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Èet's ?
tìstí hledá kadý stvoøení,
kadej chce lásku a klid 
Radùza

Víte, e kadý, kdo dosáhl ètenáøského
vìku, minimálnì jednou èetl nìjaký pánský nebo dámský èasopis? A pøitom
tolik lidí nepøeèetlo kloudnou knihu (èasto
vùbec ádnou) za celý ivot. V èem je tak
lákavá potøeba tohohle druhu ètiva? Co
nám jako ètenáøùm pøináí?
Ne se dostaneme k vlastnímu tématu,
chtìl bych øíci, e se zde zabývám takøeèenými lajfstajlovými èasopisy (údìsný
výraz, viïte?), a nezajímá mì ani pornografie - aèkoli ryze pornografické èasopisy
bývají eufemisticky rovnì oznaèovány
jako pánské - ani ten nejhorí mírácký
bulvár - aèkoli bývá mnohdy také vydáván za èasopisy pro eny. Co je snad
uplatnìní primitivního klié ena rovná se
drbna. Ostatnì i èasopisy, o kterých zde
píu, jsou pøekvapivì plné rùzných zjevných i ménì zjevných klié, èasto vak
pozoruhodnì rafinovanì servírovaných.

Vední nevednost
Svìt prezentovaný v èasopisech je zjevnì
znaènì pokøivený. Míra výstøednosti je
navíc v pøímé úmìøe ke kvalitì papíru, velikosti fotografií a cenì èasopisu. Skladba
témat a jejich vánost a dùleitost se podøizuje jiným pravidlùm, ne podle jakých
se øídí ná obvyklý svìt. Pøevládají sice
kadodenní lidská témata - zdraví, sport,
výiva, vztahy a sex, móda, kosmetika,
bydlení, auta, cestování a volný èas. Jsou
vak zpracovávána ve velmi akcentovaných polohách a ve zvlátním kaleidoskopu rad, dojmù, hodnocení a exkluzivních
informací. To vechno je velmi bohatì
ilustrováno. Text je vìtinou krátký, expresivní. Ve je zjevnì kalkulováno, aby
byl ètenáø pøilákán a polapen. Aby byl
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fascinován tímhle svìtem, který se vymyká jeho denní realitì a pøitom s ní bezprostøednì souvisí.
Udìlejte test, mát-li èas a chu. Kupte
si nìkterý z tìchto magazínù - lhostejno,
zda je urèený enám nebo muùm - a proveïte statistiku prezentovaných témat.
Pøepoèítejte, kolikrát se vyskytují, zjistìte
podíl plochy, která je jim vìnována. Já to
zkusil a bavil jsem se a také trochu divil.
Schválnì zda dojdete k podobným výsledkùm.

Svìt plný iluzí
Pokusil jsem se vyprofilovat mue podle
obsahu vzorku pøedmìtného ètiva. Zajímá
se bezkonkurenènì nejvíce o motorky a/
nebo v tìsném závìsu o auta. Této tématice je vìnováno témìø padesát procent
vech potitìných stránek. Motorismus
pøevládá i nad erotikou a sexem a vyskytuje se hojnì i v takových titulech jako je
Playboy. Pøed enami ostatnì také pøekvapivì vedou doutníky a drahý alkohol.
Teprve pak následuje sex, erotika a enské
pùvaby obecnì. A v závìsu je smìs dalích témat - cestování, móda, bydlení,
sport a fitness, elektronika a hry, v poslední dobì pøibývá létání a takzvané
adrenalinové sporty, ale zase nijak pøehnanì.
Podle èlánkù soudì, spí ná hrdina
v saténu a kdy se notnì pozdì vyvalí
z peøin, zapálí si doutník, ke kávì pøipije
francouzským koòakem a jde do garáe za
svými mazlíèky. Je trvale ve formì, nestárnoucí a neodolatelný. Veèery tráví v dámské spoleènosti. Bez ohledu na pochybnou ivotosprávu je vdy tíhlý a svalnatý (notnì ilustrováno fotografiemi). Aè
drsný a nedbalý je zároveò vdy úzkostnì
èistý a upravený (no to je opravdová kvadratura kruhu). A pochopitelnì - je singl
a nezávislý.
eny podle svìta vytváøeného dám-

