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S ARD V ZÁVĚSU

Titulek vlastně není moc pravdivý, protože si německá ARD najímá k natáčení český štáb. My ale budeme sledovat, co zajímá na českých volbách západní sousedy a jak se jejich interpretace výsledků liší od té naší.

Téměř osudové setkání na eskalátoru: "A pak ti tam pošlu toho pána z Mladé fronty Plus.
Chce vědět, jak vypadají české volby z pohledu německý televize." Otočím se o tři schody za sebe a začnu do telefonátu gestikulovat, že se jako mluví o mně. Pochopeno. Seznamuji se s Blankou Závitkovskou, vystudovanou germanistkou a současnou redaktorkou německého rozhlasu a televize ARD v Praze. Vysvětluje mi, jak to v pražské redakci německého média chodí.
Hlavním vyslancem ARD v Čechách je vážený pan doktor s aristokratickým jménem Klaus-Rüdiger Metze. Blanka funguje jako česky hovořící spojka, produkční, režisérka a redaktorka v jedné osobě. Podobně podpůrnou funkci má Antje Buchholz. To je zase rodilá Němka zasídlená v Praze. Blanka má v den finálně volební na starosti štáb ODS a zelené. Antje je u ČSSD a má se zajet podívat ještě k lidovcům. Do štábu ke komunistům se ARD nehrne. Obrázky z jejich předvolební kampaně jsou již natočeny ze dnů minulých.

ODS a odhady optimismu

Volební pařba ODS se odehrává ve Slovanském domě. Před ním se šťastně shledáváme s kameramanem a technikem (oba Češi) a můžeme vyrazit po modrých šipkách mezi štábníky. Máme sobotu těsně před 14. hodinou. Každou chvíli se uzavřou volební místnosti a rozevřou volební urny.
"Vy jste novináři? Tak běžte támhle doprava," usmívají se děvčata v modrých kostýmech s oranžovými šátky. Jejich funkci, tedy podporu modrým šipkám, jim příliš nezávidíme.
U vchodu nás okroužkují modrým náramkem a teprve po této slavnosti můžeme vstoupit.
Restaurace ve Slovanském domě vypadá nadějně. Tedy jako že rozlehle. Jenže zdání klame. Jsme zahnáni do zadního baru o rozloze šestkrát pět metrů. Je tu vedro a nahuleno.
Pití je naštěstí zdarma. Česká televize se chystá k prvnímu vstupu do volebního studia. Právě teď, po 14. hodině, se mohou zveřejnit výsledky takového toho průzkumu, při němž vás výzkumníci chytí na odchodu z volební místnosti za ruku a snaží se z vás dostat, koho že jste to volil. Odhady těchto průzkumníků mluví jasně - 38 procent pro ODS. Takže prozatím osmiprocentní náskok před sociálními demokraty a první důvod k menším střízlivým oslavám. Při čtení výsledků, které zatím o volbách moc neříkají, se tleská a výská.
V kukani třikrát čtyři metry, kde se natáčejí rozhovory, je dvě stě fotografů, padesát kamer a Vlastimil Tlustý. Ten má za úkol dnešní první výsledek okomentovat. Vypadá šťastně. Já se zatím v hroznu kolem Tlustého snažím najít mnou špatně střežený štáb ARD. Daří se až po rozpuštění hroznu."Snažíme se točit něco jiného, než mají ostatní televize," vysvětluje mi po příchodu z novinářského kotle Blanka. "Spíš než přímé výpovědi politiků nás zajímají emoce, atmosféra, zajímá nás také, kolik je na akci novinářů. Pro nás je hlavní obraz, nikoli slovní výpověď, které německý divák nerozumí. Tím se možná lišíme od místních televizí. Postupy jsou ale stejné." Výpovědi politiků i s obrázkem, které by potřebovala, může navíc ARD získat ze systému EBU, který zajišťuje sdílení materiálů mezi evropskými veřejnoprávními televizemi. Také rozhlasová ARD má většinu informací z České televize a z otevřených zdrojů. Ale zpět do reje. Protože prognóza vypadala pro ODS velice příznivě, straničtí organizátoři se odvázali a pustili novináře do letní zahrady. Začalo být vzdušněji a čekalo se na první tentokrát už opravdové volební odhady. Když se všichni najedli rybích specialit a těstovin, stále to ještě vypadalo na jasné vítězství ODS a na pódiu mohl zahrát swing.
Protože jsem značně škodolibý a nemám rád oslavy, vydávám se ze Slovanského domu dvě stě metrů jihovýchodně - do Hybernské ulice. Tam sídlí a volebně si užívá momentálně porážená strana Jiřího Paroubka.

