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Přílohy 

Příloha č. 1: Výzkumný rozhovor se zástupci Bulvární rány 1 

 
datum: 25.10.2012 

místo: restaurace Bagel, Praha 

HČ – Hana Čekanová, výzkumník 

MŠ – šéfredaktor, vydavatel, editor 

RB – grafik  

 

HČ: První část výzkumného rozhovoru se týká startu školního časopisu. Takže se vás nejprve zeptám, 

založili jste časopis sami, nebo jste ho po někom převzali?  

MŠ: Sami. 

HČ: Proč jste se rozhodli založit školní časopis? 

MŠ: No, to vzniklo tak spontánně, že? 

RB: Jo, vzniklo to vlastně úplnou náhodou tím, že jsme během hodiny informatiky neměli co dělat, 

protože všechny ty úkoly jsme splnili v rámci několika minut a začali jsme se nudit. A Martin si začal 

hrát a začal psát článek o naší matematické učitelce. 

MŠ: Tam byly dva faktory. Tam byl faktor toho skandálu – učitelka. A faktor dva – volný čas na 

zbytečné hodině. To byly předpoklady. A ta motivace… Tam nebyl cíl založit časopis. 

HČ: A kdy se to potom přehouplo do té fáze, že z toho bude časopis? 

MŠ: Noo…. 

HČ: A nebyla v tom ta třídní politika? 

MŠ: No ono tam je důležité datovat to do roku 2003, tu příhodu s prvním článkem. A posléze ta 

myšlenka usnula, protože tam bylo asi té práce víc, možná konec školního roku, nevím. Ale až o dva 

roky později, na platformě tzv. třídní politiky vznikla taková potřeba formulovat písemně určité 

rozepře mezi námi dvěma. Toho jsem se chopil já. Sepsal jsem, a když jsem to tak sepisoval, posílali 

jsme si emaily, vycházelo to elektronicky, tak šla kolem moje maminka a zeptala se mě, jestli nechci, 

když tak píšu ten školní časopis, jestli bych ho nechtěl u nich v reklamní agentuře vytisknout. A tam 

možná vzniknul prvotní impuls. 

HČ: A jak ses do toho přidal ty, Richarde? 

RB: Já už si to vlastně ani moc nepamatuju. Já myslím, že mě Martin oslovil, potom, co vyšlo to nulté 

číslo, ta betaverze. Mě se ten nápad líbil a řekl jsem si, že by to mohlo být supr. 

… 

MŠ: Myslím, že Richard přispěl už do toho prvního čísla nějakým článkem. Možná to byl dokonce ten 

o warezu. A hodinu před uzávěrkou poslala, zde přítomná Hanka, článek Mají učitelé právo učit. 

HČ:  Tím se dostáváme k mé další otázce, jak na založení časopisu reagovalo vedení školy? 



MŠ: Tady se myslím krásně ukázalo, jak se ta historie opakuje v takových cyklech, že i takový článek 

o tom smylu… vlastně taková malá provokace na učitele, jak to známe už z těch černobílých filmů. A 

přesto ti učitelé v těch ulitách, když se do nich ťukne, tak se vyrojili. 

RB: Tak vedení školy z toho nebylo nadšený. 

MŠ: Tam v podstatě vznikla celoškolská diskuze, debatovalo se o tom na hodinách a vlastně 

argumentací jsi utloukla tu učitelku (smích) ta, že… Tam se o tom dokonce hlasovalo, podle našich 

tajných zdrojů, na nějaké profesorské poradě. A co jsem já měl informace, tak to bylo půl na půl, a 

právě profesorka Drápelová tím jedním hlasem nám pomohla a řekla, že to prostě není možné a ať se 

oprostí od těch osobních věcí a tím se nám vlastně nic nestalo a mohli jsme pokračovat dál. 

HČ: Máš k tomu ještě něco? 

RB: Ve výsledku to byla vlastně velmi pozitivní věc, co se nám stala, protože jsme se velmi rychle a 

velmi intenzivně jsme se zapsali do povědomí těch profesorů. Pravda bylo to vyostřenější, ale zase 

jsme si hned na začátku získali podporu některých učitelů, ale naopak i... 

MŠ: Ale myslím, že prvek toho odporu na druhý straně v nás vyvolal jistou motivaci v tom pokračovat. 

RB: Určitě. 

MŠ: Protože kdyby ta odezva byla nulová, tak to budˇ vyšumí nebo se to nějakým způsobem rozpadne. 

Ale tím, že se proti nám někdo postavil, tak jsme měli větší motivaci pokračovat dál k číslu druhému. 

HČ: A pomáhali vám někteří učitelé? 

MŠ: Ne. 

RB: Já myslím, že na začátku bych zmínil paní profesorku Böhmovou, která nám pomáhala 

s korekturou. 

MŠ: To nebyla úplně korektura, ale máš pravdu. Myslím, že po druhém čísle nějakým způsobem 

zformovala na své hodině literatury besedu k tématu školního časopisu a vyzvala lidi, kteří na tom do 

té doby neparticipovali, aby se k tomu vyjádřili. A myslím, že na základě toho se nám sešlo několik 

zajímavých podnětů na nové rubriky. Ptala se ve všech třídách. Udělala celoškolskou anketu na 

zkvalitnění obsahu toho časopisu. Nápad byl dobrý, ale obsah podle ní pokulhával. Takže se snažila, 

nikoli direktivním způsobem, ale pomáhala nám v těch začátcích. 

RB: Tam je docela zásadní problém těch školních časopisů, že si neřeknou, kterým tím směrem chtějí 

jít a ve výsledku je to takový mišmaš, který nikoho nezajímá. …  

HČ: Měli jste nějakou inspiraci při tvorbě časopisu? 

MŠ: Právě paní profesorka Böhmová mi věnovala na začátku ze svého archivu čísla starších časopisů, 

které na Církevním gymnáziu vycházely. Ale inspirace se nedá říct. Byl to prostě konfrontace s tím, jak 

to tam vypadalo, a my jsme si řekli, jakým směrem jít nechceme. Ale vyloženě inspirace, to se nedá 

říct. 

HČ: A reálnými médii? 

MŠ: To asi ne. 

RB: Já si taky myslím, že tam žádná vyloženě inspirace nebyla. Že jsme si to od začátku dělali sami a 

podle našich vlastních představ. 

HČ: A když se později začala rýsovat ta struktura. Stanovili jste si nějaký cíl, kterého byste chtěli 

dosáhnout? Kam by to mělo vypadat? 



MŠ: Pokud si dobře pamatuju, tak když jsme byli ty, já a paní profesorka Böhmová v rozhovoru, tak 

z toho vyplynulo, že žádný z těch časopisů nepřekročil pět šest čísel. A my dva jsme si řekli, že chceme 

vydat minimálně deset čísel. Takže to byl asi takový cíl. Kvantitativní. Ale kvalitativní, v té obsahové 

stránce… Žádná novinářská cena… 

RB: Nás ani nenapadla. 

HČ: Měli jste do té doby nějaké zkušenosti s reálnými médii? 

MŠ: Uživatelské? 

HČ: Praktické. Kreativní. 

MŠ: Ne. 

RB: Já taky ne. 

HČ: Já jen z domova, co jsem se doslechla. (pozn. matka HČ je novinářka) Jak jste sestavovali 

redakci? Co se týče počtu lidi. Kolik vám připadalo optimální? 

MŠ: Tam si myslím tedy upřímně, že kdo tam chtěl psát, tak to tam měl. 

HČ: Jaká byla kritéria výběru? 

MŠ: Tam kritéria nebyla. 

RB: Tam byl kritéria velmi nízká. Nula 

HČ: Takže stačilo, že chtěl psát? 

RB: Jo, stačilo to nadšení… 

MŠ: Záleželo na té motivaci… Tam lidé vlastně libovolně přicházeli a odcházeli. 

HČ: Jaké jste tam měli pozice? Měli jste je pojmenované? 

MŠ: Já osobně jsem se snažil vytvořit hierarchii, ale… 

RB: My jsme měli náš hlavní orgán generální redakční radu bulvární rány, zkráceně GRR BR. 

MŠ: Ano, vrcholný orgán naší společnosti. 

RB: A tam byly myslím určeny jen ty hlavní posty. 

HČ: A jaké to byly? 

RB: Martin jako šéfredaktor a vydavatel.  

MŠ: Hanka byla podle mě celou dobu mojí zástupkyní. 

RB: A editorkou? 

MŠ: No tak nějak. Já jsem se později snažil, což bylo dáno tím, ne úspěchem, ale tím, že ti lidé ve 

škole viděli, že to funguje, tak se jich hlásilo víc. Takže já jsem je rozděloval do jednotlivých rubrik a 

jmenoval jsem je jako vedoucí těch rubrik, abych nemusel komunikovat se všemi redaktory, na což 

není čas. Ale ti lidé potom zase ubyli, takže se ta struktura opět zploštila. 

HČ: A měli jste představu, jaké jsou pozice a struktura v reálných médiích a jaké tam fungují procesy? 

RB: No já myslím, že tak zhruba jsme věděli. 

MŠ: Já myslím, že Hanka to věděla a neřekla nám to. 

HČ: A odkud jste to věděli? Pokud jste to věděli? 

MŠ: Já osobně jsem se o to nezajímal, a pokud jsem tam nějakou strukturu dělal, tak ale absolutně sám.  

Nevěděl jsem tehdy, jak to funguje ve skutečných médiích a nevím to do teď a nechci to vědět. 

HČ: A ty? 



RB: Já ani přesně nevím. Podle mě jsem nějakou obecnou znalost médií měl. Buď ze čtení článků nebo 

z internetu z vydávání internetových magazínů. Nebylo to nic supr konkrétního. Věděl jsem, že je 

šéfredaktor, DTPák, editor a redaktoři. Ale myslím, že ta základní struktura vyplynula sama. Byl tam 

člověk, který to řídil, a pak tam byli lidi, kteří psali články a pak byli lidi, který to kontrolovali. A to 

byla celá naše struktura. 

MŠ: My jsme neměli faktografa. Ostatně jako všechny týdeníky, deníky a občasníky na českém trhu. 

HČ: Dostáváme do druhé části a to je procesní a funkční stránka. Kolik jste měli členů průměrně? Jak 

to rostlo? 

MŠ: Já myslím, že jsme začínali ve třech ve čtyřech. Já, ty, Richard a Filip. Začali jsme na čtyřech a 

skončili jsme na třech. Ale pak tam byli další redaktoři a pak i redakce. Já myslím, že v té době, kdy 

měla redakce ten největší počet členů, tak jich mohlo být třeba pět a dvacet. Možná víc.  

RB: Ale když to vztáhneme k fungování na Církevním gymnáziu, tak tam bylo tak šest sedm stálých 

lidí… 

MŠ: Tak do deseti. 

RB: No do deseti plus tak ňákejch takových pět šest redaktorů, kteří vyloženě jen psali články. A jen 

občas přispívali. 

HČ: Jak dlouho tam průměrně vydrželi? 

MŠ: Tak kmen dlouho, celou dobu samozřejmě. A ti ostatní, si myslím, dvě tři čísla, víc ne. 

HČ: Jak byly pozice rozděleny, to už jsme řekli, ale zastával jeden člen i více pozic? 

MŠ: Ano. 

HČ: A která pozice byla nejvyšší? 

MŠ: Šéfredaktor, který byl volený vydavatelem, což jsem byl já v jedné osobě. 

RB: A ředitel The Bulvární Rána Company. 

