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Přílohy
Příloha 1: Okruhy k rozhovorům s tvůrci Šťastného pondělí
vycházející z monitoringu médií
•

VZNIK POŘADU – začátky, původní záměry

•

VÝVOJ – nejvýznamnější změny a jejich opodstatnění, určující momenty,
zájem publika

•

VIZUÁLNÍ PODOBA – původ grafické podoby, inspirace, funkčnost,
efekty, rukopis, střihová skladba, týdenní cyklus výroby

•

OBSAH – tvorba scénáře, inspirace, specifika formátu, cenzura vulgarismů,
jednotící prvky, týdenní cyklus výroby

•

SEZNAM TV – vývoj po vstupu do vysílání, změny v procesech tvorby

•

VIZE – budoucnost pořadu, nové prvky, praktické změny

•

ŽÁNROVÉ VYMEZENÍ – je Šťastné pondělí komentář? Porovnání
s komentáři v jiných podobách

•

KONKURENCE – Last week tonight a jeho vliv na Šťastné pondělí, české
konkurenční pořady
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Příloha 2: Rozhovor s Tomášem Dusilem
Tomáš Dusil – režisér, editor, kameraman, střihač, spoluautor – 24. 4. 2018
Jaká je vaše profesní kariéra?
Vystudoval jsem gymnázium, po gymnáziu jsem na pár měsíců nastoupil do
Československé televize coby osvětlovač, protože už od gymnázia mě vždycky zajímala
práce kolem filmu. Ale protože jsem z Kutné Hory, tak jsem v Praze nikoho neznal a po
třech měsících jsem bídně prchl. Pak jsem šel na vojnu a po vojně jsem pracoval coby
poštovní doručovatel, potom jsem chvíli pracoval jako zedník, potom jsem pracoval jako
prodavač piva v pivovarské prodejně, potom jsem si v 90. letech otevřel svůj bazar a při
tom už jsem si otevřel takové malé video-studio, kde jsem dělal různé věci na kšeft. Pak
jsme bazar prodali s kolegou jinému člověku a už jsme dělali jenom to video, ale doba
nebyla příznivá tomu, aby si člověk vydělal touhle činností, takže nakonec v 98. roce jsem
nastoupil do České televize coby kameraman nejprve v krajské redakci. Tehdy byla
středočeská redakce v Kolíně, takže jsem to měl kousek od Kutné Hory. Pak jsem přešel
do Moskvy na pět let coby kameraman. Vrátil jsem se z Moskvy, asi dva roky jsem dělal
tady v Čechách, odešel jsem do Německa, po návratu z Německa jsem dělal rok
v technické podpoře. To už jsem se snažil té kamery zbavit, protože už mi to prostě lezlo
krkem. Pak jsem se vrátil zase na kameru a asi po dvou letech, v roce 2016 jsem odešel
do Seznamu a tam jsem doposud.
Ale s kamerou jsem si hrál vlastně už na tom gymnáziu, to byla ještě filmová
osmička. Odjakživa jsem se vždycky snažil hledat nějaké nové cesty. Když přišlo video,
tak v roce 1995 jsem stříhal v Premiéře (program Adobe Premiere, pozn. autor) na disku,
který měl dva gigabyty. To znamená, že se muselo ustřihat pět minut videa, pak se to
nahrálo na kazetu, vymazal se disk, zase se nabral materiál na dalších pět minut. Třeba
v Moskvě jsem pět let střihal klasicky na betě, na lineární střižně a když začaly být
počítače opravdu použitelné, což bylo třeba od roku 2000, tak to považuju za největší
vítězství, protože to je vlastně návrat k tomu filmovému způsobu práce, protože můžu
vzít nějakou věc a přehazovat ty obdélníčky různě mezi sebou. To na videu nešlo, tam
