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VÁNOCE V „DOBĚ TÁNÍ“

Dialektika trhu vánočního podle Josefa Škvoreckého 

Od druhé poloviny padesátých let se zásobovací situace v Česko-
slovensku začala postupně zlepšovat a na trh přicházelo stále více 
zboží. To se promítlo i do slavení Vánoc, které právě na přelomu 
padesátých a šedesátých let začínají nabývat stále konzumnějšího 
charakteru. 

„Nelze popřít, že v prodejnách, zejména potravinářských, je u nás 
letos před Vánocemi hojnost zboží. Dnešní (podobně jako už mi-
nulou) neděli procházely ulicemi davy lidstva, v obchodech bylo 
natřískáno, peníze tekly proudem,“ zapsal si v předvečer Štědrého 
dne roku 1956 do svého tajného deníku již vícekrát zmiňovaný br-
něnský spisovatel Čestmír Jeřábek .1

 V  šedesátých letech se nabídka zboží ještě rozšířila. Obchody 
s potravinami, označované souhrnně „Pramen“, dokonce distribuo-
valy před vánočními svátky brožuru Pramen chystá Vánoce – ABCD 

pro Vánoce. V  roce 1966 v  ní radí zákazníkům koupit na  vánoční 
svátky čokoládovou kolekci, hotové vánoční pečivo či vánočku. 
Připomíná, že na Vánoce se mají zásobit také rybími a masovými 
konzervami, paštikami, sterilovanou zeleninou, kompoty (v nabíd-
ce už byly i ve variantě DIA pro diabetiky), čajem a kávou „osvědče-
ných značek“ (Indický čaj, Zlatá směs, Gruzínský čaj, Extra speciál, 
Pražská směs) a také Kavexem, tedy kávovým extraktem v prášku, 
„novinkou československé výroby, dosahující světového jakostního 
standardu, která se vyrábí z  vybraných druhů kávy a  vyrovná se 
všem u  nás známým zahraničním značkám, a  už tedy nemusíme 
pošilhávat po cizině“. Propagovány byly také nealkoholické nápoje 
Ovocenka, Kofola a Karotela. A autoři brožury zdůrazňují, že zá-
kazníci nemají zapomenout ani na polárkový dort, „který si v po-
sledních letech zaslouženě vydobyl své pravidelné místo v pořadí 
slavnostních hostin“.2
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Fotografi e z období Vánoc 1956 zachycuje některé časté vánoční dárky pro děti – 

autíčka a traktory. A také v té době oblíbené fi gurky Spejbla a Hurvínka.

Zdroj: Osobní archiv Zdeňka Kuchyňky
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Ale stále byla řada výrobků nedostatkových – například předmě-
ty z umělé hmoty. Přitom se staly velkým módním hitem a kdekdo 
toužil po umělohmotných škopcích a vaničkách, plastových hrneč-
cích, miskách a lžičkách a také po oděvech a prádle ze syntetických 
vláken – košilích, šatech, pláštích a ponožkách. Veškeré toto zboží 
se stávalo i vítaným vánočním dárkem, takže před prodejnami, kam 
je zrovna dovezli, se na ně stály fronty. Značných proměn doznaly 
i  dárky pro děti. Dřevěné hračky,3 oblíbené v  předchozí dekádě, 
nahrazují v  šedesátých letech modernější mechanické předměty,4 
jako autíčka na  setrvačník či dokonce na dálkové ovládání. Stále 
populárnějšími se stávají hračky Libuše Niklové , která je navrho-
vala ve Fatře Napajedla. V šedesátých letech je to například série 
gumových fi gurek (lékař, zdravotní sestra, kominík, krotitel, vý-
pravčí, motocyklista, kosmonaut), umělohmotných harmoniko-
vých zvířátek (kocour, tygr, pardál, lev, lišák, krokodýl, pes, osel, 
koza, beran), nafukovacích plastových hraček (kočka Micka, pes 
Alík, tygřík Proužek, kocourek Mourek, kočka Líza, pes Fousek, 
medvěd bílý, medvěd hnědý, černoušek, Karkulka) nebo pomů-
cek na plavání (želva, indiánská nafukovací kánoe, mořský koník, 

Hračky Kominík a Kocour z dílny výtvarnice Libuše Niklové 

patřily v šedesátých letech k dalším častým vánočním dárkům.

Repro z knihy Libuše Niklová
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delfín, žralok, krokodýl). Oblíbené jsou i nadále stolní hry, z těch 
nových například Kloboučku, hop. Co se knih týče, v druhé polo-
vině šedesátých let je největší poptávka po dílech Jaroslava Foglara  
(v roce 1965 vyšla Tajemná Řásnovka, o rok později Hoši od Bobří řeky 

a Poklad Černého delfína, v roce 1968 Záhada hlavolamu).