MŠ: Ano, tím jsem stál ještě nad redakcí. Takže já jsem zastával pozici šéfredaktora, vydavatele, 

DTPáka, jestli se tomu tak dá říct. Jsem sázel časopis ve wordu. V podstatě jsem měl roli tiskaře a 

kamelota. 

RB: A pokladník a ohybač sloním klem. 

HČ: Dostáváme se k otázce styl vedení redakce. Jaký styl jsi zvolil, Martine? 

MŠ: Dáš mi a, b, c možnosti? 

HČ: Popiš to svými slovy, ale máme direktivní, demokratický a liberální. 

MŠ: To já nevim, to spíš musíš říct ty. Ale já myslím, že to nebyl direktivní styl. Já myslím, že nemá 

smysl volit direktivní styl v případě, že ty lidi tam vůbec nic nenutí bejt. Nebo jediný, co je tam drží, je 

jejich zájem, který by opadl v případě, že by se jim tam nelíbilo. Nemůžeš nikomu říct, tohle uděláš, 

protože ten člověk by ti řekl tak ahoj. Takže to můžeme vyloučit rovnou, protože to by ani nešlo.  

HČ: A liberálním by se to zase rozklížilo. 

MŠ: Já myslím, že se tam o některých záležitostech hlasovalo… 

HČ: A kdo měl to poslední slovo? Byl to jeden člověk na všechno nebo to záleželo na typu problému? 

Jak se docházelo k všeobecnému konsenzu? 

MŠ: Tam byl problém ten. Nebo problém… Tím, že já jsem zastával roli šéfredaktora, editora, 

vydavatele, toho, kdo to fyzicky dělá, jsem měl neomezenou možnost ovlivnit podobu toho čísla. Tam 



ty články nějakým způsobem přišly a tím, že jsem nebyl zkušenej, a i kdybych si chtěl hrát na editora, 

tak bych jim ty články nemohl vracet, protože jim se to už nechtělo dodělat. Já jsem byl rád, že něco 

napsali a na mě bylo to všechno dodělat. Tam neprobíhalo to… tam ta interakce byla jednostranná. Ale 

o něčem se tam hlasovalo. Třeba o tom, jestli máme mít kameloty a kolik jim máme platit, to si 

pamatuju. 

RB: Já myslím, že pokud tam bylo nějaký strategičtější rozhodnutí, tak se volil nějaký demokratický 

způsob rozhodnutí a diskuze, ale pokud to mělo být ad hoc řešení problému. Tak tam Martin 

vystupoval jako ten, kdo ten problém rozsekl. 

HČ: Měli jste nějaká interní pravidla? 

MŠ: Měli jsme stanovy. 

HČ: Byly sepsané? 

MŠ: Jsou sepsány jsou možné k nahlédnutí. 

HČ: A jak vznikly?  

MŠ: Já jsem je sepsal, nechal jsem je schválit generální redakční radou a byla schválena jednomyslně. 

Je to papír, já to mám doma, je tam napsáno Stanovy redakce bulvární rány, je to text A4 a je pod ním 

asi patnáct podpisů. To bylo v době ještě před tou velkou expanzí, kdy ta redakce na Církevním 

gymnáziu byla velká a nějakých deset patnáct podpisů tam je, takže to muselo projít nějakým širším 

hlasováním. 

RB: Otázka druhá je, jak se ty stanovy dodržovaly… 

HČ: Trestalo se nějak jejich nedodržení? 

MŠ: Ty stanovy byly sepsány tak, aby nikoho nelimitovaly, byly spíš napsané na míru tomu, jak to 

fungovalo. A nikdo ty stanovy ani zásadně neporušoval. 

RB: Já myslím, že to bylo spíš… 

MŠ: Byl to spíš takový můj formalismus. 

RB: Přesně tak, byl to formalismus, abychom se cejtili dobře, že máme stanovy. 

MŠ: Můžu být pokrytec a říct, že jsem to kontroloval, ale upřímně nevím, jak to kdo dodržoval. 

HČ: Jak vypadaly schůzky k přípravě časopisu? Kde jste se scházeli? 

MŠ: Tak jednak jsme se scházeli ve škole, o velké přestávce a pak samozřejmě mimo školu. Café 

Emily, v Arše a tak různě, ale hlavně v Emily. A pak samozřejmě v tiskárně. 

HČ: A jak často ty schůzky probíhaly? Kolik bylo schůzek průměrně k jednomu číslu? 

MŠ: Tak když nebudeme počítat tu poslední, která byla vždycky největší. Nebo ji vlastně budeme 

počítat, protože i v té tiskárně se řešily důležité věci na poslední chvíli. To byla jedna. Vždycky byla 

úvodní, kde se nastínila koncepce a téma. Vždycky byly dvě, úvodní a na konci a mezi tím byly 

operativní. 

HČ: A účastnili se jich vždy všichni členové? 

MŠ: Já myslím, že to probíhalo tak, pokud mě paměť neklame, že my dva jsme se dohodli, co v tom 

čísle bude. Nebo tys to vytvořila. To už si nepamatuju, jak to bylo. A pak asi já jsem jim psal, aby mi 

to dodali. Ale ty generální redakční rady, kde bylo opravdu všichni, se nescházely pokaždý. Ty byly 

důležitý až v okamžiku, kdy ten časopis vycházel na více gymplech a bylo potřeba to víc koordinovat. 



A tam jsme se sešli my a pak šéfredaktoři těch jednotlivých mutací. Ale že bychom se někdy sešli 

úplně všichni, to asi ne. 

HČ: Jaká byla periodicita? 

MŠ: Pravidelný občasník. 

RB: Kolísavá. 

MŠ: Já si pamatuju, že jednou jsme vyšli v jednom měsíci dvakrát. Ta největší frekvence byla asi čtyři 

čísla za dva měsíce. Tři čtyři čísla v hrozně krátký době. 

RB: Ale to bylo jenom jednou, jinak to bylo měsíc měsíc a půl. Ke konci se to už prodlužovalo. Ke 

konci tam byla pauza i dva měsíce až čtyři měsíce. 

HČ: Čím to bylo daný? 

MŠ: Jednak to bylo asi daný zátěží ve škole. Prostě když byly testy, tak se to nemohlo dávat 

dohromady. Hanky náladou, jestli zrovna chtěla pracovat nebo ne. 

HČ: Jaký byl rozsah? 

MŠ: První číslo dvanáct stran, všechny ostatní šestnáct stran.  A poslední dvanáct. 

HČ: Na základě čeho se to určilo? 

RB: Myslím cena lomeno výkon. 

MŠ: Tak. My jsme za á nebyli schopni naplnit víc stran a za bé se to muselo vejít na ty dvě přeložený 

A3. 

RB: Aby se nám minimalizovaly náklady na tisk. 

MŠ: A když potom byly mutace na těch dalších gymplech, tak třeba na tom Masarykově gymnáziu 

vycházely standardně ještě dvě strany navíc. 

HČ: Jak bylo vydávání finančně zajištěno? 

MŠ: Já jsem si na to dělal koláčový graf, kdysi dávno. Ale co na něm bylo, to si nepamatuji. 

RB: My jsme dostávali nějaký sponzorský dary. 

MŠ: Sponzorský dary a prodej. 

RB: Ale ty sponzorský dary nebyly žádný velký sumy. 

MŠ: Ale pomohlo to. 

RB: Pomohlo to, ale stejně si myslím, že tak ze tří čtvrtin to bylo pokrytý z prodeje. Náklady na ten 

tisk vycházely na 18,50 na jedno číslo a my jsme ho prodávali za 20 korun, takže my jsme na tom měli 

opravdu minimální marži. My jsme tím prodejem zaplatili tisk, když se prodaly všechny čísla, protože 

některý jsme museli archivovat. ty sponzorský dary nám pomáhaly v tím, že jsme si jednou za čas 

mohli dovolit dát i třeba nějakou přílohu, dárky. Což si myslím, že bylo ojedinělý a hodně to nabudilo 

ten prodej. 

MŠ: Co si budem povídat, ty poslední čísla už financoval BUFIKL (pozn. BUFIKL byl bulvární 

filmový klub spadající rovněž do The Bulvární Rána Company).  

HČ: Jaký byl náklad? 

MŠ: Chceš to po číslech? První číslo čtyřicet, další po stovce, až do nějakýho pátýho, pak to bylo 

stopadesát až do desátého, které jako první vyšlo na více gymplech, a tam to bylo tři sta padesát až 

čtyři sta pro všechny ty mutace. To jsou velký čísla co? 

RB: No já právě koukám, já jsem myslel, že to bylo vždycky tak padesát. 



MŠ: To jsou reálná čísla doložitelná v archivu.  

HČ: Jaké jste měli tematické zaměření? 

RB: To bylo několik fází. V té první fázi bylo to zaměření dost slabé nebo až žádné. Co jsme stvořili, 

to jsme tam dali. 

MŠ: Jestli můžu, tak v těch prvních číslech byly hlavně komentáře. Tam jsme se snažili si hrát na 

takovou těžkou žurnalistiku. A právě po tom zásahu té paní profesorky Böhmové jsme se snažili to 

trochu odlehčit a dávat tam trochu jiný rubriky. 

HČ: Bylo to zaměřené na školu? 

MŠ: Ty první čísla ani na školu zaměřený nebyly. To byly spíš názorový. Prostě komentáře, jako když 

máte v novinách stránku komentářů, sloupky a tak dále. A ty další už byli víc zaměřený na školu a v tý 

Rashidovo éře, jestli to tak můžu říct, tam přišla éra speciálů a tematických speciálů. To bylo několik 

čísel. Pak byl rozhodnutím generální redakční rady své funkce editora zbaven. Protože nám se už asi 

nelíbily ty tematický čísla. Nebo nevím už proč. 

HČ: Ne, on tam totiž dával ty články z internetu. Že tam nebyly původní články, ale daval tam 

zajímavosti z internetu. Přejděme k další otázce. S jakými problémy jste se při tvorbě školního 

časopisu potýkali? A mám tady například: nedostatek spolupracovníků. 

RB: Ano. 

HČ: Nedostatek témat. 

RB: Ano. 

HČ: Nízká soudržnost týmu. 

RB: Ano. 

HČ: Finance. 

RB: Ano. 

HČ: Možnosti tisku. 

RB: Ano. 

HČ: Distribuce. 

RB: Ano. 

HČ: Nezájem čtenářů. 

RB: Ano. 

HČ: Odpor vedení školy. 

RB: Ano. 

HČ: Konkurence. 

MŠ: Tak kromě konkurence asi všechno. Tak já si myslím, že takovejhle časopis si musí projí všema 

tamtěma věcma. Tam byly technický problémy s tim tiskem. Tim jak se to sázelo ve wordu… 

RB: Tak občas něco ulítlo, zmizelo. 

MŠ: Převod do pdf. 

RB: Oblíbená výměna tonneru, když došla barva. 

MŠ: Tam je asi dobrý zmínit, že jsme to tiskli u tý mojí maminky v reklamní agentuře, kde jsme to 

tiskli za nějakou nákladovou cenu. Nicméně s tím, že jsme si to museli vytisknout sami. Měli jsme 



k dispozici počítač a tiskárnu a museli jsme to na tom obřím stroji… To byly technický problémy. 

Obsahový problémy… 

RB: Ty jsou vždycky samozřejmě. 

MŠ: Nezájem čtenáře tam myslím nebyl. 

RB: Ono je to hrozně subjektivní, protože ono to bylo taky třída od třídy. Šlo o to prolomit ten odpor. 