skými èasopisy, ijí pøedevím módou
následovanou kosmetikou a dietami. Také
zjevnì ménì ètou, protoe celková plocha,
kterou zaujímají obrázky (zejména fotografie), je o více ne 16,7% vìtí ne v pánských èasopisech. To sice kontrastuje
s psychologickými výzkumy, které dokazují, e vizuální stimulaci vyhledávají spíe mui, ale zdá se, e enám je zapotøebí
prezentovat, potamo prodat mnohem
více zboí ne muùm. Jak pravila jedna
má pøítelkynì: Miluji enské èasopisy,
vechny ty úasné botièky a kabelèièky
vdycky mi vyèistí hlavu i penìenku.
Pøedstavit si typickou enu je na základì obsahu èasopisù mnohem obtínìjí.
Kromì toho, e vechny vybízejí k anorexii, vzniká nìkolik typických variant.
Nejpoèetnìji, i kdy tìsnì, je zastoupena ena praktická, která si vybírá støízlivìjí a pøece jen pouitelnìjí modely, drí
celoivotní dietu, zajímá se o bydlení
a trochu i cestování, jako jediná má rodinu. Vìtinou se vyznaèuje nadpøirozenými schopnostmi - je vdy atraktivní, výkonná v práci, dokonalá doma, zvládá
mue, dìti, domácí zvíøectvo, úklid i rodinný rozpoèet.
Vechny ostatní enské typy jsou single - podobnì jako jejich muské protìjky a zjevnì také nepracují. Zejména se vyskytuje ena mondénní. Její zájem o módu je vyhrocen ad maximum, nosí neuvìøitelné vìci, obvykle jen jednou za ivot!
Zjevnì vládne nejen neomezenými finanè-

ními zdroji, ale také nezdolnou vùlí k nepøetritým nákupùm. V tìch nìkolika volných chvílích se zajímá zejména o cestování a kupodivu i o rùzné formy dobroèinnosti a charity.
Vzácnìjí, jen necelých 10% z tohoto
typu je subspecies vamp - miluje koichy a jetì vyhranìnìjí extravaganci, je
jako jediná zásadnì pro chov koeinné
zvìøe a vradìní ptáèkù. Pokud veèeøí,
bývá obsluhována nahými svalovci.
ena dobrodruná je nejvzácnìjím
typem, ije v maskáèích, cestuje na podivná místa a vìnuje se drsným sportùm, vìtinou spojeným s fyzickou aktivitou - obvykle nehoráznou døinou. Ménì èasto se
zajímá o motorizmus a létání. Místo toho
hojnì filmuje a fotografuje.
Bez ohledu na typ jsou vechny eny
pevné a silné (tím není mínìno korpulentní), ale zároveò køehké a éterické. Pokud
takové nejsou (vydavatelé se zjevnì musí
vypoøádat s biologickými fakty), jsou utìovány, e to vlastnì nevadí a pøi nejhorím to lze nìjak kompenzovat.

Rádce a vùdce
Zamyslíme-li se nad pøedchozím textem,
zjistíme, e obrazy, které nám èasopisy
takto prezentují, nejsou jen samoúèelnou
zábavou, která nás má vytrhnout z edi
vedních dní a povinností. Nejde o fantazii, která nás má hlavnì pobavit. Naopak
vyskytují se zde velmi rafinované manipulace.
Jedním z mechanizmù je uplatnìní autority èasopisu, který udílí rady a doporuèení. To je zejména markantní v èasopisech pro eny, kdy dikce textu èasto velmi
ráznì a nekompromisnì udílí pøíkazy resp.
zákazy. Ètenáøka se tak dostává do stavù
známých z dìtství, kdy nad jejím blahem
bdí èasopis v roli starostlivého rodièe
a pøebírá zodpovìdnost za její rozhodování - co jíst, co si obléci, kam jít - jako v dobì, kdy chodila do kolky.
Styl èlánkù automaticky staví ètenáøku
do pozice èlovìka, který má jednak problém, jednak si s jeho øeením neví sama
rady a potøebuje rozhodného a pøísného
vùdce, který se problémem zabývá a nabízí radu a øeení.
V muských verzích se autoøi staví do
role zkueného pøítele - toho, kdo poskytuje informaci v nepøehledném svìtì. Rodièovský pøístup je potlaèen, protoe

