
9   Příprava novinářky na 

rozhovor s osobností 
 

Vítám tady osobnost, kterou asi nemusím čtenářům příliš představovat. 

Dobrý den, je mi velkou ctí s vámi dělat rozhovor. Váš přínos v oblasti umění je veliký, stejně tak 

všichni znají některé vaše skutky či hlášky, které doslova zlidověly.  

 
Začnu u umění. Možná málo čtenářů ví, že po vás v jednom ruském městě chtěl písničkář Jarek 

Nohavica jistou věc. 

Takže co chtěl, abyste udělal? 

Chtěl tedy jakou činnost, prosím? 

Přeneseme se do oblasti filmu. Jistý český režisér mi nedávno prozradil, že něco víte. 

Zajímá mě, oč jde? 

Co to vlastně víte? 

Opusťme sféru umění. Je známo, že nemůžete věnovat čas všem, kdo vás navštíví. Míří od vás k 

jednomu z vašich nadřízených. 

Prozradil byste čtenářům, ke komu? 

Máte vysoké pracovní nasazení, které by asi málokdo zvládl. Já o vás vím, že abyste vše stihl, jistou 

věc nikdy neděláte. 

Řeknete čtenářům, co to je? 

Teď jedna vtipná historka. Sama jsem to nevěděla, ale upozornily mě na to moje děti. Prý jste jednou 

vypadl z prostředku MHD. Nepamatuji si ale detaily. 

Pobavte čtenáře a řekněte, odkud jste to takříkajíc vyletěl? 

Na nose zůstala připomínka – jaká? 

Jakou část oděvu od té doby postrádáte? 

Je známa vaše štědrost. 

Čím se odměňujete všem vašim příznivcům? 

Strach je přirozenou věcí. Vy se netajíte tím, že se také něčeho bojíte. 

Doslova se tomu vyhýbáte – čemu? 

Špatně snášíte, když vám někdo podává jistou věc. 

Zmínil byste, oč jde? 

Byla řeč o vašem nadřízeném. I on se angažuje ve sféře umění. Američtí filmaři dávají k lepšímu 

zákulisní historku o tom, jaký má módní vkus. 

Máte informace, co rád nosí? 

Neboli jakou značku on preferuje? 

Je známo, že jste spíše plachý a špatně snášíte portrétování. Vydal jste tiskovou zprávu, že na jednom 

konkrétním místě rozhodně nechcete vidět své podobizny. 

Řeknete kde, prosím? 

Nechal jste se slyšet, že vás pobavilo, když v Brně, v blízkosti, kde se zdržovali vaši kolegové, založili 

hospodu. Zajímá mě přesný počet vašich kolegů, u nichž doslova vyrostl nový podnik. 

Chci vědět, u kolika, prosím? 

Prý se ženíte. Vaší vyvolenou se stane vaše kolegyně. Neznáme ale místo konání svatby. 

Řeknete nám prosím, kde je? 

Byla řeč o vašem pracovním vytížení. Protože všechno nestíháte, občas místo sebe posíláte svůj 

zástup. 

Prozraďte, koho to posíláte. 