V těch třídách působila hrozně moc ta kolektivní psychologie. Takže když si jeden člověk řek, že je to 

ptákovina a že to číst nebude, tak ostatní se k tomu přidávali. Což bylo krásně vidět na primách, kdy 

tam stačilo zlomit jednoho člověka a strhlo se tam davové šílenství a všichni tu Bulvární ránu kupovali.  

MŠ: Mě teď napadla taková myšlenka s tím zájmem a nezájmem čtenářů. Možná že Bulvární rána 

nebyla na čtenáře orientovaný časopis. 

RB: A to je druhá věc. 

MŠ: Že to byl spíš na naši seberealizaci orientovaný časopis. 

RB: Tak. 

HČ: A Rashide tam právě tlačil na to, abychom měli co nejvíc čtenářů a co největší zisk. 

RB: Tak. A aby to bylo co nejatraktivnější čtení pro ty čtenáře. Což se tam jednu dobu realizovalo, ale 

my jsme s tím moc nesouhlasili. Co tam bylo ještě za problémy? 

MŠ: Všechny ostatní jsme samozřejmě taky měli. Tak dál. 

HČ: Finance, možnosti tisku, nízká soudržnost týmu. 

MŠ: K nízké soudržnosti týmu, to si myslím, že to byl taky problém. To už jsem zmínil. Tu nechci 

Hanku nějak dehonestovat, ale pravdou je, že bylo období, kdy se to Hance nechtělo dělat a to číslo 

prostě nevyšlo. 

HČ: Jak dlouho existovala naše redakce v původní sestavě? 

MŠ: 2005 až 2009. Takže zhruba pět let. 

HČ: Změnilo se za tu dobu něco na tom, jak to fungovalo? 

MŠ: Ten progres tam byl ve fázi, kdy tam přišel ten Rashide. Protože on měl právě tu představu… on 

ty stupně ještě víc oddělil ty stupně od sebe. Že já jsem skutečně dělal šéfredaktora, on dělal editora, to 

znamená, že určoval ty témata a korigoval ty texty. Tam ten posun byl, ale pak se to vrátilo zpět na tu 

moji úroveň. 

HČ: A řízení lidí s tím, jak ta redakce rostla? 

MŠ: To se měnilo samozřejmě, to se mění, když roste počet lidí v organizaci, tak se musí rozdělit ty 

kompetence. Tam ta struktura byla ve finále taková, že tam byl nějaký v uvozovkách top management 

a v něm byl člověk, který komunikoval s šéfredaktory těch jednotlivých mutací, a ti si řídili svoje 

jednotlivé redakce. Ale když pak těch lidí zase ubývalo, tak se ta struktura opět smrskla a bylo tam 

liniový… 

HČ: A dozvěděli jste se tou prací v redakci něco o fungování skutečných médií? 

RB: Jedna věc jo, a to že je v tom vždycky bordel, podle mě. Podle mě i v těch reálných médiích řešili 

obdobný problémy, jako my v tom školním časopise. Prostě tuto nevyšlo, a tam zase tohle… Ale 

nemůžu soudit, já do těch reálnejch médií zase tolik nevidim. 

HČ: Já mám třeba tu zkušenost. Že i když se tam napsala totální blbost, tak ty lidi tomu věřili, protože 

to prostě bylo v novinách. 



MŠ: Já myslím, že to, co jsme se naučili, bylo, že prostě když jsme něco napsali, že i sebevětší blbost, 

od který jsme nic neočekávali, mohla v těch lidech vyvolat, přesně jak říkáš. Jakmile to tam vyšlo, tak 

to ty lidi brali hrozně vážně a začali to řešit, i ty učitelé. A to přesně dělají skutečný média, že něco 

napíšou a nikdo neřeší, že ten člověk je absolutně nekompetentní, je úplně pomatenej a napsal to za pět 

minut… To si myslím, že to je dost podobný. Nebo třeba s tím Rashidem si myslím, že v reálnejch 

médiích by on tam zůstal, protože by ten časopis šel nahoru a zvětšoval se mu náklad. 

HČ: Myslíš, že jste tam měli moc nastolování agendy? 

MŠ: No nevim… 

RB: Já myslím, že spíše ano. 

MŠ: V určitý míře ano. Vím, kolik času jsme strávili řešením následných kauz, který se tam potom 

vyrojily. 

HČ: Jak se změnil váš pohled na skutečná média? 

RB: To je těžká otázka. 

MŠ: Já myslím, že to bude nejlépe ilustrovat situace, kdy jsme byli s Hankou na Media kempu a ve 

skupině v podstatě stejně starých lidí, my s tou naší zkušeností, jsme na otázku Chcete být novinářem?  

HČ: Oni se ptali popište práci novináře nebo jaké je jeho poslání? 

MŠ: Tak to řekni, jestli si to líp pamatuješ. 

HČ: Jak vypadá život novináře. A všichni tam psali, jak má odhalovat tu pravdu a přinášet ty 

skutečnosti a trpět v tý bídě. A my jsme tam napsali, že novinář je člověk, který se všude dostane 

zadarmo, dostane tam najíst, setká se se zajímavými lidmi, něco o tom napíše a ještě za to dostane 

zaplaceno. 

MŠ: Tak. A já si pamatuju, že jenom já jsme napsal, že nechci být novinářem. Všichni ostatní si tam 

snili tu kariéru v Plzeňskym Deníku. Takže ta role tam byla v demytizaci postavení toho novináře v tý 

společnosti. Že ty lidi to asi opravdu vnímají, že je to někdo hodný následování. A že ty lidi, kteří to 

skutečně vystudují a jdou potom do tý redakce, tak o ty iluze přijdou až tam. Já jsem o ty iluze přišel… 

RB: Mě teda nikdy nenapadlo si novináře nějak idealizovat nebo si idealizovat ty média v tom, že 

vždycky mluví pravdu. Že to jsou společensky důležitý a uznávaný lidi, to mě nikdy nenapadalo, si o 

tom myslet.  

HČ: Jaká vidíte největší pozitiva na práci ve školním časopise? 

MŠ: Co už si tady řekla. Všude se dostanete, ještě dostanete něco za to, že tam jste. 

RB: Já myslím, že strašně zkušeností, protože my jsme řešili od začátku časopisu samý problémy a 

museli jsme řešit koordinaci spousty lidí a to je myslím fakt výborná škola. Protože pak je člověk pro 

tu praxi připravenej asi o tisíc procent víc, než člověk, kterej nikdy nic nedělal, nezorganizoval, 

nezkoušel pracovat na komplexnějším projektu a řešit problémy, když nastaly. 

MŠ: A benefit toho taky je v tom, že na různých školách, kde se to simuluje, tak my jsme byli ve 

skupině, která měla nějakou motivaci, ale na těch školách, když se to simuluje, tak jejich základní 

motivace je nula. Takže je to trochu jiná práce s lidma, kteří mají motivaci, a kteří ji nemají. A že 

v reálnym světě většinou lidi nějakou motivaci mají nebo je to tak půl na půl. V tom si myslim, že to je 

lepší, než kdyby se škola rozhodla zorganizovat, teď vás dvacet vybereme a budeme tady simulovat 

časopis. 



HČ: Už jsme to tu říkali, ale jestli to můžeme shrnout. Jaká vidíte největší pozitiva na práci novináře? 

RB: Tak všude se dostane… 

MŠ: Tak záleží, co je to za novináře. V principu je to tak, že se mu snaží zalíbit všichni PR a 

důmyslným korupčním systémem se snaží ovlivnit jeho názor. Takže on je na tý dobrý straně barikády. 

RB: Další výhoda je ten vliv na lidi. Protože ten novinář má obrovskou moc ovlivňovat lidi. Že on 

napíše nějakou blbost a lidi, čtenáře, ani nenapadne zpochybňovat ty jeho závěry. 

MŠ: Je to moc. Moc si vymyslet cokoli a až hrozně dlouho potom nést následky. 

HČ: A jaké konkrétní výhody vám to přineslo v tom školním prostředí? 

RB: Určitou sociální exkluzivitu. Protože my jsme přece byli ta Bulvární rána. Tak jsem to aspoň tehdy 

cítil. My jsme byli ta elita na tom elitním Církevním gymnáziu. (smích) A to, že jsme už během tý 

školy něco dokázali, nás jednak motivovalo a jednak nám propůjčovalo uznání ať už od spolužáků, ale 

i od profesorskýho sboru. 

MŠ: Já bych to zobecnil, že je to jednání, i v tomhle věku, s autoritou na úplně jiný úrovni. Že ty 

učitelé jsou prostě autorita a ty ve třídě jsou… To trošku dává člověku jinou pozici v rámci tý třídy. 

Kolik z těch třiceti lidí kdy mluvilo s Petříčkem (poz. ředitel školy). A člověk se učí jednat s takovejma 

lidma mnohem dřív. Protože ostatní pak jdou na vysokou školu, kde budou ve stejný pozici a pak 

přijdou do zaměstnání a tam… 

RB: A tam se budou muset stejně konfrontovat s těma autoritami. 

HČ: A jak vás to determinovalo v tom, co jste později dělali? 

MŠ: Mě to osobně pomohlo v tom, když to řeknu blbě, tak díky Bulvární ráně, jsem se dostal na 

Cigistock (pozn. studentský festival na CG) a díky Cigistocku jsem se dostal ke svý práci, která mě 

živí. A tedy tomu vděčím za to, že už při škole můžu dělat něco, ne úplně v Kauflandu. 

RB: U mě to byly spíš zkušenosti, obecně s projektama. Determinovalo mě to v práci… Já jsem úplně 

nepsal, já jsem se staral o grafiku a propagaci Bulvární rány i těch dalších projektů. Pomohlo mi to 

v nastartování i další praxe a dělání grafiky a marketingu i pro další firmy, nejen pro ten školní časopis. 

A asi i díky tomu jsem se teď dostal do nadnárodní reklamní agentury. Já si myslím, že to je jedna 

z nejdůležitějších zkušeností, kterou jsme mohli získat. Protože, co se tam člověk naučil, to teď 

dvojnásob zúročuje v tom našem věku. Protože sehnat kvalitního člověka, kterej má aspoň trochu 

zkušenosti ať už s řízením nebo s komunikací, s prací v kolektivu, je problém. A teď se ukazuje, že to, 

co jsme dělali, nebylo určitě na škodu, a že nám to pomohlo a posunulo nás to dál. 

HČ: Ale nechtěli jste už dál směřovat do médií. 

RB: Ne. 

MŠ. Ne. 

HČ: A proč? 

MŠ: Protože s tou mocí se váže velká… 

RB: Zodpovědnost? 

MŠ: No, že ta práce je hrozně nevděčná. 

RB: Není tam vidět ten okamžitej efekt… To úsilí, co do toho vkládá. 

MŠ: Upřímně, česká žurnalistika je žumpa plná lidí, kteří nejsou kvalifikovaní pro to, co píšou. A já 

jsem se asi nechtěl řadit do skupiny těchhle lidí. 



RB: Mě to nelákalo z důvodů nějakého osobního posunu a ani z finančních důvodů.  
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datum: 4.11.2012 

místo: café Anděl, Plzeň 

HČ – Hana Čekanová, výzkumník 

MB – šéfredaktor 

NB – redaktorka 

OH – korektor 

 

HČ: Vy jste časopis Bulvární rána nezaložili, ale převzali. Je to tak? 

MB: Je to tak. 

HČ: Proč jste se pro to rozhodli? 

