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Příloha 4: CD s rozhovory s novináři K. Koubovou, J. Zbožínkem a A. Černým 
(dokument na CD) 

 

ROZHOVOR č. 1 

Jméno:   Kateřina Koubová 

Deník:   Mladá fronta DNES 

Pozice:   ekonomická redakce / zahraniční redakce  

(zahraniční redakce 2008−2011, ale nadále se podílí na 

pokrývání Itálie a Francie) 

Zahr. zpravodajka:  Brusel (stabilně 2008−2011, zhruba 1x měsíčně přijížděla do 

Prahy) 

Jazyky:   francouzština, angličtina, italština 

Úroveň vzdělání:  vysokoškolské (ekonomické zaměření) 

Vznik rozhovoru: březen 2012 

 

OKRUH 1: GATEKEEPING 
 
Kateřino, kdo v redakci rozhoduje o tom, která témata se budou zpracovávat? 
V tomhle máme totální svobodu, já prostě když mě cokoliv zaujme – jednak zajímavé 
věci, jednak aktuální věci – předložím ráno na poradě a pak to prodebatujeme, vlastně 
každý den v týdenním nebo denním režimu, na poradě s šéfem a s ostatními kolegy.  
 
A jaká kritéria musí ve vaší redakci splňovat zpráva, abyste si mohl být jista, že 
určitě bude publikována? 
No, vždycky to musí být aktuální a vždycky to musí být nějakým způsobem nové – to je 
takové to základní desatero, jakým způsobem se vybírají zprávy, nebo to musí být 
zajímavost, která nějakým způsobem rezonuje. Může to být i téma, které rezonuje 
v českém prostředí, třeba ve chvíli, kdy tady chystáme nějakou reformu ve školství, ve 
zdravotnictví a teď ve Francii už to nějakou dobu dělají, tak já to taky navrhnu na téma 
a taky se to ujme. (odmlčí se) Aby to zajímalo českého čtenáře.  
 
A kdo je tedy ten, kdo má hlavní slovo ve výběru zprávy? Můžete vy osobně 
ovlivnit, že se ta či ona zpráva dostane do tisku, nebo je to spíš váš nadřízený? 
(vrací se k předchozí otázce) Ještě vlastně jsme strašně omezeni prostorem, konkurencí 
ostatních zpráv. Takže ve chvíli, kdy kolega je dejme tomu v Turecku, na turecko-
syrských hranicích, tak je jasné, že dostane ohromný prostor on. Ve chvíli, kdy je jiná 
aktualita ze dne, tak ta Francie nebo to téma samozřejmě dostane menší prostor. Takže 
ta hlavní konkurence je de facto v tom prostoru a v dalších zprávách a hlavní slovo 
vlastně vzniká tímhle způsobem, aniž by ho měl jeden jediný člověk. 
 
Nemáte někdy trochu pocit, že je ve vašem deníku zahraniční zpravodajství 
odsouváno na úkor zpravodajství domácího? 
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(odmítavě) Ve chvíli, kdy zahraničí má velkou věc, tak někdy ustoupí i domácí. Takže 
tenhle pocit rozhodně takhle primárně nemám. I to, že v Mladé frontě je zahraničí 
zařazeno do prvního sešitu, znamená, že mu dáváme velkou důležitost, i protože ta 
pestrost zpráv z celého světa je větší než v tom domácím dění. 
 
Zmínila jste, že výběr zprávy je procesem. Přesto předpokládám, že existuje 
v redakci určitá hierarchie. Dostala jste se někdy do konfliktu se svým nadřízeným 
kvůli tomu, že jste měli rozdílný názor na to, co by se mělo dát do zpráv? 
Já myslím, že jsme v konfliktech pořád, ale musí to končit konstruktivně – nebo musí to 
být konstruktivní konflikt, takže určitě šéf nemá mít názor apriori, aniž by tu věc znal, 
takže nedostáváme se do takových konfliktů, ale spíš jako řešíme, on se ptá dodatečně, 
co jako zná z jiných zemí, takže se vzájemně obohacujeme tím konfliktem a to téma 
vlastně brainstormujeme1 a vytáhneme ho výš. 
 
Jsou některá témata, v souvislosti s francouzským prezidentem, o kterých píšete 
ráda? 
Já mám ráda vůbec to psaní. Přímo u Sarkozyho mě bavily jeho reformy, protože 
myslím, že za jeho působení se Francie hodně změnila a z těch jeho proslovů, to byly 
proslovy, které byly hodně jiné od předchozích prezidentů. Oni si jakoby nikdo 
neodvážili sáhnout na tu grandeur, na tu velikost Francie. Ale on byl první, který 
zpochybnil sílu toho impéria a navrhl reformy, které byly do té doby neslýchané a taky 
vyvolaly velké manifestace, ale na ty reformy dozrál čas a ty demonstrace byly daleko 
menší, než by byly za jeho předchůdců. Těm se nepodařila prosadit penzijní reforma, 
těm se nepodařilo omezit stávky, jemu ano – zákonem o minimální službě. Překotil 
francouzský systém, jaký jsme do té doby znali a Francii vlastně pootočil k moderní 
době a řekl Francouzům na plná ústa, že ta země stagnuje a oni to i sami cítili, proto 
podle mě dostal volnější ruku v reformách. Takže to mě bavilo hodně, ta proměna té 
společnosti. 
 
 
OKRUH 2: MEDIÁLNÍ RUTINY 
 
V kolik hodin je ve vaší redakci porada? 
V zahraniční redakci v 10:40, načež ještě předtím ráno se sejdou šéfové rubrik, myslím, 
že to je v 9:45, to se dají takové ty hlavní lajny toho dne, pak se sejdeme my a pak se 
znova dělá porada šéfů rubrik. A z té se šéf v poledne vrací a řekne nám, o co je zájem 
na hlavní stranu a co případně se dá propojit s někým z jiného oddělení. 
 
A v kolik hodin je ve vaší redakci uzávěrka? 
Napsané by to mělo být všechno do šesti, do sedmi, to se mění – třeba ve středu jsou 
dřívější uzávěrky kvůli magazínu, někdy jsou dřívější uzávěrky kvůli vkládaným 
inzerátům. V šest, v sedm, ale samozřejmě, poslední uzávěrka je o půlnoci, takže když 
se dějí volby v různých zemích nebo když hlasuje řecký parlament, tak to sledujeme až 
do té půlnoci – a už to nejde na všechna vydání, ale mutuje se to prostě po regionech. 
 
Pokud tedy vydá prezident Sarkozy zásadní prohlášení v poledne, předpokládám, 
že se do novin může dostat bez problémů. Ale co když ho vydá v deset hodin večer? 
Nebo dokonce později? 

                                                           
1 brainstorming = kolektivní hledání nových nápadů metodou diskuze na určité téma 
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My většinou, když má být něco večer, to máme stejný problém i s Amerikou, tak už 
jsou z toho tzv. leaky2 a vy už tušíte, o čem to bude. Protože zas ti jeho pomocníci už to 
nechají nějakým způsobem projít do agentur, abyste tušili, jestli to bude velké nebo ne a 
případně na to v těch novinách připravili místo. Oni nejsou hloupí. Navíc Sarkozy má 
výbornou mediální strategii, jednou za rok má proslov v televizi, v hlavním vysílacím 
čase, tak to víte a dopředu už můžete číst u francouzských komentátorů o čem to asi 
bude, s čím asi přijde. Takže se to dá nachystat i takhle dopředu, ale to kdybych dělala 
ve francouzských novinách. Ale když jsme v českých, tak čekáme až na to jeho 
prohlášení – skutečné. 
 
Jak s tématem naložíte potom druhý den? 
Když víme, že to bude zásadní, tak na to nachystáme místo a měníme ten článek 
v průběhu večera. Další den pak se téma může objevit už včetně odezvy. 
 
Jak přistupujete k odlehčeným tématům? Nemyslím vyloženě bulvární, ale 
řekněme lifestylová témata. Objevují se? A v jakém poměru k t ěm vyloženě 
seriózním? 
Seriózní převáží nad odlehčeným, ale když se to hodí do skladby stránek, tak klidně 
dáme příběh o tom, jak novináři obléhají porodnici a čekají, protože na druhou stranu je 
to fenomén pro tu kulturu a žije tím Francie, takže i když je to dejme tomu lehčí téma, 
protože Carla Bruni je modelka, tak se na to hledí jakoby z toho jiného pohledu. Ale je 
to vlastně poprvé, co se prezidentovi ve funkci narodí dítě, takže svým způsobem je to 
seriózní záležitost – ale dobře se to píše, dobře se to čte, tím pádem se to umístí na 
podval nebo takzvaně do břicha stránky, neděláme z toho otvírák. 
 
Má informace o prezidentovi větší šanci na uveřejnění, cítíte-li v události určitý 
vývoj? 
Určitě, když je to důležité pro tu zemi, že je to mimořádná záležitost – třeba když 
Sarkozy prohlašuje, že vystoupí z Schengenu – (usměje se) na druhou stranu víme, že je 
to kampaň a že i Francouzi sami říkají – toto je prezidentská kampaň, tak to berte jako 
prohlášení v kampani –  prostě nikdy se to nemá brát tak zostra, jako by to řekl nově 
zvolený prezident s novou vládou. 
 
Do jaké míry dokážete v  předstihu naplánovat, o čem budete v souvislosti 
s francouzským prezidentem informovat? Čím se přitom řídíte? 
Jednoznačně když vím, že se má sejít s Angelou Merkelovou, zvlášť, tak to je téma, 
protože ty jejich bilaterální schůzky hodně změnily Evropu v poslední době. Takže to se 
dá naplánovat do týdenního plánu, říct – ve středu jede Merkozy, takzvané duo 
Merkozy – sejde se v Deauville, takže to určitě bychom měli pokrýt, podívat se, o čem 
budou mluvit. A pak si myslím, že teď třeba v té kampani sledujeme i kdy má nějaké 
zásadní vystoupení, protože se dají čekat silná prohlášení, ale jak říkám, on dělá tu svojí 
mediální strategii dobře, takže on se dá jakoby odhadnout dopředu. Ale sám o sobě 
vlastně nás až zas tak nezajímá jako při těch schůzkách s ostatními státy. To je i to, co 
má trošku vliv na Českou republiku, protože jsme v rámci Evropské unie. 
 
Existují některá témata ohledně Sarkozyho, o kterých informujete hodně často a 
některá, o kterých neinformujete vůbec? 

                                                           
2 leak = doslovně únik informací; myšleno jako souhrn informací, které lze získat předem 
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Taková ta vnitrofrancouzská se příliš nedostanou, protože to je příliš franko-
francouzské. Když se nějakým způsobem hádá s odbory. Pokud by to bylo zásadní a 
souviselo by to se změnou zákona, tak se to dostane do novin. Takže určitě ta interní 
francouzská témata, ta úplně ne. 
 
 
OKRUH 3: INTERAKCE MEZI NOVINÁ ŘI A ZDROJI 
 
Musíte častěji kontaktovat sama zdroj, nebo si vás zdroj najde sám? 
Ne, to spíš já vyhledávám. Přece jenom jsme v zahraničí.  
 
Ale pokud vás zdroj kontaktuje sám, jakou volí formu? 
Bývají to třeba, co týká zahraničí, ambasády, ty vám to pošlou – italská posílá 
newsletter a pak pozvání na různé akce, francouzská pozvání plus zatelefonuje. Taky se 
vídáme třeba jednou za dva měsíce, dáme neformální schůzku, víme, co se přibližně 
děje, kdy kdo může přijet, nějaký ministr, a jestli je šance ho získat na rozhovor – to se 
všechno projednává dopředu. 
 
Jsou některá „volání“ zdroj ů, která už cíleně z nějakého důvodu ignorujete? Třeba 
vás to obtěžuje... 
(rázně odmítavě) Neignoruju, protože každá zpráva v sobě nese jinou zprávu. Když 
vím, že je to nějakým způsobem zanícená organizace, která je extrémní v určitém 
způsobu, tak u té se podívám, jaký má názor na určitou věc a jak dotáhla do extrémů 
určitou záležitost, může to být třeba protievropská, nebo naopak silně levicově 
orientovaná, tak budu znát aspoň argumenty jakoby těch krajů – těch extrémů. Takže 
přečtu, případně vyhodím, ale ne že bych něco apriori mazala, když by mě něco 
otravovalo, tak si zruším příjem. 
 
Existují nějaké zdroje, které vás samy zásobují informacemi i týdny dopředu? 
Třeba nějaký politik... 
No tak určitě newslettery z Evropské unie, z Evropské komise. Ono většinou ten svět už 
dneska není dopředu naplánovaný, takže málokdy dostáváte věci dopředu. 
 
Co pro vás osobně znamená, že je zdroj důvěryhodný? 
Musím s ním mít zkušenost, která mi potvrdí tu informaci, kterou mi dává. Nikdy 
neberu jednu informaci, aniž bych ji neověřila jinde. Takže když ho neznám, tak to 
ověřuju na vícero stranách, může to být informace z agentury, stane se, že jedna 
agentura napíše věc jinak a udělá tam chybu, to se děje. Postupně pak už víte, že jedna 
agentura je chybovější než druhá, takže si na ni dáváte pozor, totéž s těmi 
francouzskými novináři, ne že by byli chybovější, ale jsou někteří nakloněni levici, 
někteří jsou nezávislí. Takže po zkušenostech. 
 
Používáte jako zdroj i hlas lidu, tzv. vox populi? Kde tyto informace berete? 
Primárně určitě průzkumy veřejného mínění. Potom, když nejsem v terénu přímo, tak se 
spolehnu i na citace konkrétních lidí, které jsou v agenturách nebo v denících a vždycky 
uvedu zdroj. A citace pod články – sama víte, jakou mají u nás úroveň – ale stalo se mi, 
že jsem to jednou využila, nebo dvakrát, při psaní o takové technické záležitosti, jako 
jsou vysílače v Paříži, které jsou jako první na světě, lidé se tam vzbouřili proti tomu, 
aby měli ložnici u vysílače. No a tam ty komentáře jsou takové odbornější. Takže tam 
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myslím, že jsem se i inspirovala, ale myslím, že jsem neuvedla přímo jakoby tu citaci 
konkrétně. 
 
Do výběru témat vám nadřízený nemluví. Ale setkala jste se někdy s tím, že by 
vám mluvil do výběru zdroje? 
Nadřízený samozřejmě může, ale většinou jsme specializovaní na své oblasti. On, 
kdyby náhodou četl třeba v německém deníku něco, tak mi to doporučí, ne že by mi do 
toho mluvil. Dá mi to prostě, ať si to taky přečtu. 
 
Zmínila jste, že zdroje ve Francii jsou někdy silně politicky vyprofilované. Hledíte 
při výběru svého zdroje na to, jakou má politickou příslušnost? A máte pocit, že je 
deník, ve kterém pracujete, nějak politicky vyprofilovaný? Ovliv ňuje to nějak vaši 
práci? 
Rozhodně. Když jsem přímo ve Francii a popisuju politiku, tak samozřejmě se dívám, 
jestli ten člověk, jestli je to novinář z deníku Libération, jestli je to novinář z týmu 
Bayroua3 nebo Françoise Hollanda4, tak to jsou prostě úplně jiná témata, že jo. 
 
A máte pocit, že je deník, ve kterém pracujete, nějak politicky vyprofilovaný? 
Ovlivňuje to nějak vaši práci? 
Já myslím, že primárně jsme považováni za pravý střed, nebo středový až do pravého 
středu, ale vychází u nás články… (zamyslí se) Jako rozhodně vám nikdo nemodeluje 
ten váš názor. Každý může napsat, co cítí, a je možné, že někdy nás osočují, že 
nadržujeme levici, jindy nás osočují, že píšeme vyloženě pro pravici, takže politici by 
na to měli asi jiný názor, na to naše… (nedokončí větu) 
 
Při své práci jste se setkala s řadou zahraničních zpravodajů. Používali jste 
podobné zdroje? Pokrývali jste podobná témata? 
Ano, ano, ano. 
 