když se udělala chyba, tak se to muselo překrýt, anebo celé přestříhat, to je hrozná práce.
Já jsem strašně šťastný člověk, že žiju v této době, která umožňuje takové věci. Dneska
vezmu telefon a pořídím s ním obrázky, které jsou na úplně jiné úrovni.
Co z vašeho pohledu bylo Šťastné pondělí, než jste se k němu připojil?
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Ty dva díly na střeše, které byly s pohledem do toho tunelu. S tím, že já mám pocit,
že v jednom z nich už si ten Jindřich hrál s tím, že tam vkládal nějaká videa „zvenčí,“
myslím, že tam byl nějaký (Zdeněk) Škromach v jezírku, v tom svém, jak se koupal.
V tom díle, který se mnou dělal jako první, mám pocit, že ještě žádné video vložené
nebylo, že to se vyvinulo až postupně, ale to je spíš taková ta obsahová věc, která je spíš
potřeba okouknout, to já už si nevybavím. Můžu mluvit o tom vizuálu, o tom, jak se to
vyvíjí, a o tom, kam se to v rámci mé práce snažím dostrkat.
Jak začala spolupráce mezi vámi a Jindřichem Šídlem?
Jakub Unger, šéf Seznam zpráv, stáhl Jindřicha z Hospodářských novin s tím, že
potřebuje někoho, kdo by mu dělal komentáře, ale že by to bylo video. Když Jindřich
nastoupil, byl tam od září jako já, tak ta podoba se začala hledat. Mysleli si, že se to bude
dělat na střeše, což je ale velká nuda. Já jsem tam původně nastupoval jako kameraman,
pak jsem se posunul do střižny, protože už kameru dělat nechci, a hrál jsem si s aplikací,
která se jmenuje Prisma. To je taková aplikace, která jako jedna z prvních, ne-li první,
dokázala z fotek dělat cosi jako kresbu. Mně se to líbilo, říkal jsem si, že by se s tím dalo
si docela hrát. Někdy kolem října výrobce přišel s verzí, která uměla dělat s videem. Do
té doby to umělo dělat jen se statickým obrázkem. Já jsem zkoušel, co by to dělalo a jak
by to fungovalo, úplně nezávisle na Šťastném pondělí. Udělal jsem takový pokus, něco
jsem měl natočené na zeleném plátně a docela to vypadalo hezky. Šel kolem Jakub Unger,
koukal mi přes rameno a zeptal se, čím se to tam zabývám. Řekl jsem, že zkouším takový
vizuál, jestli by se nám to k něčemu nehodilo. A on se zeptal, jestli to nechci zkusit na
Šťastném pondělí. Takže ten říjnový díl vznikl tímto způsobem.
Proč je Jindřich Šídlo v pořadu černobílý?
Ta černobílost byla daná tím, že to vypadalo lépe, když byl Jindřich černobílý a to
jeho okolí bylo barevné. On se tím odtrhl od toho obrazu. Měl jsem pocit, že divák bude
tu černobílost postavy lépe vnímat. Už to zůstalo a dnes je to věc, na které lpím, protože
si myslím, že to je určité poznávací znamení. V momentě, kdy někdo zahlédne tu poutací
fotku, na které sedí černobílý Jindřich a za ním je jakési barevné prostředí, tak už ho to
může automaticky nasměrovat k tomu, že je to právě tento pořad. Potom se mě
samozřejmě lidé ptali, proč on je černobílý, tak jsem si vymyslel vysvětlení, že je
černobílý proto, že se nezúčastňuje toho děje. Ale pravda je taková, že to na samém
začátku vypadalo lépe. A v té Prismě to dávalo lepší výsledky. Když jsem tehdy udělal