MB: My jsme se pro to rozhodli z toho důvodu … nebo respektive já, kterej jsem vymyslel tu 

myšlenku znovuobnovení Bulvární rány, protože mi to přišlo samozřejmě škoda. Tradice školního 

časopisu tam byla a já jsem si myslel, že by měla být nějaký způsobem zachovaná, protože ty lidi by 

měli bejt… Mě to přišlo svým způsobem jako kultura, která by měla být předávaná dál a dál. Zaprvý 

tam určitě funguje nějaká vzdělávací část, kdy ňáká seberealizace tam existuje, když na těch novinách 

pracuješ. Komunikace s ostatníma, práce v kolektivu a tadyty další věci. A mě to přišlo jako úžasnej 

nápad. Ta seberealizace a předávání kultury. 

HČ: Proč ty ses do toho rozhodla jít? 

NB: Já jsem se pro to rozhodla, protože to byl rádoby rodinej projekt (pozn. Nikola je Michaelova 

mladší sestra) a už jenom kvůli tomu, že se mi ta myšlenka líbila. 

HČ: Jak na to reagovalo vedení školy, že jste se rozhodli školní časopis obnovit? 

MB: Vedení školy bylo nadšený, můžu říct. Snad můžu říct i to, že všichni byli. Nechci lhát, ale mám 

dojem, že jo. Přijali to asi tak, jako jsme to chtěli nabídnout.  Super, zrealizujeme to a bude tu opět 

něco zajímavýho, čím se budeme odlišovat od ostatních. To souvisí taky s Církváčem jako takovym, 

kterej byl vždycky někde jinde, má svůj vlastní režim a tak dále. Myslím, že Bulvární rána je s ním 

spojená stejně jako Cigistock a ostatní akce. 

HČ: Byli tam třeba nějaký učitelé, kteří vám s tím pomáhali? 

MB: Tak učitelé, kteří nám s tím pomáhali, tak samozřejmě ti učitelé, které jsme zpovídali. Neodmítli a 

vlastně s pokorou, když to tak řeknu, to přijali a pomohli nám. Kdo nám ale hlavně pomohl, byla paní 



profesorka Böhmová, učí literaturu. Ať už s nápadama, s prvotním impulsem, abychom tam mohli být. 

Nabídla nám korekturu, nabídla nám zázemí. My jsme toho nakonec nevyužili. Zařídili jsme si to jinak. 

Pan řiditel byl taky otevřenej, možná až moc. Hlavně při rozhovorech… 

HČ: Měli jste nějakou inspiraci v tom, jak časopis tvořit? 

MB: Tak inspirace velká byla v těch, co to začali. Nevím, co na to říct. Hlavně inspirace podle mě… 

Církváč je inspirativní. Já to budu furt říkat, protože je to pravda. Já se snažím nebo snažil jsem se 

otisknout do toho něco novýho. Ne že bych já vymyslel něco super novýho, ale spíš dát těm lidem 

nějakou kulturu, aby věděli i o ostatních věcech. Aby to nebylo pořád to, co do nich cpou rodiče nebo 

média. Aby to bylo něco na jejich úrovni, aby to pochopili, aby je to bavilo. Aby třeba sami přišli 

s nějakým nápadem a bavili ostatní.  

HČ: Co bylo vaším cílem? Čeho jste chtěli dosáhnout? 

MB: Chtěli jsme dosáhnout seberealizace a toho, aby lidi se měli o čem bavit, vymýšleli, psali a nebyli 

pasivní. Aby měli nějakou náplň a aby jim to dalo třeba nějaký nový vyhlídky do dalšího světa. Třeba 

mě by nikdy nenapadalo, že bych chtěl být redaktor. Ale zkusil jsem psát a řekl jsem si, jo to mě baví, 

organizace. Našel jsem se v organizaci, našel jsem se v psaní a myslím si, že tohleto jsou věci, na který 

člověk málokdy narazí a málokdy si může uvědomit, že tohleto ho baví a tohleto chce dělat. 

HČ: Měl někdo z vás už nějakou zkušenost s reálnými médii? 

MB: Pokud si pamatuju, tak ne. Možná naše designérka a grafička možná měla. Ale to nebylo po 

stránce psaní, ale spíš spolupráce s těma lidma. Ona tam přinášela to svoje, to kreativní, grafický. 

HČ: Podle čeho jste sestavovali redakci? Třeba počet členů? 

MB: Počet členů samozřejmě… Já jako šéfredaktor, říkejme tomu tak, jsem věděl, že nemůžu mít tým, 

který čítá dvacet lidí. Jeden by se hádal s druhým, nebylo by to kompaktní a bylo by to na nic. A 

rozhodl jsem se pro to, že si vyhraním úzký kolektiv lidí. A přemýšlel jsem, koho potřebuju. 

Potřeboval jsem někoho, kdo bude psát články, někoho, kdo bude dělat korekci, někoho na grafiku a 

potom někoho, kdo bude shánět lidi a dávat tomu šťávu. Proto jsem si vybral čtyři nebo pět lidí. Ten 

počet se postupně redukoval a zase měnil. Takže takhle to bylo. 

HČ: Jaká byla kritéria výběru? 

MB: Ten člověk nesměl bejt neoriginální. V tom smyslu, že znám lidí, kteří dokážou kopírovat dobře a 

dokážou kopírovat dobře. A jsou třeba i šikovný. Ale kopírování není to, co jsem se snažil najít. Takže 

jsem se vysloveně snažil najít lidi, kteří měli šťávu, měli co nabídnout a hlavně chtěli. To je další 

aspekt, že některý lidi by se do toho sami od sebe nepustili a takový lidi já jsem asi nehledal. Ty lidi 

vysloveně, když už něco takovýho chtějí, tak to chtějí z nějakýho důvodu a maj co nabídnout. 

HČ: Měli jste ty jednotlivé pozice v redakci pojmenované? 

MB: Měli, ale nebyli jsme úplně vyhranění. Tak jako ty práce se propojovaly. Já jsem psal články, 

občas jsem poradil s grafikou. Grafička taky dávala nápady na články. Vyhraněný ty pozice byly, ale 

ne úplně, prolínaly se a spolupracovali jsme. 

HČ: Kdo tam tedy všechno byl? 

MB: Byl tam korektor, grafička, šéfredaktor, módní policistka a hororskopka. Astronomka, to zní líp. 

HČ: Máte představu o tom, jak fungují ta skutečná média? Jaké tam probíhají procesy? Jaké tam jsou 

pozice? 



MB: Já jsem neměl šanci se někam jít podívat do redakce. Ale z doslechu a ze svýho vlastního hledání 

mám hrubou představu. Velice hrubou. 

HČ: A z doslechu odkud? 

MB: Internet, známý. 

HČ: Tys to nakousl, že jste měli kolem pěti členů. To byli ti kmenoví. Měli jste i nějaké další řekněme 

externí redaktory? 

MB: Měli jsme. A hlavně jsme se snažili zapojit lidi z nižších ročníků a měli o to zájem. Dělali třeba 

rozhovory. Měli buď přístup k někomu nebo měli dobrej nápad, ozvali se nám, my jsme jim to nabídli. 

Pak samozřejmě proběhla korekce, jelikož to vyjadřování nebylo takový, jak by mělo být. Nemůžu říct, 

že u všech. Ale někteří z nich se asi stanou stálými redaktory.  

HČ: Jak byl velký okruh tady těch lidí? 

MB: Mimo těch čtyř pěti základních to byly další tři čtyři lidi. 

HČ: Jak průměrně dlouho vydrželi členové v redakci? Nebo tam tady ti vydrželi až do konce? 

MB: Já jsem do toho uvedl jednu mojí kamarádku, o který jsem si myslel, že její organizační 

schopnosti jsou dobrý. Naneštěstí jsem se zmýlil a bohužel to byl i člověk, kterej pouze kopíroval a 

nedokázal tam vnést ducha. Takže tahle slečna se od nás po prvním čísle oddělila. Ale na úkor toho 

jsme přijali komiksáka. Jo k tý jiný otázce, ještě komiksáka jsme měli. Módní policii jsme přibrali a 

komiksáka.  

HČ: Co se týče vedení redakce, jak se určil vedoucí? 

MB: Vedoucí se určil tak, že se určil samo… Zvolil jsem se sám. Ale nebyla to diktatura, byla to spíš 

demokracie. Naneštěstí jsem se to jako diktaturu snažil zavést potom, ale už to nešlo. Ale 

znovuobnovení Bulvární rány, takže to všichni respektovali mě a brali mě jako vedoucího. Vždycky 

když jsme se sešli na redakční radě, tak jsem to byl já, kdo předkládal návrhy. Většina se uchytila, 

některý ne, ale tak jako tak jsme měli plný číslo. Který se ještě pozměňoval, podle návrhů jednotlivých 

členů, který se dostaly ke mně, a prošly schválením. 

HČ: Jak tam probíhaly ty procesy rozhodování o tom, o se bude dělat? A lišilo se to v tý demokratický 

a diktaturní verzi? 

MB: Ne, tak já jsem těm lidem vždycky řekl, aby vymysleli témata. Věděl jsem ale, že ni nevymyslí. 

Proto jsem vždycky přišel s nápadama, který se týkaly školy. Snažil jsem se zaměřit spíš na školu. 

Potom nápady, který se týkaly celosvětových problémů třeba tsunami, ale to byly jen zmínky. Myslím 

si, že čtenáři byli spokojený s tim, jak to bylo. 

HČ: Měli jste zavedená nějaká interní pravidla? 

MB: Ne. Nebo si myslím, že co si pamatuju, tak jsme žádný vysloveně vyslovený pravidlo neměli. Ale 

myslím, že se všichni drželi určitých mezí. Dávali jsme si termíny. Kdy máme věci dodávat a dávat je 

grafičce. Naneštěstí to právě grafička vždycky porušila. 

HČ: Byly tam nějaké páky na to, jak vymáhat dodržování těch termínů? 

MB: Tam bylo absurdní to, že termíny, si vytvářela grafička. Která i přesto nebyla schopná dodržet to, 

co slíbila. Ale jelikož nikdo jinej nebyl schopnej dělat její práci, tak jsme nemohli ni dělat. Přestože 

jsme na ni tlačili všema možnýma způsobama. Snažili jsme se vlídně i nevlídně. Snažili jsme se jí ptát, 



jestli nepotřebuje s něčím pomoct. Nic nezabralo a i proto byly takový výluky mezi jednotlivýma 

číslama. 

HČ: Jak vypadaly schůzky k tomu jednomu číslu? Kolik jste tak měli schůzek k jednomu číslu? 

MB: Nad jedním číslem jsme měli třeba tři schůzky. Přičemž jedna byla generální. Na tý jsme se 

všichni rozmejšleli nad tím, co v tom čísle bude. V kavárně, na příjemnym místě, s příjemnou 

atmosférou jsme sešli a probírali jsme, co bychom mohli a jak bychom mohli. Přičemž už na tomhle 

místě se začaly některý ty nápady rozvíjet a pozměňovat dál. Po týhletý hlavní schůzce se to 

odehrávalo v separovaných skupinkách, že buď já s nima, nebo oni mezi sebou se domlouvali o by 

mohli jak. Samozřejmě, když se oni bavili mezi sebou, tak to následně šlo ke mně. Když se bavili se 

mnou tak jsem to odsouhlasil, nebo jsem k tomu řekl nějaký svůj názor. Takže generální byla jedna a 

k tý potom byly dvě tři separovaný. 

HČ: Na tý první se scházeli všichni? 

MB: Ano. 

HČ: Jaká byla periodicita? 

NB: Nepravidelný občasník. 

MB: Oficiálně nepravidelný občasník. Neoficiálně to byl měsíčník. Přičemž jsme chtěli udělat i 

speciály, který naneštěstí nevyšly. 