A spolupracovala jste někdy s jiným zahraničním zpravodajem? Mohli jste si 
třeba vyměnit kontakty a informace. Z kterých zemí ti zpravodajové třeba byli? 
Ano, rozhodně. V Unii ze všech. Protože tam se tvoří různé koalice politické, takže 
v jednu chvíli je pro vás zajímavé, co se děje ve Švédsku, protože Švédsko s vámi 
podporuje určitou politiku, takže jsme ve spojení se švédskými novináři, i oni k nám 
chodí, aby zjišťovali pozice. Totéž jindy s polskými, jindy s dánskými, jindy jsou to 
Francouzi, jindy Němci, někdy Italové. Takže tam je to… (pokrčí rameny) A zvlášť ten 
Brusel je takový zvláštní svět. 
 
Vyměňovala jste si v zahraničí informace a kontakty i s jinými českými 
zpravodaji? 
Rozhodně je to s nimi konkurence. I když jinak se chováte ke kolegovi, který je ze 
stejného média jako vy a jinak se chováte k někomu, kdo dělá rádio a televizi, protože 
oni mají jiné vysílací časy a zajímají je jiné věci a nestihnou do těch svých příspěvků 
dát tolik informací jako vy, takže je možné, že někdy můžete spolupracovat, protože 
nesoupeříte vlastně ve všem. Ale když by to byla aktualita, kterou chcete mít dřív než 
ostatní, tak jim ji neřeknete absolutně.  
 
                                                           
3 François Bayrou – francouzský politik, demokrat, proti Sarkozymu kandidoval ve volbách 2007 
4 François Hollande – francouzský politik, socialista, proti Sarkozymu kandidoval v roce 2012 a nahradil 
ho v prezidentském úřadě 
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Máte nějaký svůj hlavní zdroj p ři tvorb ě zpráv o prezidentovi Sarkozym? 
Tak přímo v Bruselu jsem chodila i na jeho tiskovky, když tam byl na summitu. Když 
jezdím do Francie, tak se setkávám… Mám to štěstí, že jednou ročně tam můžu jet na 
takovou tiskovou cestu pro novináře z celé Evropy, takže se potkáváme přímo 
s politiky, s analytiky, s politology, přímo s lidmi z těch štábů – volebních teď zrovna 
v tu chvíli. 
 
Takže s prezidentem Sarkozym jste se viděla. Je pro vás jako pro novináře možné 
být v nějakém pravidelnějším kontaktu s někým z jeho okolí? Napadá mě třeba 
tiskový mluvčí. 
Ne, to ne. Ale jeho okolí je de facto česká ambasáda tady. Takže ti vlastně znají názory 
Élysée5 a když jsem potřebovala vyjasnit situaci kolem referenda, které tady hodně 
rezonovalo, referendum kolem fiskální smlouvy, tak u nich jsem našla vysvětlení, nebo 
respektive odkaz. Řekli mi – výborně je to rozepsáno ve Figaru tehdy a tehdy a náš 
názor je ten a ten.  
 
Odebíráte newslettery z Elysejského paláce? 
Ne, ale jsem na jejich Twitteru.  
 
A máte nějaké své zdroje přímo ve Francii? 
Mám, mám. Právě my dostáváme i na těch cestách vlastně kontakty na ty analytiky a 
můžu udělat i rozhovor na dálku, politology, různé šéfy analytických center a i 
konkrétní novináře. 
 
Čerpáte také z francouzských médií? 
Nejčastěji chodím asi na tři: Le Point – to je týdeník, ale má výbornou webovou 
stránku, tedy, onlinové zpravodajství – Figaro, Le Monde a někdy, když chci určitou 
věc odlehčit, mít jednodušeji podanou, tak Parisien. Le Parisien. No a někdy, mnohdy je 
dobré se na tu francouzskou politiku ještě i podívat z anglického pohledu, protože oni ty 
zahraniční záležitosti vlastně taky zjednodušují, takže se podívám na francouzské 
zpravodaje anglofonních deníků. 
 
Pokud se stane nějaká nepředvídatelná událost, třeba zemře prezident Sarkozy, 
nebo spadne letadlo, což už se ostatně několikrát stalo, a vy budete chtít exkluzivní 
informace, kam se obrátíte? 
Když je taková velká kalamita, tak se nebaží po exkluzivních informacích, to stačí 
prostě ty záležitosti z místa. Informace z místa, co nejvíc detailů. Všechno bych to jela 
asi přes francouzské servery, protože v tu chvíli mají všichni spoustu práce a ta 
exkluzivita je úplně zbytečná, protože ten policista předstoupí, řekne, kolik je raněných 
a vy ho nepotřebujete mít osobně, takže agentury. 
 
Máte v redakci zapnuté permanentně nějaké médium? 
Ne. Ne, protože jsme všichni v open space. Na velícím pultíku mají, takže několik 
televizí byste tam našla, velkoplošných obrazovek. Ale přímo já ne a přímo v našem 
oddělení ne, protože spíš je ta tendence soustředit se na tu práci, protože spousta lidí 
tam pracuje i s bagristickými sluchátky a poslouchají a přepisují rozhovory, takže ne. 
 
Když tam ty televize jsou, tak co tam jede za programy? 

                                                           
5 Palais Élysée – sídlo francouzského prezidenta 
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Vždycky mají jednu českou zapnutou, myslím, že ČT24 a pak mají CNN, BBC – podle 
toho, co se zrovna děje, co zrovna sledují. Jestli je to výsledek sportovního zápasu, tak 
mají sportovní kanál a jestli se čeká na prohlášení Obamy, tak je to CNN. 
 
A už se někdy ta televize stala vaším prvotním zdrojem? Že vám někdo řekl – 
Podívej se, co jede na BBC! A vy byste to pak začala řešit. 
Jo, to ano. 
 
Čerpáte někdy informace z Wikipedie? 
Čerpám. Ve chvíli, kdy potřebuji třeba informaci do boxu k článku, takovou 
životopisnou, ale taky si to ověřím na dvou místech, protože tam není vždycky všechno 
aktuální nebo správně. 
 
Používáte tedy při získávání informací o prezidentovi Sarkozym spíše internet, 
nebo jiný způsob komunikace? Ale tam asi záleží na místě, jestli jste tady nebo 
venku… 
Určitě. Ale jinak je to internet a když jsem na místě, tak můžu psát věci přímo z terénu, 
po osobních kontaktech. 
 
Přátelíte se s prezidentem Sarkozym na sociálních sítích? Vy jste říkala, že ho 
sledujete na Twitteru, ale máte ho třeba v přátelích na Facebooku? 
Ne. (říká razantně na téma Facebook) Já nemám Sarkozyho (myšleno na Twitteru), já 
mám Elysejský palác. 
 
A už se vám někdy stalo, že byste na něco kápla na tom Twitteru a pak byste to 
zpracovávala dál? 
Určitě, určitě, čím dál tím víc. 
 
Psala jste někdy na tiskové oddělení Elysejského paláce? 
Ne, ne, to je, docela bych řekla, předem zbytečné. Určitě je lepší se zeptat lidí, kteří jsou 
blíž vám než takhle vzdáleného zdroje, navíc který vás nezná. A už jenom s tím, jak 
jsme se několikrát marně pokoušeli o rozhovor se Sarkozym, tak prostě vím, že nejsme 
priorita. 
 
 
OKRUH 4: TISKOVÁ AGENTURA JAKO ZDROJ V KONTEXTU 
GLOBALIZACE 
 
Pracujete s materiály tiskových agentur? 
Mám k dispozici agentury Reuters, ČTK, AP. Dál si projedu francouzské weby, 
onlinové stránky deníků a týdeníků a vlastně to je všechno. Ještě kromě těch agentur 
bych tam přidala, že co daleko víc používám než třeba vloni, jsou blogy mých různých 
kolegů novinářů, protože jsou to novináři deníků, ale zároveň si vedou blog, kde 
napíšou názorově vyhraněné věci – a plus Twitter a Facebook, protože na Facebook 
vkládají taky ty svoje blogy, takže to jsou pro mě nové zdroje informací, které někdy 
převáží i ty agentury. 
 
Myslíte si, že servis tiskové agentury může plně nahradit přítomnost zpravodaje na 
místě dění? 
No, oni taky mají zpravodaje na místě…  
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To jistě ano. Ale jde o to, že podle některých odborníků jsou vlastně v době 
globalizace světa, k čemuž agentury hojně přispívají, zpravodajové trochu 
zbyteční. Vždyť co dá zpravodaj textu víc než agenturní servis? 
Ne, ne, to nelze takhle zjednodušit, protože vy potřebujete často ten český pohled, navíc 
ty překlady z angličtiny jsou tak jednoduché, že vždycky máte u každé odpovědi, že 
řekl, řekl, řekl a vy tam nemáte vůbec ten pocit. A ty noviny často musí mít, musí mít… 
Musíte mít nějaký pocit, když je čtete, a tu přítomnost toho místa dokážete udělat 
skutečně jenom, když jste tam osobně, z těch agentur nečiší. Ty agentury jsou skutečně 
takové chladnější. I proto, že jsou agentury, musí informovat méně pocitově a spíš dávat 
fakta. A jako feature nebo záležitost, která vám pohne ostatním, tak to uděláte, až když 
jste tam osobně. 
 
 
OKRUH 5: ZAHRANI ČNÍ ZPRAVODAJ JAKO ZDROJ REDAKCE 
 
Vraťme se ještě k těm zpravodajům. Kolik jich má vaše redakce? 
Nemáme ani jednoho. Ale cestujeme hodně. Protože ne všechny země jsou tak 
zajímavé, že byste si o nich přála číst každý den v novinách, takže bychom to naplno 
nevyužili. Navíc celý trh jde dolů, i ve světě, takže těch financí je méně, ale když jsou 
důležité věci, předvolební kampaně, tak rozhodně jezdíme, plánujeme, a někdy je to… 
(usměje se) Já myslím, že je to užitečnější, protože vám zůstává ten český vhled na věc 
a naprogramujete si ty věci na husto a čerpáte třeba (zamyslí se) – z toho týdne píšete 
ještě tři týdny. 
 
A jak často vy se dostanete ven během roku? 
To je strašně výkyvové. Teď poslední tři týdny jsem byla ve třech zemích. Takže teď to 
bylo intenzivní a další, tipuju dva tři týdny, se nedostanu nikam. Možná na měsíc 
nikam, ale pak se může stát, že se bude otvírat třeba muzeum Enza Ferrariho v Modeně 
a protože umím italsky, tak mi řeknou třeba ze středy na pátek, jestli bych nejela a tak. 
Takže všechno je ad hoc. 
 
Jak jste se vůbec stala zahraniční zpravodajkou? 
Nevím. Asi ty jazyky, no. Ale já jsem studovala ve Francii taky, i v Itálii, takže to tak 
bylo přirozené, spontánní. Ve Francii jsem studovala rok na Fondation des journalistes 
en Europe, ale to už neexistuje, to byla nadace pro novináře a ta skončila dva roky po 
nás, takže to byl rok 2002. A pak jsem tam rok pracovala v agentuře Reuters.  
 
Platí ve vaší redakci, že na pozici zpravodaje se musíte tzv. propracovat? Já mám 
dojem, že třeba do domácí redakce se člověk dostane jako absolvent snadněji. 
Určitě. Vždycky to dají až lidem, kteří nějakou dobu pracují ve Frontě. Přece jenom to 
znamená, že ten člověk musí být schopný se zorganizovat i na cestách, že jako je to 
daleko náročnější než tady v práci.  
 
Setkala jste se i se zahraničními zpravodaji. Už jsme to ostatně nakously. Máte 
pocit, že jsou s nimi čeští zpravodajové na srovnatelné úrovni?  
Určitě, určitě. Úplně jako vidíte, že ten svět je stejný. Je možný, že třeba v těch starších 
zemích, co jsou delší dobu v Unii, myslím ty západní, mají ty zpravodaje mnohdy 
takové usedlejší, u nás je to taková rychlá mladá vlna a oni jsou často v oblecích – a 
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ještě je to taková jako honorace. Protože to už bývalo ke konci kariéry, kdy už byl 
člověk jako v tak vypjatých místech, jako je Brusel nebo Paříž – v podstatě za odměnu. 
 
Měla jste někdy pocit, že zahraniční zpravodaj měl lepší přístup ke zdrojům než 
vy?   
Ano. No, ale to nemůžete říct hromadně, jo? Vy máte stejný přístup asi jako Švédové a 
Dáni, ale když budete Francouz nebo Němec, tak určitě už jenom velikostí vaší země, 
velikostí vašeho média jste prostě oslovení, nebo se vám věnují víc. Ale i mně se stalo, 
že prostě určitý eurokomisař chce oslovit, den dopředu dát nějakou informaci, třeba o 
roamingu, že bude zlevňovat, tak osloví tři média – a je to Financial Times, je to Le 
Monde – tím pokryje Francii, tím pokryje anglosaský svět. A Mladá fronta DNES. 
Prostě oni se rozhodují tak, jak chtějí, aby ta informace se šířila. Ale je pravda, že 
zpravodaj Economistu, ten v podstatě co… Ten má schůzky… Každou hodinu má jinou 
schůzku a úplně si ho předbíhají, jo, ten nemusí ani rozdávat vizitky. 
 
Máte pocit, že je něco, co kdybyste měla, mohla byste lepší zdroje získat? Napadají 
mě finance, asistent, posila... 
Určitě, určitě. Když jste v cizině… Když byste byla třeba ve vzdálenější cizině, kde 
potřebujete třeba tlumočníka, jo, tak samozřejmě, že ty týmy CNN a BBC, to je prostě 
úplně jiná práce. A dostanou se na válečná místa nebo na místa pohrom daleko dřív než 
ostatní. Česká televize, ta třeba využívá taky nějakou společnost, která jim řekne přesně, 
přímo jim dá do GPSky, kam mají dojet a z toho pohledu mají nejlepší záběr na spadlé 
letadlo a podobně. Takže to je úplně něco jiného, než když já musím intuitivně. Na 
druhou stranu – já se neživím obrázky, takže to mám snazší, no. 
 
Pokud jste v zahraničí vybírala informace o prezidentovi Sarkozym, setkávala jste 
se s požadavkem, abyste volila raději zprávy, které mají nějakou vazbu na Českou 
republiku? 
Ne, ne. Protože ne všechno se týká České republiky, někdy musíte znát tu nadstavbu, 
zahraniční politiku, orientaci vůbec celé Evropské unie a zvlášť, když se to týká České 
republiky, tak je dobře být na místě, protože ve chvíli, kdy vám ruší dotace, tak se… 
Tak máte po ruce toho mluvčího, toho eurokomisaře, tak se to dělá. On vám řekne něco 
oficiálně, ale pak zajdete do kavárny na kafe a on vám řekne – počkejte tak čtyři týdny, 
sejdeme se tehdy a tehdy – a pak se ještě můžete sejít s dalšími velvyslanci, můžete 
vědět, jestli máte podporu těch ostatních zemí v tom podhoubí diplomatickém – naopak, 
tam je hodně důležité být. 
 
 
OKRUH 6: NASTOLOVÁNÍ AGENDY V RÁMCI MEDIÁLNÍ ORGANI ZACE 
 
Máte pocit, že jsou ve vaší redakci někdy nastolována témata ve prospěch vašeho 
nadřízeného, případně majitele deníku? 
Ne, ne, (říká velmi rozhodně) to právě u nás vůbec není cítit. Vůbec nevím, co majitel 
chce – a to je správně. Já to vůbec o něm nemám vědět. A nevím o něm. Majitel je pro 
mě neviditelný de facto. 
 
Ovlivňují váš výběr zdroj ů finance? Máte pocit, že s větším množstvím peněz byste 
si mohla zajistit lepší zdroje? 
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Omezují. Protože jsme měli víc agentur a máme jich méně. Máme méně předplatného 
novin, ale zas spousta věcí se nahradila těmi sociálními médii, takže našla se náhrada, 
ne že by vám to chybělo úplně. 

 
Nicolas Sarkozy je považován za jednoho z největších mediálních manipulátorů. 
Berete toto na vědomí při své práci?  
Určitě. Určitě si pamatuju, když vyhodil… Nebo, respektive vyhodil. Po nepříjemných 
otázkách byl dlouholetý moderátor Patrick Poivre d´Arvor vyhozen. Potom víme, že 
jsou tam určité souvislosti mezi nově dosazenými moderátory, zejména v televizi, a jeho 
stranou. Takže určitě – i několikrát jsem to psala. Ačkoliv nedělal zákony jako 
Berlusconi, tak v podstatě má obšancovaná média. Vím, že když se dívám na Le Figaro, 
že je to de facto hlásná trouba UMP6, takže s tímhle ohledem to píšu. 
 
