
Jen do rukou pana
Milana Fridricha (Frydrycha ?)
ředitele zpravodajství České televize
Česká televize na Kavčích horách
140 00  Praha 4 - Podolí

  Vážený pane, 

  předem mého dopisu se omlouvám za to, že nevím, jak se správně píše Vaše příjmení. Jenom Vás 
jmenovali a tak nevím, jak tam to í nebo ý  napasovat.  V žádném případě to neberte jako výraz 
neúcty k Vaší osobě!!! Jste mi velmi sympatický a Vaše reportáže z cizích zemí byly vždy pro mne 
zdrojem poučení a zábavy, dokonce ve mně vyvolávaly nutkání tyto země navštívit. Nicméně to 
musím realizovat pouze virtuálně, neboť jako učitel se pohybuji se svým platem na hranici chudoby 
a tak na nějaké cestování musím bohužel zapomenout. Ale k věci.
  Dnes jsem si  pustil TV a tam běžel pořad pana Šípa „Všechnopárty“, kde jste vystupoval i Vy. 
Zaujal mě Váš smysl pro humor, a tak by mě zajímal Váš názor na následující skutečnost. Pan Šíp 
uvedl, že se v minulém režimu 2x  pobavil a zasmál při zpravodajství tenkrát ještě Československé 
televize. Já ho lituji, smál se jenom 2x, protože já se bavím a směji při  každém zpravodajství 
České televize!
  Uvedl jste ve svém vystoupení, že na Vás při tom zpravodajství jsou vyvíjeny různé „tlaky“, 
abyste některé události uvedli „na pravou míru“ – teď nevím, jestli jsem Vás přesně citoval, myl 
jsem totiž nádobí, a tak jsem se plně nesoustředil na program.
  V každém totiž Vašem zpravodajství se otáčí symbol zeměkoule. Zajímalo by mne, jaké tlaky nutí 
Českou televizi, aby otáčela zeměkoulí obráceně, totiž z východu na západ, když je všeobecně 
známo, že je to obráceně, ze západu na východ! 
  Žiji sice v malé vísce, odtržen od velké politiky, ale přesto se mi zdá, hlavně díky zpravodajství 
ČT, že tu východní orientaci jsme už nějak před časem opustili.
  Věřím, že máte dny nabité událostmi a řešením zapeklitých problémů. A aby toho nebylo málo, 
jste do toho ještě ženatý. Znám to, život bez problémů a komplikací není život! Přesto by mne 
velice potěšila Vaše i stručná odpověď a ne odpověď nějakého Vašeho podřízeného / podřízené 
krasavice, kteří nemají smysl pro humor.
  Mohl bych tento dopis ukončit obligátním přáním mnoha pracovních a osobních úspěchů. Já Vám 
však přeji něco lepšího - méně takových podřízených jako je pan Černý. Já ho sleduji už od toho 
roku 1968 a nenapadá mě jiné přirovnání než „kverulant“. S ním musí být asi taková spolupráce 
jako s posraným tanec, jak říkáme zde na venkově (možná vulgárně, ale výstižně). Nechtěl bych mu 
šéfovat.
 
25. 3. 2008                                        
                                                                                                   Ing. Zdeněk Hájek
                                                                                                   413 01  Dobříň 69 

P.S. Ještě mě napadlo že odpověď přivítám i na adrese  kudys1  @seznam.cz   , ušetříte papír, 
        známku a bude to i rychlejší. 

P.P.S. Málem jsem již tento dopis zalepil, když tu mě napadlo – jestli ty tlaky jsou tak silné, že
        byste byl nucen napsat odpověď plnou nic neříkajících frází, spokojím se i s odpovědí 
        ve stylu:“Sorry, tlaky jsou opravdu silné!“ a nechte tu zeměkouli točit obráceně. Já to už
        nějak ustojím. Od roku 1983 učím adolescenty, a tak jsem už dosti zocelený.                           
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