HČ: Takže jste ji nedodržovali. 

MB: My jsme dodržovali oficiální občasný pravidelník. 

HČ: Jaký byl rozsah? 

MB: To si nepamatuju. To byly čtyři dvoustrany A4. 

HČ: Takže šestnáct? 

MB: No, jako jste měli vy.  

HČ: My jsme měli šestnáct. Takže jste to určili na základě toho, aby to zůstalo stejný? 

MB: I na základě tohohle, ale i na základě ekonomičnosti a efektivity. Občas jsme to nechtěli mít 

přeplácaný, občas jsme si cucali z prstu, abychom to naplnili. Ale to si myslím, že je normální. 

Myslím, že to vycházelo perfektně. 

HČ: Inspirovali jste se nějak skutečnými médii? 

MB: Já osobně ne. Tak samozřejmě ten vliv ostatních médií tam musí bejt. Každej četl noviny, každej 

se dívá na televizi a ví co a jak. A už jen to, že jsme se jmenovali Bulvární rána, že jsme se snažili, aby 

to mělo nádech toho bulvárna, aby to nebylo vysloveně seriózní povídání o ničem a aby to ty lidi 

nudilo. Snažili jsme se mít trochu ostřejší témata, když to tak řeknu. 

HČ: Měli jste ve škole nějakou mediální výchovu? 

MB: Měli jsme, ne všichni, tedy náš tým ano. Ten měl pětidenní kurz, ten se netýkal jen médií, ale i 

psychologie a tak dále. Ale myslím si, že důraz na média a na pointu médií a na to, jak média fungují, 

tam byl dostatečnej. 

HČ: Jak bylo finančně zajištěno vydávání časopisu? 

MB: To bylo zajištěno přes sponzory a z vlastních nákladů.  

HČ: Jaký tam byl poměr toho, co jste pokryli z peněz od sponzorů? 



MB: No, jako u nás byla výhoda, že první vydání bylo zadarmo. Vytiskli nám to zadarmo, takže jsme 

měli základní kapitál, se kterým jsme mohli pracovat. Potom jsme každej přispěl stovku dvě stovky, to 

nevim. A následně jsme měli sponzory. A vyžívali jsme z toho, že se nám vrátily nějaký peníze, i když 

jsme neprodali všechny výtisky. Měli jsme kolem sta čísel, prodalo se jich tak šedesát, sedmdesát. 

Zbytek jsme nedoprodali, takže se nám nevrátilo všechno. Bylo to takový zmatečný, takže ti to přesně 

neřeknu. Ale jak říkám, měli jsme počáteční kapitál, do kterýho jsme každej přidali stovku dvě stovky 

a pak sponzoři. 

HČ:  Pak s jakými problémy jste se setkali a mám tu nějaký vyjmenovaný. Tak třeba nedostatek 

spolupracovníků. 

MB: Ne. S tím problém nebyl. My jsme měli dobrej tým, ale problém byl spíš v tom, jak ty lidi 

fungovali. My jsme měli kvalitní tým, ale to, že ty lidi neměli čas, nebo to alespoň tvrdili… Já si 

nemyslím, že bych na tenhle problém řekl ano. 

HČ: Co nedostatek témat? 

MB: Nedostatek témat… Možná někdy. Spíš ne, než ano. Ale to se stane někdy každýmu. S tím se dá 

počítat. Ale v průběhu času se to měnilo. 

HČ: Ty finance, to jsi říkal, že to bylo víceméně v pohodě. 

MB: Dá se říct. 

HČ: Co možnosti tisku? 

MB: To bylo trochu tristní, hledat dobrýho tiskaře. To trochu ze začátku problém byl. Hledali jsme o 

nejekonomičtější variantu. Což jsme našli na druhej pokus. Tisk nám u prvního tiskaře vyšel na dvacet 

osm korun za číslo, u druhýho dodavatele dvacet tři. Ten rozdíl byl, když si sečtu těch sto čísel, tak to 

bylo pět set korun, což bylo výhodný. Navíc u prvního dodavatele jsme museli mít na zadní straně 

reklamu, u druhýho ne, takže jsme mohli udělat mnohem hezčí obálku. 

HČ: A měli jste to plnobarevný nebo jenom přebal? 

MB: Jenom přebal byl barevnej, protože nám to přišlo vkusnější. 

HČ: Co distribuce? 

MB: Distribuci jsme z počátku zajišťovali sami my v týmu, posléze jsme si zajistili dva tři lidi i 

z nižších ročníků, kteří dokázali oslovit své vrstevníky, které bychom my třeba neznali. Bylo to tak 

lepší. 

HČ: Co zájem čtenářů? 

MB: Ačkoli jsme slyšel pozitivní ohlasy, lidi se neozývali sami od sebe. My jsme do těch novin psali, 

ty lidi nás znali, mohli se nás stydět, byli jsme starší ročníky, báli se stydět, čemuž rozumím. Naneštěstí 

se neozývali ani ne facebookový stránky, ani na email, za celou dobu fungování nám přišly dva emaily. 

Jeden byl zavrhnut, ten druhý byl prodiskutován a nějakým způsobem zrealizován. Ale odezva byla 

skoro nulová, což nás mrzelo. Lidi říkali, že noviny jsou dobrý, ale neozývali se se svýma nápadama. 

HČ: A co se týče toho, jestli to chtěli kupovat? Jestli o to byl zájem? 

MB: Zájem o to byl. Ono někteří lidi si kupovali už čísla předešlá, a proto si to chtěli dát do kroniky., 

Taková tradice pěkná, takovej rituál. Některý lidi… to je takovej ten školní přístup k věcem. Koupí si 

to jeden, půjčí si to dalších pět. Na to, že je na škole, kolik… třicet krát šestnáct… dejme tomu pět 

set… A my jsme nedokázali prodat ani těch sto čísel… Jo fungovalo tam to předávání a tak dále. 



Vždycky se najdou pozéři, který řikaj jo, někdo vydává noviny a mě to nebaví, protože to jsou moji 

spolužáci a mě to nezajímá. Ale nižší ročníky o to zájem měly. Bavilo je to a myslím, že jim to přišlo 

hrozně hustý, že něco takovýho funguje. Byli z toho nadšený. 

HČ: S vedením školy jste měli nějaký problém? 

MB: Jeden problém jsme měli, vlastně jenom jeden. A ten se týkal rozhovoru s panem ředitelem, kdy 

jsme dělali rozhovor a přičemž rozhovor trval hodinu čistýho času. Následným přepisováním a 

vymýšlením správných formulací jsme strávili tři hodiny, to byla úmorná práce. Co bylo ale nejhorší 

bylo když se to dostalo k panu řediteli, aby si to přečetl, tak říkal, že tohle nikdy neřekl a že jsou tam 

věci, který nedávají smysl, třeba názvy organizací nebo slovní hříčky. Který přitom on řekl, a my jsme 

je neopravovali. Řekl, co všechno musíme opravit. Následně nám vyčítal knižní výrazy. Měli jsme tam 

knižní výraz jež, opravil na který. To bylo hrozně absurdní. Některý věci nechtěl vůbec uveřejnit. 

Přišlo nám to, jako by u nás fungovala cenzura. Moc se nám to nelíbilo. Nakonec i díky paní 

profesorce Böhmový se to urovnalo. Ona jemu domluvila, nám poradila a nakonec jsme se sešli na půl 

cesty. 

HČ: Byl jsi někdy nespokojený s kvalitou toho časopisu? 

MB: Byl u jednoho čísla, který bylo vycucaný z prstu. Chtěli jsme ho udělat jako Valentýnský speciál, 

ale z Valentýnskýho speciálu se stal povalentýnský speciál a ten měl jako jediný jen tři dvoustrany. A 

používali jsme, což byla bída, i věci z internetu. Což nebylo vhodný z toho důvodu, že jsme měli 

představu toho originálna a vlastní tvůrčí shopnosti. Ale myslím si, že jinak ne. Občas jsme měli 

problémy s horoskopama. Naše astronomka nečetla z hvězd a vymýšlet každý měsíc něco, aby se to 

těch čtenářů dotklo a aby to bylo vtipný a aby to mělo smysl. Neřikam, že byly špatný. Nakonec to 

všechno vyšlo a bylo to super. Ale ne, nemyslím si, že jsme měli problém s tématama nebo že bych byl 

nespokojenej s kvalitou těch čísel, kromě toho povalentýnskýho speciálu. 

HČ: Jaký bylo vaše obsahový zaměření? 

MB: Na to už jsem narážel. Naše obsahový zaměření bylo především na tu naši školu. Zmiňoval jsem i 

problémy celosvětový, ale to jsem do toho jen tak postrčil, abychom nevypadali, že jsme nevzdělaní. 

Následně potom jsme měli možnost spolupracovat s jednou organizací novinářskou. Press expres se to 

myslím jmenovalo. Mysleli jsme, že to bude na delší spolupráci. Delší spolupráce nakonec nevyšla. 

Protože zaprvý čtenářům se to nelíbilo, nebavilo je to. Ten článek byl o situaci v zahraničí, už nevím o 

čem. Ale neměli jsme na to od čtenářů dobrý ohlasy, takže jsme se rozhodli, že to nebudeme dělat. 

HČ: Jaké jste měli rubriky? 

MB: Mezi pravidelné rubriky patřil horoskop, komiks, jestli se tomu dá říct rubrika, potom námi 

vymyšlená rubrika Buď a nebo, kdy jsme se profesorů ptali, aby si vybrali buď něco a nebo něco 

jinýho. Bylo to zábavný, všem se to líbilo. Nám samotnejm, který jsme to vymysleli, se to neomrzelo 

ani po x číslech, co jsme vydali. Myslím, že to byl dobrej krok. Další rubrika byla módní policie. Další 

rubrika, ačkoli nevím, jestli je to rubrika, byl tam pravidelný rozhovor vždycky s někým. Většinou 

s člověkem ze školy nebo z organizací ze školy. Měli jsme tam herní klub Karotka. Bavili jsme se 

s profesorama na téma státních maturit. Bavili jsme se s profesorem, jedním z mladších, kterej si 

nechal udělat tetování. Takže super téma. Nevím, vzpomeneš si ještě na nějakou rubriku? Úvodní 

slovo. 



HČ: Vy jste nějaké ty rubriky převzali po tom původním vedení? 

MB: Já si myslím, že nějaký náznaky tam byly. Módní policie tam byla, byly tam horoskopy, komiksy 

se tam sem tam objevovali, nevím, jestli tam byly pořád. Myslím, že některý jsme vyškrtli. Třeba 

Darwinovy ceny. Darwinovy ceny jsme nedělali, ačkoli mě napadlo, že bychom je mohli zařadit. A 

přidali jsme Buď a nebo. 

HČ: Jak dlouho ta vaše redakce fungovala? 

MB: Fungovala dva roky a z toho aktivně jen jeden, protože druhej rok jsme fungovali, ale nefungovali 

jsme pořádně, jelikož naše grafička nebyla schopná spolupracovat. 

HČ: Změnilo se něco na způsobu práce? Dělali jste po tom roce něco zásadně jinak? 

MB: Pokud já můžu za sebe říct, já jsem před tím neměl žádný zkušenosti s děláním žádnýho média, 

konkrétně novin. Nevěděl jsem jak na to, byl jsem stydlivej vůči tomu, jaký témata, jak oslovit, za prvý 

čtenáře, za druhý samotný redaktory. A tyhle dovednosti se postupně měnily a lepšily. Už to bylo lepší. 

