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1. Jan (29 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Noviny, časopisy, televizi
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Telku
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Vstanu, hygiena, snídaně, televize, pinčes, knížky, televize, pak večeře, pak zase
televize, pak jdu spát.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Sám sebou asi ne. Jako tady jsem sice v kriminále, ale tady nám neříkají, teď televize,
teď si běžte číst. To je jako na mě, mám právo se sám rozhodnout.
Omlouvám se, tak jsem to nemyslela, moje chyba. Myslím tím, proč si zrovna
zapnete telku nebo proč si vezmete noviny.
Jo takhle, jo v pohodě, já jsem trošku dneska naštvaný, asi blbé počasí. No tak když
se nudím, tak si zapnu televizi, mám ji na cimře. Nebo jdu na kulturku, tam jsou
pořád nějací kluci. Když mě to někdy už nebaví, tak si přečtu ty noviny. Já teda
musím říct, že mě někdy z té telky bolí hlava, oni mi nechtějí dát leženku jako
abych mohl spát i přes den. A jako jsem unavený, ale to jim nemůžu říct, že mě
bolí hlava z telky, to bych byl blbý, že jo. No třeba mi to dají tu leženku na
migrénu, Tak to si pak třeba čtu ty noviny, když už mě to nebaví.
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
Zprávy, informace to je tady hodně důležité, kvůli trestu, kdyby se třeba něco
změnilo. Třeba kdyby nám zvedl ty platy, to se teď docela řeší. Pak taky filmy,
když běží nějaký hezký, tak to se rád kouknu, není to jako doma, že jo, ale prostě
je to pohoda, jen to pivo k tomu chybí. Je to dobrý, ale že to máme, máme i
program televizní, takže si můžu vybrat co se budu dívat. Pak taky koukám na
seriály, to je dobrá náplň. To je zábava a je to pravidelné, což je tady fajn. Jako že
vím, že to bude. Líp to pak tady utíká.
6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
Rádio mi asi přijde zbytečné. Chtěl jsem si ho původně nechat poslat, ale asi na to
kašlu. Máme to centrální na cimře, tam hrají písničky, takže to poslouchám.
A proč, když vám přijde zbytečné?
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Tak protože to tam prostě hraje. Kluci na cimře to mají zapnuté, takže proto, ale
obešel bych se i bez toho. Mě to spíš štvě, dřív jsem rádio poslouchal v autě a
nechci na to myslet, že jsem dřív mohl jezdit a teď jsem tady.
A televize vám to nepřipomíná, to, že jste byl venku?
Tak všechno asi zase jako odstřihnout nemůžu, to bych se asi zbláznil. A hlavně mě
štve to řízení. Jsem se nedíval na televizi, když jsem řídil, že jo.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
Tady se nedá nic jiného dělat. Člověk pak nemusí aspoň myslet na venek. To je
dobré, že to utíká. Jen zprávy, to mě s tím venkem spojuje, ale to je dobré, to já
zase potřebuju vědět, co se děje, jako jestli se něco nezměnilo. Jako zprávy o konci
světa, to se tady s klukama tomu smějeme. Ale musí být člověk v obraze, jestli se
třeba něco pro nás nezměnilo, jako myslím naše práva, nebo prostě jestli nám
nedají amnestii a tak. Jo a taky občas ty zprávy o tom Zemanovi a Babišovi. To je
docela dobré, třeba takový to jak on mluvil a ty lidi odešli z toho sálu, to jsme se
smáli a to jsme se i vsázeli, jak to dopadne, jako kolik jich bude a tak. Takže se
člověk i zasměje, to mám rád. Dívala jste se na to?
Ano dívala, bylo to spíš smutné možná.
Smutné proč? Já mám teda spíš pocit, že je to dobrá komedie, ale ježíš jako já ho
nevolil. To ne. Ale tak je to dobré, taková jako vzpoura, že jo? Vy děláte pro
televizi?
Ne, já jsem studentkou Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních věd a studuju
mediální komunikaci.
Takže to jako komunikujete s těma médiama? Já mám tady takový spis o mě,
kdybyste to třeba chtěla někam dát?
Ne to ne, já studuju ty média, jak to třeba právě na vás působí, jak se média vyvíjela
a tak, ale to by bylo na delší vyprávění.
Jo takhle. Tak ne mě média teda nepůsobí. Ale mám je rád.
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
Nic, už. Dřív to řízení.
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
Tak časáky, když je nuda a kluci mi nějaký půjčí. Pak jsou to zase ty informace. Ty
taky jsou třeba. Ale tak říkám, něco tu dělat musím.
10) Sledujete něco v televizi pravidelně?
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Tak taková ta klasika 2Socky, Přátelé, 2 a půl chlapa. Jo a pak tu Ulici, to jsem si
nikdy nemyslel, že se na to budu dívat. Ale zvykl jsem si, protože to je tady hit, na
to koukáme všichni. To víme, že jen tak neskončí, a my tu bude asi dlouho ještě.
Takže to sleduju. Jsem rád, že moje oblíbené pořady běží tak, že stíhám udělat
povinnosti a nic se mi tak s ničím nekryje. Jednou mi takhle změnili vysílání
Zastavárny, to jsem byl hrozně rozladěným protože jsem pak na to nemohl dívat.
Člověk si to naplánuje a oni to jako přesunou? Achjo.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
Ne, co máte pořád s tím rádiem?
Tak je to něco, co máte k dispozici a jste teda nucen ho poslouchat, takže chápu, že
vás to štve, už se vás na to nebudu ptát. Omlouvám se.
Díky
12) Máte vlastní televizi na cele?
Ano
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
Všichni se tam scházejí, tak tam taky chodím. A taky tam koukáme na tu Ulici spolu.
To je lepší ve více lidech, nemyslíte si? Protože to rovnou můžeme probrat.
14) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
No když si chci lehnout, tak jdu na celu, tam si k té telce lehnu a je to lepší, nechci
pořád jen sedět, celý den. Jo a taky kulturka je větší, je to vetší prostor prostě,
někdy je ta cela stísněná. Jo a taky je ta televize větší, takže se na to dá dívat líp.
Takovou jsem neměl ani doma. No a na cele to jako taky třeba proberu s klukama,
ale tam jsme jen ve čtyřech.
15) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Občas něco probereme, ale spíš jsme potichu, protože to chceme slyšet, co tam běží.
A třeba během reklamního bloku?
Jo tak to zase asi jo, to občas probereme, nebo si dáme rychlý pinčes. Jako takhle
potichu jsme večer, když běží hlavní program. Přes den ne, to ta telka běží pořád.
16) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
Nehrotí se to.
17) Kdo určuje na co se budete dívat?
Shodneme se. Většinou není problém. Jako jsme už na sebe zvyklí, po těch měsících.
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A kdo má ovladač?
Ten je na prvním stole, tam má i být, aby se neztratil. A tam sedí kluci, a tak to někdo
prostě přepne nebo tak. Tady i docela jako ctí, že ten kdo nemá televizi na cimře,
tak má přednost říct, co by chtěl sledovat. Protože ti, co mají telku tak si můžou
pustit, co chtějí.
18) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
No jako s kukama, jak jsem říkal.
A s návštěvami nebo když voláte někomu?
Člověk o tom asi s návštěvou nemluví. Na to není čas, máme návštěvy jen jednou za
měsíc. Takže to mě spíš zajímá, co se děje doma a tak. A telefony to je zas drahé,
abych probíral co běží v televizi.
19) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Určitě jsou média důležitá, člověk nemusí pak myslet na věci, které se staly. Pomáhá
to. Dodávají taky pořádek, není čas na kraviny, takže proto je televize to hlavní
tady si myslím. Taky když je mi třeba smutno, tak to pak přejde, když se zasměju
nebo tak. No a pak taky vím, co se děje venku, ze zpráv.
20) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
Nevím, jak to myslíte?
No třeba že si svůj program řídíte podle toho co dávají v televizi.
Jo tak to asi jen když jde ta Ulice, to prostě vím, že se chci koukat. Je to už pravidlo.
Jsme tu 20 měsíc, mám to tak už naučené.
Demografické otázky:
Věk: 29
Nejvyšší dosažené vzdělání:Základní
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2. Petr (50 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Ale jo, celkem dost. Noviny, časáky, televizi, zprávy, ranďáka.
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Noviny a telku.
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Tak jako asi vstanu, že jo, udělám hygienu, uklidím, pak je sčítání. Pak je snídaně,
pak píšu dopisy, koukám na telku, ta totiž běží na kulturce už od samého rána,
protože to zapnou kluci, co jdou na ranní. My totiž snídáme na kulturce, takže se
tam na to koukám rovnou. Pak si taky maluju, pak je nějaký oběd, telka, malování,
večeře a zase ta telka. Pak jdu spát. Stačí to takhle? Já nevím, co bych Vám měl
říct. Je to tak správně?
Ano, to je v pořádku, moc Vám děkuju, odpovídejte tak, jak to je, není nic správně
ani špatně.
Jo tak to jsem rád, bych Vám to nerad nějak zkazil, že jo.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Tak jako já nevím, ta telka už běží vod toho rána, takže když mě zaujme to co, tam
běží, tak na to koukám dál. Když mě to nebaví, to je teda dost často, protože tam
dávají někdy fakt hovna, teda pardon, myslel jsem tím, jako blbosti. No když mě to
teda nebaví, tak si jdu malovat, já hrozně rád maluju. Maluju severskou mytologii.
A říkal jste, že čtete noviny, to se rozhodnete proč si je přečíst?
Tak tady se prostě nedá jako dívat se pořád jen na telku a malovat. Jako píšu ty
dopisy, já mám venku hodně kamarádů, víte? A my si píšeme o Vikinzích, o těch
bojích, a je dobré, když občas dávají v telce nějaký dokument o tomhle, tak to já
jim hned píšu, a pak si říkáme až budu venku, že uděláme zase nějaké šermířské
zápasy v kostýmech. To je super, to mě a moje kluky moc baví. Když jsem byl
venku, tak to jsme pořád něco dělali.
A co ty noviny?
No já prostě si je občas přečtu, když jsou, ale jako já si je nebudu platit, nechci utrácet
peníze, já jich mám málo víte? To si radši koupím tabák, nebo něco na kreslení a ty
dopisy hodně stojí víte? Já mám ty kamarády a my si píšeme fakt denně.
Takže noviny moc nečtete?
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No občas, ale to je když jsou, a pak taky když mě hodně něco zajímá a nebo když se
teda nudím. Ale musí být, třeba když mi je někdo půjčí z kluků tady.
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
Zprávy, je důležité vědět co se děje tam venku, myslím jako ve světě a i tady, jako
v česku, ne tady v base (Smích). Pak miluju ty dokumenty, třeba taková ta Toulavá
kamera na jedničce, to já vždycky koukám, kam pojedeme s těma mýma
kámošema na výlet a pak jim to hned píšu. Taky mám rád krimi a sci-fi. Jo a k těm
zprávám mám rád politiku, je to důležité, protože já jsem volil, tak abych věděl,
kdo bude jako nejlepší. No a ty dokumenty, to je dobré se občas něčemu poučit,
zeměpis je taky dobrý a pak ty historie, oni to teda děsně jako točí, se tomu často
směju, oni potřebují hodně krve, a hezké ženské, aby se na to ty lidi koukali, ale
prostě já vím, že to je přibarvené. Ale tak je důležitý mít všeobecný přehled.
Venku jsem se taky díval na ty dokumenty, to je fajn že můžu i tady.
6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
Hudbu a zprávy. Já jsem aktivně totiž venku hrál folkovou hudbu v kapele, víte? Jako
poslouchám vše, ale severský metal je nejlepší. Baví mě to, je to dobré. A ty
zprávy to chci to info.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
Občas jsou tam zajímavé věci. Dobrý je ZOOM, dokumenty, kam se podívat, jak jsem
Vám říkal. Jako dívám se, protože se chci něco dovědět, není to prostě jen zábava,
jako je pravda, že venku jsem se díval spíš na internet, ten tu není, takže ta telka je
dobrá.
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
No to jsem Vám už říkal ne? Chci tu hudbu, baví mě to, prostě mám pak pocit, že
jsem normální. Jako já občas zavřu oči, a ležím na posteli, samozřejmě ustlané, to
my musíme. No a poslouchám tu hudbu a představuju si, že hraju, to je bomba,
normálně to se mnou šije, to je panečku svoboda. No a pak to že chci ty zprávy, já
potřebuju vědět, co se děje, jestli třeba nebude válka nebo amnestie že jo. (smích)
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
Tak ty noviny, když je teda občas mám, tak to je to info. Jako časáky prostě taky
nečtu, i když jsou některé suprové o historii třeba, ale to je fakt drahé. Takže to
moc vlastně taky nečtu.
10) Sledujete něco v televizi pravidelně?

7

Ne to ne, nebo jako pravidelně. No vlastně ta Toulavá kamera, ta běží jednou týdně,
tak na to koukám kvůli těm výletům, abych věděl, až budu venku, kam pojedu. Na
to se těším, moc. Na to vlastně čekám, jako já teda čekám hlavně na to, až mě pustí
(smích) ale ta toulavka je dobrá. Jako já, taky se rád toulám.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
Ne tak to ne, to fakt ne. To máme to centrální rádio, a tam běží Černá hora, tak to
poslouchám, to co tam je.
12) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
Ne
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
Ano, no protože ji nemám na cimře. A chci se na ní dívat. To mě baví.
14) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Tak tam se hraje pinčes, pak karty, ale to je hlavně přes den. Jako od půl 9 se pak ctí
že se díváme na telku, takže když se mluví tak potichu, a když někdo potichu není,
tak se ho okřikne.
15) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
Já o něm teda nevím, ale já sedím teda jako v rohu u svojí cely. Ale myslím, že se to
neřeší.
16) Kdo určuje na co se budete dívat?
No my se dohodneme, mně je to jedno, takže já se přizpůsobím. Ale je fakt, že se tady
všichni díváme na Ulici, to máme rádi, to prostě tak je dané, o tom nikdo
nepochybuje.
Kdo má ovladač?
Ten leží na prvním stole, a tam prostě je.
A kdo teda přepíná programy?
No ten co sedí u prvního stolu.
A kdo to je?