I přes zlepšení ekonomické situace se trvalým atributem předvá-
noční doby stávaly nekonečné fronty. Režim se jejich existenci ne-
snažil popírat, jako tomu bylo na počátku padesátých let, kdy no-
viny doslova přetékaly propagandistickými texty, jež v naprostém 
rozporu s realitou stále líčily údajně se zlepšující zásobovací situaci 
před Vánocemi. Zatímco zmínky o  frontách byly tehdy vnímány 
takřka jako nepřátelská propaganda, nyní jsou naopak interpreto-
vány jako příznak hojnosti a  blahobytu a  dosti často se objevují 
na kresbách s vánoční tematikou, jako byla třeba karikatura „Ne-
spokojení“, zveřejněná v  závěru roku 1955 v  Literárních novinách. 
Jsou na ní vyobrazeni tři lidé, kteří vlečou množství nakoupených 
vánočních dárků. Jeden z nich říká: „Copak – ono se ledacos dosta-
ne, ale nejsou peníze a v těch krámech, dámo, by se lidé umačkali.“ 
Obrázek však vypovídá spíše o opaku těchto slov – občané vypa-
dají značně blahobytně. Karikatura tak má představovat chronické 
stěžovatele, kterým nebude nikdy nic dobré.5 

Komunistické úřady si byly dobře vědomy skutečnosti, že Váno-
ce jsou obyvatelstvem vnímány jako určité vyvrcholení pracovního 
roku, kdy by „za odměnu“ mělo být dostupné jinak nedostatkové 
zboží, a proto se snažily hospodářství regulovat tak, aby tyto ko-
modity byly vrženy na trh právě před Vánocemi. Žádané potraviny, 
jako pomeranče, kakao či banány, představovaly však zboží, které 
se muselo do Československa dovážet z „kapitalistické ciziny“, což 
jen zvyšovalo jeho exkluzivitu. Náhražky, přivážené ze „spřátele-
ných socialistických států“, jako byly kubánské pomeranče, totiž 
u českých spotřebitelů velikou oblibu nezískaly.6

Vánoce se tedy stávají dobou, kdy se lidé snaží sehnat poněkud 
lepší, tzv. podpultové zboží. Bylo jej možné získat pomocí kon-
taktů, známostí, a hlavně protislužeb, které mohly mít nejrůzněj-
ší podobu. Tuto skutečnost podrobil sžíravé kritice s  ironií sobě 
vlastní ve „vánoční povídce“ z roku 1966 spisovatel Josef Škvorec-
ký. V textu Dialektika trhu vánočního, který je prezentován jako „do-
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mácí práce z jazyka českého“ žáka páté třídy Vasila Krátkého, po-
pisuje Škvorecký  snahu, již vyvine otec rodiny, aby získal pro svou 
dceru nejnovější módní výstřelek – plavky „podobající se rybářské 
síti“. V úvodu povídky autor ironicky konstatuje: „Jako u nás vše, 
i obchod řídí se zákony dialektickými: veškeré druhy zboží na trhu 
jsou a současně také nejsou. Tím dostává se obchodu socialistické-
mu – na rozdíl od kapitalistického, kde vše pouze jest – hnací síly, 
a on nikdy nemůže stagnovat. Hnací silou, působící ve smyslu výše 
uvedené jednoty protikladů, jsou pak zákazníci, kteří shánějíce 
plní bez přestání krámy, nikdy z toho důvodu nezející prázdnotou. 
Z toho plyne, že vše jest, a současně také není. Tomu jest třeba rozu-
mět tak, že vše jest někde, a současně nikde není vše. Za tím účelem 
vybavil můj otec babičku síťovou jízdenkou na tramvaj a ona nyní, 
křižujíc Prahu, opatří naší rodině téměř vše, sjednocujíc tak oba 
protiklady v syntézu. Co neopatří, opatří otec pomocí pozorností či 
impulsů působících na zaměstnance socialistického obchodu a slu-
žeb ve  smyslu materiální zainteresovanosti. Nakupovat v Tuzexu 

Na přelomu padesátých a šedesátých let začínají být voskové svíčky 

na vánočním stromečku stále více nahrazovány elektrickými.