5
v té aplikaci i Jindřicha, tak skoro nebyl k poznání, protože rozlišení té aplikace bylo
nízké a bylo to prostě ošklivé. Takže jsme to změnili, v Prismě se dělalo jenom pozadí a
on byl jenom ve stažené barvě.
Co je inspirací pro Šťastné pondělí po vizuální stránce?
Já jsem tomu chtěl dát zajímavý vzhled. Přišlo mi, že je hezké, když Jindřich cosi
komentuje a ten vizuál ho buď doplňuje, nebo tím, že jde proti jeho výpovědi, tak z toho
vznikne vtip. Mám rád takové vtipy, které jsou až ve druhém, ve třetím plánu, kterých si
třeba divák hned nevšimne a nutí ho to k tomu, aby si to znova pustil, protože ho tam
najde. Jindřich se tomu směje, říká, á, staroušek dělá vtipy, ale myslím si, že by to mohla
být jedna z věcí, která ty lidi k tomu donutí, aby se na to chtěli dívat víckrát. Abych to
uzavřel, chtěl jsem, aby to nevypadalo standardně jako spousta jiných pořadů. Asi dvakrát
ve svém životě jsem se v České televizi dostal k tomu, že jsem jako kameraman
spolupracoval s (Miroslavem) Koreckým, který dělal Malostranské korekce pro 168
hodin, a veškerá kreativita končila u toho, kam ho postavíme, ve kterém místě natočíme
ten takzvaný stand-up, s tím, aby to trochu odpovídalo tomu prostředí. Když mluvil o
prezidentovi, tak bylo vidět na Hrad, když mluvil o vládě, tak aby bylo vidět na Strakovu
akademii. To nebylo už nic zajímavého. Tím, že Jindřich je na zelené, tak máme absolutní
volnost v tom, kde on se objeví a jakým způsobem.
Samozřejmě, že potom se to celé zjednodušilo. Zhruba někdy do toho března, dubna
2017, Jindřich stál a bylo to strašně pracné, protože se pokaždé vyrábělo nové prostředí,
ve kterém byl. Zase to bylo zajímavější v tom, že pokud tématem byla třeba Komunistická
strana (Šťastné pondělí z 27. 2. 2017, pozn. autor), tak byl v takovém divadle, kde
jednotlivé části ukazovaly na komunisty, třeba takové šály s hvězdami. Ale potom Jakub
Unger usoudil, že bych měl dělat ještě něco jiného v rámci Seznam zpráv, takže bylo
zapotřebí to trošku zjednodušit. Takže zhruba od dubna on sedí za stolem. Ten stůl se
také mění. Já se ty změny snažím dělat jemně a více méně nenápadně. Pokud si člověk
pustí první díl a poslední díl, tak je vidět veliký rozdíl. Ale pokud to někdo sleduje každý
týden, tak mým cílem je, aby ta změna nebyla tak dramatická, aby ten člověk neměl pocit,
že se ocitl v úplně novém pořadu.
Byl 35. díl z 10. 7. 2017 opravdu posledním dílem v novém studiu, jak v něm
říkal Jindřich Šídlo, nebo byl prvním dílem v novém? Byl v něm právě onen nový
stůl…
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Opravdu byl poslední. Legrační na tom je, že lidé nemají šanci poznat, jestli je to
staré studio, nebo nové studio. Z toho stolu jsem tehdy využíval jenom část a ten zbytek
byl domalovaný. Já jsem využíval odraz rukou v té desce, ale všechno kolem bylo
dokreslované.
13. března byl poslední díl, ve kterém Jindřich stál, a je to jediný díl, kde byl barevný
(v rámci spolupráce s Tomášem Dusilem, pozn. autor) a všechno kolem něj bylo
černobílé. Ale vždycky je tam vypíchnutá nějaká věc, která je barevná. Dalo by se říct, že
do toho března se pořád experimentovalo s podobou toho pořadu, a nakonec nás ta nutnost
donutila k tomu, že on si sedl. Já se pořád intenzivně bráním tomu, aby to vypadalo jako
Oliver (Last Week Tonight with John Oliver, pozn. autor) a ostatní late night show, nebo