OH: Já jsem byl hlavním Michalovým pomocníkem nebo jsme spolu diskutovali o těchhle věcem a on 

měl tu hlavní moc. Takže já jsem byl vedlejší pomocná síla. Takže konkrétně o těchhle věcech nemám 

moc co říct. 

MB: Třeba grafická stránka se taky lepšila. Grafická stránka se lepšila i proto, že v první tiskařský 

společnosti jsme neměli možnost pracovat se zadní stranou našeho čísla. Ta zadní strana se potom 

uvolnila a měli jsme více prostoru a objevily se nový nápady a nový možnosti. 

HČ: Dozvěděli jste se tou činností v redakci něco o fungování reálných médií? 

OH: Tak třeba já můžu říct, že dost možná fungování naší redakce neodpovídá fungování reálných 

redakcí. Určitě jsem si o tom udělal obrázek. Jako jedna z možností, jak by to mohlo fungovat. A 

konkrétně já jako korektor. Korektor jsme tomu říkali? Korektor jsem byl, tak to pro mě byla úplně 

nová činnost. A ohledně týhle profese, tak tam se to dá asi těžko dělat jinak, než jak jsem to dělal já. 

Tím pádem mi to přineslo řadu novejch zkušeností a musím říct, že mě to i bavilo. 

HČ: Jak se celkově změnil váš pohled na skutečná média. 

MB: Změnil se. 

OH: Já bych možná měl postřeh, že je opravdu snazší psát bulvárně, než nebulvárně. Protože my už 

jsme se tak jmenovali, že jo Bulvární rána, ale je pravda že my jsme to brali hlavně recesisticky tu 

bulvaritu. Ale rozhodně myslím si, můžeme říct, že je snazší napsat nějakej bulvárně zaměřenej článek 

než nějaké seriózní zamyšlení. 

MB: Máme větší prostor, větší možnosti. Nemusíme se držet etikety. Tolik. 

HČ: Jaká vidíte pozitiva na práci ve školním časopise? 

MB: Ta pozitiva byla, já už jsem je zmiňoval, spolupráce jeden s druhým, přemejšlení nad aktuálníma 

tématama, spolupráce s jinýma ročníkama, s jinýma myšlenkově orientovanýma lidma. Snaha se 

vydobýt někam a dostat z lidí něco. A tak. 

OH: Já si myslím, že jsme úplně nenaplnili potenciál toho, co je asi hlavní. A to je meziročníková 

spolupráce. Kdy podle mě by bylo ideální, kdyby se do toho rovnoměrně zapojovaly všechny ročníky, 

nebo řekněme primáni samozřejmě míň a čím starší tím víc. Což se za nás úplně nepovedlo. 

Samozřejmě jsme tam měli i přispěvatele z nižších ročníků. Ale myslím si, že tohle by, co se týče 

školních novin, jakýchkoli, mělo být hlavním přínosem i pro atmosféru školy, do celýho toho ústavu. 



 MB: Podle mě je to absurdní z toho důvodu, že ty nižší ročníky na to měly dobrej ohlas, jak jsem již 

zmiňoval, ale nedokázali napsat. 

OH: Nebo by i dokázali. Ale neměli odvahu přijít. Rozhodně kdyby šéfredaktor byl jejich věku, tak 

přijdou snáz. Ale s tím jsme jaksi nemohli dělat. 

HČ: Jaká vidíte pozitiva na práci novináře obecně? 

MB: Člověk má určitě větší přehled, si myslím. 

OH: To určitě jo. 

NB: Člověku se určitě naskytnou různý příležitosti, třeba když je investigativní novinář, může cestovat, 

psát o tom, co ho baví, co má rád.  

OH: To je pravda. 

HČ: Můžete nějak zhodnotit, jak vás práce v redakci ovlivnila? 

MB: Asi sebevědomí. 

OH: To si věříš. 

MB: Určitě mě to posunulo k nějaký tvůrčí… Mě napadá, že bych založil něco tam, kde teď jsem. Psal 

bych nebo… Netýká se to jen psaní, ale jakýchkoli organizací, který by dělaly něco pro svoje 

současníky. Aby měli možnost spolupracovat. Protože těch lidí je určitě víc, jen neví jak začít. Nemají 

se kde vybít. A myslím, že těch lidí je spousta. Myslím si, že je super věc dělat něco jeden pro druhýho 

a sami pro sebe. Že to není, že děláme něco proto, abychom si vydělali peníze, ale je to věc pro to, 

abychom se bavili a bavili ostatní. 

OH: Musím říct, že co mě ta práce nejvíc dala, byly zkušenosti. Protože ty věci, co jsem tam dělal, 

jsem nikdy před tím nedělal. Ale určitě to byla i zábava. Řešili jsme i problémy, často i zásadní, co se 

týkalo časopisu. Ale často jsme si užili i srandu. 

MB: Ne já si taky myslím, že tam záleželo na těch jednotlivých postech těch lidí. Korektor si užil 

korekci a jako zkušenost pro něj. Pro mě to byla organizace, pro grafičku zkušenost s programama. 

Zkušenosti přemýšlet nad… dát dohromady, z těch článků, co jsme měli, nějaký téma. Vymyslet 

obrázek. A tak podobně. 

HČ: Co myslíte, co vám to dalo oproti spolužákům, kteří v časopise nebyli? Ať už v rámci té školy 

nebo i obecně, kam vás to posunulo? 

MB: Já bych skoro řekl, že je to synonymum k tomu, co jsme řekli před tím. 

NB: Třeba to, že se člověk naučil jednat s lidma. 

HČ: Třeba zvýšení sociálního statusu v rámci školy. 

OH: To ani ne. Když se někomu ty naše články nelíbily, tak to našemu statusu moc nepomohlo. 

MB: To se mockrát nestalo. 

HČ: Ani u učitelů, u ředitele? 

MB: Je pravda, že jsme byli na očích. Když měl někdo nějaký nápad… Věděli, že něco děláme. Je to 

pravda, že na nás pohlíželi jinak. Sice neříkám, že tyhle dělají noviny, tak by měli být známkováni 

tvrději, nebo naopak berme je s nadhledem, že něco dělaj. Ale… 

HČ: Přineslo vám to nějaký výhody? 



OH: No já bych řekl, že u učitelů, že to nebrali zas nějak moc v potaz. Samozřejmě ne že bychom 

chtěli mít nějaké výhody oproti ostatním, to ne. Ale často, i když jsme jim nabízeli časopis, tak i ti 

nejbohatší učitelé nedali těch dvacet pět korun. To tam nedávej. 

MB: Bylo fajn si to dát do životopisu. 

OH: No nevím, jestli je to oficiálně možný. 

MB: Proč? … Další výhoda. Dostat se za backstage. Do backstage. Za stage. I když jsme nebyli. 

OH: Ale mohli jsme. 

MB: Ano, mohli jsme být v zákulisí. Takhle bych to shrnul. 

OH: Prostě výhody z pohledu učitelskýho nebyly. Což mě mrzelo. Ani nemluvím o výhodách, ale spíš 

myslím, že jsme od nich necítili žádnou zpětnou vazbu pozitivního charakteru.  

MB: Kromě Böhmový. 

OH: No tak kromě paní Böhmový. Dělali jako by se nic nedělo a to mě trochu vadí, protože si myslím, 

že s podporou z učitelskýho sboru by nám to šlo ještě líp. A mohli jsme s nima nějak víc spolupracovat 

a mohlo to bejt na ještě jiným levelu. 

MB: Já bych se vrátil ještě k tomu, jestli se nám snažil někdo pomoc. Kuba Šedivý se nám snažil 

pomoct. A to tím, že se snažil vytipovat lidi z nižších ročníků, kteří by nám mohli pomoct, jelikož on 

s nimi pracoval. Je pravda, že nám nepomohla, ale snaha byla.  

HČ: Jak by sis tu lepší spolupráci představoval? 

OH: No to je otázka… 

HČ: Přineslo vám to nějaké zajímavé kontakty? 

MB: My jsme ty příležitosti mohli mít, ale nevyužili jsme je. Myslím, že to bylo z osobních důvodů. 

Nebyli jsme až tolik investigativní. Neměli jsme tolik času. Když jsme začínali, tak jsme byli 

v plenkách a na konci roku byly zkoušky a nebylo už tolik toho času. A ve druhém roku naší existence 

jsem už měl nápady, s kým bychom to mohli udělat, ale to nevyšlo z důvodů, který už jsem zmiňoval, a 

to byla grafička. 

HČ: Chtěli byste směřovat někam dál do médií? Ať už na jakoukoli pozici. 

OH: Já bych se tomu nebránil. Myslím si, že v novinách může pracovat člověk s jakýmkoli vzděláním. 

Proto jsem to ani nešel studovat. A počítám s tím, že pokud by se takováhle příležitost naskytla, tak 

bych mohl obstát nějakým způsobem. Ale nemám nějaký konkrétní plány na tohle a už vůbec ne na 

pracování v médiích. Ale rozhodně mě zkušenost s Bulvární ránou od tohohle záměru neodradila. 

HČ: A napadlo by tě to i před tím? 

OH: Určitě jo. Já jsem už v kvartě kvintě chtěl být sportovním redaktorem. To už asi nechci, ale. 

Koneckonců proč ne. Ale i z tohohle důvodu to pro mě bylo zajímavý, protože jsem už před tím měl 

tyhlety choutky novinářský. Tak jsme to tak ochutnali. 

NB: Když se člověk o něco zajímá, tak si může udělat svůj blog, nebo být hudební reportér, takže to 

určitě. 

MB: S tím souhlasím a na to navážu. Já bych v tom určitě chtěl pokračovat. Ale nechtěl pracovat na 

nějaký úplně nízký pozici. Ta moje pozice šéfredaktora nebyla úplně pozice šéfredaktora někde jinde. 

Ale nebylo to něco, kdy by mi někdo rozkazoval, co mám dělat. Samozřejmě bych mohl za asistence 



nějakýho korektora dělat články, kdyby na mě nikdo neřval. Nebo bych si chtěl založit nějakou věc, 

kde bych si mohl dělat svoje nápady a nikdo by mi nerozkazoval. 

OH: Já teda musím říct, že ani Michal nebyl takovým tím šéfredaktorem… diktátorským, že by nám 

rozkazoval. Všechno to bylo založený na diskuzi. Nebyl ras. 

HČ: Když se ještě vrátím, čím byli ty lidi motivovaný, že tam chtěli psát?  

MB: Já nevim. Já jsem to nepochopil. Asi tam fungovala ta kultura, ta tradice. Ty noviny tam byly 

něco výstředního. Pořád to bylo něco, co jen tak někdo nemá. Lidi se chtěli zviditelnit. To je zřejmý. 

To je přirozená lidská přirozenost. Ale to ani nebyli lidi, který by se do toho nějak hrnuli. Byli to lidi, 

který jsem já oslovil a oni řekli, jo to je dobrej nápad, já do toho půjdu s tebou. Nebylo to, že by si tam 

chtěli nahonit ega. Teda jeden takovej tam byl, kterýho jsem pověřil rozdáváním novin, a on hned za 

první zatáčkou tvrdil, že my děláme noviny. 

OH: Jaká byla otázka? Být či nebýt členem školní redakce? Rozhodně být. 

MB: Bít či nebít členy školní redakce. 

HČ:  To je šéfredaktorská otázka. 

MB: Přemýšlím jinak.  

  

 



Příloha č. 3: Výzkumný rozhovor se zástupcem Luďka 

 
datum: 18.10.2012 

místo: Kavárna K4, Praha 

HČ – Hana Čekanová, výzkumník 

JH – šéfredaktor 

 

HČ: Váš časopis se jmenuje jak? 