Zdroj: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy



249

otec odmítá, neboť pohrdá zbožím, na němž lpí pot vykořisťova-
ných, a také proto, že na Západě nemáme žádné příbuzné. Rovněž 
z toho důvodu, že systém náš, socialistický, založený na kombinaci 
síťové jízdenky, pozornosti a impulsů, jest tak jako tak téměř doko-
nalý, zřídkakdy selhávající.“7

Za silně ironickou lze považovat i Škvoreckého  zmínku o náku-
pech v Tuzexu. Právě v šedesátých letech začíná generace nadšených 
budovatelů socialismu pod vlivem konfrontace s „kapitalistickým“ 
Západem střízlivět ze svého stalinského okouzlení a zboží z „im-
perialistické ciziny“ se stává, zejména o Vánocích, stále žádanějším 
obchodním artiklem, a to i mezi příslušníky komunistické elity. 

 Začátkem roku 1957 jsme se přestěhovali do Hradce Králové, kde otec 

pracoval v tehdejší vojenské, od šedesátých let fakultní nemocnici. Byl 

major, takže patriarchální výchovu doplňovala pruská disciplína. Váno-

ce začínaly před adventem. V neděli jsme nasedli na městský autobus 

a  jeli na  Biřičku do  nejbližšího lesa na  chvojí. S  plnými batohy chvojí 

jsme se vrátili domů a vyráběl se adventní věnec. Na červených stuhách 

a  s  červenými svícemi se zavěsil pod lustr v  pracovně. Každou neděli 

jsme zpívali koledy a rozsvěcovali další svíci a těšili se na Ježíška. Doma 

se průběžně peklo cukroví, ale to nejlepší nám posílal děda, mámin otec 

z Prahy, vlastnoručně vyrobené kuličky, adjustované ve speciální krabi-

ci, kterou děda taky udělal. Kuličky pak byly na příděl. 

 Na Štědrý den jsme se postili, myslím až po snídani, ale asi ne moc 

důsledně. Po  setmění, tak ke  čtvrté, se konala veledůležitá výprava. 

Jednotka sestávající z mámy a větších dětí vyrazila s mnoha hrnci v taš-

kách do automatu Na baště pro předem objednané štědrovečerní jíd-

lo (máma nevařila). Z Bašty jsme si odnášeli rybí polévku v bandasce, 

bramborový salát a naporcovaného a obaleného kapra v hrncích, polár-

kový dort a chlebíčky. Byla první polovina šedesátých let. Pamatuji se, 

že bývala velká zima a ledový vichr, když jsme šli po mostě přes zamrzlé 

Labe. Po návratu se prostíral stůl, připravovaly mísy s ovocem, ořechy 

a cukrovím. Ze spíže se přinesly láhve jablečného moštu, který se jako 

slavnostní pití kupoval jen na Vánoce. Osmažil se kapr. Před večeří šli 

všichni postupně do koupelny, pak jsme oblékli slavnostní šat a usedli 

v obýváku-jídelně ke stolu. My děti jsme se nemohly dočkat, až večeře 

skončí. Pak táta prohlásil, že jde ještě pro uhlí do sklepa, a my s mámou 
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šli čekat do rodičovské ložnice na Ježíška. Dívali jsme se do oken pro-

