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Novinář a spisovatel se v nové knize snaží analyticky a kriticky přistoupit k českým médiím.
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Česká média jsou dlouhodobě nemocná 
Čím víc se média začínají navzájem podobat a stávají se zaměnitelnými, tím blíž je doba, kdy nám přestanou přinášet informace. V inspirativní knize Moc a nemoc médií (Jaroslava Jiskrová - Máj a Dokořán 2004) to píše novinář a spisovatel Karel Hvížďala. Jeho publikace se jako jedna z mála u nás zabývá situací na českém mediálním trhu analyticky a kriticky. 

hn: Čím jsou česká média nemocná?
Nemocná je hlavně jejich struktura. Společnost neohrozí propad žádného z konkrétních médií, ale jejich postupné sbližování na podobnou úroveň. V Čechách se skoro všechna média natěsnala do jednoho kouta. Kdežto ve zdravé společnosti existují těžké prestižní noviny, střední proud i masové deníky. 

hn: Proč u nás neexistuje velký, seriózní evropský deník?
Protože se u nás zatím nenašel vydavatel, který by chápal, že budování novin není rychlá, ale dlouhodobá investice do kulturní úrovně národa. A který by počítal s tím, že bude ve ztrátě i mnoho let. Než se v Americe Washington Post, který patřil od roku 1933 Eugenu Meyerovi, začal vyplácet, uteklo víc než dvacet roků. Deset let to trvalo i v Rakousku, když v roce 1989 vznikl Der Standard. 

hn: V knize několikrát narážíte na to, že za situaci na trhu s médii vděčíme malým českým poměrům, hlavně ekonomickým. Není nás prostě málo na "evropské" noviny?
To nevím - každopádně Rakousko má míň obyvatel než my, a přesto se tam Oscaru Bronnerovi podařilo Der Standard udržet dodnes. Pravda je, že po odchodu Rusů v roce 1955 tam taky strašně dlouho vycházely jen samé masové a stranické noviny. Bronner se na to ale neohlížel: přijel z Ameriky, zjistil, že nemá co číst, shromáždil bankéře, podnikatele, přesvědčil Springer Verlag a dal se do toho. Tito investoři věděli, že peníze vložené do novin kultivují i byznys, že jsou nejlevnějšími učebnicemi. 

hn: Mluvíte jako kritik současného stavu, ale jste vlastně optimista: co když ale dnešní česká společnost není ve svém étosu srovnatelná s někdejší rakouskou?
Je pravda, že v Německu a v Rakousku start demokratických médií probíhal jednodušeji, protože ho vítězné mocnosti nadekretovaly. My doplácíme na sametovou revoluci, táhneme za sebou fous té doby. A chybějí tu elity, které by soustavně na nebezpečí upozorňovaly. 

hn: Dnešní doba je ale jiná právě tím, o čem jsme mluvili: nadvládou médií. A výsledkem této "medializace" je, že lidé žádají spíš zábavu než informace.
Tvrzení, že informace se má podávat tak, aby se při tom člověk zasmál, je jedna z nejnebezpečnějších iluzí dnešní doby. To už věděl Karl Kraus před sto lety, že je to nesmysl. Kdo si myslí, že může cokoli získat bez toho, aby nejdřív investoval, je hlupák. 

hn: Pokud by růst infozábavy u nás dál pokračoval, co očekáváte?
Budou-li noviny jenom bavit, přestanou sloužit jako zdroj informací. Čtenáři je potom začnou hledat v zahraničních médiích. Já už to tak dneska dělám. Infozábava je simulakrum, které informaci jen předstírá, tedy lže. 

hn: Co s těmi, kterým to nevadí?
Pro ty bude mít růst infozábavy trpký výsledek: nebudou-li mít kde získat relevantní informace, nebudou o sobě moci rozhodovat. Problém je, že naši politici toto ohrožení nevnímají, nebo jim vyhovuje. 

hn: V čem dělají politici největší chybu?
Třeba v tom, jak nahrávají privatizaci veřejnoprávní televize. Nechápou, že tím podkopávají půdu hlavně sobě. První, kdo bude ohrožen, budou oni. Až moc přejde na mezinárodní korporace, z politiků budou bezvýznamní, ale díky úplatkům bohatí hráči.
Jde o to, aby si nejen vydavatelé, ale celý národ uvědomili, že noviny nejsou jenom byznys, ale že mají svou společenskou roli, která v nové době dokonce roste. Média v posledním půlstoletí fungovala na principu "já ti dám informace, ty mě zviditelníš v novinách". Tato hra ale už v globální společnosti nefunguje. Představitelé korporací si vůbec nepřejí, aby se o nich mluvilo! Jenom z úkrytu se dá politikům úspěšně diktovat. Nezávislá a veřejnoprávní média jsou posledními spojenci politiků, kteří to odmítají vědět.
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