to, co dělá Jan Kraus. Vždycky je tam okno, za ním je nějaké noční město a stůl a je tam
nějaké křeslo, ve kterém někdo sedí. Teď jsem koukal že Jaroslav Soukup vyjel na TV
Barrandov se svým novým pořadem. Ten se s tím vůbec nemontoval. Já jsem to teda viděl
jenom jednou, ono se to nedá moc vydržet. On to prostě obšlehl a hotovo. Což by se nám
nemělo stát. Od toho dubna tam jsou za ním cihly, které jsou tam zase schválně z toho
důvodu, že je to tak jednotvárné pozadí, že se na něm může odehrát cokoli. Naposled
jsem potřeboval americkou vlajku, tak jen hrábnu do archivu, protože už je 70 dílů, tak
některé věci už nemusím dělat, jen sáhnu do toho archivu. Dělám to docela s chutí,
protože mám pocit, že tím zase vzniká nějaká vazba. Že někteří lidé už to znají a já už ten
vtip nemusím vysvětlovat. Proto se tam objevuje Krtek, který je jakýmsi znamením
Miloše Zemana. My se s Jindřichem snažíme vytvářet takové cihličky, které buď
použijeme nebo nepoužijeme a máme jich takovou zásobu.
Vyzkoušeli jsme takovou věc, že jsme vzali starou televizní debatu, kterou jsme
sehráli tak, že aktéři si drželi před obličejem papírovou masku, konkrétně šlo o (Miloše)
Zemana a (Miroslava) Sládka (debata z pořadu České televize Duel z roku 1993, pozn.
autor), před sebou měli papír, na kterém byl přepis té debaty a absolutně suchopárným
hlasem četli, co ti dva pánové říkali. Vtipné bylo to, že tu debatu s nimi vedl Milan Šíma,
který pro Seznam zprávy dělá, takže jsme ho dovlekli do studia a to byl jediný reálný
člověk, který byl v té původní debatě i v té naší. Řekli jsme si, že to je jedna z těch věcí,
které bychom mohli tu a tam použít, protože pokud se to udělá takhle, tak ta debata
dostane absolutně absurdní rozměr. Tím, že se z ní ztratí všechny rušivé prvky, jako jsou
ti reální lidé a jejich gestikulace a emotivní zabarvení hlasu a my to suchopárně přečteme
jako třeba zkoušku v divadle, tak z toho najednou vyleze, co tam říkají. To se nakonec
dostalo do televizního vysílání. My teď děláme 26minutový díl na každé pondělí s tím,
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že ráno jde na web to, jak my říkáme, standardní Šťastné pondělí, což je Jindřich za stolem
s cihlami, a to je v televizi doplněné částí, kde jsou komentáře. Tam stojí v papírovém
studiu, za ním se dějí věci v takové jakoby papírové obrazovce a potom je třetí část, které
říkáme pracovně rozhovor a která je trošku parodií na takové late night show, to znamená,
že je tam jenom křeslo – ne gauč – a za ním je pak zase cihlová zeď, kterou jsem si udělal
v takovém pseudo 3D. Pokud mi tedy změní postavení kamer, tak já si podle toho obrázku
nastavím pozadí, aby to odpovídalo, a vygeneruji si statický obrázek, který potom
vkládám za něj. Je to taková univerzální práce.
Jak se pro vás změnily podmínky po tom, co se Šťastné pondělí dostalo do
televizního vysílání?
Zhoršilo se to. Původně měl ten pořad kolem čtyř minut. Ke konci jsme se dostávali
na stopáže kolem sedmi až osmi minut a dnes děláme 26. Pořád ve stejném obsazení. Pro
Jindřicha to znamená místo napsání sedmi minut napsat 20 minut textu, pro mě to
znamená výrazně víc práce. Já se tedy snažím tu televizní část dělat trošku jinak. V té
pasáži, které říkáme komentáře, k minulým dnům předchozího týdne Jindřich napíše