JH: Luděk. 

HČ: A ty jsi šéfredaktor? 

JH: Jo, šéf.  

HČ: A jmenuješ se? 

JH: Honza Hronek. 

HČ: Založili jste ten školní časopis, nebo jste ho převzali? 

JH: Převzali jsme ho vlastně po… loni maturovali. Šéfovala tomu Terka Lukešová, ale oni se tomu 

poslední dva roky už moc nevěnovali. Takže udělali tak jedno číslo za rok, takže to nebylo takový už. 

Takže teď si získáváme zpět ty čtenáře. 

HČ: Proč jste se pro to rozhodli? 

JH: Chtěli jsme zkusit něco novýho. Poznat zajímavý lidi, což se nám podařilo. Navštívit místa, který 

normální člověk jen tak nenavštíví, což se nám taky podařilo. Takže z toho důvodu. 

HČ: Jak na to reagovalo vedení školy, že tam funguje nějaký časopis a že ho chcete vzkřísit? 

JH: Bylo nadšený samozřejmě. 

HČ: Jo? 

JH: Teď ještě budeme k tomu dělat různý akce a občanský sdružení. 

HČ: Jak vám třeba pomáhají? Pomáhají vám někteří učitelé? 

JH: No, moc nepomáhají, ale když za nima člověk přímo přijde, tak většinou vyjdou vstříc. Napsat 

třeba nějakej článek nebo tak, tak to jo, ale jinak… Samovolně moc ne. 

HČ: Měli jste při tvorbě toho časopisu nějakou inspiraci ohledně toho, jak by měl vypadat? Šli jste za 

něčím konkrétním? 

JH: Neměli jsme nic. Prostě podle toho jak se to bude líbit nám, co tam bude. 

HČ: Měli jste jasně vytýčený cíl, co by to mělo splňovat? Jaké by to mělo být? 

JH: Částečně. Chtěli jsme, aby studenti poznali místa, kam se normálně nedostanou. Třeba 

reprezentační prostor Pražského hradu, skrze nás. Abychom tam získali rozhovory trochu jinýho žánru, 

třeba politiků se ptáme na dětství, na to, jak zlobili o prázdninách. Takže z jinýho úhlu pohledu a zase 

pro ně je to samozřejmě taky takovej relax, když nám mohou takhle odpovídat. 

HČ: Měl někdo z redakce předchozí zkušenosti z médií? 

JH: Až teď jsem členem Syndikátu. 

HČ: Jak jste sestavovali redakci? Měli jste představu, klik budete potřebovat lidí, nebo se to nějak 

samovolně nabalovalo? 



JH: Samovolně se to nabalovalo, ještě pořád se to nabaluje. Jsme rádi za každýho, protože těch lidí, 

kteří by do toho věnovali svůj volný čas, v současný době moc nemáme. Jsme rádi vopravdu za 

každýho. 

HČ: A kolik vás je? 

JH: Tam jsou takový, že občas něco udělají, občas ne, ale tak aktivních členů je tam tak šest sedm. 

HČ: Byla nějaká kritéria výběru, nebo stačilo jen nadšení? 

JH: Jenom nadšení stačilo. 

HČ: Jaké tam máte pozice v té redakci? 

JH: No pozice. Já co to tam nějak vedu a snažím se to kočírovat, pak tam máme člověka zabývajícího 

se webem a jinak standardní redaktory. 

HČ: A máte třeba fotografy? 

JH: To děláme tak dohromady. Nic konkrétního tam nemáme. 

HČ: Máš ty nebo někdo z ostatních představu, jak fungují média? 

JH: No tak byli jsme se kouknout i vlastně v Deníku, takže jakási potucha, jak to funguje, tam je. 

HČ: Máte třeba nějaký známý novináře? 

JH: Já jsem teďka v tom Syndikátu, takže s nima to probírám. Snažíme se to dělat trochu víc profi, no. 

HČ: A jak dlouho fungujete? Jak dlouho jsi v redakci? 

JH: Rok. Co jsem nastoupil do prváku. 

HČ: Jak dlouho vám vydrží jednotliví členové v té redakci? Máš představu za ten rok? Už vám nějací 

odešli, nebo zůstávají? 

JH: Zůstali tam stejní, spíš přicházejí. Ta tvorba je u některých třeba utlumená, ale zůstávají. 

HČ: Má třeba někdo víc těch úkolů? 

JH: Asi já. Když někdo něco nedodělá, tak je to na mě. 

HČ: Takže tvoje pozice je nejvyšší a označuješ se jako? 

JH: Na facebooku mám velký vezír, takže tak. 

HČ: Mám tady otázku, jak jste zvolili svého vedoucího, ale předpokládám, že když od tebe vyšla ta 

iniciativa… 

JH: Ano, na mě se to nabalovalo. 

HČ: Jak se třeba rozhoduje o důležitých věcech? Třeba co se týče toho směřování? Máte všeobecnou 

diskuzi a hlasuje se, nebo ty máš závěrečné slovo? 

JH: Já mám většinou to hlavní slovo. Protože voni jsou takový nerozhodný, takže ani sami neví, co by 

chtěli. 

HČ: Takže rozhoduješ o všech těch oblastech, není to tak, že třeba web by si dupnul, že takhle to bude? 

JH: Ne, ne, zatím jsem si to udržel. 

HČ: Máte tam nějaká interní pravidla nastavená? 

JH: Nemáme. Teď samozřejmě s tím občanským sdružením něco bude. 

HČ: Nemáte něco, že kdo nedodá, tak kupuje všem čokoládu? 

JH: Ne, ale teď jsme se dohodli, že tam bude prázdná stránka a tam bude napsáno „Zde měl být článek 

toho a toho, který to nedostal“. Takže takhle to trestáme. 

HČ: Jak třeba vypadají vaše schůzky, když připravujete nové číslo? 



JH: U dobrého jídla hlavně. Debatujeme, kdo by co chtěl. Snažíme se vyjít vstříc. Pak se snažíme 

oslovit ty známý lidi. A pak si dáme ještě jednu, kde si řekneme, jak to bude, co kdo udělá, co kdo 

připraví. 

HČ: A účastní se toho všichni? 

JH: Většinou ano. 

HČ: A je to teda někde v hospodě? 

JH: V kavárničce. Hlavně dobrý jídlo. Dobrej dortík francouzskej. 

HČ: Kolik máte schůzek nad jedním číslem? 

JH: Většinou jednu dvě, pak to většinou řešíme individuálně s tím konkrétním člověkem. 

HČ: Máte nějak pevně stanovenou periodicitu? 

JH: Máme, loni jsme ji nedodrželi, hlavně kvůli financím. Ale letos už finance zajištěný máme. Takže 

jedno číslo za dva měsíce, náklad dvě stě kusů. 

HČ: Podařilo se vám ji někdy dodržet? 

JH: Zatím ne, ale teď pevně věříme, že ano. Tam to bylo vázaný na ty finance. 

HČ: Jaký máte rozsah. 

JH: Tak padesát až šedesát, A5kovejch. 

HČ: Kolísá vám tedy ten rozsah. Na čem to závisí? 

JH: Na obsahu. Co se nám podaří, když je něco zajímavýho, tak se to tam snažíme dát celý. Nechceme 

to ořezávat, ale dát to tam tak, jak to je. 

HČ: Ty finanční omezení, z čeho vyplývaly? Vy si to financujete sami, nebo máte nějaké sponzory? 

JH: Právě máme sponzory, který před tim nebyli. Tak jsme to nějak financovali částečně sami, ale 

přece jenom to bylo dost nákladný. Jeden výtisk máme asi za sedmdesát korun. Máme to hodně nóbl. 

Zase jsme si řekli, že dáme přednost kvalitě před kvantitou. Zatím myslím, že je to dobrá cesta. Všichni 

v redakci to pochopili. 

HČ: A jakou máte prodejní cenu? 

JH: Třicet korun. Takže čtyřicet korun na číslo. 

HČ: Máte ve škole nějakou mediální výchovu? 

JH: To si myslím, že tam nic takovýho… Možná ve čtvrťáku jako nějaký povinně volitelný seminář. 

Ale čistě takhle zaměřenýho asi nic. 

HČ: Tíhnul jsi odjakživa k médiím? Četl jsi třeba noviny v době, kdy je ostatní nečetli? 

JH: No byl to i jeden z důvodů, proč jsem šel na tohle gymnázium, že tam byl tenhle časopis. Jinak 

jsem si hodně četl noviny, Mladou Frontu. Od malička, chodila nám každý den domů. 

HČ: A našel jsi tam ve svém okolí lidi, kteří to měli podobně? Že i díky nim jsi to dal dohromady? 

JH: No částečně, částečně. 

HČ: Ty sponzoři vám teď pokryjou všechny náklady, nebo do toho dáváte i svoje peníze, 

JH: Teď máme domluvený sponzory, že to vypadá, že nám to pokreje všechny náklady a ještě budeme 

v plusu do toho dalšího čísla. Takže do konce roku bychom měli být v plusu. 

HČ: A hledáte ty sponzory nějak zaměřené na ty studenty? 

JH: Samozřejmě se snažíme, že když tam budou dávat tu reklamu, tak aby ta reklama byla pro ty 

studenty zajímavá a bylo to na tu cílovou skupinu.  



HČ: Na jaké problémy jste narazili při tom vydávání? Od těch spolupracovníků, přes nedostatek témat, 

peníze, odpor školy… Cokoli? 

JH: Hlavně ty peníze. Škola nás zatím i takhle vyhovuje, i nás uvolňuje, že se takhle ulejem trochu, 

maličko. Jinak hlavně ta pracovní nasazenost těch ostatních. Tam ty termíny přece jenom měsíc sem, 

měsíc zpátky. Ty to moc neřeší. Takže hlavně takhle časově, co se týče tý redakce. 

HČ: Kde tisknete? 

JH: Tiskárna Macek&Kusala. Někde na Moravě. Ty nám vyšli cenově nejlíp. 

HČ: Co distribuce? 

JH: Na chodbách, na vrátnici. Vyšlí studenti už maj objednáno, že se jim to nechává na vrátnici na 

jejich jméno, takže taková forma předplatnýho. Chtěli bychom se možná překlenout na jiná gymnázia, 

taková konkurence Bulvární rány. Ale teď jsme uzavřeli spolupráci s Techmánií, takže v Techmánii 

budeme. Samozřejmě nemůžeme si moc dovolovat, protože ty finance ještě nejsou takový, abychom 

mohli financovat víc čísel, a samozřejmě chceme upřednostňovat ty naše studenty. 

HČ: Za jak dlouho prodáte celý náklad? 

JH: Loni to bylo u toho posledního čísla tak čtrnáct dnů. 

HČ: Jaký je zájem čtenářů? Jaké máte ohlasy? 

JH: Kladný, zatím kladný. Hlavně byli nadšený, že jsme tam vrátili tu tradici. I z řad absolventů. Byly 

nějaký slavnosti třiceti let školy, tak tam… na to byly kladný reakce. Že se mohou díky nám dozvědět 

něco novýho, že se mohou zasmát nad tím, že ten učitel je pořád stejnej, že má stejný hlášky a tak. 

HČ: Konkurenci tam, předpokládám, nemáte. 

JH: Nemáme. Teď jedině Petr Fulín má takový ambiciózní projekt, udělat Student Times. A že by se to 

vydávalo zdarma na všech středních školách v republice a že by tam vždy byla školní příloha. To jsem 

teda zvědavej, jak to bude financovat, protože mi to přijde trošku nereálný. 