 
OKRUH 7: VLIV PROPAGANDY A IDEOLOGIE MÉDIA NA VÝB ĚR 
ZDROJE 
 
Jste příznivcem politiky Nicolase Sarkozyho? 
Jako příznivcem politiky… (váhá) Do určité míry. Jako v něčem bych se s ním určitě 
shodla a zejména ty proslovy, co dává v televizi, tak jednou jsem si říkala, že bych si 
přála, aby takhle mluvil i náš premiér. Ale nemůžu asi souhlasit se vším, ale chápu je. 
Chápu je v imigrační politice, chápu je s tím vystěhováváním Romů, ale pak jste v těch 
kempech a cítíte, že je to taková populistická politika, že to neřeší situaci, že je spíš 
nutné něco s tím udělat jiným způsobem, ale to je zas strašně těžké.  
 
Myslíte si, že se smýšlení redakce ztotožňuje s politikou Nicolase Sarkozyho? 
Vůbec nedokážu odhadnout, protože něco jako jednolité smýšlení redakce neexistuje. 

 
Pocítila jste někdy, že byste měla některé informace zamlčet? 
Ne. Protože já se zas nedostanu k takovým nějakým, co by zadělaly na skandál. 
 
A máte pocit, že negativní informace o Sarkozym jsou více žádané než pozitivní 
informace? Říká se přece, že negativní informace táhnou... 
Ne, mně přijde, že tam ty negativní, respektive, nějakým způsobem vyčuhující 
informace, což často jsou ty negativní, táhnou spíš na té domácí scéně, že u toho 
zahraničí si ráda přečtete i nekonfliktní článek, který vás obohatí, rozšíří znalosti, obzor. 
Takže neviděla bych… (zamyslí se) I když Francouzská ambasáda na to patrně bude mít 
jiný názor, tak protože je to zostřenější, přece jenom to vnímání přes hranice, takže 
častěji napíšete tu věc černo-bíle a nemáte v hlavě prostě všechny politické tlaky a 
nesnažíte se příliš manévrovat, napíšete, že něco udělal dobře nebo špatně, což je pak 
samozřejmě vnímáno negativně. U nich. 
 
Považujete Lidové noviny za konkurenční médium? 
No jeee. Ano, v mnoha ohledech v našich redakcích. To víte, že ano. 
 
Takže tam ani nedochází k nějaké výměně informací? Že by se řeklo, že pojede 
jeden zpravodaj a dá to těm i těm… 
Ne. Ne. (razantně) 
                                                           
6 UMP – Unie pro lidové hnutí, francouzská pravicová strana, bývalým předsedou je Nicolas Sarkozy 
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OKRUH 8: SILNÝ ZDROJ JAKO NASTOLITEL AGENDY 
 
Pokud získáte informace přímo z Elysejského paláce, budete mít potřebu je dále 
ověřovat? 
Nemám, protože oni vlastně hlásají politiku té vlády a to znamená – ta vláda něco říká 
navenek, proč bych si to ověřovala. Ta vláda mi říká, co chce udělat, takže tam jsou 
záměry zákona a já už je nepotřebuju ověřovat. Já řeknu – vláda chce udělat to a to, 
jestli to projde parlamentem – patrně ano… 
 
Máte vy sama aktuálně nějaký zdroj z francouzského politického prostředí? 
No tak, mám, ano. Máme mluvčí těch všech tří nebo čtyř hlavních prezidentských 
kandidátů. Tak to vím, že jim můžu zavolat – těm mluvčím nebo těm členům těch týmů.  



 XII

ROZHOVOR č. 2 

Jméno:  Jaroslav Zbožínek 

Deník:   Právo 

Pozice:  zahraniční redakce 

Zahr. zpravodaj: Německo (na přelomu 80. a 90. let), dále jen krátkodobě 
Evropa a Blízký východ 

Jazyky:  angličtina, němčina, francouzština, ruština 

Vzdělání:  vysokoškolské (historické zaměření) 

Vznik rozhovoru: březen 2012 

 

OKRUH 1: GATEKEEPING 
 
Pane Zbožínku, kdo v redakci rozhoduje o tom, která témata se budou 
zpracovávat? 
To se řeší ráno na poradě, kde se sejdeme a vezme se plán Četky, případně to, co má 
konkurence, pokud jsme něco zapomněli, někdo poslouchá ráno rozhlas, tam jsou taky 
aktuální témata, podíváme se třeba na agenturu DPA, kterou dostáváme a která má taky 
svůj plán, podíváme se na servery, ty hlavní, to je BBC, CNN. Podíváme se na servery, 
můj oblíbenej je francouzská verze Yahoo, tedy Yahoo France, a na poradě se to tak 
nějak semele, že řekne nejprve služba, co jsou hlavní témata podle Četky a potom je 
takové kolečko, kde každý redaktor, který nemá volno, nemá dovolenou a je přítomen, 
tak řekne ještě, co on objevil, a řekne se – ano nebo ne nebo ano v takovým rozsahu, 
ano s fotkou a tak. Samozřejmě v průběhu dne se to potom může měnit, protože přijde 
nějaká důležitá zpráva, plácnu – spadne concorde a všechno je jinak, devadesát procent 
zpravodajství se pak věnujete té události.  
 
Jaká kritéria musí splňovat zpráva, abyste si mohl být jist, že určitě bude 
publikována? 
Samozřejmě aktuálnost, zajímavost, obecně platí, aby to bylo zajímavé pro čtenáře, 
protože fungují tady tržní principy a nikoho nezajímají třeba nějaký procedurální bitvy 
mezi Evropskou komisí nebo Evropským soudem, samozřejmě pokud se to netýká nás 
nebo není to z jinýho důvodu důležité, ale důležité je to, co zajímá čtenáře. A 
samozřejmě smyslem je informovat a informovat zajímavě, pokud možno. Ale i to 
rozhodnutí z porady ještě není definitivní, protože jak jsem říkal, ono se to přes den 
vyvíjí a potom třeba se sejde, že těch zpráv je večer hodně a ta služba, editor, který tu 
stránku sestavuje dohromady, tak se potom ještě radí s vedoucím rubriky jako co ano a 
co necháme stát, nebo co může počkat a pak se to zaktualizuje, nebo prostě to zůstane 
stát a pak se to vyhodí, protože je to neaktuální. To se rozhoduje až večer. 
 
A můžete vy osobně ovlivnit, že se ta či ona zpráva dostane do tisku? Nebo má váš 
nadřízený vždy hlavní slovo? 
Já jako redaktor ne, to se potom řeší na úrovni toho editora, ten o tom rozhoduje, 
popřípadě po poradě s vedoucím rubriky.  
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Máte pocit, že je ve vašem deníku zahraniční zpravodajství odsouváno na úkor 
zpravodajství domácího? 
Samozřejmě, lidi více zajímá domácí problematika a je logické, že domácí stránky mají 
více prostoru – ne jenom politika, ale třeba i policejní, zatímco u nás třeba to zahraniční 
s policejní tematikou se schází jakoby v zahraniční redakci. Nemám pocit, že by to bylo 
nějak… Řekl bych, že je to přiměřené, máme většinou tři, někdy dvě stránky. 
 
Dostal jste se někdy do konfliktu se svým nadřízeným kvůli tomu, že jste měli 
rozdílný názor na to, co by se mělo dát do zpráv? 
Ale to je naprosto normální, to je samozřejmě provozní záležitost, ale to není nějak ve 
zlým. Samozřejmě. 
 
Jsou některá témata, v souvislosti s francouzským prezidentem, o kterých píšete 
rád? 
No tak, Francie sama o sobě je zajímavá země a tudíž i její prezident, který má navíc 
pozici silného prezidenta, na rozdíl od Německa, nebo troufám si říct od našeho 
prezidenta, že je tak trochu americký prezident, de facto předseda vlády. Takže tím je 
zajímavej. Samozřejmě jeho manželka a od – kdy se narodila – od listopadu? Malá 
Giulia7. A teď samozřejmě předvolební boj. 
 
 
OKRUH 2: MEDIÁLNÍ RUTINY 
 
V kolik hodin je ve vaší redakci porada? 
My začínáme o půl jedenácté. Trvá to tak půl hodinky, někdy 40 minut, někdy 25 
minut, ale v průměru půlhodina. 
 
A v kolik hodin je ve vaší redakci uzávěrka? 
Uzávěrka prvního vydání je, ono se to mění, ale v zásadě je ve 20:50, druhé vydání, to 
bývá tak někdy kolem jedenácté, čtvrt na dvanáct večer. S tím, že v pátek je to všechno 
dřív, protože v sobotu má Právo nejvyšší náklad. Tuším, že má více než Blesk, ale to si 
nejsem jistý. A aby se to stihlo vytisknout, tak z technických důvodů ta první uzávěrka 
bývá už někdy tak kolem osmý, před osmou hodinou. A vkládá se ještě magazín do 
toho. 
 
Předpokládám, že pokud vydá Nicolas Sarkozy nějaké zásadní prohlášení 
dopoledne, do novin se dostane bez problémů. Ale jak to bude v případě, že to 
prohlášení bude až večer? Takový problém asi řešíte primárně v případě 
amerického prezidenta… 
Tam je to i daleko horší, protože tam je posun času, ve Francii mají stejný čas jako my, 
ale zas záleží, jak je to důležité prohlášení, navíc Francie není jenom Sarkozy, to je 
teďka střílečka v Toulouse8, že, protože o tom se hodně psalo… Musí to být důležité, 
pokud je to prohlášení, já nevím, k jaderné energii, byť nás to hodně zajímá, tak to zas 
není téma – může se říct, to počká jeden nebo dva dny, případně to potom zamontujeme 
do něčeho jinýho. To jako není něco, co by muselo bejt titulek.  
 
 
                                                           
7 dcera Nicolase Sarkozyho a Carly Bruni-Sarkozyové (narozena 19. října 2011) 
8
 Atentátník Mohamed Merah zabil ve jménu islámu před židovskou školou v Toulouse v březnu 2012 
čtyři lidi, pár dnů předtím zavraždil tři výsadkáře. 
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Dáváte přednost odlehčeným nebo seriózním tématům o prezidentovi Sarkozym? 
Samozřejmě musí být i odlehčenější, musí to být čtenářsky přitažlivé, protože čtenáře 
určitě více zajímá, s prominutím, nějaký drb o Carle Bruniové než prohlášení 
francouzského ministra průmyslu ke konjunktuře za čtvrté čtvrtletí loňského roku, ale i 
ty odlehčené informace, chcete-li bulvární, musí být seriózní a ověřené, jako odlehčené, 
bulvární tématem, ne věrohodností informací, to v každém případě musí být co nejvíce 
ověřený, co nejvíce pravdivý. Nesmí to být prostě vyslovenej blábol, vyslovenej 
nesmysl. 
 
Myslíte, že má informace o prezidentovi větší šanci na uveřejnění, cítíte-li 
v události určitý vývoj? Můžete v takovém případě přispět k rozhodnutí o 
uveřejnění? 
Definitivní slovo má vždycky editor, kterým jsem taky jednou za týden nebo za čtrnáct 
dní, případně po poradě s vedoucím rubriky, když je něco spornýho, ale rozhodující 
slovo vždycky má ta služba.  
 
Ale předpokládám, že přihlédnou k tomu, když vy jim řeknete, že v tom tušíte 
nějaký zvrat nebo vývoj… 
Takhle – kdybych to tušil já, tak myslím, že to vytuší i ta služba, kdyby to jako hodně 
zavánělo. U nás navíc působí ještě jeden mechanismus, dělá se i druhé vydání pouze 
v případě, kdy jsou zásadní záležitosti, to znamená, že se nemění, když jsou třeba – 
v Palestině je deset mrtvých a najednou jich je sedmnáct, tak kvůli tomu se stránka 
měnit nebude. Něco jinýho by bylo deset a sto třeba, protože posílání té stránky, je to 
z finančních důvodů, ona ta výroba něco stojí, tím spíš, kdyby se měnila barevná fotka. 
Když se mění jenom černobílá, je to o něco levnější, když se mění barva, což se dělá, 
pokud možno spíš nedělá, z finančních důvodů. To stojí daleko víc peněz, takže i 
tohleto tady sehrává určitou roli, ale já mám pocit, že tohle bude i v jiných denících. 
Samozřejmě, když je to bomba informace, tak jako se nehledí na nic a dávají se aktuální 
věci.  
 
Do jaké míry dokážete v předstihu naplánovat, o čem budete v souvislosti 
s francouzským prezidentem informovat? Vy jste říkal, že se řídíte například 
plány ČTK, ale jsou ještě nějaké jiné zdroje, ze kterých si tvoříte tu představu? 
Tak nějak se vychází z plánu ČTK, už jenom proto, že ho mají všichni ostatní a lze 
očekávat, že i oni o tom budou informovat, ale samozřejmě o důležitých věcech budeme 
informovat i bez plánu ČTK, protože těch zdrojů je víc. Prostě ráno si redaktoři sjedou 
ty svoje hlavní servery a navíc ještě u nás je to třeba tak, že vedoucí rubriky, Lubor 
Kazda, ráno doma poslouchá Radiožurnál, našel v něm nějaké zalíbení, kde mimo jiné 
Honza Šmíd často informuje o Francii. 
 
A jsou některá témata ohledně Sarkozyho, o kterých informujete hodně často a 
některá, o kterých neinformujete vůbec? 
Tady platí kritérium zajímavosti, důležitosti, samozřejmě o nějakých 
vnitrofrancouzských nebo vnitrostranických uvnitř UMP, tak to tady asi nikoho 
nezajímá, nějaký tahanice mezi dvěma křídly UMP, pokud to nemá ovšem vliv na výběr 
prezidentského kandidáta, nebo na nějakou velkou přestavbu vlády. Jestli nějaký 
jednotlivý ministr nebo státní tajemník, to celkem jako nikdo… (odmítavě pokýve 
hlavou) Jo, kdyby to mělo dopad na obsazení funkce ministra zahraničí, tak to už jako, 
řekněme na jedňák a dvoják, to už by se sneslo.  
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OKRUH 3: INTERAKCE MEZI NOVINÁ ŘI A ZDROJI 
 
Stává se vám často, že vás samy kontaktují nějaké zdroje? 
S francouzskou ambasádou jsme ve velmi živém kontaktu, s tiskovým tajemníkem i 
s velvyslancem, loni tuším, že tady byl dokonce na chatu na Novinách u nás, ale nikdy, 
aspoň tedy z francouzské strany, to nikdy není tak, že by si stěžovali nebo poukazovali 
na nějaké chyby, naopak francouzská ambasáda velmi ctí prostě svobodu médií, ale 
můžu říct, že – protože nedělám jenom Francii, dělám třeba i Řecko a Turecko, a nebo 
občas hrábnu i do Blízkého východu do Izraele – a v případě Izraele se mi jednou stalo, 
že se jim něco nelíbilo. Tak mi volali jako, ale vždycky je to jako opatrně, že to bylo 
nepřesný nebo takhle. Ale že by jako nějak tlačili, nebo něco, to jako určitě ne. (zamyslí 
se) Jo, někdy projeví zájem, že by rádi uveřejnili nějaký autorský článek nějakého 
ministra před návštěvou, tak obvolávají deníky a s některým se dohodnou, někdy to 
vyjde u nás, někdy ve Frontě. Ale rozhodně ne že by jako nějaká stížnost nebo nějaká 
kritika. Ne, ne.  
 
Existují nějaké zdroje, které už cíleně z nějakého důvodu ignorujete?  
Spamy chodí, ale to jsou spamy asi jako dostává každý – na švýcarský hodinky, na 
software nebo na viagru. Protože není problém si sestavit mailovou adresu – a to 
dostáváme všichni tak nějak. Ale pokud jde... (zamyslí se) Ze zdrojů nebo lobbistických 
skupin, snad ani ne. Pravidelně dostáváme maily od Francouzské ambasády, která nám 
přeposílá důležité vládní dokumenty, ale to je vždycky s nějakým časovým odstupem – 
třeba důležitý proslov Sarkozyho k francouzskému vojenskému jadernému arsenálu, tak 
to třeba přijde po třech dnech. Samozřejmě agentury už to dávno měly, i my jsme o tom 
informovali, ale oni nám to ještě pošlou, tak když to má jako nějakou větší hodnotu, tak 
si to schovám do archivu, když ne, tak se to smaže. 
 