No „barákovej“, to je jasné.
Ten tam sedí vždycky?
No jasně, to je jeho místo.
Takže máte nějaký zasedací pořádek?
No máme vlastně asi, jako ten první stůl je ten „barákovýho“ a jeho kluků.
Takže barákovej navrhne na co budete dívat?
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No asi jo, ale je to o dohodě, jak jsem říkal.
17) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
Jo, s těma mýma kamarádama, těm píšu ty dopisy, já nevolám, to je drahé, ale ty
dopisy to si to občas probereme. Ale jinak ne. Tak jako řešíme spolu i jiné věci, ale
je to fajn, že máme něco společného a že si můžeme o tom napsat, nevím, co bych
jim úplně psal každý den, když tady je to docela pořád stejné. Návštěvy já nemám,
kamarádi jsou taky v base, takže ty dopisy to je dobrý. Taky tam mají televizi víte?
18) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Až tak ne, ale je to příjemné, takové volnější, to dřív vůbec nebylo. Je to zpestření. Je
fakt, že nám ta televize asi dává jako řád, rituál jako. Není tolik času na blbosti,
jinak by kluci vymýšleli asi blbosti, Nejsou pak tak nervózní. Je dobré že jí máme
pravidelně, třeba tu Ulici, že jsme jako tým, že se na to koukáme. Rádio je spíš asi
jako moje záležitost, to si tak rád poslouchám sám, to si pak říkám, že jsem jako
jinde. Uklidňuje mě to. Někdy ty reklamy to je hrůza, ale to se dá přežít.
19) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
Ne, já pořád maluju a píšu, a ta telka běží. Mám to jako kulisu. A když je něco
zajímavého tak se začnu pořádně koukat. A jako když si chci odpočinout, tak si
dám to rádio. Ale tak to není jako, že bych se přizpůsoboval, spíš jako že ty média
používám k tomu, aby mi bylo líp.
Demografické otázky:
Věk: 50
Nejvyšší dosažené vzdělání: Základní
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3. Marcel (51 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Sleduju sport, televizi, časopisy
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Televize
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Tak vstanu, pak máme povinnosti, úklid, snídaně, sčítačka, televize, oběd, televize,
časopisy, večeře, televize. Tady asi žádné překvapení nedostanete.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Tak je jasný, že když dávají z něčeho přímý přenos tak to má prioritu. To znamená, že
sport vede. Televize jede pořád tady, tady vás díky bohu všude obklopuje, přesně
jako tyto zdi. Je to vlastně trochu jako druhá basa. (smích) Ale mnohem, mnohem
příjemnější, nemůžu si stěžovat. No a ty časopisy, to když mám vyloženě jako
chuť. Protože na to musí mít člověk jako náladu, musí chtít trochu zapojit mozek.
Tady ho má častokrát totiž dost vypnutý, aby se tady z toho nezbláznil. Takže když
chci zapnout mozek, musím mít náladu, a to znamená dobrou náladu, v momentě
kdy je dobrá nálada, tak můžu mít zapnuto a začnu si třeba číst. Je tam velké
riziko, že u toho přemýšlení se dostanu na přemýšlení o sobě a proč jsem tady a jak
dál a atak. No ale ty časopisy jsou občas fajn. Jinak bych asi trochu zakrněl si
myslím.
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
Vyprávěj na jedničce, koukáte na to? To mě hrozně baví, mám rád retro, a musím říct,
že jim se to teda úžasně povedlo, ty kostýmy, ty kulisy, prostě to je fakt tak reálné,
až mě úplně mrazí. Jak kdyby nás normálně přenesli zpátky do minulosti. A to
jsem by prostě na svobodě, to byl čas, úžasný čas. Je to pro mě taková nostalgie,
často na to vzpomínám. No a pak se koukám na ten biatlon, to je nejlepší sport, to
tady tak hodně běží. No a pak se koukám taky na Ulici, to mě zase naučili kluci.
Když jsem seděl dřív, tak v televizi běžel pořád jen sport, nic jiného. Pořád sport,
jedno jaký, ale prostě sport. Ale no jo, i basa se mění, zvyky v ní samozřejmě taky.
Takže teď tu sport moc neběží, jen když je nějaká příležitost, myslím třeba
olympiáda, mistrovství, to pak jo, to se koukáme. Ale teď prostě běží spíš jako
seriály. Což mě překvapuje, ale vlastně mi to nevadí. Je to tím, že mi přijde, že teď
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spíš víc sedí mladí kluci a ty mají prostě ke sportu trochu jiný vztah, já byl na tom
odkojený.
6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
Nic, já ho totiž neposlouchám.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
Potřebujete se zabavit, zabít nějak čas, není moc co dělat. Já nemám práci, takže já
fakt nemám co dělat. Na cvičení jsem opravdu starý, takže mě ta televize
zachraňuje život. Ještě, že je tolik programů, dřív byly 4, to vůbec nevím, jak jsem
to dával. Někdy se normálně přistihnu, že koukám, a pak vlastně ani nevím, na co
koukám, ale jsem rád, že to hraje. Taky se na ní dívám, protože je důležité koukat
se na zprávy, něco se dozvím, nikdo by nic bez Televize nevěděl. Jako věděl, třeba
od kluků, co chodí pracovat ven, ty vždy přitáhnou důležité informace. Ale slyšet
nebo vidět, ne velký rozdíl prostě, takže za mě, radši vidět. Ale je pravda, že venku
jsem na zprávy nekoukal, ale to jsem byl mladý, tak mě to asi nezajímalo. Ale teď
chci vidět co se děje venku. Ale občas je mi to taky trochu jedno, protože vím, že
s tím nemůžu nic udělat, tak proč se mám rozčilovat?
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
Nic
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
No tak bulvár, ten mě teda baví, na to nemusím mít ani chuť, tam člověk přemýšlet
fakt nemusí, tam je hrozně moc fotek a tak. Je to sranda, já tomu nevěřím, udělám
si o těch lidech obrázek sám. Ale pobavím se u toho a to je to hlavní. No a taky čtu
hodně ten sport, ať mám přehled. Důležité je, abych věděl, jak si vede Barcelona.
To mám rád. Ale televize je mnohem lepší, ta je u mě na prvním místě.
10) Sledujete něco v televizi pravidelně?
Tak olympiády, mistrovství, ten Biatlon. Ale jak jsem říkal, ten sport sleduju ale spíš
na celách, na té kulturce to moc nejede, jak jsem říkal. Na té kulturce se teď
díváme pravidelně opravdu na Ulici. Já se tedy občas kouknu i na reprízu, ta běží
ráno druhý den. To mi vůbec nevadí, jak se to říká: Opakování, matka moudrosti.
Ty co chodí na ranní, tak jsou docela jako naštvaní, že tu reprízu nestíhají. No a to
je asi všechno, myslím.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
Ne
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12) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
Ano, to díky bohu mám!
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
Ano, je větší, líp se na ní kouká. A já teda zastávám názor, že víc lidí, větší zábava.
Jako já to tak měl vždycky, i když jsem byl venku tak jsem se třeba na fotbal radši
díval v hospodě, že jo, člověk to může jako sdílet, ty emoce, jak se tomu dneska
říká. A ten pokec u toho je taky velmi dobý, já si rád řeknu nahlas, ježíš ta je blbá,
proč to ta holka dělá, a když se třeba ostatní přidají, tak si nepřipadám jako
samomluvec, nebo jak to mám říct.
14) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
No na cele je větší pohodlí, dám si tam leháro, na ustlané posteli, můžu u toho i jíst.
Vyberu si program a koukám. To je asi ale všechno. Ale já tu kulturku mám prostě
radši, to jsem vám teď říkal.
15) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Diskutujeme, to je jasné, ale jenom potichu. Mluvit, se nevyplácí, to opravdu ne.
Reklamy běží pořád, takže to leda během toho.
Jak to myslíte, mluvit se nevyplácí?
No nemyslím, jako násilí, asi jak si to představujete. Ale to je pak pořád samé, ticho
vole, drž hubu a čum, „pssst“ a tak. A pak jsou ostatní kluci jako docela napruzení
a ta nálada je taková špatná. Prostě je tady nepsaný zákon, že při večerním
programu se nemluví.
16) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
Každý má většinou své místo, funguje to tak, že je to jakoby takový koloběh. Ti, co
přijdou jako noví, tak sedí vzadu, a když jsou déle a někdo odejde ven, tak se
můžou posunout dopřeději. Víte? Jako, že ty nejstarší mazáci, třeba jako já,
sedíme vepředu u televize. No a tohle tady respektujeme.
V čem je lepší sedět ve předu?
No jako kvůli televizi úplně ne, ta je dost velká, na ní je vidět všude. Ale spíš vzadu je
hůř slyšet, protože tam se pořád chodí, cvičí a tak.
Jsou nějaké problémy, když si někdo sedne tam, kam nemá?
No asi úplně ne, tak se prostě zvedne, když přijde ten, kdo tam normálně sedí.
A když se nezvedne?
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Tak to se nedělá, a když, tak to vyřeší lepák.
17) Kdo určuje na co se budete dívat?
Je to o dohodě, to co chce většina, to se pustí. A ten kdo má na cele televizi, tak se
většinou na tom hlasování nepodílí, to se nějak respektuje.
Kdo má ovladač?
Ten leží vždycky na prvním stole. To je tak dané. A přepíná ho, kdo sedí nejbléíž
nebo tak. Většinou ho má Dalibor P. Ten je tady nejstarší a nejdéle.
To je barákovej?
Ne, to není on.
18) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
Občas. Třeba běžel takový seriál o italské mafii, Gomora se to jmenuje, no a já na to
koukal úplně jako první. No a pak jsem o tom říkal klukům a popisoval jsem jim
ten seriál. Pak se na to začali postupně koukat všichni až pomalu celý náš oddíl.
Takže to bylo pak naše téma, co to běželo. Takže o tom si povídáme. Par řešíme
taky asi tu Ulici, to máme taky společné. No a pak občas se probere nějaký zpěv.
19) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Televize hodně moc, rádio ne. Co bych bez televize dělal celé dny? I když máme
různé aktivity, například třeba keramiku, na kterou jsem mimochodem dneska
nešel kvůli Vám, abych si s Vámi mohl popovídat. Tak stejně i když máme ty
aktivity, tak pak přijde volný čas a co dál? Takhle vím, co dávají, tenhle pořad, pak
tenhle a tenhle, prostě čas plyne, já vím, co jak je a vše je fajn. Utíká to. Nejsem
zmatený, má to řád, pravidlo. Ještě se u toho zasměju a rozčílím a tak.
20) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
No jako jo, to je to co jsem Vám říkal, prostě mám své pořady, které vím, že poběží
tak to si nic neplánuju, to vím, že se budu koukat. Ale když zrovna nic neběží, tak
to pak mám čas na ty další aktivity, jako ta keramika, karty nebo tak.
Demografické otázky:
Věk: 51
Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské
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4. Daniel (25 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Televize, časopisy
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Telka
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Každý den stejně. Snídaně, televize, oběd, televize, večeře, televize. Televize je pořád
zapnutá, to je pořád stejné. Myslím na kulturce.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Podle televizního programu, když je tam něco dobrého. Časopisy podle toho, když je
nějaký nový a ještě jsem ho nečetl. Takže televize je hlavní a když pak je nové
číslo, tak si přečtu ten časopis, čtu Epocha 100+1.
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
Dokumenty, protože se dozvím něco nového. Na zprávy já se nekoukám, mně totiž
přijde, že se to pořád opakuje, takže tomu nevěnuji pozornost. Pak mám rád i různé
filmy, seriály jsou taky dobré. Je to dobré, že pořád něco běží, mně by asi vadilo to
ticho, to nemám moc rád. Já to mám dost často jako kulisu. Prostě že to běží, a já
to občas jen tak poslouchám a ani se nedívám. Hraju u toho třeba karty, teď
hrajeme dost často s klukama Poker. No a pak když mě něco zaujme, z toho
poslechu, tak se začnu dívat. Ale ty dokumenty mám rád. To má člověk pocit, že to
není úplně zbytečné, že využívám ten čas.
6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
Tak když už poslouchám rádio, tak určitě písničky, rozhovory ne, to mě nebaví.
Nejhorší jsou asi reklamy. Takže písničky.
A proč?
Protože mám rád písničky. Je dobré třeba u toho usínat. Člověk slyší i něco jiného,
než tady takový ten neustály šrumot. Tak si zapnu rádio a mám aspoň dobrou
náladu. Dobré je taky dát si to občas do sluchátek, to jsem potom úplně ponořený
jenom do hudby.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
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Je nuda. Takže buď mi běží televize na cele nebo jdu na kulturku, kde běží
samozřejmě taky. No a když se nudím, když třeba neposiluji, tak se podívám. Mám
rád třeba zábavné pořady, rád se směji, to mě zaujme vždycky. Pak mám rád taky
filmy, u nich vypnu. Nejde tedy vypnout úplně, pořád vím, že sedím a že jsem
v base, ale trochu vypnu. A to mi pomůže. Míň se mi pak třeba stýská. Občas je mi
smutno. Někdy se dívám na film a říkám si, že by bylo lepší se dívat třeba
s přítelkyní, ale pak na to přestanu myslet a dívám se na film.
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
Chci slyšet hudbu. To jsem Vám už říkal, nemám rád ten šrumot. Takže prostě ta
hudba je takový lék. Je to pohoda, relax. Mám to rád.
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
Časopisy, protože jsou tam zajímavosti, ale na druhou stranu se to opakuje pořád. Já
jsem četl hodně, ale pak jsem došel do fáze, že je to takové stejné nějak. Nebo
jestli mě to začalo nudit? Ale když jsem byl na vazbě tam nebyla televize, tak mi
to nevadilo, to jsem pak byl rád za ty časopisy. Ale televizi mám radši.
10) Sledujete něco v televizi pravidelně?
No jestli se ptáte jestli se dívám na Ulici jako oni, tak to teda ne. Já mám rád spíš
Prostřeno na Primě. To je hrozně fajn, ti lidé tam, to je neuvěřitelné. Oni je tam tak
vyberou, že prostě buď je nějaký konflikt, nebo jsou úplně blbí, takže se tomu
směju. Člověk si pak nepřijde jako úplný blázen tady. Tak na to koukám
pravidelně. A díky bohu sčíták je vždy v 18:00 a to je zrovna reklama, takže to je
paráda.