Šéf se pustí do Ústí

V Lidovém domě je opravdu nálada o značný kus pokleslejší než v tom Slovanském. Jiří Paroubek si však nenechává zkazit chuť a po boku manželky mlčky dojídá guláš. Je zajímavé, že dveře do štábu k premiérovi jsou otevřené, nikdo je nehlídá, a tak může z ulice na guláš s předsedou vlády přijít vlastně kdokoli bez jakéhokoli okroužkování a lustrování.
Mám ale za úkol najít zpravodajku ARD s exoticky německým jménem Antje. Po chvíli se zadaří. Druhá redaktorka německé televize je sympatická černovlasá Němka hovořící výbornou češtinou s jemným roztomilým přízvukem. Antje studovala pár let v Praze.
Město a kupodivu i lidé se jí zalíbili natolik, že zůstala. Zatím. S Německem je v kontaktu, alespoň přes televizní stanici. Do hovoru o plusech a minusech práce pro německou společnost nám vstupuje guláš dojedší Jiří Paroubek. Dává rychlý rozhovor Českému rozhlasu, prohodí pár vět do kamer (jeho angličtina pro německou ZDF značně zadrhává), pak rychlé sbohem a jede se do Ústí nad Labem, kde premiér kandidoval.
Volební štáb se najednou vyprázdnil, špičky sociální demokracie zmizely někde v útrobách Lidového domu. Voláme šéfa, pana Metzeho.
Ten nám naplánuje další program. Nejdříve máme navštívit potenciální koaličníky z KDU-ČSL a potom najít hlavní postavu české ARD (tedy jeho) u Karlova mostu. Tam proběhne takzvaný stand up neboli promluva německého zpravodaje z pražského místa činu k německým divákům.

Smažky u lidovců

Před lidoveckým stanovištěm Charitas na Karlově náměstí se nám daří zaparkovat jen za decentního poponesení mobilních značek se zákazem zastavení. S kamerou a mikrofony mizíme v podchodu. Zahlédneme Cyrila Svobodu, který mizí v místní čínské restauraci. Žádné šipky nás nečekají, ale když se doptáme na správné dveře, nečeká nás stejně jako v Lidovém domě žádné lustrování a kroužkování. Politici jsou v době voleb asi víc "free". Za to nás čeká hledání někoho, kdo by nám něco řekl k budoucí vládě, která zatím vypadá křesťansko-občansko-zeleně, a k jejímu zahraničnímu fungování. Nabonzuji tedy Cyrila Svobodu, který je na rozdíl třeba od Miroslava Kalouska známý v Evropě a který se šel momentálně před evropskými otázkami ukrýt do číny. Lidovecký štáb je zahalen v dýmu vycházejících ze smažících se stejků, takže se tu stejně nedá nikdo jiný najít. Jinak se všichni, koho potkáte, tváří spokojeně. KDU se přece do parlamentu dostane a pověst o zdejší nejlepší kuchyni zřejmě nelhala.
Česká televize chystá i odsud další vstup do volebního studia. Nic záviděníhodného.
Po 14. hodině ČT zpravovala o průběžných výsledcích každou půlhodinu. Teď už se zpravodajové ze štábů ozývají jen každou celou. Reportér si zve našeho koně Cyrila Svobodu, takže čínu stejně nedojedl. Antje si počká, až domluví, a ptá se na budoucnost vlády a ministrovu. Nic se nedoví, ale to nevadí.
"Já ho mám hrozně ráda. Myslím, že to bylo i dost slyšet," přiznává. Cestou ke Karlovu mostu se bavíme o tom, zda někoho v Německu vůbec české volby zajímají.
"Obecně je velmi těžké dostat se do německých zpráv s českou politikou. Ptala jsem se kolegů z rakouské ORF a prý ten problém mají taky.
Ten nezájem ale svědčí o tom, že je v Česku všechno v pořádku, že je vlastně jedno, která demokratická strana je u vlády." Ó, jak krásně řečeno, že se tady u nás prdlajs děje!
"Rádio ale hraje vaše volby čím dál víc a večer v Tagesthemen, což je obdoba vašich Událostí komentářů, mají být české volby a jejich výsledky na prvním místě." A vida. Takže se asi neděje nic nikde.