Co pro vás osobně znamená, že je zdroj důvěryhodný? 
Samozřejmě vychází se z toho, že renomované světové agentury, tedy AFP, Reuters, 
DPA, AP, tak že jsou věrohodné. Nebo obecně tiskové agentury – pokud to ovšem není 
severokorejská KCA nebo takhle jako. Ale v zásadě třeba i ruský ITAR-TASS je brán 
jako seriózní agentura – dneska. 
 
Používáte jako zdroj i hlas lidu, tzv. vox populi? Kde tyto informace berete? 
Zajímá mě, jestli třeba sledujete i diskuze pod články… 
Díváme se na to, ale samozřejmě to tam nelze vždycky, výkřik nějakého čtenáře, napsat, 
protože na to nebývá místo. Důležitá je spíš reakce nějakého politika, pokud možno 
vláda a opozice, aby to bylo nějak vyrovnaný. 
 
Setkal jste se někdy s tím, že by vám nadřízený mluvil do výběru zdroje? 
V případě těchto jmenovaných agentur určitě ne, protože to je všeobecně bráno jako 
seriózní zdroje, což neznamená, že se agentura nemůže mýlit, ale tisková agentura to má 
vždycky vyzdrojované.  
 
Hledíte při výběru svého zdroje na to, jakou má politickou příslušnost? Ve Francii 
je přece jen všechno velmi politicky profilované… 
Pokud je to informace, plácnu, o tom, že nějaká restaurace dostala, nebo jí sebrali třetí 
hvězdičku a kuchař spáchal sebevraždu – michelinskou hvězdičku – tak tam 
nepotřebuju profilovat politicky. I Figaro je seriózní – konzervativní, ale seriózní deník. 
Pokud je to informace politická, tak se uvede – konzervativní deník Figaro napsal, že... 
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Nemusí být nutně vyvážen Libération, protože ho třeba momentálně nemáme, nebo 
některý informace, oni už to taky klíčují, že už to není úplně všechno přístupný na všech 
denících, teďka nevím, jak u kterých přesně, ale když je to komentář něčeho 
politickýho, tak se napíše pravicový Figaro nebo konzervativní Figaro k tomu napsal, 
aby se vědělo, kdo to tvrdí.  
 
Jak vy osobně byste popsal profil deníku, ve kterém pracujete? 
Já si myslím, že... Říkalo se – Právo, levicový deník. Já si to dneska až tak nemyslím. 
Ale to je můj soukromý dojem. Nakonec, na té komentářové stránce, tam je vidět, že 
tam se dává prostor různým názorům.  

 
Při své práci jste se setkal s řadou zahraničních zpravodajů. Jezdíte ještě pracovně 
ven? 
Tak ve Francii jsem byl služebně naposledy loni s Nečasem v Paříži, když se tam 
jednalo mimo jiné o... Byl u Sarkozyho a jednalo se tam mimo jiné o Temelínu, protože 
francouzská Areva velice stojí o tu zakázku, o dostavbu Temelína. Pak byl Nečas i u 
ministra průmyslu a obchodu, který tam za to zodpovídá, byl u premiéra Fillona a byl u 
Sarkozyho taky. Ale předtím jsem dlouho zase nebyl a teďko zase nedávno, asi měsíc, 
tak jsem byl v Palestině na Blízkým východě, což s Francií nemá nic společného. 
 
A na letošní prezidentské volby se pojedete podívat? 
Obávám se, že ne, protože volby budu trávit tady, budu mít služby na to. Protože ono, 
upřímně řečeno, stejně i v tý Paříži... Něco jinýho je udělat reportáž z ulice, ano, ale ten 
vlastní volební večer, stejně člověk sedí na hotelu a kouká na televizi, to můžu i tady – a 
je to otázka finanční.  
 
Spolupracoval jste někdy s jiným zahraničním zpravodajem? Vyměnili jste si 
třeba informace nebo kontakty? 
To se běžně dělá s novinářema – a třeba i s našima, když třeba jedeme, já nevím, 
s Nečasem nebo s Klausem někam, platí pravidlo určitý novinářský kolegiality, že 
nemůžeme být všichni všude, takže si to prostě předáme, informujeme se, mimo jiné i 
proto, aby ten druhej neměl doma malér. Tak, no.  
 
A setkal jste se třeba s tím, že z některé země byli ti zpravodajové třeba 
vstřícnější? Nebo naopak odtažití? 
Mně se tohle nějak nestalo a z těch cizích, ty k tomu nikdy nemají důvod, co jsem se 
někdy zeptal a co jsem chtěl, tak víceméně vyšli vstříc. Oni nemají důvod, protože my 
pro ně nejsme konkurence.  
 
Co je vaším hlavním zdrojem při tvorb ě zpráv o prezidentovi Sarkozym, když jste 
v zahraničí? 
No tak, to je ta tisková konference – to, co řeknou.  
 
A setkal jste se někdy osobně s prezidentem Sarkozym nebo s kýmkoliv z jeho 
blízkého okolí? Napadá mě třeba tiskový mluvčí… 
No samozřejmě, ale ne, že bych si s ním třepal rukou, to ne, ale viděl jsem ho. Viděl 
jsem Chiraka, no, Chiraka asi snad desetkrát. (usmívá se) 
 
A měl jste třeba možnost mluvit s tiskovým mluvčím od Sarkozyho, nebo jsou tam 
vůbec takové možnosti na těch tiskovkách? 
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Na tiskovkách určitě, ale tam nebyl důvod, tam mě spíš zajímali ti politici než mluvčí. 
Mluvčí mě zajímá ve chvíli, kdy třeba tady potřebuju něco vytelefonovat, ale většinou 
ani toho nezastihnete, většinou je to nějaký referent z tiskového, což asi znáte. 
 
A když tedy není třeba na tiskovce kontaktovat mluvčí, pak předpokládám, že 
Sarkozy asi dává prostor novinářským otázkám. Už jste nějakou položil? 
Takhle, já jsem tiskovku přímo se Sarkozym ani se Chirakem nezažil, protože... Když 
přijede do Paříže Merkelová nebo Obama, tak je tiskovka. Když tam přijede Klaus nebo 
Havel, tak tiskovka víceméně nebyla, protože my jsme pro ně malej stát a jim za to tak 
nějak nestojí, takže většinou to bylo tak, až na jeden jediný případ, většinou to bylo tak 
– byla jste aspoň na tom nádvoří v Elysejském paláci? Za tím provazem? Tak většinou 
to bylo tak, že na těch schodech se přivítají, potom rozloučej, Sarkozy respektive Chirac 
zalezou, přijde Klaus, Havel, Nečas a mluví víceméně sám. Jednou jedinkrát se stalo, že 
s Havlem přišel i Chirac, ale oba dva měli jenom statementy9. Přišli k tomu provazu a 
otázky nepovolili. Vím, že tehdy pan Velíšek tam vykřikoval – Monsieur, Monsieur 
tohleto – nic, odešli pryč. A potom teda zůstal jenom Havel nebo ten náš k těm 
otázkám. Ale za tu mojí dobu, co já tam jezdím, tak se nestalo, že by byla tiskovka. 
Když tam byl premiér a byl to třeba, já nevím, Nečas s Fillonem, nebo svého času Gross 
s – a tehdy byl, tuším, Raffarin – tak byla echt tiskovka, kde bylo možný se i ptát.  
 
Odebíráte newslettery z Elysejského paláce? 
Neodebírám, ale občas se na tu stránku... (přikývne) Mám ji v oblíbených, takže 
samozřejmě pravidelně ji kontroluju. Ale většinou je to tak, že když vydají něco 
důležitého, tak už dávno o tom informuje AFP, už to bouchají agentury, takže se k tomu 
spíš vracím jenom, když třeba potřebuju širší, hlubší informace.  
 
Máte nějaké své zdroje ve Francii? Nejlépe nějaké přímo francouzské… 
Pár mluvčích ano, ale ono to funguje vždycky jenom do určitých voleb nebo do doby, 
než se ten politik vymění, což ve Francii je poměrně často. 
 
Čerpáte také někdy z francouzských médií? 
Přímo noviny Monde – ten tady dostávám. Ale zase – ten Monde je vlastně odpoledník. 
Tady dostáváme… Oni mají tuším čtyři vydání, my tady dostáváme to první, to, co 
bude dneska ve dvě na stáncích v Paříži, tak já budu mít tady až zejtra. A samozřejmě 
z hlediska aktuality už to není ono, protože ty agentury, včetně Četky, už to dávno 
předbíhají. Ale ten Monde mívá komentáře, analýzy… Spíš takové počtení, no. 
 
Pokud se stane nějaká nepředvídatelná událost, vzpomeňme si třeba na pády 
airbusů v roce 2009, a vy budete chtít nejaktuálnější informace, kam se obrátíte? 
Vždycky první, na co koukám, je Četka. Potom agentura DPA a potom ostatní různé 
servery. A ještě vám možná řeknu jednu věc, kterou jsem taky dlouhou dobu dělal 
v Četce – že funguje jedna zákonitost, a sice, pro rychlou první informaci a pro dobrý 
pochopení události ve Francii je dobrý jako první si vzít ne francouzský zdroj, ale 
anglický nebo německý, protože ten už to přežvýká pro cizince. Asi člověk, který by 
teďka, třeba zahraniční zpravodaj, který by chtěl informovat teď o té aféře okolo 
Janouška a spol., tak si asi nevezme Mladou frontu, ale podívá se asi na Reuters nebo 
BBC, to to dneska hrálo, seznámí se s tím, pochopí, o co jde a teprve potom jde do 
hloubky. A to já samozřejmě dělám taky. 

                                                           
9 prohlášení, výrok 
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Máte v redakci zapnuté permanentně nějaké médium? 
Můžu si pustit naši 24ku nebo CNN, ale nedělám to, mě to spíš ruší, já mám spíš 
záložky, asi čtyři servery, včetně Četky teda, ČTK, DPA, Yahoo France a BBC. 
 
Ale přece jen. Stala se pro vás v redakci zapnutá televize někdy primárním 
zdrojem? 
To by museli mít něco hodně exkluzivního, ale zase, to se v zahraničním zpravodajství 
u televize neočekává. To spíš na domácím poli, takže… Většinou spíš minimálně ji 
mám zapnutou při práci.  
 
Čerpáte někdy informace z Wikipedie? 
Ano, ano. Ale samozřejmě, platí u nás pokyn – Wikipedie je dobrá, ale není to 
stoprocentní, protože je to otevřená encyklopedie, takže tam se to musí prosívat, ale 
čerpám z toho taky. 
 
Přátelíte se s prezidentem Sarkozym nebo Elysejským palácem na sociálních 
sítích? 
(zasměje se) Přiznám se, že ne. Jako, je to už spíš z časových důvodů a nemyslím si, že 
by tam procházelo to hlavní, to, co on hlavního chce sdělit, tak to zveřejní na stránkách 
Elysejskýho paláce.  
 
A na tiskové oddělení Elysejského paláce jste někdy psal? 
Stalo se to, ale velice málo – mailem. 
 
A komunikovali s vámi? Nepřipadají mi příliš pohotoví.  
Jednou… Většinou ne. Většinou odpověděli, ale asi po pěti dnech, ale to bylo za 
Chiraka, ale já už nevím, co to bylo. To byl snad nějaký dotaz, dělali jsme nějakou 
skládačku k manželkám hlav státu – týkalo se to Bernadette, ale čeho už přesně, nevím. 
A odpověděli po pěti dnech, taková klasická diplomatická odpověď nebo něco, ale 
většinou ne. Ono taky asi je něco jinýho, když požádá o informaci novinář České 
republiky, a nebo domácí, a nebo německý ze Spieglu, z Weltu a takhle. Ale to je všude. 
I když v Německu třeba ne, v Německu mají systém, tam jsou velice rychlí a když třeba 
volám, zaskakuju a volám někam do Německa nebo žádám, tak tam většinou jsou 
pružnější než třeba Francouzi. 
 
 
OKRUH 4: TISKOVÁ AGENTURA JAKO ZDROJ V KONTEXTU 
GLOBALIZACE 
 
Zmínil jste už několikrát, že pracujete s materiály ČTK a DPA. Odebíráte servis i 
jiných tiskových agentur? 
Bereme jenom ČTK, DPA, samozřejmě, díváme se i na… (zamyslí se) Protože na tom 
Yahoo France nebo na anglickém Yahoo nebo BBC, to je víceméně Reuters, kde je 
doplněný odstavec, jo, „our correspondent says“, takže čerpáme i z toho, ale my už je 
nemůžeme uvést jako zdroj zprávy, protože je nemáme placené. 
 
Myslíte si, že servis tiskové agentury může plně nahradit přítomnost zpravodaje na 
místě dění? 
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V zásadě platí podle mého názoru – vždycky je dobré mít, nebo vždycky je to lepší, 
když tam vlastního člověka máte, než nemáte. To je vždycky ideální případ, kdyby 
Právo mělo – kolik je na světě zemí – 180? (odmlčí se) Tak kdyby Právo mělo 180 
zahraničních zpravodajů, což je z finančního hlediska naprosto neúnosné. A všude se ty 
sítě osekávají, dělá to i Četka, která těch zpravodajů má pořád ještě nejvíc, ale Paříž už 
třeba zrušili. Zrušili Vídeň a dělá se to tak, že buď si najmou nějakého freelancera10 na 
místě, a nebo se to hold díky internetu a komunikačním sítím prostě dělá už z místa. A 
vysílá se ad hoc s politikem, a nebo na nějakou superdůležitou událost…  
 
 
OKRUH 5: ZAHRANI ČNÍ ZPRAVODAJ JAKO ZDROJ REDAKCE 
 
Má v době trendu rušení zpravodajských postů vaše redakce ještě nějaké stabilní 
zpravodaje? 
Máme pouze v Bratislavě Ivana Vilčeka, ale on nemá status zaměstnance, on je… na 
honoráře nebo na dílo, nevím, jak on to má, ale není ve stavu zaměstnaneckém, ale 
denně jsme v kontaktu, i on se před poradou hlásí, nabízí témata, takže prostě denně nás 
zásobuje, včetně Novinek samozřejmě. 
 
A našli by se externí přispěvatelé i v jiných zemích? 
Jsou – tuším, že v Americe někdo, píše nám jeden pán ze Sýrie, Goga, měli jsme i ve 
Francii, ale to už padlo, ale to je nárazově, příležitostně, kdy to ten dotyčný nebo 
dotyčná dělají spíš jako že si chtějí přivydělat, ale není to nic pravidelného, že by se 
každý ráno hlásili před poradou, to vůbec ne. To je naprosto volná spolupráce – že něco 
pošle nebo nabídne a my řekneme ano nebo ne a tak. A nebo zatelefonujeme a extra si 
něco vyžádáme. Takhle.  
 
Jak jste se vůbec stal zahraničním zpravodajem? To přece není jen tak – vyžaduje 
to dost flexibility, stěhujete se sem tam, cestujete… 
Mě cestování baví. Asi tak. A že je tady určitá jazyková vybavenost, kterou člověk rád 
uplatní. Já jsem začínal v Četce jako domácí, jako krajánek středočeskej, kdysi dávno. 
Tam jsem byl, tuším, tři roky, a protože jsem měl teda němčinu, angličtinu, v tý době 
francouzštinu ještě ne, tak potom se mi povedlo dostat… psát do zahraničního 
zpravodajství – a potom jsme jeli do Berlína. 
 
Platí ve vaší redakci, že na pozici zpravodaje se musíte tzv. propracovat? 
Jak kdy. Přijdou u nás i lidi, a teď to zrovna bylo před třema rokama, přišli tři noví, kteří 
šli rovnou do zahraničí. Můj osobní názor je, že je lepší, aby byl rok dva v domácím, 
aby poznal, co to je, aby si to oběhal, aby běhal po tiskovkách, protože práce redaktora 
zahraniční rubriky, ten má přece jenom míň běhání než ten domácí, tam je to spíš 
telefonování, surfování na internetu a kompilování. 
 
