Utajené Hovory z Lán
Prezidentovy rozhlasové „Hovory z Lán“, které navazují na tradici z dob Václava Havla, jsou
vysílány na stanici Radiožurnál v neděli po páté hodině (17.05), avšak v nepravidelných
intervalech. Příští Hovory nejsou avizovány ani v Týdeníku Rozhlas, ani je nelze vyhledat na
internetu. Většina zájemců o názory našeho pana prezidenta si je potom může vyhledat až
následně.
V minulých „Hovorech“ mluvil pan prezident hlavně o své návštěvě Číny a svém jednání
s tamními činiteli. Publicisty, a následně i veřejnost, však zaujalo hlavně několikeré použití
hrubě vulgárních výrazů1. Pan prezident často používá jadrných, nezdvořilých frází, například
„novináři jsou (až na pár výjimek) hloupí“, nebo „Petra Buzková je líná“. Jeho styl
vyjadřování jistě neodpovídá křesťanské skromnosti a pokoře; v dnešní politické džungli by
však asi jinak neuspěl. Na hrubý pytel hrubá záplata, říká lidová moudrost.
Proč však pan prezident zašel tak daleko? Chtěl tím šokovat veřejnost a upozornit na
všeobecný úpadek morálky? Musel přece vědět, že si tím část veřejnosti proti sobě popudí a
odradí některé své příznivce. Slyšet slovo „hovno“ či „kunda“ z úst prezidenta je opravdu
šokující. Mluví tak pan prezident i v rodinném kruhu či se svými spolupracovníky? Vyhýbat
se na veřejnosti jadrným výrazům lze brát jako přetvářku: člověk by měl mluvit tak, jak myslí
a cítí. Záleží ovšem vždy na situaci. Jadrné výrazy mívají větší „údernost“ a jsou sdělnější.
Kdysi jsem učil na střední škole, kde studovali převážně děti z „lepších rodin“, a byli
náležitě „oprsklí“. Pokud jsem se držel zdvořilé češtiny, byl mezi mnou a studenty jakýsi
příkop. Teprve když jsem začal používat drsnějších, hovorových výrazů, komunikace mezi
mnou a třídou se výrazně zlepšila a já sám jsem se lépe cítil.
Pokud mají mít rozhlasové Hovory z Lán povahu intimních rozhovorů, pak nějaké drsnější
slovo jistě neškodí, spíš naopak. Mám však pocit, že v pořadu z 2.listopadu 2014 zašel pan
prezident opravdu příliš daleko. Dal tím podnět organizované skupině výtržníků, kdy musela
na Albertově osobní ochranka chránit 4 prezidenty středoevropských států před vejci a jinými
předměty létajícími z davu. Jedno vejce „schytal“ i německý prezident Gauk.
Zcela jinou povahu měla beseda čtyř prezidentů se studenty na Karlově univerzitě. Škoda,
že ji televize nevysílala celou.
Davle, 22. listopadu 2014
Ing. Jan Matys
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