Hradčany jako znamení

Ke Karlovu mostu přijíždíme s decentním zpožděním. Nejdříve nacházíme vůz pana doktora bez pana doktora, zato s jeho řidičem. "Čeká na vás u mostu," oznamuje nám.
Sebereme kameru, stativ a zvuk a vyrážíme mezi turisty. Stánkaři se brání, abychom je jako netočili, a my si držíme pevně zavazadla.
Prorveme se podloubím pod Karlovými lázněmi a už z dálky je jasno, kdo že je ta vysoká aristokratická postava s rozlítanými šedivými vlasy. "Tak půjdeme zpátky na nábřeží," zavelí pan doktor. Mluví německy, na kameramana anglicky a česky hodně němnóžko.
Připravuje se typický stand up s Hradčany za zády, který by byl v České televizi asi považován za bezprecedentní klišé. Tady ovšem bude mít německý divák šanci identifikovat se s prostředím. To kdyby znal Prahu, ale neuvědomil si, že v ní žijou vlastně převážně Češi, kteří kupodivu mohou někdy i volit.
Kamera jede, klapka není potřeba a pan doktor Metz to vezme na druhou dobrou. Mluví o tom, že se mění vláda, že komunisti dostali méně než v minulých volbách a že se do parlamentu poprvé dostali zelení. Rodná němčina povzbudila okolojdoucí turisty, kteří kolem nás udělali kolečko jako kolem hudebníků na Karlově mostě. Pár z nich se ke mně přidalo a začalo stejně jako já pana doktora Metzeho fotit. Ten si užil svých pár minut slávy naživo, sebral kazetu a jel na Vinohrady do střižny ARD. Antje dal za úkol, ať se vrátí do Lidového domu, že by bylo dobré natočit, až Jiří Paroubek přizná volební prohru. Trochu naivní představa, myslíme si. Vyrážíme. Vezmeme to ještě přes "die Grüne".

Zelené dusno a zpět k ODS

Zelení mají svůj hlavní stan v restauraci v ulici Na Poříčí. Takže zase jen kousíček od štábů ODS a ČSSD. Malá politická strana, malá restaurace, ale hodně novinářů a hodně příznivců. Zelení mají co slavit. Antje se očividně zná s Jaroslavem Hutkou, šéfem Martinem Bursíkem a dalšími. Kdyby tu bylo trochu místa, slavil by se tu historický vstup do sněmovny, takhle se spíš lidé snaží proplétat, někoho najít a přitom nevylít to, co zrovna pijí. Loučím se tedy s jedním štábem ARD a vyrážím zpátky k momentálním vítězům do Slovanského domu. Za chvíli bude dopočítáno. Tedy má být dopočítáno, ale v avizovaných dvacet hodin stále ještě není. Podle všech prognóz to vypadá, že se ČSSD dotáhla na nějaká tři procenta za chvost ODS. Ta by teď se zelenými a lidovci sestavila vládu jen s podporou 101 poslanců. Blanka dělá rozhovor s předsedou Topolánkem.
"Máme nejlepší výsledek v historii. To je jasné," říká předseda. O vládě se zatím bavit nebude. Kolem půl deváté to už zase vypadá na 101 hlasů pro levici. Ještě pořád není dopočítáno. Kapela vyhrává, na pódium přichází zpěvák roku Petr Kolář, ale ani jeho unylé muzikálové songy občanské demokraty příliš nerozveselují. Někteří zahánějí nervozitu jídlem, jiní jídlem a pitím. Za hodinu je jasno. Sto na sto. Jasné je, kdo vyhrál, jasné také je, že nikdo neprohrál. Za deset minut má doktor Metze přímý vstup do vysílání Tagesthemen. Vysílá se živě ze studia České televize na Kavčích horách. Pozadí se naklíčuje namodro a opět se objevuje typicky pražská silueta, tentokrát Karlova mostu.

Co to značí pro Unii?

Samotné výstupy z českých voleb v německé televizi jsou opravdu trochu jiné, než známe z domova. Němci mají nad zbytečnostmi, zda se u nás uskuteční nějaké reformy či zda se vůbec někam hneme, nadhled. Zajímá je zřejmě něco jiného. V hlavním zpravodajském pořadu Tagesschau, který ARD vysílá ve 20 hodin, se o českých volbách dovídáme na osmém místě. Jde o materiál, který pan doktor Metze sestříhal z celodenního natáčení. Informace zní jasně: levostředovou koalici Jiřího Paroubka vystřídá vítěz voleb Mirek Topolánek, jehož ODS půjde do koalice s KDU-ČSL a zřejmě se zelenými. Podle pana doktora Metzeho připadá stále do úvahy i velká koalice ODS a ČSSD.
V nočním pořadu Tagesthemen se zpráva o českých volbách řadí opravdu na první místo. V té chvíli už je jasné, že pravice žádnou vládu nesestaví, a to ani za pomoci zelených. Mirek Topolánek v rozhovoru, který pořídila Blanka, jen potvrzuje, že jde o nejlepší výsledek jeho strany v historii. Následují dotazy od moderátora: "Celý den vypadala situace jednoznačně, ale podle výsledků, které jsme dostali před deseti minutami, volby dopadly jednoznačným patem... Co to znamená pro Evropskou unii?" "Nic dobrého. Občanská demokratická strana není ani pro hlubší integraci, ani pro další rozšiřování Unie," odpovídá z pražského studia korespondent ARD.
Německá televize zkrátka hovoří o problému, který teď českého voliče trápí asi nejméně.

O autorovi| JAROMÍR HASOŇ, zástupce šéfredaktora MF Plus hason@mf.cz