Setkal jste se i se zahraničními zpravodaji. Máte pocit, že jsou s nimi čeští 
zpravodajové na srovnatelné úrovni?  
Myslíte jako televizní nebo obecně? 
 
Můžeme obecně. Protože já jsem se třeba – v zahraničí – setkala s názorem, že 
zahraniční zpravodaj z východu se vždycky pozná, protože umí blbě jazyky. 

                                                           
10 freelancer = novinář na volné noze 
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A s tím bych asi už tak docela nesouhlasil. Třeba v Četce je něco takovýho nemožný, 
tam prostě musí umět. To vím bezpečně. To bylo tehdy a je to, pokud vím, dneska a 
myslím si, že i v televizi. Mně se třeba velice líbí zpravodajství televize Brusel, Berlín. 
To znamená Pláničková, Hrnčířová. Velice profesionálně dělané. 
 
A měl jste třeba někdy pocit, že zahraniční zpravodaj měl lepší přístup ke zdrojům 
než vy?   
S tím jsem se vyloženě nesetkal. (odmlčí se) Ale ještě pokud jde o tu jazykovou 
vybavenost, můžu vám říct, když jsem byl třeba v Berlíně, tak tam byl jeden italský 
novinář, teď nevím, jestli to byla Unita nebo co to bylo, jestli to byl ten komunistickej 
plátek tehdy, nebo co to bylo, a ten tedy uměl německy, jak říkají Francouzi, jako 
španělská kráva. Ale pasivně to nějak uměl, takže dobrý. Takže si nemyslím, že platí to 
rovnítko, že východní zpravodajové, že umějí špatně jazyk. Takhle bych to neviděl. 
 
Máte pocit, že je něco, co kdybyste měl, mohl byste získat lepší zdroje? 
To určitě, všechno je dneska otázka peněz. Což souvisí i s tím – když má redakce více 
peněz, může si dovolit zahraničního zpravodaje, stálého, a když ten je na místě, tak 
samozřejmě – žije tam, bydlí tam, má kontakty, zajde tam s referentem, s tiskovou na 
večeři a hned je to jiný, než když tady zavolá nějakej neznámej člověk z Prahy. 
 
 
OKRUH 6: NASTOLOVÁNÍ AGENDY V RÁMCI MEDIÁLNÍ ORGANI ZACE 
 
Máte pocit, že jsou ve vaší redakci někdy nastolována témata ve prospěch vašeho 
nadřízeného či majitele deníku? 
Ne, s tím jsem se nesetkal. Ne, ne. (říká velmi rázně) 
 
Zaznamenala vaše redakce finanční krizi? Zaznamenal jste třeba omezení 
agenturního servisu? 
To ne. Na tom internetu… To spíš zkrouhne ta strana, která se rozhodla zpřístupňovat 
informace, jako to udělal tuším Sunday Times, že už jenom za poplatek. Ale že by tady 
jako… Jo, stalo se třeba, já nevím, jednou za pět let přijde nějakej balíček úsporných 
opatření, no tak nám sebere jeden časopis, že jo, já nevím… Ale pořád třeba němčináři 
berou Bunte, berou Spiegel, berou Fokus, brávali Stern, ten už nebereme. Takže asi tak, 
no. Já ten Le Monde pořád mám, takže to stačí. Ale zase je ten internet, takže těch 
zdrojů, díky internetu je těch zdrojů hodně.  
 
 
OKRUH 7: VLIV PROPAGANDY A IDEOLOGIE MÉDIA NA VÝB ĚR 
ZDROJE 
 
Za působení Nicolase Sarkozyho ve funkci došlo k řadě změn. Co vy osobně na to 
říkáte?  
To přichází s každou hlavou státu, tím spíš, když je to pozice silného prezidenta. Chirac 
byl jinej, Sarkozy je jinej… Sarkozy je známej tím, že má dost pod kontrolou média 
díky svým kontaktům na vydavatele. Tehdy, jak docílil vlastně výměny šéfredaktora 
Paris Match, to asi jste zaznamenala. Takže on tam svoje vlivy má, ale ono, jak se říká, 
tohle pokušení mají politici více nebo méně všude. Pokud jste četla Bémovy 
odposlechy, tak co tam říkal na adresu Novy nebo Rudýho práva, jaký slova použil – to 
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je normální. Jak říká Janouškovi – hele, udělej s tím něco. To pokušení je všude, 
Sarkozy tam ty páky má, řekl bych dost silný. 
 
Le Monde v levém středu, Le Figaro napravo. Měl jste někdy pocit, že je tam ta 
vyprofilovanost? Podle čeho volíte, odkud vzít informace? 
Jako oblíbenost nehraje roli. Význam, důležitost informace, to je zásadní kritérium.  
 
Pocítil jste někdy, že byste měl některé informace zamlčet? 
To asi ne. Asi, kdybych teď dostal do ruky nahrávky z Toulouse11, tak bych je rozhodně 
na internet nepověsil. Já bych to neudělal. Z ryze etických důvodů. 
 
Máte pocit, že negativní informace o Sarkozym jsou více žádané než pozitivní 
informace? 
Novináři vždycky mají tendenci, nebo média všeobecně mají tendenci vidět to horší, ale 
teďka nejde o to, jestli je to pravý nebo levý, prostě ty noviny se chtějí prodat. Chtějí 
zaujmout, oslovit čtenáře, prostě ten titulek musí ty noviny prodat. Tomu je to všechno 
podřízeno. Tady bych neřekl, že dochází k nějaké politické selekci.  
 
A máte třeba v redakci nějaký Etický kodex, který by zamezil majiteli prosazovat 
svoje zájmy? 
Tohleto ne. S tím jsem se nesetkal. 
 
A má Právo vůbec nějaký vlastní etický kodex? 
Že by to jako bylo napsáno a někde to viselo? To ne. Platí jako, řekl bych, všeobecné 
zásady slušnosti, asi tak bych to nazval. Což by se dalo třeba napasovat na ty nahrávky 
z Toulouse, protože i kdybysme to my dostali, jako že to dostala asi jenom Al-Jazeera a 
ne my, ale troufám si říct, že by to Novinky neodvysílaly. Prostě to je věc, která… To je 
za hranou. 
 
OKRUH 8: SILNÝ ZDROJ JAKO NASTOLITEL AGENDY 
 
Pokud získáte informace přímo z Elysejského paláce, budete mít potřebu je dále 
ověřovat? 
Ověřování je možná nepřesné, ale podíváme se, co o tom píšou jiní, nebo zda a co. 
 
Máte vy sám nějaký zdroj z francouzského politického prostředí? 
To bylo − teď momentálně ne, ale mám stálý kontakt s ambasádou, s tiskovým mluvčím 
naší ambasády, který je momentálně velice vstřícný člověk, já nevím, jestli pana 
Dvořáka znáte, teď je tam Dvořák, předtím tam byl Steinke, oba dva byli, respektive 
jsou velice vstřícní. A oni mě případně potom nasměrují, kam dál… 
 
A pokoušel jste se někdy třeba domluvit si rozhovor se Sarkozym? Jestli to vůbec 
jde… 
Jde to. Rozhovory s těmito velkými figurami se vždycky domlouvají přes ambasádu. 
Respektive, často to bývá tak, je to půl na půl, že oni nabídnou rozhovor a třeba my jako 
Právo máme s Francouzskou ambasádou velmi dobré kontakty. Jsme u nich velmi dobře 
zapsáni, což je dáno možná i tím, že šéfredaktor Porybný je frankofil a sám byl kdysi 
v Paříži zpravodajem, ještě Rudého práva tedy. 
                                                           
11 video, které nahrál vrah, který v Toulouse v březnu 2012 v židovské škole zabil tři děti a jednoho 
dospělého 
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ROZHOVOR č. 3 

Jméno:   Adam Černý 

Deník:   Hospodářské noviny 

Pozice:   zahraniční redakce  

Zahr. zpravodaj:  pouze příležitostné výjezdy 

Jazyky:   francouzština, ruština, angličtina, němčina 

Úroveň vzdělání:  vysokoškolské (žurnalistické zaměření) 

Vznik rozhovoru: březen 2012 

 

OKRUH 1: GATEKEEPING 
 
Pane Černý, kdo v redakci rozhoduje o tom, která témata se budou zpracovávat? 
To je proces, kterej má různé vývojové fáze. Velmi zjednodušeně se dá říci, že 
v oddělení je každý týden nějaká chvíle, kdy se dává dohromady něco, co bychom 
mohli nazvat plán, to znamená, že se probírají nejrůznější zdroje, z kterých se zjišťuje, 
co se může odehrát. Samozřejmě všechno nemůžete předvídat, viz tento týden útok ve 
Francii, ale v zásadě se vám to zase vrátí do těch věcí, který znáte a o kterých víte, jako 
že třeba dneska vyšel článek, kde jsem rozebíral, jak toto může ovlivnit prezidentskou 
kampaň. Takže – vracím se k začátku – každý týden se udělá plán na příští týden plus se 
k tomu dodává, co by se mohlo udát řádově podstatného ten další tejden a každej den se 
připraví nějaká témata, dvě základní, o čem by se dalo psát. Plány z jednotlivých 
oddělení se pak sejdou a schůze celého vedení redakce je v pátek, kde se to prodebatuje, 
prodiskutuje, oponuje a z toho vznikne jakýsi plán na ten další týden, to je rámcově 
řečeno ta procedura, která předchází tomu dlouhodobějšímu předvídání věcí - a pak 
samozřejmě každý den jsou porady, nejmíň dvě, jedna ráno, jedna odpoledne, kde se 
upřesňuje. Ale to je, myslím, standardní procedura, která funguje ve všech listech, nebo 
ve všech médiích. Takže tak. Tam si myslím, že nevidím žádný zásadní rozdíl. 
 
Říká se, že zpráva by měla být aktuální. Vy jste to před začátkem rozhovoru také 
zmínil. Jsou ještě nějaká kritéria, která by m ěla informace splňovat, abyste měl 
jistotu, že se dostane do novin? 
To není úplně pravda. Protože tištěná média, já tedy píšu hlavně pro tištěné médium, 
Hospodářský noviny, i když někdy píšu pro tu internetovou stránku iHNed, ale tištěný 
média jsou všechny konfrontovaný s tím, že je hodně čtenářů, kteří věci sledujou 
průběžně na internetu – to znamená, že to, co se děje teď a tady, už není tak zásadní pro 
to, co se objeví v tý tištěný podobě. Musíte počítat s tím, že to, co se ráno objeví 
v novinách, vzhledem k tomu, že ta zpráva finální může bejt pozměněná k uzávěrce 
druhýho vydání, tedy co se tam ráno objeví, má souvislost s tím, co se děje aktuálně, ale 
ne nutně to zachycuje jenom to čistý zpravodajství jako třeba ten dnešní článek 
v novinách, který se vědomě a cíleně zabýval tím dopadem události, konkrétně té série 
atentátů ve Francii12, zabýval se dopadem na volební kampaň. Mohli jsme zvolit 
samozřejmě jiný úhel, mohli jsme sestavit příběh obléhání domu a popisovat to, ale to 
ve valné většině dělají ta internetová média nebo elektronická média jako rozhlas a 

                                                           
12 Atentátník Mohamed Merah zabil ve jménu islámu před židovskou školou v Toulouse v březnu 2012 
čtyři lidi, pár dnů předtím zavraždil tři výsadkáře. 
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televize - a tam vlastně bychom byli v konkurenční nevýhodě. Tam kdybychom se 
drželi tohodle, to se od nás neočekává, to si člověk řekne – to jsem slyšel v rádiu nebo 
to jsem viděl v televizi, čili musíte přemýšlet o nějakém dalším posunu, o jiném úhlu 
pohledu, a to si myslím, že je trend, který je velmi citelnej v tištěných médiích, že se 
snaží zpravodajství v širokém slova smyslu vyhledávat věci, který se týkají aktuálních 
témat, snaží se k nim najít nějakej novej úhel, nebo se to téma zpracuje v nějakých 
jiných souvislostech. 
 
A máte pocit, že tedy zpráva, řekněme francouzská zpráva, která má přímo dopad 
na Českou republiku, že by měla přednost před zprávou, která na nás nebude mít 
dopad? 
Takhle obecně řečeno se na to nedá odpovědět, protože nějaká francouzská oblast, třeba 
Dominique Strauss-Kahn, když měl svůj skandál v New Yorku13, tak tam byste 
vysledovala dopad na českou politiku nebo na český prostředí velmi zprostředkovaně. 
Maximálně v tom, jak třeba ta věc je zpracována jako politický případ ve Francii, 
můžeme porovnávat s politickejma případama v Čechách, s politickejma skandálama. 
Primárně to byla záležitost, která postihovala především toho jedince, kterýho se to 
týkalo, a potom to mělo dopad na francouzskou politickou scénu, protože to byl 
favorizovaný politik pro prezidentský volby. Čili takhle abstraktně řečeno – vždycky 
poměřujete ten konkrétní případ, protože na druhou stranu zase věc, která ve Francii 
může být okrajová, tak může být v Čechách docela sledovaná. Já si pamatuju, nevím 
před kolika lety, že tam snad zavraždili nějaký český pár, byla nějaká taková záležitost, 
nejsem si jist detaily. Pro Francouze je to, řeknu cynicky, zlámaná noha, je to případ do 
černý kroniky, zatímco pro česká média je to událost, že se Čechům ve Francii něco 
přihodilo. Čili to vážení mezi francouzským a českým kontextem se vždycky odehrává 
na konkrétní věci, konkrétní souvislosti. 
 
Můžete vy osobně ovlivnit, že se ta či ona zpráva dostane do tisku? 
To je proces. Někdy se stane, že na něco přijdu a řeknu – tady jsem něco objevil. To je, 
řeknu emotivně, bomba. To musíme mít. A pak to samozřejmě… A ve správně 
nastavených novinách je to tak, že ta událost, ten novej podnět je konfrontován s lidma, 
kteří jsou editoři dne, nebo někdo, kdo má službu denní, a tihle všichni to, řekněme, 
oponujou. Musí to obstát v kritice. Takhle by to mělo fungovat. V ideálním případě. 
 
A nemáte někdy pocit, že je ve vašem deníku zahraniční zpravodajství odsouváno 
na úkor zpravodajství domácího? 
Tak, jako člověk, kterej se tím zabývá poměrně dlouho, musím říct, že ten, kdo dělá tu 
svoji práci, má vždycky pocit, že by toho mělo bejt víc. Dokonce mám-li k tomu přidat 
čistě osobní hodnocení, tak si myslím, že nejen na základě mých osobních zkušeností je 
objektivně dáno, že jestliže Česká republika, jak se neustále v poslední době zdůrazňuje, 
je relativně malá, ale velmi otevřená a na exportu závislá ekonomika, tak je jasné, že to, 
co se odehrává minimálně v evropském kontextu, protože osmdesát procent vývozu se 
odehrává v prostoru Evropské unie, tak to, co se v té Evropě odehrává, to má na nás 
bezprostřední dopad, čili si myslím, že zpravodajství o tom, co se děje v mezinárodních 
vztazích, že u nás má zásadní význam. To znamená, že by se to mělo rozebírat, 
popisovat… Otázka je, jestli ta pozornost, která se tomu věnuje, je uměřená právě tomu 
objektivnímu stavu tý ekonomiky nebo toho státu. A tím si nejsem vždycky jist, protože 

                                                           
13 V květnu 2011 obvinila americká pokojská šéfa Mezinárodního měnového fondu Dominiqua Strausse-
Kahna ze znásilnění. Ten postupně přišel o svou funkci, kandidaturu na prezidenta, musel posléze čelit 
obdobnému nařčení od dalších žen. 
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pro české, speciálně politické prostředí je charakteristická jistá provincialita. Naopak 
zahlaďovat do sebe, jako by si neuvědomovali ty souvislosti. 
 
