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DOSTANOU NOVINÃ•Å˜I NÃ•HUBKY?
NedÄ›le, 15 Ãºnor 2009

Tak jsme se zase jednou dívali na Otázky Václava Moravce. A jsme zmítáni pochybnostmi, zda se nevracíme do 70. let
minulého století, zda se jedná o návrh zákona na ochranu ÍÄ•ka-Langra - nebo co? Meriterm vÄ›ci jest, do jaké míry má
obÄ•an právo na informace. Jakl tam &scaron;il do &scaron;éfredaktora MfD, Å¾e jdou jej po senzacích a sledují jen
vy&scaron;&scaron;í odbyt svého listu, pÅ™iÄ•emÅ¾ se na práva obÄ•anÅ¯ na iformovanost jen vymlouvají.
- Tomu by se dalo oponovat, i kdyÅ¾ mi novináÅ™i taky nÄ›kdy lezli na nervy.

TakÅ¾e jak je to?
- obÄ•ana si jako rukojmí bere kde kdo, nejen novináÅ™i;
- o bÄ›Å¾nÄ›j&scaron;ích vÄ›cech ve stadiu vy&scaron;etÅ™ování by se veÅ™ejnost dozvÄ›dÄ›t nemÄ›la, ale kdo to zaruÄ•í?
soudci, policajti, vy&scaron;etÅ™ovalé? Na druhou stranu - mnoho vÄ›cí by spadlo pod stÅ¯l a nikdo by se o rÅ¯zných
Ä•ernotách, které jsou skuteÄ•né a nebyly odsouzeny z prÅ¯hledných dÅ¯vodÅ¯, vÅ¯bec nedozvÄ›dÄ›l;
- lidi to sledují, protoÅ¾e nedÅ¯vÄ›Å™ují politikÅ¯m, policiI, rÅ¯zným aktérÅ¯m ve veÅ™ejném dÄ›ní ani soudÅ¯m; pochopitelnÄ
tací, kteÅ™í jen sledují drby. OsobnÄ› znám nÄ›kolik lidí, kteÅ™í se mnou ráno jezdí sockou do práce, a ti pÅ™ímo hltají Blesky
Ahoje, a co já vím je&scaron;tÄ› - takÅ¾e pravda je, Å¾e kdyby nebylo poptávky, není nabídka;
- odjakÅ¾iva se psalo o tom, co lidi zajímá. To Å™íkal i sám Karel ÄŒapek, tÄ›mito slovy: "Kdyby nÄ›kdo napsal o tom, Å¾e p
Ferda &scaron;el do práce, poloÅ¾il pár ta&scaron;ek, snÄ›dl svaÄ•inu a &scaron;el domÅ¯ - nikdo to nekoupí, vÅ¾dyÅ¥ koho
to zajímá? O Ferdovi se napí&scaron;e aÅ¾ tehdy, kdyÅ¾ z té stÅ™echy spadne."
- Tak co s tím? SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e jedna a ta samá údálost se dá popsat nÄ›kolika odli&scaron;nými zpÅ¯soby. KupÅ™íklad
muÅ¾ vyvraÅ¾dil celolu rodinu !!!! PAk se sám zastÅ™elil!!!
- muÅ¾ zÅ™ejmÄ› zabil cekou svou rodinu, pak se sám zabil.
zoufalce, doposud ve vy&scaron;etÅ™ování - pravdÄ›podobnÄ› zabil svou rodinu a nakonec i sebe....
- soudce SváÄ•ek se dost divil vý&scaron;i postihÅ¯ za zveÅ™ejÅˆování, návrh mu pÅ™ipadá neúmÄ›rný.
ChtÄ›la bych se vás proto zeptat: co vy si o tom myslíte? Jde hlavnÄ› o to, aby se ledacos ututlalo, nebo to novináÅ™i
skuteÄ•nÄ› pÅ™ehánÄ›li? A jen ti z bulváru, nebo i ze serioznÄ›j&scaron;ích novin?

Wendy
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