A dokážete si představit, že by Prostřeno přestali vysílat?
Počkejte, ono se něco takového chystá? Vy něco víte? Vždyť říkali, že příští díl bude,
nebo jak to myslíte?
Ne to je opravdu jen teoreticky, myslím tím, co kdyby náhodou.
No já nevím, bylo by mi to opravdu líto, dívám se na to rád. Pravidelně, každý den. Já
se na to těším už od rána, vím, že když přijde Prostřeno, mám za sebou další den,
víte, jak to myslím? Je to můj zvyk. Už to tak mám.
Co ta Ulice? Vůbec tedy nekoukáte?
Ulice? Jako takhle, koukám, ale ne že bych chtěl. Oni na to koukají kluci. Takže když
jsem po druhým sčítáku na kulturce tak to se na to kouknu. Protože ten druhý
sčíták je v 18:35, takže to je po Prostřeno a to začíná nějak ta Ulice. Takže to jsem
už stejně venku z cimry, tak jdu na kulturku a jsem na té Ulici. Ale to není ono
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jako Prostřeno, protože to Prostřeno je lepší, tam se i vaří. Já mám někdy úplně
pocit, že tu vůni toho steaku normálně cítím. (Smích) Je hrozně fajn, že se takhle
můžu ocitnout třeba jinde.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
Ne, jen ty písničky, to není pravidelně, to poslouchám co zrovna hrají. Jako některé
písničky se opakují, ale to já neovlivním. Takže ne to ne.
12) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
Ano
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
No úplně moc ne, ale nechci být zase celý den na cele, takže když chci změnu jdu na
kulturku. Tam většinou na tu snídaní, tam se na tu televizi kouknu. Pak oběd a
večeře. No a po tom druhém sčítáku, jdu teda na tu Ulici. Ale na cele to mám radši.
Většinou se s klukama neshodnu na tom večerním programu, tak jsem u sebe na
cele.
Takže nemyslíte, že má třeba kulturka v něčem výhodu?
No asi ne, jako je větší a i ta televize je větší. Ale já mám rád svůj klid, nejsem úplně
moc rád obklopený lidma, to jsem měl už venku. Takže já opravdu radši tu na svojí
cimře.
14) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
No říkám, já se radši dívám v klidu, nikdo mi do toho nešeptá, nemluví, nikdo nikoho
neokřikuje, ať je zticha. A taky na cimře můžu u toho ležet, to je jako doma na
gauči, to jsem taky radši u toho ležel než seděl. Na kulturce můžete jenom sedět na
židli. Když to na cele, nohy nahoru a prostě pohoda, jako doma, kdysi. To je
hrozně fajn.
15) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
No právě, mluví se tam podle mě dost, a to je ono, kazí to atmošku toho filmu, nebo
seriálu. Je tam třeba hezká scéna, hezká ženská, nějaká jako romantika, prostě
člověk si tak jako představuje, nebo jak bych to řekl, slečno.
Já vím, co myslíte.
No takže tak. Když si chcete tak jako takhle přemýšlet, tak nechci poslouchat jak
někdo se blbě třeba směje, druhý dělá pořád pššššt, ticho vole a tak. Prostě ta
atmoška je lepší u mě na cimře.
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Díváte se rád na filmy, kde jsou hezké ženské?
(smích) No jasně, že jo. Co mi tady asi zbývá. Ale není to tak, jako že bych se díval
na to a na to jen kvůli tomu, že jsou tam hezké ženské.
16) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
Asi tam nějaký je, ale já o tom moc nevím , říkám, já tam jdu jen občas a když už, tak
si sednu na židli, která je volná, a když mi někdo řekne, že tady sedím já, tak se
normálně zvednu a sednu si jinam, mě je jedno, kde sedím, když už sedím, že jo.
(smích)
17) Kdo určuje na co se budete dívat?
Tak ta Ulice, je jasně daná, to jsme Vám říkal. No a na cele to určuje ten, koho ta
televize je, že jo. Takže to je klika. Ta telka je moje, takže kluci co jsou se mnou
na cele, tak jsou vůbec rádi, že ji tam díky mě mají, takže tam je to fakt na mě.
A na kulturce to funguje jak?
Asi se kluci prostě dohodnou, nebo já nevím. Ale myslím, že je to prostě o dohodě.
Prostě se ale ctí, že ten, kdo má televizi na cimře, tak se do toho moc nezapojuje,
protože prostě může být tam. Ten kdo jí nemá, tak by chudák měl smůlu. A my
víme, že je televize důležitá a že když se budeme hádat, tak nám jí taky můžou
vzít.
18) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
Jo to zase, jo. Ale já třeba to vydržím až na reklamy, abych nikoho tím mluvením
nerušil, jenže kluci ty melou furt, to jsem vám už říkal. Kazí to pak tu atmosféru.
Takže jo řekneme si něco. Ale je pravda, že třeba probíráme to když někdo viděl
nějaký dobrý film a tak. Občas je to dobré téma, vemte si, že my jsme tady spolu
fakt pořád. Nemáme už pak moc dobrých témat k povídání. Takže tohle je fajn.
19) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Je to obrovský nadstandard. Moc si toho vážím, že je tady máme. Je to velká náplň
mého času, kluci to mají stoprocentně stejně, prostě nás to tady drží nad vodou, co
bychom tady jiného dělali? Aspoň nevymýšlíme třeba blbosti a tak. Je tu větší
klid, a kluci moc dobře ví, že kdyby byl průšvih, můžeme o tenhle nadstandard
přijít a to si nikdo nelajzne. Já jsem byl jednou na díře, tam nemáte nic. Ani
knížku, nic. A to Vám hned dojde jak vám to chybí. Takže já bych to tady bez toho
nedal. To teda ne.
20) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
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Myslím, že asi jen tomu Prostřenu, ve smyslu, že nejdu cvičit, když ho dávají. Protože
je to pro mě zvyk, ale já jsem hrozný se asi pořád opakuji. Když bych se
nepodíval, tak by pro mě asi neskončil den, nebo jak to mám popsat. Třeba cvičit
můžu kdykoliv.
Demografické otázky:
Věk: 25
Nejvyšší dosažené vzdělání: Středoškolské
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5. Josef (25 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Televize, Rádio, časopisy, Bulvár
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Televize
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Ráno vstanu, televize, oběd, televize, večeře, televize, rádio. Mám rád svůj klid a řád.
To mi tady moc pomáhá, takže se snažím každý den dělat to stejné, aby mi to
rychle uteklo. Ještě do toho mám ty povinnosti, jako je hygiena, úklid, sčítačky a
tak. Máme taky občas aktivity, jako je například keramika, cvičení, pingpong.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Dle chuti a nálady, všechno, co můžu tak zkusím. A co mě začne bavit u toho zůstanu
a podle toho. To znamená, vezmu si třeba Blesk, když mě to baví, tak čtu, když ne,
dívám se na televizi nebo si zapnu rádio. Ale pozor, my se tady díváme na Ulici,
to Vám ale asi už kluci řekli ne? Tak to se díváme vždycky, to se noviny nečtou a
ani rádio ne.
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
Filmy, seriály, soutěže. Konkrétně teda Ulice, ordinace, Vyprávěj a taky občas
Prostřeno. Na ulici se dívám každý den.
A proč?
Protože je to pravidelné, což je tady hrozně příjemné, víte co Vás čeká, víte na co se
můžete těšit, není to žádná změna. Já vím, že s každým dílem se mi zkracuje trest.
Je to asi divné, co? Ale tak to je, taky člověk s těma lidma trochu žije, oni mají
takový normální život a to znamená, že řeší normální věci, trochu jim to občas
závidím, ale na druhou stranu na tu hodinu si připadám taky normálně, někdy až
svobodně.
6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
Písničky to je velký relax. Musím říct, že mi ticho úplně nevadí, ale mnohem lepší je
když něco hraje. Občas, když nemůžu usnout, v tom tichu mám občas takové
myšlenky, někdy mám ty myšlenky hrozně hnusné. Tak si pustím rádio, to hraje, a
třeba se povede, že je tam moje oblíbená písnička a já hezky vypnu. A usnu. No
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nechci vám tady vykládat, ale prostě ty začátky jsou asi nejhorší. Pak si člověk
zvykne, protože ten člověk si vždy zvykne na všechno. No a když přijmete ten řád,
tak si pak uděláte ještě vlastní a pravidelnější, právě třeba ty seriály. To máme snad
všichni takhle. Je to asi způsob, jak se na chvíli dostat za tyhle podělané zdi.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
No to jsme vám teď říkal, nemám co dělat jiného, ta televize mi dává ten řád a tu
cestu pryč, jako ven. Nemám co dělat, je to pohodlný, se dívat na televizi. Zprávy
mě moc nebaví, co bych s těmi informacemi dělal, když sedím tady. K čemu je mi
vědět, že ve vládě sedí nějaký Zeman, nebo nějaký estébák. Já s tím stejně nemůžu
nic dělat.
Můžete jít třeba volit.
No to můžu a byl jsem, jestli se chcete zeptat na tohle. Ale stejně se sem ta rádoby
změna nedostane. Jako myslíte, že když budu vědět, co se děje ve světě, že mi to
změní to, že k večeři dostanu luxusní večeři? Prostě mě to nebaví řešit, když je mi
do toho hovno. To ten bulvár, to jde, tam jsou stejně krávoviny, člověk se aspoň
zasměje nebo tak.
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
Relaxuju. Mám rád hudbu, kdo ne? Je to něco svobodného, hudba podle mě vždycky
byla jako svoboda.
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
No jak říkám, zprávy já moc nečtu, a ten bulvár nečtu kvůli tomu, že bych si myslel,
že je to pravda, ale protože mě to baví a tady je nuda. Je sice hodně programů
v televizi, ale ne vždycky se tam najde něco, co mě baví. Bulvár je zajímavý,
nemusím přemýšlet pak nad svým životem, ale přemýšlím spíš o těch celebritách.
Takže je fajn vypnout si ten mozek a svoje myšlenky.
10) Sledujete něco v televizi pravidelně?
Ulici, je to ze života, je u toho vždycky plná kulturka, spousta chlapů na to kouká.
Což je hrozně dobré, protože já nejsem rád. Pak taky sledujeme Výměnu
manželek, to je taky hodně vtipné, ty lidi, co do toho jdou to jsou prostě blázni.
Dobrovolně kvůli prachům, i když tady spoustu lidi kvůli prachům udělali šílenější
věci. Já se rád dívám na pořady, které vysílají o normálních věcech, o normálním
životě. Na to se mi dobře kouká.
Proč?
Protože tady ty normální věci nemám, tak se na ně chci aspoň dívat, to chápete ne?
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Takže to berete jako únik odtud?
Asi jo, někdy se hrozně zlobím, ale pak tě ta telka třeba i uklidní.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
Písničky, ale ne pravidelně. Ty mám rád. Zprávy a rozhovory mě moc nebaví.
12) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
Ano a ano.
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
Ano, je to tam takové živější. Je tam hodně lidí, člověk si může i povídat. Je tam větší
televize. Nejsem sám. A taky děje se tam víc věcí, je to tam takové centrum, jak je
to pro všechny. Takže se tam člověk dozví i víc věcí a mám přehled co se na oddíle
děje. Taky máme na kulturce i akvárko, a na to se taky moc rád dívám, nějak mě to
uklidňuje.
14) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
Jo večer je lepší cela, během dne rozhodně kulturka. No ale je to dle toho, jak se mi
líbí program, co běží na kulturce. Je dobré, že si na cimře můžu k tomu lehnout.
Ale zase pořád taky ležet to je na pytel. Ta cela je občas docela stísněná, někdy to
na mě padá, takže to jdu pak do té kulturky.
15) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Ano, během reklam si povídáme. Ale jak jede večerní program, tak to fakt jinak ne.
Přes den se to neřeší, protože na té kulturce se hrají i karty, pinčes nebo se tam
cvičí, takže tam je docela hluk. Ale od Ulice začíná večer a to se pak respektuje, že
se maximálně šeptá.
16) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
Já to neřeším, já žádnou židli ani nemám a netoužím po ní. Ale když tu židli někdo
má, tak to zase respektuju, nechci problémy. Vím, že se noví sedí vždycky vzadu a
ti mazáci sedí spíš vepředu u toho ovladače a prvního stolu.
17) Kdo určuje na co se budete dívat?
Tak ráno už je televize zapnutá, od kluků co vstávají na ranní směnu. Takže to tak
běží a já to nepřepínám, když to někdo chce přepnout tak řekne: Hele kluci můžu
tam dát něco jiného? A buď většina řekne, že jo nebo ne. Ovladač leží na prvním
stole, tam sedí buď kluci jako barákovej nebo ten nejstarší. Nebo nikdo, tak si to
přepne, kdo chce.
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18) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
Tak s klukama, nebo po telefonu s rodinou. Je těžký se bavit jen o věcech co byly.
Protože člověk musí žít i tím co je teď. A teď’ se toho zas tolik neděje, je to takový
kruh, takže se bavíme o tom, co jsme všichni viděli. Je to vděčné téma.
19) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Jak kdy, ale spíš jsem rád za ně. Je to zabití času, utíká to díky tomu, dává mi to
důvod těšit se na další den, udržuje mi to nějaké téma s rodinou. Občas se dívám i
na přírodu a víte proč? Protože mě to uklidňuje, třeba voda, moře, nekonečné
moře, to je prostě úžasné. A mám rád koně, jsou tak silní a svobodní. Prostě
hrozný klid, svoboda, až mě to někdy dojímá. Je to dobře, že ty dokumenty o
přírodě jsou a že jich je celkem dost. Ale na to se teda dívám sám, na cele, což taky
není moc častokrát, když se mi povede, že kluci jsou na kulturce.
20) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
No asi jen kvůli té Ulici, možná? Tak to je pravidelné a to se v tu dobu nic jiného
nedělá.
Demografické otázky:
Věk: 25
Nejvyšší dosažené vzdělání: vyučen
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6. Zdeněk (26 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Televize, rádio, knížky
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Knížky a pak televize. No a rádio taky běží pořád, ale já ho nezapínám.