Dostal jste se někdy do konfliktu se svým nadřízeným kvůli tomu, že jste měli 
rozdílný názor na to, co by se mělo dát do zpráv? 
Já si nevzpomenu na konkrétní případ, ale myslím si, že takový případy nevyhnutelně 
nastávají, protože to je součást přirozenýho procesu. Můžete se dostat do dvojího druhu 
konfliktu – buď jste přesvědčený o tom, že tohle téma je důležité a máte k tomu nějaké 
svoje argumenty, nebo na druhou stranu se může stát, že ten, kdo má zrovna ten den na 
starosti, co se děje, a on to taky sleduje, tak přijde s tím, že se mu tohle zdálo hrozně 
zajímavý, a vy pak máte pocit, že to zas tak zajímavý není. Ale to je hroznej proces a 
z těch protichůdných názorů teprve pak vzniká nějaký závěr.  
 
Napadají vás některá témata, v souvislosti s francouzským prezidentem, o kterých 
píšete rád? 
Obecně, nejenom o francouzské politice, ale obecně když píšu o mezinárodní politice, 
tak to, co mě na tom těší, že na tom můžete ukazovat, jak mezinárodní politika funguje, 
jednak ta mezinárodní politika, to znamená vztahy mezi jednotlivými státy, jako 
například nedávno jsem psal článek o tom, jak je na francouzské volební kampani před 
vybíráním francouzského prezidenta vidět, že to má evropské souvislosti, že se to 
promítá i do jiných zemí – úvahy kancléřky Merkelové o tom, že se v podstatě zúčastní 
té kampaně, aby podpořila pana Sarkozyho, a na druhou stranu můžete na popisování 
politiky v jednotlivých zemích ukazovat, jak politika funguje. Protože česká politika si 
zaslouží, aby byla poměřována s tím, jak to funguje jinde, jak v tom horším, tak v tom 
lepším.  
 
 
OKRUH 2: MEDIÁLNÍ RUTINY 
 
V kolik hodin je ve vaší redakci porada? 
Oddělení má poradu v deset hodin. A na to následuje porada vedení v půl jedenácté.  
 
A v kolik hodin je ve vaší redakci uzávěrka? 
Uzávěrka? To záleží, na kterou stranu se ptáte. Protože ty noviny mají nějaký počet 
stran, který se nedá odeslat do tiskárny najednou, čili to vychází v nějaký sérii… Ale 
v zásadě, jestli mě paměť neklame, je to tak, že poslední zprávy prvního vydání se dají 
poslat řádově tak někdy kolem desáté. A to druhé vydání je někdy kolem půl dvanácté. 
Tak je to jako velmi obecně. Samozřejmě existujou výjimečný situace, kdy… Na to 
existuje takovej žargon, že se dá něco vyměnit i do jízdy, takzvaně do druhýho vydání. 
To znamená, že to celý vydání není stejný. Ale že se tam dá něco změnit ještě během tý 
výroby. Ale těch změn není tolik… 
 
Představte si situaci, kdy by Nicolas Sarkozy vydal večer zásadní prohlášení. 
Jakou by mělo šanci, že se dostane do novin? 
To by musel být zásadní důvod, aby udělal zásadní prohlášení v deset večer. Protože 
politici fungujou obecně i s ohledem na to, jaký mají prohlášení v médiích dopad, 
protože žijeme v mediální politice. To znamená, že politici velmi rádi říkají důležitá 
prohlášení tak po šesté večer, protože vědí, že to je nejlepší čas pro vysílání rozhlasu, 
které je tak řádově do sedmi, do půl osmé, ve Francii je to až do osmi, protože tam 
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hlavní zprávy jsou v osm. Čili to, že si načasovávají ty věci tak, aby měly maximální 
dopad během těch hlavních zpravodajských relací, je zcela evidentní a prokazatelné. 
 
Dáváte přednost odlehčeným nebo seriózním tématům o prezidentovi Sarkozym? 
Život se neskládá jenom z takové té hodně vážné těžké politiky, ale má i svoje 
odlehčenější věci. A někdy přes to zdánlivě okrajový téma můžete popsat i nějaký 
osobnostní rys, který tu politiku potom ovlivňuje. Ale samozřejmě se pohybujeme na 
nějaké škále, že to, o čem mluvíte, tohle velmi rád propírá bulvár. A třeba v případě, 
mluvíme-li o Francii a prezidentu Sarkozym, tak on vědomě – a tam dlouho platilo to, 
že soukromí politiků se do politiky netahá, i když o něm veřejnost věděla, ale nepatřilo 
to k tomu, aby se to propíralo v médiích, tak Sarkozy, myslím, byl první 
z francouzských prezidentů, který vědomě svůj soukromý život, speciálně se svojí 
předešlou ženou Cécilií učinil součástí politického působení. To byly ty velké reportáže 
v Paris Match, ty několikastránkové, kde odprezentoval svůj šťastný rodinný život. Což 
samozřejmě s sebou přináší to riziko, že šťastnej rodinnej život nemusí vydržet do 
nekonečna, což se taky v tomto případě přihodilo.  
 
Má podle vás informace o prezidentovi větší šanci na uveřejnění, cítíte-li v události 
určitý vývoj? 
V ideálním případě, a to myslím, že čtenáři oceňují, že odhadnete, že se přihodilo něco, 
co ten vliv mít bude. A když máte kliku, když máte štěstí a dobrý odhad, napíšete, co 
bude následovat, a nebo napíšete varianty, co se dít může. Takový pokus je například 
ten dnešní článek týkající se dopadu těch teroristických atentátů na předvolební kampaň, 
která teď je v plném proudu. Do prvního kola voleb zbývá měsíc.14 
 
Do jaké míry dokážete v týdenním předstihu naplánovat, o čem budete 
v souvislosti s francouzským prezidentem informovat? Čím se přitom řídíte? 
No, na to je poměrně jednoduchá odpověď, protože francouzskou politiku, a nejenom 
tu, sleduju v podstatě pořád. Dneska už zaplaťpámbů je to tak, že přes internet nebo přes 
televizi, protože ta je dneska dostupná, na kabelu nebo satelitu můžete sledovat 
francouzský vysílání televizí a v Česku vysílá i francouzská stanice, můžete ji v Praze 
poslouchat a nejenom v Praze, ona má dosah i mimo Prahu, takže tu francouzskou 
politiku můžete sledovat průběžně. Myslím, že té debatě trošku schází, že tam člověk 
není, nezná to přesně, člověk nežije mezi lidmi, nezná to milieu15, to, co tvoří to 
povědomí ve společnosti a jak se lidi stavěj k tomu chování politiků, ale ty základní 
informace jsou určitě dostupný. Tím, že konfrontujete různá média, tak to zas není 
takový problém. 
 
Existují některá témata ohledně Sarkozyho, o kterých informujete hodně často? 
Nejčastější, když to vezmeme za poslední období, je jeho chování při řešení krize 
eurozóny, protože to bylo téma, které dominovalo od počátku, a myslím si, že ještě 
nějakou dobu bude fungovat, protože určuje evropskou politiku v nejširších 
souvislostech. Takže to je, řekněme, to obecné téma, pak se od toho odvíjí ta podtémata, 
to znamená třeba, co je klíčové pro to řešení té spolupráce mezi Německem a Francií, to 
znamená, jak to tyhle dva státy řešej, jaké jsou vztahy mezi klíčovými politiky, to 
znamená prezidentem Sarkozym a kancléřkou Merkelovou, i důvody, proč se chovají 
tak, jak se chovají, dále pak otázka změny vzájemného poměru mezi těmi zeměmi, 

                                                           
14 Prezidentské volby ve Francii se konaly v květnu 2012. 
15 milieu = francouzský výraz pro „prostředí“ 
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protože tady léta letoucí platilo, do pádu železné opony, že Německo a Francie měly 
nejvyšší velmocenský status. Po pádu železné opony tyhlety atributy úplně nepominuly. 
 
 
OKRUH 3: INTERAKCE MEZI NOVINÁ ŘI A ZDROJI 
 
U českých novinářů, kteří se zabývají zahraničím, obvykle platí, že si musejí zdroje 
hledat sami. Logicky. Ale přece jen, o vás se ví, že se specializujete na Francii. 
Stává se vám někdy, že by se na vás některé zdroje obracely samy? 
Co se týče francouzské kampaně, tak si myslím, že to ani nelze předpokládat, protože 
Česká republika nehraje ve francouzské kampani ani zásadní ani vedlejší roli. Ale jsou 
témata, kdy Francie má nějaký zájem, ale to se netýká potom té předvolební kampaně, 
ale může to být silné, třeba české téma, protože tady se uvažuje, když to řeknu 
eufemisticky, o dostavbě Temelína a vybudování takových bloků, kde jsou tři uchazeči, 
Francie je jedním z nich, takže samozřejmě dostávám průběžně informace z různých 
francouzských zdrojů, které se tohoto vyjednávání týkají. 
 
Pokud vás zdroj kontaktuje sám, jakou formou? 
Většinou elektronicky, nejčastěji elektronicky. 
 
Jak byste definoval zdroje, které vás obvykle kontaktují samy? Objevují se mezi 
nimi t řeba i nějaké významnější osobnosti? 
To ne. Na to musím znova opakovat, že Česká republika, potažmo česká média nejsou 
pro francouzskou politiku tak zajímavá a významná, aby se to stalo. Bylo jediné období, 
nebo dvě období, kdy ty kontakty nějaký byly, a to bylo francouzské předsednictví a 
české předsednictví, které následovalo. Předsednictví v Evropské unii. Tam byla 
samozřejmě intenzita kontaktů silnější, protože francouzští novináři přijížděli do České 
republiky a zajímali se o to, jak ty vztahy vypadají. 
 
Jsou některá „volání“ zdroj ů, která už cíleně z nějakého důvodu ignorujete? Třeba 
vás to obtěžuje… 
(směje se) Ne, ne, ne – že by se na mě obrátila nějaká lobbistická skupina, to ne. 
(zamyslí se) Někdy se stalo, že když došlo k nějakému ne úplně přesnému citátu 
francouzského politika, tak jsem dostal od tiskového tajemníka nebo od tiskového 
attaché z ambasády nějaký přesný citát, jak to teda bylo, a vysvětlení, ale to většinou 
probíhá, abych tak řekl, v přátelském duchu, že ten dotyčný mi prostě napíše buď 
rovnou ten citát, případně mi pošle odkaz, kde ten citát já uvidím v přesném, doslovném 
znění, abychom si vysvětlili, jak ta citlivá věta vypadala. 
 
Zmínil jste, že vaším zdrojem je i ambasáda. Posílá vám třeba ambasáda něco 
pravidelně? 
Ne, ne. Jako, pravidelně vás informujou o tom, co oni pořádaj, protože existuje tady 
Francouzský institut v Praze, který má bohatou činnost, ale těch kontaktů na hodně silné 
politické úrovni zase není tolik. Jezdí sem resortní ministři, ale to většinou bývá 
z oblasti, řekněme, právě třeba ekonomiky, průmyslu a obchodu – to je vlastně věc, 
které se pak chopí kolegové, kteří to mají na starost, protože těch kontaktů na nejvyšší 
úrovni, to, co by nás primárně politicky zajímalo, jako je třeba prezident, premiér nebo 
ministr zahraničí – těch kontaktů, aby to byly bilaterální návštěvy, těch je relativně 
hodně málo, protože dotyční se vídávají pravidelně na těch ministerských schůzkách, 
které se většinou odehrávají v Bruselu.  
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Pokoušela se vaše redakce někdy získat rozhovor s prezidentem Sarkozym? 
No to jsme dělali a taky jsme ho dostali. To bylo právě při francouzském předsednictví. 
A na začátku toho předsednictví Sarkozy přijel, to bylo za Topolánkovy vlády, a já jsem 
věděl, že je vysoká pravděpodobnost, že se, protože tam se musíme dostat do takových 
detailů, že ty předsednictví fungujou vždycky v trojicích… (zamyslí se) A my jsme byli 
v trojici s Francií, takže se dalo čekat, že ta spolupráce tam bude, navíc jsme nastupovali 
bezprostředně po Francouzích, to znamená, že to bylo naprosto daný, bylo 
předpokladatelný, že Sarkozy do Prahy přijede, navíc tomu předcházelo to, že kdysi tam 
prezident, ještě snad Havel, byl, takže ten francouzský prezident byl na řadě, aby přijel 
do Prahy. Věděl jsem půl roku dopředu, že je pětadevadesátiprocentní pravděpodobnost, 
že Sarkozy přijede do Prahy. A když jsem si dopočítal tuhle pravděpodobnost, tak jsem 
se začal starat o to, že když přijede, že většinou dává interview, tak aby to byly 
Hospodářský noviny, kterým to dá. 
 
Ten rozhovor jste pak dělal přímo vy? 
No, ten rozhovor se neodehrál úplně šťastnou formou, protože byl písemně, což nikdy 
není tak živý, jako když je bezprostřední reakce. Ale to, jak se toho dociluje, to vám 
nikdo vyprávět nebude. To jsou věci, který se nikde neučej, protože bejvaj ty 
nejdůležitější. Ale obecně řečeno – osobní kontakty, musíte si najít lidi, s kterými si 
promluvíte a kterým budete vysvětlovat, proč si myslíte, že je tak důležitý, aby se 
francouzská strana rozhodla, že ten rozhovor poskytne zrovna Hospodářským novinám. 
Protože vždycky ta strana, která ten rozhovor dává, se rozhoduje mezi tím, který 
médium je pro ně zajímavý. 
 
A snaží se třeba ambasáda toto sama iniciovat? Že si u nás vytipují noviny a sami 
usoudí, že by bylo dobré, aby tam vyšel rozhovor s prezidentem Sarkozym? 
V případě tý cesty Sarkozyho a toho rozhovoru, to je interakce více lidí, ta ambasáda, ta 
má samozřejmě důležitou roli, protože to je jejich kontaktní místo tady, ale to finální 
rozhodnutí padá v Elysejském paláci, přirozeně. 
 
Co pro vás osobně znamená, že je zdroj důvěryhodný? 
To je poměrně jednoduchý. To je jako v lidském životě. Je to ten zdroj, u něhož máte 
vyzkoušený, že to, co vám říká, že se na to můžete spolehnout. Protože známe zásadu 
dvou zdrojů, někdy je unikátní informace, že nedostanete druhý zdroj, protože hrozí, že 
když si seženete ten druhý zdroj, ta informace přestane být unikátní, že jí dostal i někdo 
jiný. A to opravdu záleží na tom, jak toho dotyčnýho člověka znáte. Ale v zásadě platí, 
že pokud je zdroj anonymní a důvěryhodný, tak ten nárok na tu důvěryhodnost by měl 
být o to vyšší. Protože vy vlastně přebíráte odpovědnost za to, že to, co ten anonymní 
zdroj říká, že je to publikovatelný a že se tomu má přikládat váha. Jenomže ve chvíli, 
kdy citujete někoho konkrétního, na jméno, tak vlastně za to tvrzení, za tu informaci 
přebírá odpovědnost on. Vy akorát nesete odpovědnost za ten výběr, že jste dali 
tomuhle člověku prostor, ale ve finále, kdyby došlo na konfrontaci, tak vy řeknete – 
tenhle člověk to řekl mně, já to mám nahraný, nebo můžu to doložit. A on tedy musí 
potom obstát při obhajobě toho tvrzení. Ale ve chvíli, kdy si zvolíte jiný zdroj, tak je to 
na vás. Dokonce je to tak v těch novinářských procedurách, jako v ideálním případě, a 
většinou to tak bývá, že pokud je ten zdroj anonymní, tak to znamená, že není anonymní 
obecně, je anonymní do té míry, že to nezveřejníte, ale vy víte, kdo to je. A pokud se 
jedná o důležitou věc, tak by to mělo být tak, že tu identitu by měl znát váš nadřízený.  
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Používáte jako zdroj i názor veřejnosti? Zdrojem může dneska být i internetová 
diskuze. Co vy na to? 
Lze to takhle udělat, ale je tam velký prvek nahodilosti. Protože do těch diskuzí přispívá 
specifická komunita lidí, kteří mají ochotu a dokonce chuť – a někdy velmi silnou – do 
toho veřejného prostoru něco sdělovat. Někdy to bývají lidi, kterým jde hlavně o to, aby 
něco sdělovali a přitom jejich, abych tak řekl, kvalifikace pro sdělování toho názoru 
nemusí být zrovna vysoká. Nechci mluvit rovnou o grafomanech, ale i v českém 
prostředí máte lidi s přezdívkama, který se opakujou na různých serverech a jenom je 
vidět, že jim dělá dobře, že se můžou razantně vyjádřit. (odmlčí se) A já mám, mám-li 
mluvit za sebe, k tomu dost značný výhrady, že já když píšu něco do novin, tak jsem 
pod tím podepsanej občanským jménem, zatímco ti, kteří tam diskutují, neplatí to 
samozřejmě pro všechny, ale často se stává, prostě že ti lidi tam vyjadřují razantní 
názory, někdy odsudky, někdy hodně vulgární a celý to je podle mě oslabený tím, že ty 
lidi fungují anonymně pod skrytou identitou. To znamená, že ta debata je ze svý 
podstaty nevyrovnaná. 
 