chlapeèci jsou vùèi otcùm konfrontaèní.
Role protøelého pøítele nebo souboru expertù, kteøí poskytují ani ne rady, ale spíe
informace a doporuèení. Imperativy jsou
skrytìjí, ale nejsou ménì dùrazné.
Oba typy èasopisù vykreslují okolní
svìt vìtinou negativnì, pochopitelnì tak
si zajiují prostor a motivaci pro udílení
rad a instrukcí. I zde jsou vak zjevné rozdíly. enám je svìt prezentován èasto
jako témìø nepøátelský a zlý, ve kterém jim
èasopis vytváøí jakýsi ostrov bezpeèí
a pochopení. Poskytované rady pak pomohou ètenáøku ochránit a posléze vedou
i k jejímu prosazení a úspìchu.
Muùm je svìt pøedkládán zejména jako potenciální koøist. Jeden z pøedmìtných
èasopisù si také dával do záhlaví podtitul
návod na pouití zemìkoule - co povauji za hodnì pøíznaènou polohu. I u muských èasopisù je vak motiv bezpeèí pøítomen. Èasopisy s pochopením kvitují
stresující nároky na mue, který musí být
vdy úspìný - a u to znamená cokoli.
Autoøi èlánkù proto chápou, e tento úkol
není jednoduchý a nejen, e pomáhají radit jak na to, ale mají i pochopení pro tìkosti muské role. Poskytují proto také
útìchu a porozumìní.

Vábení sirén
Nevìøím, e by se bìný mu zajímal o své
auto více, ne o enu, milenku, rodinu,
sport nebo práci. Pøesto motoristická tématika vítìzí v pánských èasopisech naprosto nad vím. Zpùsob, jakým je veskrze praktický a uitkový dopravní prostøedek prezentován, ukazuje, e jsme dávno
pøijali za své, e se o pouhý uitkový
pøedmìt dávno nejedná.
Prezentace v èasopisech prvoplánovì
ukazuje takzvané praktické informace - tím
vzbuzuje zájem. V ménì zjevné rovinì pak
pùsobí na iracionální a emocionální potøeby. Prezentuje rychlost vozu jako zástupce muské potence. Eleganci a krásu karoserie jako kompenzaci tìlesných nedostatkù. Poitek z jízdy pak vyvauje stres a
spoleèenskou frustraci.
Okolo ádného jiného zboí se nevytváøí takové pøedivo iluzí - auta a motorky
symbolizují sílu, svobodu, nezávislost,
kontrolu, osobní vzestup a sociální presti. Slogany jako øídím svùj svìt pøímo
útoèí na pocity èlovìka, který v reálném
svìtì bojuje se starostmi a neúspìchy.

V èasopisech pro eny nenacházíme
na první pohled tak výrazný ekvivalent.
I kdy i zde se prosazují automobily - nìkdy velmi specifickým zpùsobem. Viz napøíklad reklamní akce udìláme lak vaí karosérie v odstínu vaí rtìnky. (Rád bych
vìdìl, jak èasto je tøeba takový vùz pøelakovat.)
Symboly spoleèenského statutu se
dámské èasopisy rovnì hemí - jsou to
nejrùznìjí doplòky, perky a kabelky.
A zejména kosmetika. Té je vìnována
znaèná pozornost. A najdeme zde vechny kompenzaèní funkce analogické prezentaci automobilù - vìèné mládí, krásu,
pøitalivost - vy za to prostì stojíte.
Bylo by tìké nevìøit, e se jedná
o nìco jiného ne o propagaèní hru, do
které nás vtahují výrobci drahých a exkluzivních produktù a kterou my hrajeme
s nimi, protoe dokáou vystihnout nae
pøání a sny.

My zasvìcení
Zvlátní komunikaèní manévr, kterým èasopisy udrují svoji nadvládu a pozici, je
vytváøení dojmu, e ètenáøi získávají zcela
exkluzivní, významné a nenahraditelné informace. Pravidelným nákupem èasopisu si tak zajiují pøíslunost ke skupinì
nás, která má výhodu a úspìnì èelí
tìm druhým. Tento jev je zároveò odpovìï na otázku, proè jsou tyto èasopisy
striktnì pohlavnì segregované. Vymezení
se proti opaènému pohlaví je toti nejsnadnìjí a nachází své pole v celé kále
témat týkajících se vztahù a sexu.
Druhá rovina vymezení je v rámci
vlastního pohlaví na ty kdo, poslouchají
rady svého èasopisu a jsou proto IN a na
ty ostatní, kteøí jsou automaticky OUT.
My, kteøí jsme IN, pak pøirozenì chceme
zùstat èleny této komunity a tìit se z jejích výhod, zaruèených rad a nejèerstvìjích vìdomostí.
Staèí tak málo - jen znovu koupit!
S èasopisy o ivotním stylu je to jako
se zahradními trpaslíky, mùeme se jimi
skvìle bavit, pokud je nebereme vánì
a jsou zpestøením naeho svìta, jako tøeba
erty a recese. Pokud je vak povýíme na
seriozní vìc, vydáváme se na cestu do
pekla. Uívejme si tedy iluzí a snù, ale
braòme a zachovejme si svou zdravou
skepsi.
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