Jak informuje Česká televize
Česká televize, která má již delší dobu problém s vyvážeností a
objektivitou svého informování, patrně již neví, čím místo toho diváky
zaujmout.
Nejnověji zveřejnila mail, ve kterém jsem vysvětloval svým
spolupracovníkům, proč nehodlám vystoupit k tématům, které mi ČT
nabídla. Nemám ve zvyku rozmělňovat televizní vysílání vstupy
k tématům, ke kterým bych mohl říct jen několik obecných frází.
I když vím, že Čeká televize má takové rozhovory ráda a věnuje jim
nemalou část vysílacího času, já se této hry zúčastňovat nechci.
V době, kdy Evropou stále zmítá téma uprchlíků, do krize se
dostávají strategické vztahy s Tureckem a vzrůstá nebezpečí vážné
vojenské konfrontace na Východě, hodlala mi ČT položit otázky
týkající se obchodních praktik potravinových řetězců, polského
předsednictví V4 a mých očekávání ohledně dalšího z dlouhé série
zasedání ministrů vnitra v Lucembursku. Korunou rozhovoru měla být
otázka, zda se EU má nějak chystat na Brexit.
Jako kořisti se zmocnila mého soukromého mailu, ve kterém píší, že
k těmto otázkám se nebudu vyjadřovat, protože k nim nemám co říci.
Praktikami potravinových řetězců se zabývají kolegové v jiném
výboru a já nejsem typ člověka, který dokáže dlouze vykládat o
věcech, jimž se odborně nevěnuje. Otázka, co čekám od polského
předsednictví V4, je nesmyslná. Až Poláci předsednictví nastoupí,
bude si člověk moci učinit názor. Zatím je možné cokoliv, musíme si
prostě počkat. Stejně tak se nezabývám tím, co přinese zasedání
ministrů vnitra. Zatím jsme byli svědky toho nejhoršího, kdy ti, kdo
nesouhlasili s většinovým stanoviskem, byli převálcováni. Je to třeba
očekávat znova, anebo nastane jiná situace? To uvidíme nejdříve ve
čtvrtek, je zbytečné cokoliv předjímat. A na otázku, zda by se EU
měla chystat na Brexit, mohu odpovědět jediným slovem: „Měla“.
Proč kvůli tomu chodit do televizního studia? Sedí v něm snad
redaktoři, kteří si myslí, že by se EU na Brexit chystat neměla?
Česká televize využila můj suchý mail k tomu, aby zaútočila na
Lidový dům, sociální demokracii a aby mne osobně vylíčila jako
člověka, který o politice nic neví a prakticky se o ni nestará. Místo
informování se prostě rozhodla zbytečně a nesmyslně pomlouvat.

Jen během letošního roku jsem publikoval 120 článků, v kterých
prakticky denně informuji o dění, které se týká České republiky, a
o tom, co se projednává v Evropském parlamentu. Referuji však o
věcech, které jsou skutečně aktuální, závažné a pro vývoj EU zásadní.
Snad proto televizní redaktory nezajímají.
Přesto všechno musím Českou televizi pochválit. Zveřejnila totiž
můj mail i s informací, že v poledne půjdu k holiči. Mohu osobně
dosvědčit, že alespoň v tomto bodě mluvila Česká, tedy naše televize
pravdu.
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