Setkal jste se někdy s tím, že by vám nadřízený mluvil do výběru zdroje? 
To by musela být nějaká hodně kritická záležitost. Ale v zásadě, při týhle práci je to 
takový, že se předpokládá… (přemýšlí) To by bylo u… (přemýšlí) Někdo, kdo třeba 
začíná, kdo není v tý práci osvědčenej, vyzkoušenej. Ale ve chvíli, kdy já to garantuju 
svojí zkušeností, tak většinou spíš je tady debata na téma, jestli je to tak důležitý a jestli 
to má mít tenhle prostor nebo tenhle prostor nebo tak. Ale jestliže já řeknu, že ten zdroj 
sedí, tak se o tom nediskutuje. Ale byl tam jeden takovej nedávnej případ, kde to bylo 
hodně silný. Ale netýkalo se to francouzské politiky. 
 
Hledíte při výběru svého zdroje na to, jakou má politickou příslušnost? Ve Francii, 
to se asi shodneme, je ta vyprofilovanost v tomto směru docela silná. 
Problém francouzských médií obecně v této fázi je ten, že většina tištěných médií 
prožívá nelehké časy, protože jim padají náklady. To platí i pro Francii a dneska 
v podstatě není francouzský významnější především deník, který by nepatřil nějaké 
podnikatelské skupině. A pak vám nastává problém těch čínských zdí, co známe 
z bankovnictví, do jaké míry je fungování těch novin odděleno od zájmů ekonomických 
a politických těch majitelů. A to říkám s plným vědomím toho, že tenhle problém jsme 
řešili i ve vydavatelství Economia, jehož vlastníkem je pan Bakala. Tady existují 
ustanovení, etický kodex, aby se tohle oddělovalo, a hraniční politiky nebo francouzský 
politiky se to vůbec netýká. 
 
A pociťujete nějakou politickou vyprofilovanost vašeho deníku? 
Já myslím, že je to nějaký liberální střed, co se týče Hospodářských novin, to určitě. A 
bude spíš napravo než nalevo, to je taky zřejmý z toho způsobu psaní. Problém u těch 
francouzských novin, abych se vrátil na tu francouzskou scénu, opravdu je a já to znám 
z hovorů s francouzskými kolegy. Třeba o deníku Le Figaro se obecně ví, že má hodně 
blízko k vládní straně a speciálně k panu Sarkozymu. Jako o tom se nepíše, ale všichni 
to vědí. Ale ani to nemusí bejt, když to přeženu, na závadu. I když jako novinář bych 
k tomu mohl mít výhrady, že by to takhle jednostranný bejt nemělo. Ale zase – můžete 
to využít, pokud to víte, když si přečtete ty noviny, tak můžete z toho vydedukovat, co 
asi chce, jakými úmysly je třeba vedená ta vládní strana nebo pan Sarkozy. Co chce, aby 
se v těch novinách… (odmlčí se) Co by se mu líbilo, aby se tam objevilo. Tak, jestliže 
máte definovanej ten zájem a tu vazbu, tak potom to čtete s tím vědomím, že ty věci se 
tam objevujou v těhle souvislostech. Ale neplatí to absolutně. 
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Dostanete se aspoň občas na nějaké zahraniční výjezdy? 
Teď už je to horší, protože ekonomická krize zasáhla všechny, to znamená i noviny, 
takže s penězi se šetří, ale dá se předpokládat, že teď v rámci té kampaně někdo do 
Francie pojede. To je nepochybný, protože to bylo před pěti lety taky tak. A mezi tím 
jsme tam byli. Ale je pravda, že těch kontaktů bylo dřív mnohem víc, protože bylo 
mnohem víc prostředků na ty zahraniční cesty. A každá redakce váží co, kdy a kam.  
 
Spolupracoval jste někdy s jinými zahraničními zpravodaji, když jste byl na místě? 
Ani moc ne. Občas někoho potkáte, nebo jsem byl třeba na nějaký předvolební cestě 
v Německu, kterou vlastně pro novináře organizovala německá strana. Potom se 
pohybujete ve skupině novinářů, to jo, nebo jsem byl na Islandu a v Turecku na cestě, 
kterou organizovala Evropská komise a to byla taky taková skupina novinářů. To má 
nevýhodu v tom, že pracujete ve skupině, ale výhodu v tom, že ta skupina je různorodá, 
takže si zase tolik nekonkurujete a navíc, když je ta skupina větší a jsou tam třeba i 
zastoupený, řekněme zcela otevřeně, významnější média, než jsou česká média, tak se 
dostanete k politikům, ke kterým byste se pokaždé jako českej novinář nemusela dostat.  
 
A vyměňoval jste si někdy v zahraničí informace nebo kontakty s jinými českými 
zpravodaji? 
Ono je to, jak se hezky česky říká vocaď-pocaď. Jsou věci, kdy se normálně o situaci 
bavíte, ale jestliže máte dojem, že jste přišel na něco zajímavýho, tak to si necháte pro 
sebe. Takovej je život. Ale na druhou stranu, ta česká novinářská komunita, která dělá 
mezinárodní vztahy, není zas tak veliká, to je malej rybník. 
 
S Nicolasem Sarkozym jste dělal rozhovor nakonec písemně. Setkal jste se někdy 
osobně aspoň s někým z jeho okolí? 
Od Sarkozyho ne, ale třeba donedávna tady byl přes francouzské předsednictví 
velvyslanec pan de Vries a ten udělal slušnou kariéru, už předtím dělal diplomatického 
poradce v Elysejích a dneska je v Matignonu16 u premiéra. A ten kontakt tam je, takže si 
myslím, že bych se na něj mohl obrátit, kdybych potřeboval. Ale v zásadě platí to, že 
pro český novináře je samozřejmě snadnější se dostat ke špičkovým politikům na 
Slovensku nebo v Polsku než v Německu nebo ve Francii. Prostě tam platí nějaká 
hierarchie, že když bych zastupoval velké britské médium, tak mám větší šanci než 
české médium, protože politici, jak už jsme o tom mluvili, vědomě pracují v mediálním 
prostředí, takže si vybírají, s kým se budou, nebo nebudou bavit. Výjimečně se může 
stát, že se dostanete na akci, kde toho politika potkáte a můžete ho oslovit přímo, ale 
těch je relativně málo.  
 
Odebíráte newslettery z Elysejského paláce? 
To ne! (radikálně) Představte si, že bych, nechci to shazovat, ale cíleně vyhledával 
tiskové zprávy z úřadu české vlády. To je zajímavý pouze v těch situacích, kdy vy 
potřebujete doslovný znění nějakýho citátu nebo stanovisko, abyste to případně 
konfrontovali s nějakou jinou informací, ale obecně dáno, tyhlety instituční newslettery, 
až na vzácné výjimky, jsou posílaný s cílem a vědomím, že mají sloužit primárně tomu, 
kdo je posílá, nikoliv těm adresátům, což vypadá trochu paradoxně, ale bohužel někdy 
ty newslettery taky podle toho vypadají. Je vidět, že ten člověk to dává dohromady 
s tím, aby se na něj nezlobil jeho nadřízenej, a málokdy je to sestavený s cílem, aby to 

                                                           
16 oficiální sídlo a pracovna francouzského premiéra 
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mělo ten efekt. Navíc, ale teď, když se pohybujeme v české scéně – v české scéně to 
funguje spíš na osobních kontaktech, tak to, co můžete, mám-li se vrátit do francouzský 
kampaně, tak tam je mnohem jednodušší se dívat na francouzský média a konfrontovat 
jednotlivý věci. 
 
Máte nějaké své zdroje ve Francii? 
Pár lidí je. Já se znám dvacet let s Jacquesem Rupnikem17, takže si myslím, že kdybych 
měl pocit, že něčemu nerozumím, nějakému novému fenoménu, tak se určitě na něj 
můžu obrátit.  
 
Z francouzských médií čerpáte, to je patrné z vašich textů. Máte nějaká konkrétní 
oblíbená? 
To ne. Spíš vím, že určité informace nebo určitý druh analýz najdu na určitých místech. 
Že když budu chtít vědět něco o francouzské zahraniční politice, jak funguje, jaké jsou 
její motivace, popřípadě i někdy ne úplně veřejné vazby, tak vím, kam mám jít – a tam 
už se dostáváme do těch elektronických sfér, ty jsou to speciálně – existuje taková 
zvláštní situace, že v tištěných médiích, v klíčových denících hlavně, některé věci 
nenajdete. Ale spoustu věcí najdete na blozích těch autorů. A je několik francouzských, 
ono jich je asi víc, ale člověk nezná všechno, ale já mám několik oblíbených blogů, na 
které se chodím dívat.   
 
Pokud se stane nějaká nepředvídatelná událost, představme si třeba atentát na 
Sarkozyho, kam se primárně obrátíte? 
To nejjednodušší, co uděláte pro ten základní přehled, i když je tam taky nějaký 
zkreslení, který je daný tím, jak ty zprávy jsou generovaný a řazený, je, že se podíváte 
na Google Actualités, protože tam uvidíte to, co je, řekněme, nejvíc frekventovaný. Tam 
jenom z tý intenzity, jak se to opakuje a přebírá, hodnotí, prostě když ta událost 
najednou tam má, teď si vymyslím atentát nebo obklíčení domu v Toulouse, a vidíte, že 
tam k tomu tématu je několik set článků, tak je jasný, že ta intenzita toho zájmu je 
vysoká. A pak samozřejmě zjistíte, že dvě třetiny opakujou to samý, pochopitelně, ale 
už jenom z toho pochopíte, jestli ta věc je ve Francii vnímaná jako důležitá, což je 
podstatný. Samozřejmě do toho pak vstupuje, co je podstatné pro Francouze, co je 
podstatné pro nás, ale to je úvaha, kterou už jsme tady měli.  
 
Máte v redakci zapnuté permanentně nějaké médium? Může se stát i vaším 
prvotním zdrojem? 
Někteří kolegové to dělají a teď se množí navíc fenomén, že jak se zlepšuje kvalita 
internetu, tak že se tam neobjevují jenom články, ale jsou tam mluvené příspěvky 
jednotlivých autorů, což je jev, kterej se teď hodně šíří v zájmu interaktivity, nebo jak to 
nazvat, ale pro mě jako pro člověka, který sleduje zprávy, je to věc, která mě zdržuje. 
Protože než ten člověk odvypráví příspěvek dlouhý tři až pět minut… (přemýšlí) 
Málokdy to bývá delší. Tak to je, když to přepočítám přes rozhlas, v zásadě to odpovídá 
textu o jedné nebo dvou stranách. A já tu jednu nebo dvě strany, když to budu mít před 
sebou, tak je přečtu mnohem rychleji. Tak mě to prostě zdržuje. Ale je běžný, abych se 
vrátil k podstatě tý vaší otázky, že lidi třeba něco poslouchaj, někdo třeba poslouchá 
muziku, aby nemusel poslouchat kolegy, někdo jinej tam sleduje nějaký rádio nebo tak. 
Ale já dávám přednost tý vizuální podobě. Ale je pravda, že je zcela běžný, že lidi mají 
otevřené dvě, tři, čtyři internetový stránky, mezi kterejma přecházej průběžně. 
                                                           
17 Jacques Rupnik; francouzský politolog a historik 
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Čerpáte někdy informace z Wikipedie? 
Wikipedie? Někdy jo, když potřebujete tu informaci o pozadí, nějakejch 
souvislostech… (odmlčí se) Ale musíte postupovat velmi obezřetně, protože víme, jak 
je Wikipedie sestavovaná, generovaná, třeba nedávno jsem psal takovou zvláštní, 
opravdu speciální věc o jihotyrolských separatistech, co jsou na severu Itálie, tak tam 
jsem si musel najít, podle hesla Wikipedie jsem si připomněl, osvěžil, jak celá ta 
historie je. Osvěžíte ty historický souvislosti, ale jak říkám, musí to člověk, jako u 
každýho zdroje, dělat s vědomím toho, že to není absolutní pravda, že to není vytesaný 
do mramoru. A že je někdy dobrý si to ještě prokřížit s něčím jiným. 
 
Používáte při získávání informací o prezidentovi Sarkozym spíše internet, nebo 
jiný způsob komunikace? 
Internet je klíčový zdroj. Jednak vzhledem ke svému rozsahu a pak z velmi praktickýho 
důvodu, že většina věcí, informací, který se tam objevujou, tak ještě pořád jsou 
bezplatný. I když čím dál tím víc se objevujou stránky, kdy ty noviny něco mají 
bezplatně, ale některý věci, který by byly zajímavý, už by za to chtěli peníze. 
 
Přátelíte se s prezidentem Sarkozym na sociálních sítích? 
Ne. To by mě tedy asi ani nenapadlo. Protože předpokládám, že pokud by prezident 
Sarkozy měl Facebook, tak to bude sloužit čistě politickému účelu, ale jsou jiný zdroje, 
existujou, třeba když občas jedu do Bruselu na ty summity, tak se ví, že třeba Herman 
van Rompuy dává věci na Twitter – tu a tam krátké informace v průběhu jednání. 
Nejsou to fatální a superdůvěrný věci, ale někdy to prostě osvěží informaci. Ale 
primárně bych očekával, že když je to nějaká výrazná politická osobnost typu 
prezidenta Sarkozyho, tak pokud by měl Facebook, tak to celé poslouží jenom 
politickému marketingu, takže můžete se tam dozvědět, co by rád propagoval nebo tak, 
ale za seriózní zdroj bych to nepokládal ani omylem. 
 
Psal jste někdy na tiskové oddělení Elysejského paláce? Třeba kvůli získání nějaké 
informace. 
Nebyl důvod. Abych se musel dožadovat od nich stanoviska k něčemu, to myslím, že 
ne. Ale občas jsem se díval na vládní stránky, když jsem si potřeboval něco dohledat, 
nějakej dokument, jeho znění, tak jsem se občas podíval. Ale není to úplně ten 
nejzákladnější zdroj z důvodů, o kterých jsem už mluvil. 
 
 
OKRUH 4: TISKOVÁ AGENTURA JAKO ZDROJ V KONTEXTU 
GLOBALIZACE 
 
Vaše redakce pracuje i s materiály tiskových agentur. Kterým dáváte přednost? 
Z francouzského prostředí logicky AFP. ČTK, protože taky nemá jednoduchej život, 
jako všechny český média, bohužel nedávno zpravodajskej post ve Francii zrušila. 
Takže na ČTK se podívám, protože je to důležitá kontrola, oni tam dělají docela zkušení 
lidi, ale není to ten primární zdroj. 
 
Myslíte si, že servis tiskové agentury může plně nahradit přítomnost zpravodaje na 
místě dění? 
Když jste tam, tak máte kontakt s tím prostředím, mluvíte s chlapíkem, co má bistro na 
rohu. Nebo s hokynářem! S tím l´épicier. Takže máte přístup k tomu prostředí, ke 
společnosti, k její náladě, vidíte, jak se lidi chovaj v metru, ve veřejný dopravě, jestli 
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mluvěj o něčem, co se zrovna děje – tak tahle zpětná vazba vám trochu chybí, protože 
vy v Čechách, kdybyste posuzovala politickej život nebo život ve společnosti jenom 
podle toho, jak ho zobrazujou média, tak by to bylo nedostatečný. Protože venku to 
konfrontujete s tím, co říkaj vaši známí – prostě v těch jednotlivých prostředích, kde se 
objevujete. Ale pro tu základní informaci, zvlášť pokud máte nějakou delší zkušenost, 
tak si tu konfrontaci uděláte. Ale k tomu se dá dodat ještě jeden zajímavej prvek – nikdy 
nevyhledávám informace týkající se Francie jenom ve francouzských médiích, letitá 
zkušenost je ta, že je užitečný se podívat, co o tom píšou kvalitní média z jiných zemí. 
Třeba Neue Zürcher Zeitung, švýcarský velmi seriózní list, nebo se podíváte na 
International Herald Tribune, což je překlopenej New York Times do mezinárodní 
edice, navíc dodneška tvrdící, že má hlavní sídlo v Paříži. Takže když si zkonfrontujete, 
nebo když se podívám na belgické noviny, které mají velmi dobrý kontakt s Francií a 
přitom mají jistý odstup, takže když si to prokřížíte trošku, tak vám vyjde zajímavý 
obraz. 
 