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Vstanu, udělám rajóny, nákup, cvičení, dopisy, oběd, přežiju odpoledne, večer
kouknu na bednu a pak spát. A ráno? Ráno zase to samé. Televize okolo mě běží
stejně pořád, mám to jako kulisu, nechodím k ní cíleně.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Já jsem venku televizi neměl, takže jsem si vždycky radši četl. Knížky měli přednost
a stále mají. Vždyť knížky mají vlastní svět, to je něco úžasného, prostě se začtete
a jste v tom světě a nemusíte být ani na drogách. (smích) Takže televize jen když
přijde fakt velká nuda. Mně totiž přijde, že u knížek ten čas rychleji utíká, protože
jste právě v tom jejich světě a ten čas venku plyne jinak. Člověk se taky něco
dozví. Já si ty knížky nechávám posílat poštou. Noviny moc nevyhledávám. Rádio
běží na cele pořád. Takže tam není o čem rozhodovat.
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
Filmy, ty co dávají, uteče u toho taky čas. Ale jestli si myslíte, jako že u knížek a
televizi vypnu, tak to ne, já mam tady vyplo permanentně, k tomu nic nepotřebuju.
No a koukám se na to, protože je tu celé dny nuda. Třeba v úterý se na televizi
nekoukám, protože tam nic není, to si fakt celý večer čtu. Na Ulici se teda koukám
dost pravidelně. To mě tady naučili.
6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
Je to kulisa, písničky, mluveni, rozhovory, je mi to jedno. Je to opravdu kulisa.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
Říkám, že nuda, nemám ten zvyk z venku, takže asi mi tady k srdci úplně nepřiroste.
Co zprávy?
Když se děje něco hodně zajímavého, tak se kouknu. Jo a je dobrý, že když se člověk
dívá na zprávy, tak vidí, i venek, ne jen tyto zdi. Prostě normální věci, jako auta,
domy, parky třeba. Je to všeobecné info o světě.
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8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
Je to ta kulisa, ono to prostě běží nějak centrálně nebo jak. Běží nám tam Černá hora.
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
Tak jako informace, zajímavosti. Zajímají mě nové věci. A nudím se.
10) Sledujete něco v televizi pravidelně?
Ne, když to běží tak to běží.
A co ta Ulice?
Jo tak to koukám pravidelně, to mě naučili kluci až tady. To je docela dobrý bod
v tom čase. Ale už jsem chvíli přemýšlel, že se přestanu dívat, měl jsem hrozně
rád toho Matěje, nevím, jak se jmenuje ten herec, ale ten kluk byl hrozně vtipný,
takový prostě borec. A oni ho jako pošlou do Kanady? Takže už nebude hrát? Já
jsem se těšil, s tím každý díl přijde a oni ho prostě takhle odepíšou. Takže to jsem
si v jednu chvíli i říkal, že se na to prostě přestanu dívat. Byl jsem z toho nevrlý.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
Ne
12) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
Ne, rádio jen to centrální, to má každý.
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
Ano, když už se na ní dívám, tak na kulturce, na cele jí nemám.
13) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
Tak já jí na cele nikdy nesledoval, tak Vám nemůžu odpovědět.
14) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Záleží jaká je příležitost, jiné je to večer, jiné zase při obědě. Přes den se na kulturce
normálně mluví, u filmu večer se prostě nemluví. Když jsou reklamy, to se kluci
rozmluví, to je jasné. A to se mluví buď o tom filmu, nebo i o těch reklamách.
Někdy nám to dělá trochu chuť, když tam vidíme to orosené pivo. Nebo tak. My se
potkáváme denně na kulturce hlavní náplň dne je pro hodně chlapů Ulice, to pro
mě ne.
15) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
Chodí se sedat ke stejným stolům, když jsem nastoupil, tak u toho stolu, kde teď
sedím, bylo volno, tak tam od té doby sedím vždycky. No a takhle to má spousta
kluků, a tak se to respektuje. Respektují to i kluci, co svojí židli nemají.
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16) Kdo určuje na co se budete dívat?
Je to všeobecná dohoda, řekne se prostě to na co se chce dívat a pak se to klasicky
odsouhlasí. Většina vyhrává a upřímně, já ani nehlasuju.
17) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
Ne, já se spíš bavím o těch knížkách. To je mi milejší. Na to jsem zvyklý. Ale taky ne
úplně moc. Já jsem trošku zvyklý být v tom svém světě knížek, takže nemám úplně
potřebu to s někým probírat.
18) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Je to fajn je mít, ale já osobně bych to přežil i bez té televize. Mám rád to rádio, je to
kulisa, ale nemám rád ticho, leze mi to na budku.
19) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
Ne, to ne. Média jsou doplňkem mých aktivit a to jsou knížky.
A co když Vám řeknu, že kniha je taky médium?
(Smích) A od kdy jako? No tak jestli nekecáte, tak v tom případě, ano své aktivity
přizpůsobuju médiím.
Demografické otázky:
Věk: 26
Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské
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7. Tomáš (42 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Televize, rádio, Blesk
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Televize každý den, Blesk 2x až 3x týdně.
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Tak já mám takovou nemoc, takže mám leženku a jiný režim. Ráno vstanu, když chci,
pak jdu na převazy, koupu se. Pak se koukám na zprávy, nejlepší třeba i Prima tam
dávají Krimi. Pak je oběd, záleží jak mám chvíli, ale tak tady je času dost, tak si
třeba přečtu ten Blesk, to mě baví, nemusím u toho přemýšlet a je to zajímavé. Pak
se dívám na televizi, pak je večeře a zase televize. Já hodně spím, kvůli té nemoci,
já taky nemůžu právě ani pracovat, jak jsem nemocný, takže ta televize je dobrá.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Televize je důležitá, takže ta má vždycky přednost, noviny počkají. V té televizi to
běží jen jednou, to Vám může utéct, jenže ty noviny ne. Takže se rozhoduju podle
toho. No a rádio to je pak už jen spíš takový doplněk, na něm si moc nezakládám.
Já se rád koukám.
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
Ulice, to je moje neoblíbenější. No a pak mám ještě rád Ordinaci v růžové zahradě,
ale to je na některé kluky už moc. Takže to se nemůžu koukat pravidelně, oni mi
říkají, že je to hrozný slaďák. Takže to jen občas, ale na to se dívá moje manželka
a ta mi aspoň řekne, co se tam děje, takže jsem v obraze, i když to nevidím
pravidelně. Aspoň, že ta Ulice tady dobře funguje. Ta je taková hezká, hrají tam ty
čeští herci, které mám rád, třeba pan Hrušínský, to je herec. Je to takové ze života,
žijí tam normálně, ne jako my tady. Teda tady je to ráj, ne jako na Mírově, kde
jsem seděl před tím. Ale v té Ulici to je prostě stejně normální. I když mi teď
s klukama čekáme, jestli Světlana přežije tu vazbu, to je síla co? Jestli jí zabásnou,
to bude prdel! To jsme fakt zvědaví a čekáme, jak to dopadne. No takže je skvělé,
že to běží každý den, teda škoda víkendu, to to neběží. No ale každá den ve stejný
čas, to prostě musí být ticho. Je trošku blbé, že je druhá sčítačka v 18:35 a to už
běží ulice, tak to my jsme všichni seřazeni a už fakt jen čekáme až to spočítají a
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hned běžíme k telce, aby nám toho neuteklo víc. To je trošku škoda, že to třeba
neudělají dřív. Já jsem se na Ulici koukal i venku, vždycky doma se ženou, takže
jsem rád, že mi to tady nikdo nebourá. Takže mi to tady pomáhá, že to takhle můžu
mít. Prostě vím, že každý den to tak je. Je to můj bod ve dni, prostě vím, že utekl
den a už se těším na zítra, že bude další den za mnou a že bude ta Ulice. Rychleji
to pak utíká.
6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
Není to úplně moje nejoblíbenější činnost, teda jestli to nevadí. Občas si ho zapnu,
hrajou tam písničky, některé jsou dobré, mám rád české hlavně, protože tomu
rozumím. Ty anglické mi přijdou nesmyslné, já tomu prostě nerozumím. Takže to
mě pak moc nebaví.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
Tak zabije se tím čas, zprávy jsou důležité, hlavně kvůli Babišovi. Zeman je taky dost
vtipný, musím říct. Mě totiž hodně zajímá politika, já jsem byl i volit. Člověk
prostě potřebuje vědět, co se děje venku, aby úplně nezakrněl. Ale myslím si, že ty
zprávy jsou zkreslené, ne? Já vím, že třeba Blesk je bulvár a tak to tak beru. S tím
to čtu. Ale ty zprávy, co běží v televizi jsou dost podobné těm v tom Blesku,
takže to mi přijde trošku divné, že to by bulvár být neměl. Ale je. Ale tak jinou
možnost já nemám.
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
No tak večer ve 12 nás zavřou do cimer, takže to si pak člověk pustí rádio, aby u toho
mohl spát, protože to ticho je nesnesitelné, to je mi pak i smutno kolikrát. Takže si
pustíte rádio, přemýšlíte o tom co tam hrají a najednou spíte a nevíte jak. Musím
říct, že tady je to úplně super, je toho tady hodně, všude rádio na cimrách, to nikde
jinde není, fakt, věřte mi, já mám s tímhle zkušenost. Tady televize na každém
rohu, rádio všude, no prostě ráj. Člověku pak nekape na maják. A ještě já mám tu
leženku, takže můžu hezky odpočívat a když chci tak se koukat na televizi. No je
to skoro pak jako doma. Tam jsem měl taky moc rád televizi.
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
Tak já čtu ten Blesk, to jsem vám už říkal ne? Tam mám rád ty novinky. A úplně
nejradši jsem , když píšou o těch hercích třeba z Ulice nebo Ordinace, člověk jim
to tak věří, že to co hrají tak jako žijí. A pak si přečtete něco o nich a říkáte si, že
né oni mají vlastní život, tak je to takové dobré vědět. To mě baví. No a pak jev
tom Blesku, taky vždycky ten nahatý vtip, to je móc hezké.
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10) Sledujete něco v televizi pravidelně?
Takže ta Ulice, pak taky ten Top Gear, tam jsou motorky, ty mám rád. Pak taky
koukám na tu Zastavárnu, to je americké.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
Pravidelně večer ty písničky, u kterých usínám. To ticho nechci.
12) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
Ne, bohužel, nejsem v první difrenciačce. Tam se snad jednou dostanu a pak mi jí
žena pořídí. To bych byl moc šťastný. To bych se mohl dívat i na tu Ordinaci. A
mohl bych u televize ležet v posteli, to už by bylo skoro jako doma.
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
Ano používám, protože jí nemám na cimře ne? Televizi prostě potřebuji. Bez ní se
nedá fungovat tady ale ani venku. Tady obzvlášť.
14) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
No já to neumím moc porovnat, jako já občas jdu k nějakým klukům na celu, když se
mi nelibí, co dávají na kulturce, ale to není ono, ta cimra je malá a když si tam
přinesu židli, tak nikdo už neprojde a není to úplně pohodlné. Takže za mě ta
kultruka je podle mě lepší. Je větší i ta televize. Na cimře je to asi takové jako
intimnější, míň se tam mluví, nediskutuje a tak. Ale až já budu mít televizi na cele,
budu asi víc tam, ale to kvůli tomu, že budu moct ležet, když už mám tu leženku.
15) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Jo včera jsme to zrovna probírali, je fajn to probrat, jsem rád, když se kluci něčím
nadchnou a začneme to řešit, já to doma vždycky řešil se ženou, takže jsem rád, že
můžu tady s klukama. Teď si teda upřímně myslím, že hlavní téma je Ulice,
myslím tu Světlanu, jsem si říkali, že by byla prdel, kdyby jí zabásli a pak točili to,
jak se má v base, my bysme to srovnávali, to by byla dobrá sranda. No ale pozor,
my si o tom povídáme během reklam, ty jsou v Ulici dvě, myslím jako dvě sady.
No a nebo potom co to skončí, jinak při Ulici se musí být ticho, to je jasné.
16) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
Sedím na místě vepředu, to je místo po někom, kdo odešel, jsem tu už docela dlouho.
Když mi na to místo někdo sedne, tak se většinou sám zvedne, když přijdu. Je to
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spíš o respektu, prostě to místo je moje a oni to ví. Musí to tak být, řád je přece
důležitý.
17) Kdo určuje na co se budete dívat?
Se většinou domluvíme. Většinou, ten co je nejstarší, tak ten navrhne a tak se na to
díváme. Ale ovladač leží na prvním stole. Jako barákovej občas taky něco navrhne,
ale i ten respektuje Pepu. Je to dobrý, funguje to tady. Je to tak, že se většina stejně
dohodne. Jo a ještě jsem Vám zapomněl říct, že taky hodně sledujeme ten seriál
Vyprávěj, to nás taky baví, to se dost shodneme. My se nechceme hádat, my se
prostě musíme mít tady rádi, a jsme rádi, že máme tu televizi, takže toho si moc
vážíme a podle toho se taky tak chováme. Je fajn, že se na to můžeme kouknout,
pak si o tom třeba popovídat.
18) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
Mám dceru, vnučku a ženu. Takže s nimi se o tom bavím, my tady můžeme
telefonovat, takže to si voláme a říkáme si. Právě i o té Ulici a žena mi zase říká o
Ordinaci. Je dobré, že to společné téma máme, oni se sice koukají tam a já tady, ale
je to naše. Naše společné, jako dřív, když jsem byl venku. No a pak s těma
klukama to jsem Vám už říkal. Víte co, já nevím, co jiného pořád dokola probírat.
Tady je každý nevinný, samozřejmě, takže netřeba probírat proč a tak.
19) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Určitě, televize a zprávy jsou nejlepší věc, co nás tady v kriminále mohlo potkat.
Potřebujete sledovat všechno, když máte venku rodinu, třeba teď, jak bylo drahé to
máslo, to se musí vědět.
A proč, můžete jim nějak pomoct?
No to zase úplně ne, je pravda, že když jsem nastoupil do trestu, tak jsem se zajímal
daleko víc a postupem času jsem zjistil, že mě to zajímá míň, akorát mě to pěkně
sralo, že s tím nemůžu nic udělat. Takže asi se koukám míň, ale pořád se koukám.
20) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
V 18:00 je sčítání a pak druhé v 18:35 a to je ta Ulice, to jsme Vám už říkal. Prostě ta
Ulice je pro nás na prvním místě. Vše se tím řídí. A taky to Vyprávěj asi. Je
pravda, že ta televize nám určuje ty časy, kdy co děláme, jak jsem říkal, v televize
vám to uteče a ani nevíte jak, už se to nevrátí. Vše se dá odložit. Třeba i ty karty a
nakonec i záchod a sprcha. (smích)
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Demografické otázky:
Věk: 42
Nejvyšší dosažené vzdělání: vyučen
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8. Pavel (33 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Televizi, venku jsem sledoval noviny, tady to nechci kupovat, ale občas mi chodí
v balíčku.
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Televize, časopisy, sport. Trošku mě štve, že si to vše nemůžu nechávat, nám se ty
věci musí vejít od takové malé skříňky. Takže ty staré musím vyhrazovat a to mě
dost mrzí teda.
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Vstanu, hygiena, televize, sčítání, snídaně, cvičení, četba knih, úklid, oběd, koníčky,
osobní volno, večeře. Televize, pane jo, to je zabiják času. Spíš to beru jako
vyplnění času. Ale nevím, zda jste byla i na jiných oddílech, ale tady ta televize
běží teda pořád. Ale knížky mají pro mě docela přednost.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Knížka má přednost, na televizi se kouknu, když vím, že je tam hezký film nebo
oblíbený pořad. Ale radši mám časopisy o cvičení, józe,. To je pro mě dobrá
motivace, to číst, pak se mi hned lépe cvičí. Pak čtu taky knížky o sportu, potápění
a mám rád i sci-fi.
A na co se ještě díváte v televizi?
No vím, že zprávy rád nemám a hlavně se nerad dívám na krimi zprávy, nevím, proč
bych se na to koukal, krimi život mám tady.
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
Zajímavý film, dokumenty, mám rád Zoom, sportovní kanály. To si pak sednu a
vyloženě na tu televizi koukám. Pak mám rád taky Top Gear, to má takový
komediální podtext, to mě dost baví.
6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
Taneční muzika, tancoval jsem dřív závodně, takže to mám rád, zlepšuje to náladu. A
taky si zlepším angličtinu, když poslouchám ty anglické texty. Neposlouchám moc
zprávy a takové ty rozhovory. To mi nepřijde moc zajímavé.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
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Zabiják času, když čekám na nějakou aktivitu. Já jsem doma ani televizi nezapínal, to
jsem se naučil až tady. Protože tady přijdete na kulturku a tady běží pořád. To jsem
ani předtím nevěděl, kolik zajímavých programů v televizi může běžet a hlavně
kolik jich tam běží.
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
Angličtina, to se člověk něco nového přiučí z těch písniček i tu výslovnost. No a
hlavně ta taneční hudba, ta mi zlepší náladu. Taky rád poslouchám rádio ke spaní,
člověk nemá pak tak černé myšlenky. Je to prostě relax. Tady má člověk spoustu
času přemýšlet a to není v mojí situaci úplně dobré. Takže když mi hraje hudba,
tak přemýšlím nad ní a ne nad s sebou.
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
No motivujeme mě to, mám rád stavení, design. Já si rozšiřuju prostě znalosti, aby mi
nic neuniklo, musím být v obraze. Udrží mě to s tempem okolí. Je to dobré,
protože až odsud vylezu, budu vědět, co a jak a nebudu ztracený. Je to nutnost. A
samozřejmě zprávy jako o politice, to mě teď moc nezajímá, protože to stejně teď
nepotřebuju k ničemu, jako třeba ten design. To začnu zase řešit, až se mi bude
blížit konec trestu.
10) Sledujete něco v televizi pravidelně?
Ne je to jen náhoda, pravidelně jen pár věcí. Na cele nemám televizi, na kulturce to
ale frčí. Já mám rád ZOOM, hlavně ty dokumenty, to mám rád. Pak se koukáme na
ty seriály, tady si člověk oblíbí, co chce většina, jinak by se z toho zbláznil. Takže
bych nikdy neřekl, že to bude moje parketa.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
Tak tady je centrálně jeden kanál na cimrách a to je Černá hora, kdyby byla třeba
alespoň Evropa 2. Nemyslím si, že by tam bylo něco pravidelně. Nebo je? To je
takové, že posloucháte, posloucháte a prostě si držíte palce aby vám zahráli aspoň
žánr, který máte rádi. No a aby zahráli mojí oblíbenou písničku, to by byl asi přímo
zázrak.
12) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
Ne, jen to centrální,
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
Jo, tak protože jí nemám na cele. A na televizi se dívat musím. Ale já se dívám málo,
mám hodně svých aktivit, hlavně ty časopisy. Já si myslím, že bych se díval i na
cele málo.
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14) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
Já nevím, můžeme se bavit, jako kdybych jí měl. Ale já nevím. Na cele je to asi lepší,
že si k tomu člověk může lehnout, to je musí být docela fajn.
15) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Večer se většinou nemluví, je to takové nepsané pravidlo, ale přes den se prostě
mluví. A i večer se jako trochu mluví. Ale ctí se, že večerní program je prostě
večerní program. Povídáme si spíš po tom, je fajn, že máme i jiné téma než to co
bylo venku.

Bylo by daleko lepší, kdybych se mohl na televizi dívat doma

s přítelkyní a pak si povídat o tom sní, než tady s klukama.
16) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
Jo, máme, ale je to hodně volné. Každý má svoje místo a my ostatní to respektujeme.
Když je problém, člověk si to vysvětlí, víme, kde kdo sedí. Ale je to tak, že ty
starší, co jsou tu déle, tak sedí většinou vepředu. Ti co nastoupí nově tak sedí
vzaději a čekají, až se uvolní místo vepředu. Ale dobré je, že ta televize je dost
velká, takže je na ní vidět i zezadu.
17) Kdo určuje na co se budete dívat?
Já osobně chci mít hlavně klid, tak je mi to jedno, já se přizpůsobím. Tím, že já mám
svůj život v těch časopisech, tak se nezblázním, abych si prosadil svůj program.
Co Ulice, koukáte se?
To se koukám, ale až vylezu, tak se koukat určitě nebudu. Tady je to dobré, tady mi
to utíká, tady je to takový jasný bod ve dni. Koukáme na to všichni tady.
18) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
Ne není to důležité. Venku to prostě plyne, já to neovlivním, je mi to jedno. Tak proč
bych to měl s někým ještě probírat. Mám tu svoje aktivity, ty teda dodržuju a
občas se s někým o tom pobavím. Nemám rád, když se kluci dívají na zprávy třeba
o politice a pak se tady rozčilují, diskutují to a co jako? Stejně to neovlivní. A co
se týká informací, já jsem tu chvíli, takže já ještě aktuality z venku mám. Funguje
tu telefon, pošta takže já kontakt s venkem mám, nepotřebuju to cíleně hledat. Asi
by bylo jiné, kdyby tady někdo z kluků taky třeba rozuměl tomu stavebnictví nebo
designu, to bychom to spolu mohli probírat.
19) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
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Média jsou umělé, jsou mi fuk. Jsou zpolitizované. Hlavně já asi úplně nepotřebuju
slyšet o vraždách, tady obzvlášť. A aby mi říkali, že je venku -20 stupňů? To asi
nepotřebuju slyšet, stačí když si otevřu okno a je to. Jsem rád, že tady mám to, co
mám ráda. To jsou ty časopisy, a ještě je fajn, že jak jsou na díly, tak se mám na co
těšit, vím, že mi přijde další díl, něco se dozvím a je další týden za mnou. Tady
jsem zvyklý pořád na něco čekat a tady má smysl čekat na něco co vás baví.
Co kdyby vám nějaké číslo nepřišlo?
Ale jak jako nepřišlo? Vždycky chodí ve středu, zrovna dneska jedno čekám. Posílá
mi to sem rodina, tak proč by nepřišlo. Já jsem na to zvyklý, takže to přijde. Já pak
vím, že celý čtvrtek si čtu a je mi to hrozně příjemné a připadám si jak jinde.
20) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
No asi ten čtvrtek jo, to si opravdu čtu ty časopisy, jen si splním svoje povinnosti, co
musím plnit a pak si čtu. No a pak se teda dívám na tu Ulici. Ale jinak v průběhu
týdne ne, to jen ten čtvrtek je daný tím, že mám nová čísla těch časopisů, to je taky
můj nejoblíbenější den. Já mám rád řád tady, ten je důležitý, takže přesně vím, co
kdy bude a média jsou jenom doplňkem.
Demografické otázky:
Věk: 33
Nejvyšší dosažené vzdělání: vyučen
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9. Otakar (35 let)
(Barákovej)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Televize, rádio, noviny ne.
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Televizi nejvíc, to je asi i víc než 3 hodiny.
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Ráno vstanu, snídám, kafe, rajóny, hygiena a tak. Pak jdu na kultruku. Tam si dám
další kafe a kouknu se na zprávy, to je moje rutina nebo jako rituál, to dělám
opravdu pravidelně každý den. Koukám se rád na krimi, to je tak trochu můj svět,
sport se nedívám, tomu jsem nerozuměl nikdy. Pak máme oběd, dám posilku,
pustím si u toho rádio Dance, tam je dobrá taneční hudba u toho se povzbudím.
Pak je večeře a pak je konečně konec dne, kouknu se na Ulici, hlavní večerní
program a pak už jen krásný pocit, že další zasraný den je za mnou.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Podle plánu dne, jak to mám napsané, chodím do práce, skládám železné díly. Ale
většinou mám kromě zpráv tu televizi a rádio jako kulisu, běží to pořád.
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
ČT24, tak jsou ty zprávy nejpravdivější, ať si člověk říká, co chce. Pak mám rád
ZOOM, dokumenty. Mně baví úplně všechno, mě totiž zajímá úplně všechno, co
se netýká kriminálu. Jediné, co opravdu přepínám to jsou sportovní zprávy, to mě
nebaví. Nepřijde mi to k životu moc důležité. Je dobré dívat se na ten řádek, co
tam běží, tam jsou ty aktuality, fakt jako aktuality, jednou jsem počítal, kolikrát se
ten řádek opakuje, už si nepamatuju, kolik jsem napočítal, ale stejně mě to baví,
Člověk asi vymyslí vše, jen aby se nenudil. Tady jinak moc informací nemáte,
občas něco přinesou kluci ze šichty, ale jinak moc ne. Noviny jsou docela drahé, to
si radši koupím cigára. Mám málo peněz.
6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
No spíš muziku. Proč? Mám jí rád, člověk si i zazpívá, zatancuje.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?

35

Nuda, zabaví mě to. Je to taková touha po informacích. Nejdřív jsme to sabotoval,
protože jsem si říkal, na co mi to bude, když s tím nic neudělám, ale teď, já jdu za
měsíc domů, takže potřebuju být v obraze. A hlavně je to zadarmo, což je dobrý.
Mám televizi i na cele, jak kdo kouká na zprávy, takže když to neběží na kulturce,
tak jdu k sobě.
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
Tak co mám tady dělat? A baví mě to.
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
Noviny mám v práci. Tam jsou i zajímavosti, ve zprávách taky není vše.
10) Sledujete něco v televizi pravidelně?
No já se dívám každý den na televizi až tady předtím na to nebyl čas. Televize tady
zabíjí čas. Nevím, co bych dělal, asi bych si četl, ale nemám oblíbený žánr. Dívám
se na tu Ulici a ty zprávy. Zprávy jsou opravdové, Ulice je jako, ale je to normální
život, který plyne. Ne jako tady.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
Ne, to si nemyslím.
12) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
Rádio centrální, televizi máme. To rádio je dobré, že je centrální, ale jde zesílit a taky
vypnout. To je dobrý.
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
Ano je větší, nejenom ta televize, ale taky ta místnost. Je mi jedno jestli jsem sám
nebo s někým, tady člověk nikdy není sám. Nemám požitek z přítomnosti více lidí.
14) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
Na cele je klid, můžu si vybrat svůj program. Je to pohodlnější, můžu u toho i ležet, to
mám rád, prostě nohy nahoře. Máme takový ten univerzální ovladač, který jen
přepíná a zesiluje. Je dobrý, že kafe si můžu dát i na cele i na kulturce.
15) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Přes den ne, večer jo. Přes den se hrají karty, u toho jsou emoce, takže to je tam
docela hluk. Ale večer je klid, to se tak ví, něco jako taková večerka, že jo. Prostě
začne Ulice, to se mlčí a pak jde hlavní program od těch 20.20, to je taky klid.
16) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
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Já myslím, že je jedno kde, kdo sedí, když je ta židle volná.
Vychovatel: Proč neřeknete pravdu, ať to slečna ví, jak to tady chodí?
Ale vždyť já říkám pravdu. Já sedím vždycky ve předu, to se tam ví. A kdo si kam
sedne?
Takže vy svoje místo máte a ostatní ne?
No jako jo, třeba má někdo něco oblíbeného. Tak si tam sedne, ale jako nepereme se
kvůli tomu.
17) Kdo určuje na co se budete dívat?
Domluvíme se, já to tam pak naladím a díváme se. Je to podle většiny. Když se někdo
nechce dívat, tak se jde dívat k sobě. Respektujeme to, že kdo nemá televizi, má
přednostní právo. Jako nedá se říct, že by tady někdo, nebo já, rozhodoval.
18) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
Ne to ne, ani s návštěvami. Ségra by mě hnala, kdybych s ní rozebíral televizi.
Chceme si povídat, co se děje venku, co je doma nového, jestli to tady zvládám a
tak. Sleduju hodně politiku, a to hlavně před volbami.
19) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Samozřejmě, to že jsem mukl, neznamená, že jsem ignorant, takže stejně jako pro vás
tak i pro mě. Potřebuju vědět, co se děje, a čím se mi blíží konec trestu o to víc,
abych byl připravený. To je nutnost. Už jsem zpátky nechci. Pak se taky méně
nudím, to je fakt, rychleji to utíká.
20) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
Pro mě jsou nejdůležitější moje aktivity a moje povinnosti. Nechci si to tady pokazit,
když už jdu ven. Takže důležité je, abych to měl v pořádku a pak se můžu jít bavit,
dívat se na televizi, číst si a poslouchat rádio. Takže povinnosti a pak zábava, tak
mě to říkala už moje mamka.
Demografické otázky:
Věk: 35
Nejvyšší dosažené vzdělání: základní
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10. Richard (29 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Rádio, televize, noviny ty ne.
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Každý večer rádio. Televizi taky, tomu se nejde ani vyhnout.
Říkáte to tak, že Vás to obtěžuje, bylo by lepší aby nebyla?
Ne, tak to pozor, to zase ne, mám televizi rád.
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Ráno vstanu, hygiena, čaj, kulturní místnost, tam běží televize, tam pokecám u toho
s klukama. Pak jdu na celu, tam zase přijdou kluci z noční, ty mají informace
z venku, takže nám vypráví, co je venku nového. Musím říct, že tady ej to pohoda,
až ráj, jak se tady říká. Tady je to ok, taky jsme totiž výběroví, víte? Nás si sem
vybírají, jsme tady normální. Tady je i super kvalitní televize, protože bez televize
a rádia to je opravdový kriminál. Bez nich by tu byly samé facky, nuda, nasrání a
vymýšlení kravin. Je 21. století, takže mít televizi a rádio je nutnost. Nevím, jak
bych ráno vstal, nevím, jak bych věděl, že mám za sebou další den, nevím na co
bych se těšil.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Tak mě přijde, že všechno tady běží jako kulisa jen aby to běželo a něco se dělo. A
když člověka něco zaujme, tak se na to začne dívat nebo tak.
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
Spíš pořady o motorkách. Na Ulici se fakt nedívám, já nechápu, že venku páchají a
pak se tady dívají na Ulici. Taková blbost. Ale jim to asi pomáhá, pro ně je to
takový rituál a řád. Je to rutina, kouknou se na díl, těší se na další a tak jim
rychleji uteče čas. Někteří tak počítají i dny. Já třeba rád koukám na Zdivočelou
zemi, je to z 50% procent pravda, je to dobové. Zachovává se to, bylo to tak a není
to vymyšlené. Každý je jiný, na tom se shodneme, takže každý se dívá na něco
jiného. Já mám taky rád, že je to pravidelné a že to dávají přesně. Ne že bych
počítal minuty, ale je dobré vědět, že například po 10 dílech uteče přes měsíc a
ještě mě ty díly baví a těším se na další.
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6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
Zprávy, ne bulvární, fakt mě nezajímá, že si Pergnerová zlomila nohu. Já mám rád
klasické zprávy. My se třeba i tomu smějeme, protože třeba slyšíte, že během
líčení soudu, nahlásil někdo bombu na soudu a pak víte, že ten chlap, co měl být
odsouzený je váš známý, to mi přijde vtipné. Na takovéhle věci my čekáme, je to
takové zpestření. Mám rád i písničky, hlavně ty nové.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
No já se rád dívám, ale občas je to na facku, co tam dávají. Já mám doma 4 psy a pak
v televizi vidím, že někdo nějakého psa utýral, to bych fakt vraždil. To mě fakt
sere, jak to někdo může udělat? Nebo mě sere, když vidím, že fízlové honí třeba
nějaké auto, které jim ujíždí a oni u té honičky zničí několik aut normálních lidí,
no já být ten člověk co ho nabourají, já bych byl nehorázně nasraný. A teď mi
řekněte, proč se na to mám doprdele dívat? Vždyť jsem z toho akorát nasraný a co
z toho? Takže se radši dívám na něco jiného, protože ty zprávy prostě stojí za
hovno. Můžete si myslet, že jsem hloupý, ale je to tak. Dívám se tak radši na
seriály, tam člověk zapomene na ty sračky venku i tady, nemusí myslet a prostě se
jen dívá. Chci tady klid a pohodu.
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
Večer nemůžu moc spát, stýská se mi po snoubence, po mých psech, po tom, že si
večer nemůžu zajít na pivo, že si nemůžu uvařit, že se prostě nemůžu třeba jen
projít, to vy nemůžete pochopit. Vy to nechápete, nikdo to nechápe, dokud to
nezažijete. Tak si pustím rádio, je to pak lepší, není ticho, myšlenky se postupně
vypaří. Je to taky dobrá relaxace při psaní dopisů. To mi občas třeba ukápne i slza,
když slyším naší písničku se snoubenkou a vím, že ji můžu napsat jen dopis.
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
Kluci občas donesou nějaké časopisy o kulturistice a to mám docela rád, to si i přečtu.
Tím se totiž zabývám. Auta mě moc baví taky, takže i nějaké moto si přečtu. Od
toho se člověk opravdu odrelaxuje. Jo a čtu sice o motorkách, ale opravdu je
nekradu, to si každý myslí, aha, ten co čte o motorkách nebo o autech, tak o tom
čte protože je pak krade. To je blbost.
10) Sledujete něco v televizi pravidelně?
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Zdivočelá země, Orange Country. No a pak běží ty zprávy, ale tomu se nevyhnu. Na
Ulici se nedívám.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
Jo na Kiss deltě je v pátek jeden člověk. Je to pořad o 90. Létech, jsou tam i
rozhovory, je to fajn. V té době mi bylo deset, to bylo ještě hrozně moc fajn. To
jsem byl ještě úplně bez starostí. Je to nostalgie.
12) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
Mám, jsem rád, bez televize bych byl v koncích. Je to tady vidět, my díky tomu dost
dobře tady fungujeme, nemáme pak takovou nudu a nemusíme se pak hádat a
vymýšlet nějaké věci. Já mám tu snoubenku, super ženská, my si každý den
telefonujeme. A ona je hrozně moc upovídaná, takže se stejně nevyhnu těm
zprávám. Ona mi všechno vždycky barvitě líčí.
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
Je to tak, že ti, co nemají televizi, tak jsou víc času na kulturce. Ale já jí mám a taky
tam občas zajdu, to tak je. Ale z 98% mě nezajímá to, co tam běží, tak jdu stejně
k sobě. Když jsem na kulturce to už radši koukám na akvárium, na to koukám rád.
Já mám radši televizi na cele, protože tam si u toho i lehnu do postele a je to jako
z gauče. Na kulturce je takový neustálý šramot, to mi není moc příjemné, sice ticho
taky není nic moc, ale na druhou stranu, čeho je moc, toho je taky moc.
14) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
No asi v té poloze, ze které se díváte. Jako sedět je fajn, ale ležet? To je jako doma. Je
to asi jako v sexu, je dobrý občas si to opepřit a sedět u toho, ale ležet? Není to
lepší? (smích)
15) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Jo jako přes den vůbec, večerní program, ten se tady uctívá. Je to nejlepší část dne.
Každý se na to těší, každý si odškrtne další den. To jsou všichni potichu.
16) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
Lidi jsou zvyklí na svoje místo. Ostatní to ctí, je víc lidí než židlí, ale tím že máme ty
televize na cele, tak je tohle docela vyřešené, nevím popravdě, co by se tady dělo,
kdyby nebyly televize i na cele. To by byl docela masakr podle mě, ale já díky
bohu nemám srovnání. Jsem prvotrest, takže nemám zkušenosti s jinýma basama,
ale kluci říkali, že je to hrozný.
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Ale jako upřímně, mně je to jedno, jako vždycky říkám: „ Máš to podepsaný, vole?
Nemáš, vole, tak si dřepni jinam.“ Myslím jako tu židli podepsanou. Někdo si na
tom zakládá, ale to já zase ne. Nechápu proč na tom tak bazírují. Vždyť je to úplně
jedno. Jako jediný problém je občas zástupce oddílu, tedy barákovej, to je totiž
pravá ruka vychovatelů. Ten si občas jako dupne a rozhoduje. Ale občas to musí
prostě už vyřešit lepák. On je dost bojácný, takže je to ok.
17) Kdo určuje na co se budete dívat?
Tak občas ten barákovej nebo se kluci dohodnou, ale tak jak říkám, já jsem spíš u
sebe. Je to o nějakém respektu. Je to shoda, ti co nemají televizi na cimře, tak
mají přednost, to zase dodržujeme, to není prostě blbost, jako posrané židle. Nikdo
si už pak nedovolí přepnout, když někdo už kouká. To by mohla být mela a to
nikdo nechce, chceme tady klid. Nikdo si to nechce zkazit. Nikdo hlavně nechce
do díry, protože tam ta televize není, tam není ani časopis nebo kniha. Tam je
ticho. Ale je fakt, že si občas někdo udělá prdel, ale já se tím nebavím.
18) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
V televizi jsou teď fakticky super věci, jsem prý blázen, že prý všemu věřím, se mi
kluci smějou. Ale to tak není. Jen si o tom rád povídám. Já vždycky přijdu za
klukama a říkám jim, co jsem viděl nebo slyšel a nadšeně jim o tom vyprávím a
oni se blbci smějou, že všemu věřím. Ale tak o čem si máme pořád povídat? Proč
ne? Co jiného tady? Když volám přítelkyni, nebo když ona přijde na návštěvu tak
si povídáme o různých věcech, ona má taky ráda psi, stará se mi o ně, stará se i o
cizí. Zachraňuje takové ty týrané právě, takže když občas něco omylem zaslechnu,
tak jí to řeknu, aby to věděla a mohla jim třeba pomoct. Ona mi o tom taky
vypráví.
19) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Paparazzi jsou na hovno, myslím, že dost lidem kazí i život. Když už teda řeknou
v televizi něco zajímavého, je fajn to vědět. Jako umím si představit televizi nemít,
když jsem nastupoval trest, tak taky nebyla, před 9 lety. A bylo to ok, ale když si
člověk na to zvykne, zjistí, že to pomůže, proč se toho vzdávat? Je to taková oáza
tady, barevná oáza mezi tmavými zdi.
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20) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
No to asi jo, jako já se klidně i vzbudím na něco, co chci vidět, tady člověk ten čas
může šoupat sem a tam. To není problém. Je to takový koloběh, televize je super,
vím, že je konec dne, když běží můj seriál, už si říkám další týden za mnou. Líp to
utíká. Mám rád tu pravidelnost.
Demografické otázky:
Věk: 29
Nejvyšší dosažené vzdělání: základní
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11. Karel (39 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Televize, rádio, knížky, sci-fi
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Televize
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Ráno vstanu, dám si snídani, kafe, cigáro. Pak se poflakuju na kulturce. Chodím na
noční, takže přes den to dospávám. Televize běží pořád, hraju taky karty, cvičíme
na kulturce. První, ti co zase vstávají na ranní, zapínají televizi hned. Tam běží
písničky na óčku, pak taky seriály, Ulice. To je ale až tady v kriminále, venku na
to nebyl čas.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Čím? Hlavou asi. Stačí mi to, co běží v televizi jen poslouchat, takže si u toho i třeba
čtu. Reklamy mě štvou, ty ani neposlouchám. Nejhorší, je že ten film je rozdělený
do 5 částí a reklama každých 20 minut, no to není normální. To se nezlobte. Vy
děláte pro kterou televizi? Nemůžete to nějak ovlivnit?
Já nedělám pro televizi, ale vím, že ty reklamy jsou problém, ale přináší peníze a
proto jsou.
Tak to jste mě moc nepotěšila, že na tom, že nás to nudí ještě někdo vydělává. Jako
bychom tady neměli dost nudy. No ale tak ještě že to máme, já když se nudím, je
fajn zapnout si televizi, nebo si přečíst ty noviny a tak. Nuda se musí nějak řešit,
víte, jak to jinak dopadá.
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
Koukám na politické zprávy, nejvíc mě zajímá jestli bude amnestie, to my
potřebujeme vědět. Nebo mě taky zajímá, zda nám nepřidají. Jestli si nebudeme
moc víc vydělat, člověk musí být v obraze na co má právo. Ne, že bych to mohl
nějak změnit, to co se venku děje, ale tohle vědět prostě musím. My máme z té
výplaty jen 800 Kč, protože platíme výkon trestu. A ty peníze mám jen na tabák,
kávu a jídlo. Klidně bych snesl víc, že jo.
6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
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Nemám nic specifického, v tom rádiu to stejně servírují oni, jak chtějí. Tady máme
centrální rádio, to si ani nepřepnete. Jsem tu 28 měsíců a změnili nám stanici asi
třikrát? Ale musím říct, že jsem z toho byl docela nevrlý, protože jsem byl zvyklý,
že slyším pořád stejný hlas ráno a najednou se vzbudíte a je to jinak, to mě prostě
rozhodilo. Mám nejradši když jenom hrají, to je nejlepší. Zapínám to vždy jen na
noc, rád u toho usínám. Víte proč? Jde o to, že tady je celý den nějaký permanentní
šum, a pak najednou se vše vypne, nás zavřou do cely, a pak je zase najednou
hrozné ticho a to je na palici. Takže tak. Rádio je fajn.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
Je to zlozvyk, nebo jak se to řekne? No jako, že si člověk zvykne a pak už bez toho
nemůže být. Je to už od mala, já se díval vždycky na pohádky v neděli a to musím
říct, že to držím i tady. Je to uklidňující. Ale jinak bych jí asi nepotřeboval. Haha,
dělám si prdel, televize je základ, je 21. Století. Venku jsem koukal jen 2 hodiny,
tady pořád. Na Ulici taky už koukám, tady není nic jiného a hlavně se na to dívají
všichni, takže nechcete úplně vyčnívat.
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
Je to dobrá kulisa, písničky, zprávy, to je jedno. Já rozhodně teda nesrovnávám
televizi a rádio, i když je tam asi něco jiného. Ale je to pravidlo, vstáváte a někdo
na vás mluví z rádia, to je příjemné, skoro jako doma. Jenže jak jsem říkal, pak
Vám to přepnout a co s tím? Jste akorát smutný. U zpráv se občas naštvu nebo se i
zasměju, záleží na náladě.
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
Čtu noviny, když už jsou, kvůli informacím. Kolega, barákovej vám určitě říkal , že
z informací se roste. Jsou důležité.
10) Sledujete něco v televizi pravidelně?