nějaký komentář, který má cca 45 sekund nebo minutu. Já mu k tomu dělám koláž, které
si pracovně říkám novinová. Něco se tam hýbe, ale nekopíruje to intenzivně to, co říká.
Je to z toho důvodu, že bych to nestíhal. Přijde mi, že když si člověk nastaví nějaký
mantinel, tak ho to víc vybudí k nějaké kreativitě. Tady je to podobné. On bude už
vždycky sedět, myslím si, že to už se nezmění, bude na cihlové zdi, pokud to budu dělat
já. Teď se jen změnilo to, že jsem ten prostor trošku pootočil. A ten stůl je úplně
zjednodušený. Je to na tom vidět, jak se to postupně pořád zjednodušuje víc a víc, protože
mi přijde, že to neodvádí pozornost, že se dostáváme na dřeň toho, co chceme říct.
Do jaké míry je pro vás inspirací pořad Last week tonight with John Oliver?
Pro mě v podstatě minimálně, protože já to docela málo vidím. Věděl jsem o tom,
že to existuje, ale vlastně jsem to nikdy nějak extra nesledoval před tím, než jsme to začali
dělat. Jindřich to poctivě sleduje. Teď jsem si předplatil HBO, takže už to můžu vidět,
dokonce i otitulkované, což je pro mě výhodné při mé znalosti angličtiny. Asi to vždycky
všichni budou srovnávat, ale speciálně pro mě to není meta, které bych se snažil docílit.
Myslím si, že jsme schopní to dělat sami. Jindřich natočil jeden díl speciálně věnovaný
jemu (Šťastné pondělí z 19. 2. 2018, pozn. autor), protože s ním dělal rozhovor a náramně
se u toho oba pobavili. Ale byla to trošku dřina, protože ten rozhovor byl jenom ve zvuku,
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takže jsme si museli nějak poradit, jak to udělat. Nakonec jsme to otitulkovali a vždycky
jsme tam dávali nějaké fotky. Ale abych se vrátil na začátek, nemyslím si, co se mé práce
týče, že bych byl inspirovaný Oliverem. Vím o něm, že je to tento typ pořadu, ale pokud
jsou tam věci stejné, tak je to náhoda. Není to tak, že bych to okopíroval. To není možné,
protože to nesleduju.
Točíte někdy i mimo pražské studio?
Díl s Topolánkem (Šťastné pondělí z 13. 11. 2017, pozn. autor) je zajímavý tím, že
se točil v Brně. My občas vyjedeme do Brna, Jindřich tam má třeba přednášku na
Masarykově univerzitě a oni tam mají zelené studio. Takže nám vyšli vstříc. Proto, že my
bychom to nestíhali, točí se většinou ve čtvrtek, abychom to stihli zpracovat. To Brno se
pozná vždycky podle toho, že ten stůl je kulatý. To byl první díl točený v Brně a už jsme
tam natočili dva.
Jak velkou komplikací je pro vás zdrojování?
Je to hrozné. Po tom, co to dodělám, tak ještě hodinu a něco dělám jenom ty zdroje.
Ono s Jindřichem je to trošku složité. Teoreticky by to měl dělat on, protože on je vlastně
tvůrce obsahu. Ale to, myslím si, už je nad jeho síly. On mi vždycky pošle ten text ve
čtvrtek ráno, to je takový deadline, že ve středu večer už je to celé pohromadě. Já od něj
dostanu rozpis, kde je vždycky napsáno, co bude říkat, pak je tam vždycky řádek, kde je
odkaz na video, které on chce, a tam jsou napsané vteřiny. Například 10 až 17. Já mu
vždycky říkám, Jindřichu, napiš mi tam, když je to v češtině, první a poslední slovo,
protože ty vteřiny nemusí odpovídat a já bych tam mohl udělat chybu. Ještě se to nestalo.
Chtít po něm, aby zdrojoval ty věci fakt poctivě, tak, jak se to má zdrojovat, to není
možné. Problém je v tom, že to zdrojování to trošku vizuálně narušuje. Ale nedá se nic
dělat.