 
OKRUH 5: ZAHRANI ČNÍ ZPRAVODAJ JAKO ZDROJ REDAKCE 
 
Kolik zpravodaj ů má vaše redakce? Jedná se o stabilní zpravodaje? 
Máme spolupracovníky. Třeba se podařilo do loňského roku, ještě do léta byla 
spolupracovnice, kterou se podařilo najít, nějakou mladou dámu v Řecku, že nám psala 
pravidelně takový jako blog nebo sloupek o tom, co se tam děje, což je užitečné, protože 
to píše člověk, který sedí tam a prožívá tu kritickou situaci přímo na místě. A je 
napojenej přes svoje známý, příbuzný, takže ten pohled je jinej, než když by tam vyjel 
zpravodaj odsud. 
 
Platí ve vaší redakci, že na pozici zahraničního reportéra se musíte tzv. 
propracovat? 
Může se stát, že někdo přijde a projeví zájem, že by chtěl pro nás dělat, dostane šanci 
jako elév a ukáže se, jak mu to jde, nebo nejde, ale třeba konkrétně zahraniční rubrika je 
už několik let stabilizovaná, ona taky není veliká samozřejmě, takže tam ten pohyb není, 
v ekonomice nebo v domácí vnitropolitické politice je ten pohyb větší. A když přijdu 
čas od času do televize přes ten newsroom, tak tam vždycky vidím, že ty obličeje už 
jsou zase nějaký jiný. Takže, když byste šla do hlavních českých deníků, tak ta 
zahraniční rubrika bude plus mínus srovnatelně veliká, někde bude možná o člověka 
víc, ale nebudou to řádový rozdíly. Tam prostě je to velkej problém českých médií, že 
zpravodajství, kvalitní zpravodajství je drahý a ta situace ekonomická je, jaká je. 
Protože já když jsem tady před deseti lety začínal, tak nás bylo dvakrát tolik. Takže 
když by někdo přišel, tak to může zkusit, ale bude to mít těžký. Nemyslím kvůli tomu, 
že bychom ho neměli rádi, ale prostě ten pohyb není tak velký.   
 
 
OKRUH 6: NASTOLOVÁNÍ AGENDY V RÁMCI MEDIÁLNÍ ORGANI ZACE 
 
Máte pocit, že jsou ve vaší redakci někdy nastolována témata ve prospěch vašeho 
nadřízeného, případně majitele deníku? Vy jste naznačil už před chvílí, že to máte 
nějakým způsobem ošetřené. 
Tady ne. Tady existuje, jak už jsem o tom mluvil – jednak etický kodex a jednak je 
jakási smlouva s majitelem o tom, jak se o něm bude psát. A to znamená, že když ho 
zmiňujeme, v jakýchkoliv souvislostech, tak vždycky napíšeme, že to je majitel 
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vydavatelství, kde vychází tento list, protože nezakrýváme, že tady ta vazba je, ale jinak 
ta dohoda je taková, že je mezi tím, nechci říct Čínská zeď, ale že je mezi tím… 
(zamyslí se) Že jeho ekonomické zájmy, které jsou jiný a jinde, těžba uhlí a já nevím, 
čemu se všemu věnuje, takže mezi tím a listem, že je – že to je oddělené. A byl to právě 
osobně pan Bakala, a tím se vracím na začátek naší debaty, který říkal – kdybych s těma 
novinama manipuloval, tak zničím jejich důvěryhodnost a ony vydělávají taky nějaký 
peníze, tak bych vlastně poškozoval to vydavatelství a ty noviny a sám bych byl proti 
sobě ve svých důsledcích. Takže já můžu říct, že jsem žádný takový tlak tohoto druhu 
nezaznamenal.  

 
Ovlivňují váš výběr zdroj ů finance? Máte pocit, že s větším množstvím peněz byste 
si mohl zajistit lepší zdroje? 
No určitě – třeba v tom, že by se dalo jezdit víc do těch cizích zemí a dívat se na místa a 
samozřejmě tady bylo to období, ale už je to asi tři roky, kdy se zavíral jeden 
z posledních postů, a to byl zpravodaj v Bruselu. Což si myslím, že je jeden z největších 
nedostatků, tím nechci říct Hospodářských novin, ale obecně českých médií, že dneska 
už je tam jenom Četka, (Český) rozhlas, (Česká) televize. Protože si myslím, že se tam 
připravuje a rozhoduje mnoho věcí, které mají bezprostřední dopady na českou politiku 
a českou ekonomiku a že to je v našem zájmu mít informace přímo odtamtud. 

 
Nicolas Sarkozy je považován za jednoho z největších mediálních manipulátorů. 
Berete toto na vědomí při své práci? Ovlivňuje tento fakt nějak váš výběr zdroj ů? 
Ale to se velmi dobře ví. Jak on se jmenoval ten chlapík, moderátor hlavních 
francouzských zpráv – Patrick Poivre d´Arvor! Tak dostal padáka a ve Francii se ví, že 
to bylo proto, že se Sarkozym během té minulé kampaně… (zamyslí se) Že se mu 
znelíbil.  
 
Ale abychom se k tomu vrátili. Máte to třeba tak, že když berete jako zdroj Figaro, 
že to dorovnáváte něčím víc doleva? 
To už jsme o tom mluvili, že to, že je Figaro napojené na Sarkozyho, to je známá věc. 
Čili já si můžu říct, když to čtu – takhle on to vidí, nebo takhle on chce, aby se to vidělo. 
Čtu to s tímto vědomím. Že to je do značné míry podjatá informace. Ale pak 
samozřejmě stačí to konfrontovat s jinými zdroji, a jak říkám, mnohdy se stane to, že 
pak vlastně objevím, že když ten novinář má svůj vlastní blog, že tam říká trošku něco 
jinýho než v těch novinách. Neříkám, že tam ventiluje svoji frustraci, ale prostě to má 
trošku jinak posunutý. A pak je to docela zajímavý. 
 
 
OKRUH 7: VLIV PROPAGANDY A IDEOLOGIE MÉDIA NA VÝB ĚR 
ZDROJE 
 
Jste příznivcem politiky Nicolase Sarkozyho? 
To je velmi obecná otázka, to bysme se museli bavit o konkrétních věcech. Pokládám za 
skoro strašidelné to, co provedl na začátku – ta slavná večeře u Fouquet18 nebo 

                                                           
18 Nicolas Sarkozy uspořádal 6. května 2007 po svém vítězství ve volbách večeři v luxusní restauraci 
Fouquet´s se svými vlivnými přáteli z řad politiků i byznysmenů. To mu bylo vyčítáno jako projev 
snobismu a vazeb na vlivné osobnosti. V únoru 2012 řekl v televizi France 2, že této oslavy lituje. 
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dovolená u Bollorého na jachtě19, to jsou samozřejmě strašné věci, které svědčí o jisté… 
(zamyslí se) Jako chápu, že když člověk s jeho osobní historií, je syn přistěhovalců a tak 
dále, který není absolvent ENA20, všechno tohle když vezmu v úvahu, tak je jasné, že 
musel svojí volební výhru brát jako úžasnej zážitek, dovršení kariéry, tak to s člověkem 
nějakým způsobem zacloumá, ale já jsem to vnímal, tyhle případy, jako ztrátu 
soudnosti, protože to ho hrozně poškodilo. Pak bylo dlouhý období, než vypukla krize, 
kdy byla taková ta hyperaktivní politika, která taky nebyla moc dobrá a za kterou je teď 
trestán, protože ještě uvidíme, jaký bude dopad těch atentátů, který mu asi pomůžou 
spíš, než nepomůžou, ale který způsobily to, že se o těch volbách mluví jako o referendu 
anti-sarkozy. Že nejde o to, kdo proti němu kandiduje, ale že budeme hlasovat proti 
němu, protože ho nemáme rádi. Přičemž si myslím, že je to vůči němu trochu 
nespravedlivé, protože on má nějaký věci, který dokázal a který žádný z jeho 
předchůdců, především na pravý straně spektra, tím mám na mysli především 
předchozího prezidenta Chiraka, protože to je dohlédnutelné, další pravicový politik byl 
Giscard21, kteří nedokázali, kteří couvli. A on pak některý věci prosadil. Dneska ty 
stávky neochromujou Francii jako dřív a ani nebyly tak intenzivní, když prosazoval 
důchodovou reformu, která možná mohla bejt větší, ale podařilo se mu prosadit pár 
věcí, který před ním nikdo neudělal a který Francii určitě prospívaly a u kterých je 
škoda, že to voliči nehonorujou. Nemohli to honorovat z těch důvodů, že výsledky té 
reformy se nemohly projevit, že když to prosadil, tak byla nastolena jiná agenda, krize a 
řešilo se všechno pod tlakem událostí.  
 
A jak se obecně stavíte v redakci k politice Nicolase Sarkozyho? Někde se na něj 
nadává, jinde se chválí reformy. Co u vás? 
Tak to je zkreslení, který je daný tím, vracíme se k provincionalitě českého prostředí, 
české politiky obecně, že těch informací o něm není tolik, takže se soudí na základě spíš 
povrchních nebo zprostředkovaných informací, ale na druhou stranu, já jsem zažil 
Sarkozyho v Praze ještě jako ministra financí, když tady tehdy byl, to byl rok 2003 nebo 
2004, a tam jsem pochopil, že od něj Francouzi hodně očekávají. Dneska už všichni 
vzpomínají nostalgicky na Chiraka, v průzkumech vychází dobře, ale zapomíná se, že 
Chiraka neměli hodně lidi rádi, protože vlastně neodváděl žádnej velkej výkon, že poté, 
co narazil s reformami v roce 1997, tak pak strávil v úřadě ještě dalších deset let. Bylo 
vidět, že vkládají naději do Sarkozyho, že on s tím pohne, a když jsem ho viděl na 
shromáždění na ambasádě, tak tenhle člověk obešel všech těch, já nevím kolik set lidí, 
řádově, každýmu podal ruku a promluvil s ním, tak jsem si říkal – to je člověk, který je 
opravdu výkonný, umí pracovat. Má spoustu hříchů osobních, některý jsem zmínil, ale 
na druhou stranu je úžasně pracovitej. Speciálně v té kampani se navíc potvrzuje, že to, 
co se o něm říká, že on když je ve velmi špatné situaci, tak podává o to lepší výkony. 
Otázka je, jestli to stihne – to je jinej příběh. Takže otázka, jak hodnotím Sarkozyho, je 
příliš obecná na to, aby se na ni dalo jednoznačně odpovědět. 
 
Pocítil jste někdy, že byste měl některé informace zamlčet? 
Třeba mám-li mluvit o kampani, tak bych úplně neprožíval to, že vytáhli dceru Giulii 
s fotografiemi, to je, myslím, jedna z věcí… (zamyslí se) Jednak protože si myslím, že 

                                                           
19 Krátce po zvolení do funkce odjel Sarkozy na odpočinkovou plavbu na jachtě miliardáře Vincenta 
Bollorého. Strávil zde tři dny od 7. do 9. května 2007. Tento krok byl kritizován ze stejných důvodů jako 
večeře ve Fouquet´s. 
20 École Nationale d´Administration – jedna z nejprestižnějších vzdělávacích institucí ve Francii; 
vystudovala zde řada významných politiků (např. prezidenti Valéry Giscard d´Estaing a Jacques Chirac) 
21 Valéry Giscard d´Estaing; prezident Francie v letech 1974–1981 
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je to okrajová věc, i když jako pro něj příznačná svým způsobem, ale na druhou stranu 
si myslím, že to tu kampaň nemůže žádným zásadním způsobem ovlivnit. Je to jeden 
z pokusů zase zapůsobit přes tu privátní rodinnou sféru. A kdybych byl v té úžasné 
situaci, že bych mu mohl promluvit do duše, tak bych mu řekl – tohle bys už neměl 
zkoušet, už ses jednou podobně spálil. Nehledě na to, že člověk by neměl prodávat svojí 
rodinu do médií obecně.   
 
Máte pocit, že negativní informace o Sarkozym jsou více žádané než pozitivní 
informace? 
To si myslím, že speciálně v novinách se toho snažíme vyvarovat, protože já, teď se 
zase dostáváme do čistě politických úvah, já mám na paměti rok 1995, kdy se volil 
nástupce Françoise Mitterranda22, a tam byl velkým favoritem do února, možná do 
začátku března, tehdejší premiér Édouard Balladur23 a byl tak dobrej v těch 
průzkumech, že se k němu připojil i jistý Nicolas Sarkozy, který zradil svého 
politického učitele Jacquese Chiraka a ten mu to pak už nikdy nezapomněl. A Jacques 
Chirac, který byl dlouho pokládaný za jasného outsidera těch voleb, tak ty volby v tom 
pětadevadesátým roce vyhrál, takže ty negativní zprávy, nebo to hodnocení, že je na 
tom hodně špatně, já mám pořád na paměti, že to nemusí tak jako na sto procent být. 
Teď to vypadá, že se ty trendy malinko mění, je otázka, ale možná, že to nakonec 
nebude tak jednoznačný, jak se to zdá. Jako tyhle zážitky, tyhle zkušenosti mě vedou… 
(zamyslí se) Vždycky, když se zdá, že je něco jednoznačný, že takhle to jako musí bejt, 
tak ne vždycky to potom je. Těch případů bych mohl jmenovat řadu a týká se to hlavně 
lidí, o nichž se tvrdilo, že oni budou ti vítězové nebo následníci trůnu.  
 
 
OKRUH 8: SILNÝ ZDROJ JAKO NASTOLITEL AGENDY 
 
Máte vy sám nějaký zdroj z francouzského politického prostředí? 
To ne. Jak říkám, kdybych něco potřeboval, tak zavolám Jacquesovi24. Ale to člověk 
dělá, až když se mu jooo zdá, že něčemu nerozumí, že se objevuje něco, ale jinak stačí 
opravdu ten přístup k těm francouzským médiím. Je takovej širokej, a to je nutný říct, že 
když se podíváte na přehledy francouzského tisku, který se objevujou, tak vidíte ten 
zásadní posun, protože tam je bohatej regionální tisk, La Dépêche du Midi… A mohli 
bychom jmenovat. Tak všechny tyhle noviny, když se něco děje, tak druhej den mají 
nějaký výklad té situace, takže máte k dispozici v zásadě několik desítek úvah, 
samozřejmě se tam objevuje nějakej převažující mainstream, ale to vám dává mnohem 
pestřejší pohled na věc – to je dané velikostí té země, tradicema, vším možným, to 
prostě je něco, co v Čechách nedostanete. To je ten zásadní rozdíl. Tady tištěných titulů, 
seriózních médií je co? Šest, sedm? Budeme velkorysí. Deníků. A to znamená, že to 
srovnání, popisování, rozebírání tý situace je… (zamyslí se) Ten potok těch informací je 
mnohem užší. I když dneska je to obohacený o internetový média, ale s tím, že zdaleka 
ne všechny jsou seriózní. Takže to je, myslím, ten zásadní rozdíl. Třeba rádio RFI má 
svoje stránky, kde je každej den přehled tisku a těch přehledů tisku bych našel i víc. A 
teď tam máte k tomu tématu patnáct základních stanovisek, u každého tři čtyři věty 
aspoň, můžete se podívat na celej článek, tak se vám to prokříží, ta bohatost těch názorů 
je dostatečná. 

                                                           
22 François Mitterrand; prezident Francie v letech 1981–1995 
23 Édouard Balladur; premiér Francie v letech 1993–1995 
24 Jacques Rupnik 