Ulici, jak jsem říkal, na to koukáme všichni. Nemám rád ty staré seriály, to je už
ohrané, vždyť to dávají pořád dokola. Ale ulice je jiná, to je pokaždé něco nového,
nový příběh, nový díl, každý den, škoda že to nedávají i o víkendu, to mě mrzí. Se
na to vždycky těšíme. A jak jsem říkal pak ty pohádky. To je pravidlo už z venku.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
No večer a ráno, abych nebyl jako sám. Takže jako ne úplně něco pravidelně, spíš
jako v tyhle doby.
12) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
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Mám na cele, teda ne já, ale Pavel jo. Rádio mám to centrální.
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
Je větší, máme 140 cm úhlopříčku, to je dobré. A taky běží tam celý den, to je fajn,
na cele to pořád být nemůže, protože tam spí kluci po noční a oni mají právo na
8hodinový spánek. A taky na cimře je to dost stísněné, jen ty stěny a nic moc
prostor, ale na kulturce, tu jste viděla ne? Tam je hodně místa, hodně lidí, jako na
nádraží. Ale mně je jedno, jestli ležím, sedím, stojím. To je mi jedno.
14) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
No tak to jsem už říkal ne? Ale je to asi o tom společným zážitku, na Ulici bych se
nedíval nikdy sám na cele, to bych si teda trochu připadal divně, ale jak je to
kolektivně to mě teda baví.
14) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Většinou jsme potichu, jako večer myslím. Přes den to to jede, karty, smích, hádky,
sázky. Cvičení a tak. Ale večer 20:20 to je ticho, to je rituál, zasedne se a kouká se.
Ale o reklamě to probíráme, to je jasný. Na reklamy nikdo nekouká, to člověka
akorát naštve, co je mi do toho, že v Bille zlevnili pivo, když si ho stejně nemůžu
koupit? Nebo, že je nový speciál? Dělá mi to akorát chuť a připadám si pak jak
idiot, že tady nic nemůžu. Ale tu Ulici dost řešíme, třeba teď ta Adriana, to si
říkáme, jak je blbá. Je nás tady 30, takže sedíme, koukáme a pak řešíme. Ten, kdo
říká, že nekouká na Ulici, tak pěkně kecá.
15) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
Je tu pořádek, jako v každé base. Já jsem prvotrest, takže to jsem jako slyšel. Já to
respektuju, sedím veprostřed a vůbec mi to nevadí, podle mě židle jako židle.
Někomu kluci domlouvají „ústně“ , když nechápe, jak to tady chodí, tak to pak
rychle pochopí. U prvního stolu, kde je i ovladač sedí barákovej.
16) Kdo určuje na co se budete dívat?
Je to o dohodě, víc lidí chce něco, je to o respektu. Ulice je jasně daná, ale potom se
hlasuje co poběží. A ten kdo má ovladač to přepne a to se respektuje, většinou ho
má barákovej nebo já na prvním stole.
17) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
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Mluvíme tady o tom v baráku, není moc o čem si pořád povídat. S návštěvami to taky
proberu. Ale máme je jen jednou za měsíc, takže to nechcete ztrácet čas. Jen když
je něco opravdu zajímavého. Ulici řeším jen s klukama tady, ani nevím, zda to
moje rodina ví. Radši to tam ani nepište.
Nebojte, vše je anonymní. Vymyslím si pak různá jména.
Tak to jo. Jako tady to funguje tak, že se občas řekne, hele viděl jsi toho a toho? Nebo
před volbami se to tady hodně řešilo, ale to si myslím, že spíš kvůli amnestii.
18) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Jsou, zabíjí to čas. Co bych tady jiného dělal? Jsem rád, že je tady televize i to rádio.
Mám to rád. Zprávy mi dají kontakt s venkem, co je nového, co mě čeká až odsud
vylezu. Taky je to fajn, vidět pravidelně jednu ženskou, hezkou, každý den, mě se
libí ta Lucie na Nově. To tady byl jeden kluk a ten si dokonce představoval, že je
to jeho přítelkyně. Jojo, tady člověk docela blbne, ani neví jak. Taky nás hodně
zajímá jestli bude válka, ne že bych se bál, ale mohl bych jít třeba bojovat a pustili
by mě. Ale co se týká zpráv, že je máslo dražší o 6 Kč dražší, to je mi teda celkem,
fuk, stejně s tím nic neudělám, to nesleduju. Nebo jako sleduju, když už to dávají,
ale nějak mě to netankuje.
19) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
Ale i jo, je to možné. Člověk je zvyklý se na něco dívat, a tak o to nechce přijít. Takže
aktivity si posunu, třeba cvičení nebo karty. To tak je, tady to má trochu jiný řád
než venku. Venku člověk svoje aktivity úplně posunout nemůže, musí něco udělat,
musí jít do práce. Ale tady ne, kromě těch povinností co máme, máme dost
volného času, takže tady to jde a to je možná jediné pozitivum tady.
Demografické otázky:
Věk: 39
Nejvyšší dosažené vzdělání: vyučen

46

12. Jaroslav (32 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Rádio, televize, noviny i časopisy.
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Televize a čtení. To je docela dost.
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Vstanu, udělám rajóny, uklidím, hygiena, sčítačka, píšu dopisy, není to pořád jen
televize. Pak oběd, večeře a tak.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Dle nálady, to je jasný. Když chci relaxovat, tak jedině hudba a rádio, to je moje.
Televize, tam se zase dozvím, co je nového. Časopisy, když zbyde čas. Teda co to
plácám, tady je čas pořád. (Smích)
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
ZOOM, zvířata, to je prima. Ty mají svůj svět, jako my tady, taky jsou pořád někde
zavřené, třeba v ZOO a taky se na ně lidi chodí dívat, jako na nás. Taky asi chodíte
kromě po kriminálech do ZOO ne?
Ani moc ne a v kriminále jsem poprvé, omlouvám se, jestli je Vám to nepříjemné,
ale já to potřebuju ke své práci.
Ne to je v pohodě, já to nemyslím na vás to tak spíš obecně, já jsem rád, že si s Váma
můžu povídat.
Tak to jsem ráda, děkuji. Ještě na něco se díváte?
Jo na kriminálky, teda ne abych se něco přiučil, ale baví mě to, alespoň nějaké napětí
a adrenalin, jak se říká. Já se moc nenudím, vždycky si něco vymyslím.
6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
Písničky a zprávy, taky to porovnávám.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
Tak televize je pro nás důležitá. Informace, emoce, smích a občas i štěstí, když se
dozvíme něco pozitivního.
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
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Dělá mi to dobrou náladu. Je to lepší, zvedne mi to náladu. Tak jako jsem chlap, ale
taky je mi občas smutno, můžeme si tady hrát na to, že nesedíme, ale sedíme, je to
realita a občas to na mě padne a stýská se mi. Taky se u toho dobře píšou dopisy.
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
Tak já čtu epochu a enigmu. Jsou tam nové výzkumy, pořád něco nového. I třeba
technologie, jak se vyvíjí to tady moc nemáme. Já vždycky čekám a už se těším,
zda mi rodina zase poslala nové číslo. Takže to mi to pak rychle utíká, moc. Těším
se, tady je vzácnost těšit se na něco jiného, než na to že vás pustí.
10) Sledujete něco v televizi pravidelně?
Ulici a Top Gear, Na Ulici jsem koukal už doma, to jsem musel, do toho mě přímo
nutili. A teď? Teď se na to dívám pravidelně a moc mě to baví, to je vtipné co? No
život se mění, taky mě to nikdy nenapadlo, že se budu na to těšit, jak malý Jarda že
budu pelášit ze sčítačky rovnou na kulturku.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
V neděli dávají pohádky mezi 12 a 13 hodinou. Poslouchal jsem pohádky jako malý,
takže to mě baví. To jsem byl ještě hodný kluk, to je mi u toho vždycky tak nějak
hezky.
12) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
Nemám, ale rádio mám vlastní.
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
Ano, protože vlastní nemám. Je to i větší zábava, televize na cele mi nevadí, že jí
nemám. Je to větší zábava, můžeme si o tom povídat a tak.
14) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
No, co říkali kluci, tak na cele mají větší klid. Není tam takový ruch.
15) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Ano přes den ne. To se mluví. Ale večer to ne, to se čeká na konec programu nebo na
reklamy. Reklamy nikoho nezajímají. Protože taky k čemu? Sleva, sleva sleva?
Nové auto? K čemu nám to tady je?
16) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
Já sedím už po čtvrté, takže já vím že všude je to podobné. Každý si zabere židli a tu
má, to je prostě takové nepsané pravidlo. Je to jistota, kterou tady máme rádi.
Takže já jsem tady relativně nový, já jsem byl před tím jinde. No tak sedím teď
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vzadu, ale než odsud vylezu, budu už asi vepředu, to je tady takhle přesuneme,
když jde někdo ven. No a ty židle se tady respektují.
17) Kdo určuje na co se budete dívat?
Shoda, všeobecně, prostě většina se shodne. Starší to většinou navrhne nebo taky
barákovej, jenže ten kouká nejraději na zprávy. Ostatní to pak respektují. Já ho
osobně necítím jako autoritu, já se ničeho nebojím. Jsem svůj. Já jsem takový
staro-nový. Ale já mám výhodu, že je mi jedno, co běží.
18) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
Když volám domů, tak to občas probereme, nevím co bych jim pořád říkal o životě
tady, oni jsou zvyklí, že já sedím, říkám, nejsem v kriminále poprvé, že jo.
S klukama tady máme zase jiné témata, hlavně auta a motorky, to je náš koníček.
No a víte co? Občas si rád i kreslím, třeba to co jsme viděl, nová auta nebo tak.
Nebo třeba nějakou moderátorku a tak.
19) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Jsou, udržují v chodu celý oddíl. Lidi žijí u televize, nebo s ní, už se to docela stírá
bych řekl. Nemáme čas přemýšlet o špatných věcech. Taky se nám míň stýská a
míň se asi i pereme, protože ta agrese se ztratí v té televizi, bych řekl.
20) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
No jak kdy, když něco běží dobrého, jde ostatní věc stranou.
Demografické otázky:
Věk: 32
Nejvyšší dosažené vzdělání: vyučen
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13. David (32 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Televize, rádio, když není televize.
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Televize
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Ráno vstanu, povinnosti, sčítačky. Televize pak běží do oběda, televize, pak zase
večeře. Pak zase televize a pak jdu spát. Takže když se tak poslouchám, tak
koukám na televizi pořád.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Když mě televize nebaví, tak si pustím občas rádio, noviny vůbec nepotřebuju, zprávy
jsou všude, takže na co noviny?
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
No mám rád reality show, to mě baví. Superstar nebo takové to tvoje tvář má hlas To
si člověk nevybere, kouká na to, co dávají. Řekl bych, že to je moje doména,
televize, že přesně vím, co kdy dávají. Kluci mi tady říkají chodící program. Pak se
taky dívám na Ulici, baví mě to. Venku bych se tolik nedíval, tam jsem měl
spoustu jiných možností. Ale tady je to tak dané, tady je čas. To je dobré. Člověk
se rád dívá, když může.
6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
Písničky, rozhovory jsou nuda. Mluvení tady slyším pořád to nepotřebuji poslouchat
ještě rádio. Baví mě to.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
Nuda, jako i televize je nuda, ale ne taková, jako nedívat se na ní. Člověk se něco i
dozví z dokumentů na tom ZOOMu. Připomíná mi to venek, aby mi nezakrněl
mozek, abych věděl, co je v módě, nemít informace to je takové špatné. Ale ty
informace se vybírám, svědomitě. Jen to, co mě baví.
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
Rádio mám rád v posilce, to je takové, že Vás to nabije. Potom u rádia, rád usínám,
nemám moc rád to ticho. S rádiem je to lepší, je to taková relaxace a můžu tak
v klidu usnout. Kluci to mají rádi.
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9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
Já je nečtu, tak to Vám asi nepomůžu.
10) Sledujete něco v televizi pravidelně?
Ulice, když se to už rozkouká, tak na to koukám. Když jsem sem nastoupil, tak jsem
myslel, že se tu bude koukat zase na sport, jako před tím, když jsem seděl. Tam
byl televize jen občas, teď je to jiné. Tady je televize pořád a kluci se dívají na
Ulici. Bylo dobré, že nebylo těžké pochopit, o co v té Ulici jde. Tam moc nejde o
nic. (smích) Ale moc mě to baví, to zase jo. Je to taková rutina, víte, že to určitě
poběží, že je konec dne a tak.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
Ne to ne, jen ty písničky, ale to nemá to pravidlo. Já to prostě poslouchám, většinou to
zapne ten, kdo byl na cimře první nebo kdo je starší. No tak mu to nebudu pak
vypínat. Já jsem se tady tyhle věci naučil respektovat.
12) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
Ne, ani jedno. Jen to centrální rádio.
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
Ano, protože nemám vlastní. Ale kdybych měl televizi na cele stejně by byla menší,
než je tady na kulturce. Takže bych stejně koukal i tady. A hlavně tady jsme
všichni pospolu, to je dobré.
14) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
Já jsem měl na cele před tím televizi, ne svojí, ale pak mě přestěhovali. Ale vždycky
jsem se díval i na kulturce. Na cele to byla pohoda, to je pravda, ležení, míň lidí.
Na kulturce mě to musí víc jako bavit, abych tam vydržel. Je pravda, že na cele,
když jsem lehl, tak jsem byl tuhej. Tam to bylo spíš jako kulisa.
15) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Tak mluví se přes den, to je jasné, není to jenom televizní, ale kulturní místnost, takže
se tam dělají i jiné věci, to je samozřejmost. A od 20: 20, když začne běžet
klasický program večerní, tak to se moc nemluví. Je to prostě o slušném chování.
Když je reklama nebo to skončí tak to se i pobavíme. Probíráme to, co bylo
v televizi, je to dobré téma.
16) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
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Dá se říct, že každý má svojí židli. Když přijdu a někdo mi sedí na mojí židli, tak se
zvedne. Někdo na tom hodně bazíruje, já jen občas, podle nálady. Vzadu je to
podle mě nejlepší, ta televize je dost velká a nahlas taky běží. Takže je dobré, že je
na ní vidět a že je slyšet.
17) Kdo určuje na co se budete dívat?