Jak z vaší perspektivy vypadá jeden týdenní cyklus výroby pořadu?
Všechno začne v podstatě ve čtvrtek ráno, kdy dostanu text. Hned ráno si ho přečtu
a můžu začít přemýšlet nad tím, co se tam vlastně stane. Je to důležité i z toho důvodu,
že pokud tam chceme nějakou specialitku, jako třeba že Jindřich odejde ze studia, nebo
něco podobného, tak to musíme vědět před tím natáčením, aby se to natáčení tomu
přizpůsobilo. Byť jsme na zelené a můžeme si dělat, co chceme, tak musí být dané
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postavení kamery. Musíme počítat s tím, že on vstane, tudíž nám třeba vyleze ze záběru,
který musí být nachystaný širší. Nebo počítáme s tím, že tam bude Krtek, takže já ho
nutím k tomu, aby dával Krtka na stůl vertikálně, ne obloukem, protože by mi vylezl ze
záběru. To už se mi také stalo, že jsem dodělával deset fází pohybu Krtka ručně. Takže
ve čtvrtek ráno dostanu ten text, řekněme v 90procentní podobě, přijdu do práce, začnu
stahovat ta videa, řadit si je a eventuálně si předpřipravovat některé z těch grafických
věcí. Potom to jdeme natáčet, to je ve čtvrtek večer, potom odjíždím domů, mám v kapse
tři karty, na kterých mám video a zvuk, přijedu domů a většinou ještě doma si udělám tu
úplně základní věc, to znamená že ho vyklíčuju (vizuální efekt chroma key, pozn. autor)
a dám ho na to cihlové pozadí a srovnám zvuk. Je dobré začít na tom celém jednolitém
videu, které pak rozřezávám, protože kdybych to nastavoval pro každé video, tak se z toho
zblázním. Takže to udělám v jednom kuse, i na pasáže, které Jindřich zkazí. V pátek
přijdu do práce, vezmu ta postahovaná videa a sešiju zvuk. To znamená, že v pátek
odpoledne máme hotovou celou zvukovou kostru, kde on sedí na cihlách a mezi ním jsou
videa, která tam mají být. Pokud to není trošku složitější. Někdy tam jsou věci, kdy se
něco překrývá a tak dále. Ještě odpoledne začínám dělat takové to šperkování, jak já tomu
říkám, a v sobotu dělám celý den už jen ty parádičky, to, co se tam má stát a odehrát, to,
co ilustruje jeho slova. Když to jde dobře, tak v sobotu večer je tato hlavní část, která jde
na internet, hotová, pak zhruba tu hodinu zdrojuju, a pak to posílám do Prahy přes
internet, aby to tam v neděli bylo, protože v neděli si to Jindřich prohlédne. Dohodneme
se, jestli ta fotka, takzvaná poutací, je v pořádku, jestli odpovídá titulku, který si k tomu
vymyslel. Také se to někdy musí opravit. Já nahodím nějakou fotku, protože si myslím,
že tento obrázek vyjadřuje díl jako takový, ale on má jiný titulek, takže to musíme změnit,
to se občas stane. Ale v podstatě se dá říct, že v neděli kolem dvanácté hodiny bych
teoreticky měl mít celý ten díl hotový a připravený ke zveřejnění, které se odehraje
v pondělí ráno. Potom začínám dělat televizní část, kterou musím v pondělí odpoledne
dokončit.
Jak můžete zasáhnout do obsahu?
Jindřich kupodivu hodně snese, ale myslím si, že je to dané tím, že mezi námi
vznikla nějaká vzájemná důvěra. Já jsem 18 let předtím dělal v České televizi, sice
kameramana, ale z těch 18 let jsem byl devět a půl roku v cizině, to znamená, že jsem
denně dělal s jedním redaktorem. To je víc než manželství, ty lidi se vidí pořád. I když
jsem byl kameraman, tak jsem ty novinářské věci nějakým způsobem vstřebával. Tím, že
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to byla Česká televize, tak se člověk vycvičí na nějakou míru „solidnosti,“ že se nelže a
tak dále. Proto si myslím, že mám nějakou hranici, kdy nad tím vtipem začnu přemýšlet,
jestli už to není trochu moc. A tehdy to konzultuju. Volám Jindřichovi a říkám mu, chtěl
bych tam udělat tohle, ale nejsem si úplně jistý, jestli už to není moc. Třeba situace byla