HČ: Tam je vždycky problém s tou regionalicitou… 

JH: Aby to zapadlo. Přece jenom každej ten gympl je trochu jinej. Tak jsme zvědavý… 

HČ: Změnil se za ten rok nějak přístup k té práci? Zjistili jste, že něco se musí dělat jinak? 

JH: Samozřejmě teď jsou motivovaný tim, že se mohou setkat s různýma slavnýma osobnostma, takže 

tim je pak dotlačím k tomu, aby napsali nějakej ten obyčejnej článek, že si pak pojedou vyzpovídat 

toho, koho maj rádi nebo podívat se tam, kam chtějí. 

HČ: A ty slavné osobnosti na to už slyší, když je oslovíte? 

JH: Slyší, zvláště když je to takhle pro děti. To zdůrazníme, že je to pro děti, že přijedou děti, tak na to 

velice dobře slyší. 

HČ: A třeba to se změnilo, že dřív si za ty lidi ty články dotahoval a teď jsi řekl a dost a bude tam 

prázdný místo? 

JH: Ještě úplně ne, ještě mám tu trpělivost.  

HČ: Ani nebyla změna v rozdělování článků, delegování úkolů. 

JH: Zatím nic. Teď s tím občanským sdružením přijde trochu změna. 

HČ: Proč jste se rozhodli založit občanské sdružení? 

JH: Kvůli sponzorům. Protože na to slyší a budeme to mít legálně, jakože čistě. Ono teď je to taky tak, 

že nevykazujeme žádný zisk, takže je to v pořádku. Ale takhle to bude, že pod tím budeme moct dělat 



různý akce, škola tim může zaštítit nějaký kroužky. Možná tam přes kraj dotečou nějaký peníze, možná 

ne. Takže je to pro sponzory a půjde to přímo. 

HČ: A vám je tam někomu osmnáct? 

JH: Ne, to jsme si našli kamarády, kterejm je osmnáct, který nám to přikryjou. 

HČ: A to budete dodávat i ty povinný výtisky do těch knihoven? 

JH: Ne, ne. To je potom… To bychom to museli dělat ziskově, to jsem se bavil s kolegou ze Syndikátu, 

to bychom se museli někde registrovat. Takhle je to na vlastní tričko, jak se říká. 

HČ: Co ti přinesla činnost v tom Syndikátu, v tom, co víš o médiích? Jak tam funguješ? 

JH: Jako dvorní fotograf. Takže dozvěděl… občas napíšu nějakou zprávu. V tom když jsem u toho byl, 

napíšeme o tom nějakou zprávu, tu pošleme do nějakých médií a ty to otisknou a hned vyjde jiný 

médium a tu zprávu úplně otočí. Takže už vím, kde tu zprávu mám hledat, čemu mám věřit a čemu ne. 

Takže hlavně tak. 

HČ: A přenášíš to i na ostatní kolegy v redakci? 

JH: Snažím se. 

HČ: A jak se změnil tvůj pohled na média, když to porovnáš třeba s tím, co se děje u vás v redakci? 

JH: Že si musím některý příběhy domýšlet úplně jinak, než jak nám je servíruje televize třeba. Že 

všechno není tak, jak nám to presentují. Že to je přece jenom politika i v těch médiích, že je to o 

penězích. 

HČ: Jaká vidíš největší pozitiva na práci v redakci ve školním časopise? 

JH: Jsem taková velká ryba v malém rybníčku, bych řekl. Samozřejmě dostanu se k zajímavým lidem, 

znám spoustu lidí díky tomu, i z různých oblastí. I ty studenti chtějí něco otisknout, přijdou za mnou. 

Takže z toho mám dobrej pocit, že tam jsme pro ty lidi, když něco potřebujou nebo je naopak potěšíme 

tím, co tam napíšeme. Že jsme se trefili do toho jejich stylu. 

HČ: Přináší ti to nějaký výhody u vedení školy? 

JH: To bych tam radši nepsal (smích). Přeci jenom znají mý jméno. Mluvím s nima. Jsou na mě hodný, 

já jim zase fotím nějaký akce. Takže potom zase když Luděk něco potřebuje, tak se snaží vyjít vstříc. 

HČ: Co vidíš jako pozitiva obecně na práci novináře? 

JH: Jak jsem řekl, dostane se člověk na spoustu zajímavých míst. Třeba takový cestopisec procestuje za 

peníze redakce spoustu zajímavých míst, kam se chce podívat. K těm novinářům, když má člověk press 

kartu, se třeba v německejch muzeích chovají úplně jinak. Zavalí vás hromadou prospektů, třeba i 

v češtině, který mají normálně někde schovaný. Takže takovýhle výhody tam jsou, což je zajímavý to 

čerpat, když se člověk snaží, vydává nějaký školní časopis, věnuje tomu svojí práci a čas. 

HČ: Můžeš říct, jak tě práce v té redakci ovlivnila? Jestli by se tvůj život ubíral jiným směrem, kdybys 

tam nepracoval. 

JH: Samozřejmě u toho vedení to mám trochu lepší. Ale já bych řek, že život se vyvíjí stále stejným 

směrem. Stále trvám na právech a chtěl bych, aby tohle i nadále zůstalo mým koníčkem. Protože věřím, 

že pokud bych se tím měl živit, tak že by mě to po čase přestalo bavit. Pořád termíny, nějaký úkoly a 

tak. Takže když je to takhle koníček, tak mě to baví a myslím, že je to v pořádku. A chci, aby to tak 

zůstalo. 



HČ: Kromě těch výhod, ty jsi po roce samozřejmě na začátku, vidíš ale u sebe nějaký posun oproti 

svým spolužákům? 

JH: Určitě vidím ten svět jinak, viděl jsem spoustu věcí, jak to funguje, třeba v politice. Takže se na to 

dívám zase úplně jinak. Snažím se na to dívat úplně jinak, než vrstevníci, kteří si radši sednou 

k počítači a hrajou hry, než aby si přečetli, co se děje ve světě, v republice. Podle toho se může člověk 

zase nějak přizpůsobit, připravit na to, co bude. 

HČ: O těch zajímavých kontaktech jsi už mluvil. Je někdo s kým jste se ještě víc nějak sblížili? 

JH: Tak asi pan Jakl. Ale s tím jsme se už trochu znali dřív ze Šumavy. Ale teď se ty vazby ještě víc 

prohloubily. Ale jinak třeba Michal Zapoměl, třetí nejlepší kadeřník světa. 

HČ: Chtěl bys dál směřovat do médií? Ty jsi říkal, že to máš jako koníčka, ale výhledově třeba jako 

nějaká brigáda? 

JH: Tak jako brigáda určitě, hlavně poznávat svět díky médiím, jak jsem říkal nějaký ten cestopis. Do 

Afriky se třeba podívat. Nebo naopak dělat tiskový zprávy pro Hrad, jezdit s prezidentskou delegací, 

podívat se do těch prezidentských paláců, kam se normální smrtelník jinak nedostane. Tak to bych bral 

určitě. 

HČ: A inklinuješ spíš k tomu psanému slovu nebo by tě lákal i rozhlas, televize? 

JH: Spíš to psaný slovo. To je takový jakože klasika. Ještě. 

HČ: A spíš noviny nebo časopis? 

JH: Náš Luděk. 

HČ: Jedině Luděk! 

JH: Jedině Luděk! Asi ty noviny spíš. Protože ty časopisy už zavání nějakým bulvárem přece jenom. 

Když se řekne časopis, tak si člověk vybaví nějaký bulvární plátky. 

HČ: Co takový Respekt, Reflex? 

JH: Ty sice jsou solidní, ale není to náš Luděk, co si budem povídat. 

HČ: Ještě když se vrátíme k tomu Syndikátu. Snažíš se nějak ty své poznatky aplikovat do své 

redakce? 

JH: Maličko, ale moc to nejde. 

HČ: A v čem to zkoušíš? 

JH: Různě. Hlavně ta termínovost. Když se řekne nějaký termín. Tak to bych k nám rád přesunul. Jinak 

informovanost, snažím se, aby nám ty lidi posílali ty informace. Získávat ty lidi, takový klub malých 

bonzáků, abychom o těch věcech věděli. Měli ty informace a ty zdroje. 

HČ: A ještě co se týče obsahového zaměření. Jak jsem pochopila, tak to máte hodně obecné, 

celorepublikové. Máte tam také něco zaměřeného na dění ve škole? 

JH: Taky. Vždycky je tam tak pět stran toho, co se dělo ve škole. Teďko tam bylo z předávání 

maturitních vysvědčení, nějaký koncert tam byl, ze zájezdu ze Španělska tam byl článek. Takže se 

snažíme. 

HČ: A všechny ty zprávy co tam máte, jsou vaše původní? 

JH: Jo. 

HČ: A máte tam nějaké speciální rubriky jako křížovky, hádanky a takové blbosti? 



JH: Ne, nic takového tam nemáme. Teď jsme zavedli poradnu. Ta je úspěšná. A jinak nic takhle 

nemáme. 

HČ: A píšete si dotazy sami? 

JH: Do prvního jsme si psali, teď nám přišla spousta dotazů. Tak to bude zajímavý, tak na samostatnou 

přílohu bych to viděl. 

HČ: A dotazy týkající se čeho? 

JH: Třeba, že vedle ve skříňce se zabydleli pan a paní Příborovi a jak tuhle příhodu řešit, jestli to 

nahlásit školníkovi, nebo jestli jim tam dávat jídlo a tak. 

HČ: A jsou ještě nějaké další plány, kam byste to ještě chtěli dotáhnout? 

JH: Pokrýt si nějak víc tu Plzeň. Vyzpovídat dva Čechy žijící v Americe, což je Madleine 

Allbrightovou a doktora Pomahače, který si myslíme, že Českou republiku hodně reprezentuje. Tak ty 

bysme chtěli ulovit. 

HČ: A co považujete za dosavadní největší úlovky? 

JH: Tak v posledním předvánočním čísle to bylo ručně psaný vánoční přáníčko od pana prezidenta 

Václava Havla a bylo to psaný čtrnáct dní před tím, než umřel. Takže toho si hodně vážíme, protože to 

je údajně poslední vlastnoručně psaný přáníčko, takže to nám visí ve zlatym rámu ve škole. Takže to 

považujeme za největší úlovek. 

HČ: Jak dlouho funguje Luděk celkově? 

JH: Teď bude třicátý třetí číslo. My jsme tam rok. Před tím čtyři roky… Takže tak šest? Popravdě teď 

nevim.  

HČ: A nevíš, kolik se tam vystřídalo těch vedení? 

JH: Přede mnou jedno. 

HČ: Jak jsou staří vaši současní členové redakce? 

JH: Je to opravdu široké spektrum. Od těch, co budou maturovat, až po ty co jsou tam na tom 

osmiletém studiu v prvním ročníku. 

HČ: A ty jsi v kolikáťáku? 

JH: Ve druháku, na čtyřletym. 

HČ: A víš, jak byla velká ta redakce před tím? 

JH: Tak pět šest? 

HČ: Jak moc jste změnili rozsah a obsah a periodicitu? 

JH: Hodně. Je to tygr, jinej tygr. Spíš dvojče tygra. Dřív to bylo černobílý, sešitý sponkami, mělo to asi 

pět listů, takže deset stránek. Teď to máme tak těch padesát až šedesát stránek, máme to v barvě, 

lepenou vazbu. Takže to je trochu diametrálně odlišné. Máme tam víc těch rozhovorů se slavnými 

lidmi, víc reportáží ze zajímavých míst. Oni tam měli spíš ty slohové práce. 

 