Domluvíme se, vezme se televizní program a to se prodiskutuje. A ta většina
rozhodne. Ti, co mají televizi na cimře, ty se do toho nepletou. To je naše dohoda.
Přepíná ten, co je nejblíž k ovladači, který je na prvním stole. Je to barákovej.
Ve výzkumech, které proběhly jinde, třeba ve Velké Británii, tak tam se tomu, co
má ovladač říká King, máte to tady taky?
Ne, to ne, my tady Kinga fakt nemáme. Jako barákovej, je pravá ruka vychobvatelů a
ten ovladač má, ale to je spíš jako dohoda.
18) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
Tak to je jasné, je to samozřejmost, tak člověk je plný zážitků a má potřebu tu
někomu říkat. Nebo já jí mám, je to dobré téma k hovoru, člověk vyjde tady z té
rutiny, nemusí pořád jen probírat trest, pravidla a minulost a to, co bylo venku.
19) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Jsem tady rád za všechno, co je jiné, Nedokážu si představit nemít televizi. Nebo
nemít rádio. Jsem moc rád, že to tady mám.
20) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
Jenom té Ulici, to je pravidlo, to by mě nenapadlo, číst si třeba, když běží Ulice.
Demografické otázky:
Věk: 32
Nejvyšší dosažené vzdělání: základní
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14.Ondřej (52 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Televizi, rádio
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Televizi
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Ráno budíček, pak jdu snídat, pak si dám kávu, přesně tři cigarety a u toho se dívám
na televizi. Takhle to dělám každý den. Pak si jdu na celu, kde si uklidím třeba,
nebo si jdu popovídat s klukama kteří přišli z práce, ty mají třeba nějaké
informace. Ty si poslechnu, potom jdu na kulturku, tam se jdu dívat na televizi. Po
té televizi je oběd, pak se dívám na televizi a a pak je večeře, ulice sčítačky a pak
hlavní program a jdu spát.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
Tak to je jasné, nejvíc se dívám na televizi, to se nemusím rozhodovat. U rádia mi
chybí ten obraz, mám rád barvy. Tady moc barev nevidím víte? No takže ta
televize. Rádio není úplně ono, ale na cele zase nic jiného není, a když chci být
chvíli tam, tak jsem za něj rád. Noviny a časopisy moc nečtu, já nerad čtu. To je na
mě moc těžké, protože u toho člověk musí zapojit mozkové buňky.
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
Tak to vás potěším, asi jako všichni na Ulici, to je ze života, mají tam hezké herečky,
je to každý den. Ve stejnou dobu. Tady nám pořád totiž říkají, že je potřeba mít
v životě pořádek a řád. Tak jsem si ten řád udělal v té Ulici, vím, že to přijde a tak
to je. Jen ty víkendy to neběží, to je škoda. Ale tak má aspoň člověk zase jistotu,
že je víkend. Pak koukám taky na Prostřeno, to hlavně kvůli jídlu, to se ani
nestihnu dokoukat, protože mezitím jsou dvě sčítačky a taky pak už běží ulice. Ale
dívat se, jak někdo vaří, doma v kuchyni, to je fajn. Rád se dívám na normální
domov. Jako opravdu reálný domov, to zase v Ulici není, to vím. To je nahrané.
Ale to Prostřeno je reálné. Občas si představuju, jak by to vypadalo v kuchyni u
mě doma. Já jsem kuchyň nikdy neměl. Sedím už dvacátý rok. Tady kuchyň jako
kuchyň úplně nemáme.
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6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
Rádio kvůli písničkám. To je zase něco, když jsem na cele, kde není televize, abych
nemusel poslouchat ten hluk tady, takže rádio taky dobré.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
No vede mě k tomu moje chuť dívat se na ní. Baví mě to, je to moje zábava, naplní mi
to den. Naplní to tady jako ten prostor. Ty barvy. Mám rád tu Ulici a Prostřeno, to
jsem Vám už říkal. Je to normální svět, asi takový jako by měl být. Já jse, teda
pořád někde v kriminále. Tak se rád podívám, jak lidi žijí, nebo jak by asi měli žít.
A taky mě baví, že i ti normální lidé mají svoje problémy, nejen já.
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
Možná jsem blbý, ale přijde mi, že se ptáte pořád na to samé.
Já se omlouvám, spíš se do Vás chci vžít a pochopit, jak tady fungujete.
No, ale já pak budu vypadat jako úplný blb, když se budu pořád opakovat. No ale
dobře, tak vede mě k tomu to, že nemám rád tady ten hluk, když jsem na cele.
Takže to rádio to tady přebije. Dobře se mi taky u toho usíná, protože to je tady
pak zase ticho. Nemám moc rád, když tady pravidelně večer klapnout ty těžké
železné dveře od cely. To se zaklapne a vy víte, že nemůžete až do rána ven.
Myslím ven jako, na kulturku. Tak to rádio mi pomůže, je to takové lepší. Že mám
pocit, že jsem s venkem jako spojený. Ne, že bych na to byl zvyklý, jako být
venku, ale ten pocit, že můžete.
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
Nic, já je nečtu. Nemám zvyk, za prvé, je to moc drahé, za druhé je to náročné a na
posledy to má malé písmenka.
10) Sledujete něco v televizi pravidelně?
No sleduju toho dost, ale pravidelně sleduji Ulici a Prostřeno. To je úplně
nejpravidelnější.
11) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
No písničky na spaní. Jako mají děti večerníček, já mam večerníček písničky, taky
každý den a to i o víkendu.
12) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
Mám centrální rádio.
13) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
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Dívám, protože nemám vlastní. Takže se dívám na kulturce, protože televizi mám rád.
Je taky dobré, že je nás tam víc, je tam neustálý šum, člověk má přehled, co se
děje.
14) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
No na cele se dívám občas, když mě kluci, co tam mají televizi pozvou. Ale na
kulturce sem radši, ta cela je malá. Ale v obou případech sedím na židli. Takže
rozdíl je akorát ve velikosti prostoru a taky televize. No a taky program, na celách
běží většinou jiný, než na kulturce.
15) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Potichu úplně ne, to ani nejde, když nás tam sedí třeba 20, to máte jak ve škole, taky
tam není nikdy ticho. Někdo zakašle, někdo se posune na židli, někdo si pro něco
jde a tak. Ticho jsme opravdu až potom, co nás zavřou do té cely. Ale mě to
nevadí. Televize se dá nahlas, takže je dobře slyšet. Povídáme si maximálně
během reklam.
16) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
Jo to máme, každý sedí tam, kam si sedl, když přišel a kde v tu dobu bylo místo.
Takže to se pak drží, respektuje. Občas je tady taková ústní domluva, když někdo
dělá problémy, jeden lepák to vždy vyřeší, že jo. Ale já chci hlavně klid, já jsem
pochopil, že revoltovat tady nemá smysl.
17) Kdo určuje na co se budete dívat?
To se dohodneme, je to většina a pak ten hlavní to většinou přepne. Tady je výhoda,
že je tu hodně televizí, takže není potřeba se nějak obzvlášť dohadovat. Je to
v klidu, tak si nebudeme tady dělat problémy, tady každý ví, že díra, je to nejhorší
co může být.

Tam nemáte vůbec nic. Takže každý tady přežívá hlavně bez

problémů.
18) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
Ano, s klukama. Já návštěvy nemám, takže s klukama ano. To vždycky něco někdo
nadhodí a to se rozvine. Jako třeba kluci, teď jsem viděl tohle a tak.
19) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Ježíš aby ne, já skoro nic jiného než televizi a kriminál neznám. Jde to tak pospolu
bych řekl. Já jsme byl na díře, a to jsme myslela, že se snad zblázním. To je hrozná
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věc, tam člověk opravdu nemůže skoro nic. To je šílenost opravdu. O tom vám
snad ani nechci říkat, abych byl upřímný.
To ani nemusíte, chápu.
20) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
Tak takhle, mě keramika nebaví na cvičení jsem starý, takže když mě nějaká aktivita
zaujme, tak si jí přizpůsobím tak, aby mi to nic nerušilo v televizi. Takže ta otázka
by u mě byla asi spíš naopak.
Demografické otázky:
Věk: 52
Nejvyšší dosažené vzdělání: základní
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15. Antonín (27 let)
1) Sledujete nějaká média? Pokud ano, jaká?
Televize, rádio, noviny.
2) Jaká média sledujete nejčastěji?
Televizi
3) Můžete mi stručně popsat, jak vypadá Váš den?
Ráno je hygiena, sčítačky, kafe. Pak jdu na kulturku, tam jsem celé dopoledne,
zahraju si karty, zacvičím. U toho běží samozřejmě celou dobu televize, to já
prostě vím, že telka jede. Pak kolem poledne nic moc nedávají a tak vím, že je čas
jít na celu a tak pak jdu na celu, tam si přečtu noviny, na to mám rád klid, na
kulturce přes den pořád někdo je, takže tam klid není. Noviny mě baví, tam je
pořád co číst, tak čtu rád. Ale je mi jedno, že jsou třeba staré, já to nečtu úplně
kvůli nějakému aktuálnímu infu, nevím k čemu by mi to bylo. Ale rád se
vzdělávám, třeba právě tak, že si rozšířím slovní zásobu a tak. Něco se přiučím.
Spoustu lidí to asi čte, že je zajímá co se děje venku co? Ale to já ne, já spíš kvůli
tomu učení. Já začnu řešit, co je venku, až před tím, než půjdu ven. Pak si teda
taky kouknu na televizi, na cele je to dobré. Nebo na kultruce, záleží jak mám
chuť. No pak je už třeba večeře a to jdu koukat na kulturku. A tam buď zůstanu do
noci nebo jdu na celu.
4) Čím se řídíte při rozhodování o tom, zda se budete koukat na televizi nebo zda
budete poslouchat rádio nebo si číst tiskoviny?
No mám svůj řád, jak jsem Vám říkal. Noviny a televize, rádio občas na cele. Takže
tak to dodržuju. Tady není úplně na výběr.
5) Na co se nejraději koukáte v televizi? Proč?
Na Ulici, pak taky na jiné seriály třeba Vyprávěj teď běží. Protože tak to tady je, tady
na to koukáme. To je náš den, náš řád. Je to ze života, který je jiný něž tady. Je to
taky sranda.
6) Co nejraději posloucháte v rádiu? Proč?
Zprávy v rádiu. Pak písničky.
7) Co Vás vede k tomu dívat se na televizi?
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Je to řád, je to pravidlo. Baví mě to. Člověk se podívá i za zdi tohohle kriminálu i
když jenom jako. Ale na chvíli je to tak lepší. Chvíle občas stačí, aby se mi udělalo
lépe.
8) Co Vás vede k tomu poslouchat rádio?
Tak je to zábava, je to fajn slyšet i písničky. A ne jen ty katry tady a to, co si říkají
ostatní kluci.
9) Co Vás vede k tomu číst noviny nebo časopisy?
Tak to vzdělání, ty nová slova, to já si to vždycky napíšu, abych věděl a zapamatoval
si to. Není asi úplně důležitý ten obsah, ale ta forma. To já potřebuju, projev je
důležitý. Až budu venku, aby to bylo už jiné.
10 Sledujete něco v televizi pravidelně?
Ulici a Vyprávěj. A pak sem tam, co tam běží.
10) Posloucháte něco v rádiu pravidelně?
Pravidelně ne, ty písničky.
11) Máte vlastní televizi a rádio na cele?
Ano, mám i rádio, ale to moc nepouštím, když kluci poslouchají tu Horu, a mně je to
jedno. Hlavně, že to hraje.
12) Používáte televizi v kulturní místnosti? Pokud ano, proč?
Tak na tu Ulici tam jdu určitě vždycky, to je napínavé. To rád sdílím s ostatními. To
je pak lepší prožitek. Je to i větší. Ta televize.
13) Je nějaký rozdíl v tom, když sledujete televizi v kulturní místnosti nebo na
cele?
No je, v té komunikaci. Na cele je větší klid, můžu si lehnout, zvolit si vlastní
program. Nikdo mi do toho neremcá, nikdo tady nikoho neutišuje. No ale zase na
kulturce je asi větší sranda.
14) Jste v kulturní místnosti potichu, když sledujete televizi nebo si při tom
s někým povídáte?
Přes den je tu hluk, tady se děje všechno, snídá, obědvá, večeří, cvičí, hrají karty,
píšou dopisy a taky se tady diskutuje. Ale jenom do druhé sčítačky, to pak běží
Ulice a od té doby se hlavně dívá na televizi. Probere se to až po tom, co se skončí.
15) Máte nějaký zasedací pořád nebo nějaká pravidla, kdo si kam sedne?
Jo to máme, nic dramatického, ale je to tak, že nikdo se nechce moc s nikým hádat a
mít problémy. My víme, že tu spolu budeme docela dlouho, tak není třeba si dělat
problémy. A televize je něco, co nás spojuje a vlastně i uklidňuje. Takže bychom
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byli sami proti sobě, kdybysme se hádali, kde kdo bude sedět, když se chce dívat.
To by mohlo dopadnout špatně.
16) Kdo určuje na co se budete dívat?
Tak je to domluvou, jak jsem teď říkal, nechceme mít problémy a nechceme riskovat
zákaz, nebo díru nebo tak.
17) Mluvíte s někým o tom, co jste slyšeli nebo viděli v médiích? Proč?
No tak s klukama to asi probereme, to je jasný. Nebo já když si něco zajímavého
přečtu, tak to řeknu, ale kluci to moc rádi nemají. Tady se moc nečte. Takže možná
dělám trochu osvětu. Ale moc zájem nevidím. Probíráme Ulici, to jo. Ale jiné věci
nevím.
19) Jsou pro vás média důležitá? Proč?
Moc, tak jsem rád, že se můžu i vzdělávat, rozšiřovat si slovní zásobu. Pak, že díky
nim mám nějaký ten řád. Nenudíme se, taky nás to tmelí, uklidňuje.
20) Přizpůsobujete svoje volnočasové aktivity médiím?
Ano, dopoledne ty noviny, to vždycky a až pak jdu dělat něco jiného. A pak ta Ulice.
Mezitím je to volnější. Ale tyhle věci si nechci opravdu nechat vzít.
Demografické otázky:
Věk: 27
Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské
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