tějších domů, kam už Ježíšek přišel, jsme poznali podle toho, jak se roz-

svěcovaly stromky. A napjatě jsme poslouchali, kdy zazvoní u nás. Pak 

se ozval zvoneček a otec volal, jestli jsme to taky slyšeli. S posvátnými 

pocity jsme vstoupili do  pracovny, kde byl stromek s  hořícími svíčka-

mi. Byl vždy až do  stropu, nahoře s  velkou bílou skleněnou hvězdou, 

ověšený množstvím ozdob (naši je pořídili počátkem 50. let a postupně 

doplňovali), řetězy, lamelami a  obrovským množstvím sladkostí. Pod 

stromkem byly hromady zabalených dárků a my jen vydechli: „Byl tady 

Ježíšek.“ Vestoje se zapělo Narodil se Kristus Pán a pak další koledy. Kaž-

dé dítě mělo svou oblíbenou, já milovala „Rozmilé Vánoce, překrásný 

čase, do mysli, do srdce vracíš se zase, země se jinačí, nebe se mění…“ 

Nejmladší brácha (ročník 1957) miloval Zaťukal mi andělíček. Pak jsme 

usedli na  židle postavené do  půlkruhu před stromečkem a  otec s  pů-

sobivě nalomeným hlasem přednesl „vzpomínání“. Vzpomenul nejdřív 

na mrtvé příbuzné a přátele, dále na všechny žijící blízké, opět jmeno-

vitě, a  pak na  ty, co nemohou teď být s  rodinou, a  to byl dlouhý se-

znam: ti, co měli pohotovost, a pacienti ve špitále, hasiči, zaměstnanci 

vodáren, elektráren a plynáren a dalších pohotovostí nutných pro chod 

země, a ti, co jsou ve vězení. Na stole byly mísy s cukrovím a ovocem, 

betlémy – Ladův vystřihovaný a podlepený kartonem a jeden z vosku, 

který udělal táta. A  později také andělské zvonění z  NDR. Pak nastalo 

slavnostní první trhání cukroví ze stromečku. A rozbalování dárků s tou-

to organizací: po řadě od nejstaršího dítěte po nejmladší jsme se střídali 

v přinášení jednoho dárku dle vlastního výběru, ale bylo slušné, pro ty, 

co už uměli číst, aby nebrali dárek pro sebe. Předal se adresátovi a ten 

ho přede všemi rozbalil. Protože se vánoční papíry schovávaly na příště, 

stávalo se, že na  dárku byla napsaná dvě až tři jména. Dostávali jsme 

hlavně knížky a společenské stolní hry. Brácha si pamatuje na Smolíčku 

pacholíčku, já na Kloboučku, hop a Běrki (což bylo polské mikádo). Já 

jsem měla vždycky největší radost právě z knížek a z nejrůznějších her. 

Brácha vzpomíná na bagr na baterku. Druhý brácha dostal, tipuji v polo-

vině 60. let, slavnou stavebnici Merkur. A vláčky. Princip byl – hodně dár-

ků, i třeba drobnosti. Tohle rozbalování trvalo několik hodin. Pak jsme 

si my děti naskládaly dárky na svůj vymezený prostor pod stromečkem 

a  těšily se na  hraní a  čtení další den. Na  závěr večera jsme si přinesly 

matrace z postelí a spaly na nich co nejblíž u stromečku celé vánoční 
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prázdniny. Asi v roce 1960 jsem byla jednou sama s otcem na půlnoční 

v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. Všimla jsem si uniformovaných 

policajtů a pak mi otec naznačil, nebo jsem se dovtípila, že ti v unifor-

mě nejsou jediní přítomní fízlové. Z vlastní bohoslužby si pamatuju jen 

zpěv a varhany a zimu. Vánoční besídku ve škole mám v paměti jen je-

dinou. Bylo to ve čtvrté třídě, tedy v roce 1960, měli jsme bezva novou 

třídní, ve třídě ozdobený stromeček a učitelka řekla: A teď si zazpíváme 

koledy. Bylo to hezké, všichni jsme cítili, že je to trochu škole navzdory. 

Následky to žádné nemělo. Když jsem povyrostla, začala jsem s mámou 

balit cukroví na stromek. Když šli mladší sourozenci spát, zamkly jsme 

se v pracovně a balily. Kdeže kolekce! Nakoupily se bonboniéry a dal-

ší vážené čokoládové a jiné bonbony, v papírnictví se koupily barevné 

papírky (typu průklepáku) s třásněmi na koncích a čtverečky barevných 

staniolů. Bonbony se zabalily, pak se nastříhaly nitky, zlaté nebo čer-

vené, a ty se ve vhodné délce navázaly na zabalené bonbony. Kolekce 

táta nosil z práce až ve druhé polovině 60. let, a stejně toho pro nás bylo 

málo, tak se balilo dál ručně. Na stromek se taky věšely ořechy. A žádné 

žárovičky, vždycky jen svíčky. 

 O vánočních prázdninách jsme my děti spaly v pokoji u stromečku. 

Prohlížely jsme si dárky, hrály jsme hodně společenské a stolní hry a čet-

ly si nové knížky. Dostávaly jsme různé výbory pohádek, jak českou klasi-

ku, tak výbory z jiných jazyků. Milovala jsem nejvíc knížku, mám ji pořád, 

Za pohádkou kolem světa. Taky Timura a jeho partu a Čuka a Geka. O něco 

později na mě udělala velký dojem kniha Mládí na křídlech od Heleny 

Šmahelové . Taky jsme dostávali prvorepubliková vydání verneovek a Tar-

zana. Uhelné prázdniny jsem zažila několikery, zřejmě v těch tuhých zi-

mách první poloviny šedesátých let. Nejsem si jistá, jak jsme se o nich 

dozvěděli, když jsme neměli televizi a rádio moc neposlouchali, zřejmě 

viselo oznámení na škole. Radost byla veliká. Vzhledem k tomu, že mat-

ka nebyla zaměstnaná, tak to nikomu problémy nepřinášelo. Chodili 

jsme hodně ven, sáňkovat a  bruslit, a  taky byl občas nějaký program 

v Domě pionýrů, a pokud si vzpomínám, program byl zábavný, ne ideo-

logicky zabarvený. Protože jsem chodila do malířského kroužku a taky 

do baletu, Sokola a do knihovny, tak jsem se určitě nenudila.

Ze vzpomínky překladatelky 

 Jany Zoubkové  (nar. 1951)8 


