magazínu objevují zpěváci Lucie Bílá, Karel Gott, Helena Vondráčková a další.

Čtenář si už může připadat znuděn , avšak Magazín, jehož hlavním artiklem je

televizní program, je s touto strateg ií patrnou zejména od roku 2001 čtenářsky í

obchodně úspěšný .

Navíc řadu ostatních témat , jež se v Magazínu d říve objevovala , pojme samotný

deník MF DN ES a jeho ostatní p řílohy , po nichž může čtenář sáhnout , pokud má

zájem například o vědu , auta nebo zdraví. Magazín však nadále zůstává

nejúspěšnějš í ze všech p říloh MF DNES.
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VI. SUMMARY

MF DNES are the most read serious newspaper in the Czech Repulic. And its

Thurday's supplement called Magazín DNES plus TV Program highly raises the

newspaper's press run.

Therefore I tried to cover the genesis of the Magazin DNES in this study between the

years 1993 to 2004 , that means from the iť s verv beginning.

ln the first two chapters I defined MF DNES readers and overall sale.

ln the next section of this study I tried to divide the evolution into three parts and to

explain the reasons why Magazín started to be released and why and how it has

changed .

Third section covers some specific changes during lhe years which means

transformation of the cover page, of the structure and also of the inner sight - who

and what was and is important and interesting for Magazin in the way to be covered

and written in it. In that part vou can also find some numeric facts , those declare how

the content of Magazin DNES has changed. Nowadays Vou can find only few

interviews with scientists in it, but the number of interviews wilh people involved in

showbusiness has highly raised.

I also tried to find, whether the inception of some other supplemenls of MF DNES

had some involvement in the developement of the Magazín DNES.

ln the whole work I tried to summarise what exactly Magazin has brought to its

readers and what are the reasons for that. The conclusion is: in the first years of its

evolution Magazin DNES was a supplement with great variety of themes (history,

health, cars, sociology and others) , in these days il offers to its readers soft and

amusing content. The reasons occurs in the structure of daily papers MF DNES,

which offers a lot of other supplements. The other reason comes from the structure of

Czech media market. At last, poeple like to read such content.

ln the end of this study I tried to find out who is or could become a competitor for

Magazín DNES.
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