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Výpověď Jiřímu Černému z ČRo v roce 2018
Jiří Černý platil za uznávanou stálici Českého (Československého) rozhlasu, s nímž spolupracoval již od roku 1964. Proto
bylo velkým překvapením, když mu šéf ČRo René Zavoral neprodloužil v roce 2018 pracovní smlouvu. Podle Zavorala se
tak stalo po vzájemné dohodě z důvodu modernizace ČRo Dvojka, kde Černý působil. Mluvčí ČRo ještě dodal, že ukončení
spolupráce proběhlo v přátelské atmosféře a s příslibem hostování v jiných pořadech rozhlasu. To považuje Jiří Černý
za naprostou lež. Ve svém vyjádření naopak říká, že s ním nikdo nejednal ani o vyhazovu, který mu byl prostě oznámen,
natož o zmíněném hostování v jiných pořadech.

Výpověď Jiřímu Černému je tak dalším z řady kontroverzních rozhodnutí René Zavorala v čele ČRo. Ten se příliš netají
svým příklonem k prezidentu Zemanovi, Andreji Babišovi, nebo kritice veřejnoprávních médií. Panuje tak přesvědčení, že
se systematicky zbavuje zaměstnanců stojících na opačné straně názorové barikády.

V reakci na odvolání Černého z rozhlasu se vzedmula značná vlna protestů jak ze strany veřejnosti tak i některých médií.
Pod tímto nátlakem podpořeným peticí Za návrat Jiřího Černého do Českého rozhlasu 2 a obnovení pořadu Klub
osamělých srdcí Sgt. Pepře!, podepsanou umělci i politiky, začal rozhlas s Černým znovu jednat. Následně v dubnu 2019
oznámil Jiří Černý návrat do redakce ČRo jako externí spolupracovník.

Kdo je Jiří Černý?

Jiří Černý je, mimo jiné, český hudební kritik a novinář, který je považovaný za legendu české hudební publicistiky. Jak
bylo řečeno, s Českým (Československým) rozhlasem spolupracoval od roku 1964. V té době byla velmi populární jeho
hitparáda Dvanáct na houpačce. Po srpnu 1968 sestavil první album Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka.

Brzy na to byl z rozhlasu z politických důvodů vyhozen a působil jako novinář na volné noze. Od založení Charty 77
spolupracoval s disidenty a v roce 1989 se aktivně účastnil sametové revoluce jako člen Koordinačního centra
Občanského fóra a jako moderátor.

Na vlnách ČRo v letech 2005-2018 pravidelně uváděl úspěšnou relaci Klub osamělých srdcí seržanta Pepře nazvanou
podle kultovního alba Beatles. V neposlední řadě Černý vystoupil na demonstraci Milionu chvilek a iniciativu nadále
podporuje.

Další kauzy v rozhlase pod Zavoralovým vedením

V prosinci 2018 René Zavoral odvolal šéfredaktora Rozhlasu Vltava Petra Fischera. Dle Zavorala k tomu vedl
především pokles posluchačů Vltavy. To Fischer odmítá a poukazuje na nepřiměřenou kooperaci šéfa ČRo
s Radou ČRo, která podle Fischera vede k účelovému odvolávání politicky nepohodlných zaměstnanců. Proti
Fischerovu odvolání také vznikl otevřený dopis iniciativy Za otevřenou Vltavu, který vyzdvihuje vzestup Vltavy
jako veřejnoprávního média pod Fischerovým vedením. Podepsali jej například Tomáš Halík, ředitelka Opery ND
Silvia Hroncová, Jan Hřebejk, rektor AVU Tomáš Vaněk či právnička Eliška Vágnerová.
Pro porovnání – Alex Mynářová, manželka prezidentova kancléře bez prověrky Vratislava Mynáře, nově vysílá
od února 2020 na ČRo svou vlastní talk show. Zajímavé je, že se jedná o prakticky stejný pořad, jako My dva a čas,
který na rozhlase již delší dobu moderuje Jan Čenský. Verze párové talk show Mynářové má název Slavné dvojice.
Další kontroverzní postavou v ČRo je radní ČT a moderátor Lubomír „Xaver“ Veselý. Proti jeho útokům na ostatní
redaktory a častým vulgaritám ve vysílání se dlouhodobě ohrazuje velké množství zaměstnanců ČRo a dalších
médií. Je také známý pro zcela nekritický způsob rozhovorů s politiky, za což si od novinářky Nory Fridrichové
vysloužil přezdívku držák na mikrofon. Kromě toho měl Zavoral nabídnout i pravidelný pořad na ČRo prezidentu
Zemanovi, moderovaný právě Veselým. K jeho vysílání nakonec nedošlo.

Aktivity občanské společnosti
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Pochybné kroky ředitele Zavorala vyvolaly znepokojení značné části občanské společnosti. Na výpověď Jiřímu Černému
upozornil i Milion chvilek. Facebookový příspěvek pak strhl mediální bouři na podporu Jiřího Černého. Na jeho podporu
vznikla i petice Za návrat Jiřího Černého do Českého rozhlasu 2 a obnovení pořadu "Klub osamělých srdcí Sgt. Pepře"!
Sám Černý pak vystoupil 13. 5. 2019 jako host na demonstraci Justice! Opravdu chceme demisi!

Proti pochybnému dění nejen v radě ČRo byla 1. 3. 2020 svolána demonstrace Postavme se rozvratu institucí. V lednu
2021 iniciovala regionální iniciativa v Hradci Králové petici za ukončení spolupráce Českého rozhlasu s Xaverem Veselým.
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