taková, že on tam řekl něco, že (Jiří) Ovčáček a spol. ohlásili Zemanův zdravotní stav,
mně to přišlo legrační, tak jsem naše obrázek kulturisty, tomu jsme přišil Zemanovu
hlavu, a myslel jsem si, že to tam plácnu. Ale už jsem si říkal, jestli to není trošku silné,
tak jsem volal Jindřichovi, a on řekl, hele, je to starý pán, tak tam dej něco jiného. Já jsem
pak našel fotku, kde vypadá úplně nezdravě, to je normálně jeho klasická fotka. To jsme
tam plácli a ono to nakonec bylo možná lepší.
Do toho obsahu já zasáhnout můžu, ale snažím se to dělat opatrně. Třeba
v posledním dílu (Šťastné pondělí z 23. 4. 2018, pozn. autor) děkujeme (Václavu)
Klausovi za náročnou práci, kterou udělal pro vstup České republiky do EU, což je ironie,
protože je jejím velkým odpůrcem, a tam jsem vytvořil obrázek, poděkování za náročnou
práci, s tím, že před tím, než Jindřich řekne, že jde o Klause, tak ten obrázek je s tečkami,
není tam to jméno. Pak Jindřich pustí video, jak Klaus vchází do Vladislavského sálu, a
mezitím se ten obrázek objeví znova a už je tam to jméno, Václavu Klausovi. Ten text,
který je na tom lístku, je čistě můj, ani jsem ho s Jindřichem nekonzultoval. A on to vidí
v neděli, takže kdyby mu tam něco nesedělo, tak by mi to řekl a já bych to opravil. Ale
většinou se to nestane, že by po mně chtěl změnit něco, co jsem tam doklepl svou vůlí.
Myslím si, že to funguje tak, že on má ověřené, že já se snažím tu míru nepřekračovat.
A z druhé strany, že byste vy poopravil něco, co napíše Jindřich Šídlo?
Většinou všechno, co si napíše, tak tam je. Některé věci tam skutečně jsou od něj,
co chce, aby se tam odehrálo. Ale to je dané tím, že já jsem z té předchozí práce
vytrénovaný na to, že já jsem ten, kdo přikuluje. Já nejsem ten, kdo určuje ty věci, a pokud
Jindřich píše, že tam chce tohle udělat, tak pokud je to technicky možné, tak to udělám a
nedohaduju se o tom s ním. Protože on je skutečně ten, kdo je zodpovědný za obsah.
Je na Šťastném pondělí znát váš rukopis?
Myslím si, že ano, protože je to jednoduché. Já neumím kreslit. Hrozně mě baví ta
výtvarná složka, ale nikdy jsem se neučil kreslit. Hrozně mě baví to, v jaké době žijeme,
že je obrovská výhoda těch aplikací, které umožňují věci, které nikdy doteď nebyly
možné. Viz třeba převod fotky do kresby. To jsou věci, které tomu dávají ten rukopis.
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Protože na druhou stranu, velmi často, ten převod, který ta aplikace udělá, já pak ještě
upravuju, protože zhruba vím, jak chci, aby to vypadalo. Takže to není první výsledek,
který vyhodí ta aplikace, ale snažím se to nějakým způsobem dolaďovat. Takže si myslím,
že tam asi nějaký rukopis bude, že kdybych z toho já vypadl, tak to bude vypadat jinak.
Co byla pro vás nejvýznamnější změna, kterou si pořad prošel?
Myslím si, že to byla chvíle, kdy si Jindřich sedl. Jednak to celkově vizuálně ten
pořad uklidnilo. Na začátku, když tam nedával videa, tak je ještě vidět, že jsme to třeba
točili nadvakrát, že jednou stál a jednou byl v bližším pohledu. To, jak jede v autě (Šťastné
pondělí z 12. 12. 2016, pozn. autor) se točilo asi natřikrát. Jeden pohled byl zezadu, jeden
byl z boku, jeden pohled byl z jiného úhlu. Podobné bylo natáčení, kde jede ve vlaku
(Šťastné pondělí z 13. 2. 2017, pozn. autor). Tehdy se to dělalo takhle proto, že kdyby to
zkazil, tak musím mít k dispozici místo, kde do toho můžu střihnout. A v tom mi pomůže,
pokud je to točené „na víc kamer.“ Ale pokud je to na jednu kameru, tak je ten střih
složitější. Dneska tím, že jsou v tom vkládaná videa, tak máme místa, ke kterým se
můžeme při natáčení vrátit, když to zkazí. Tam můžu ten stream přerušit, vložit tam video
a to, že se něco změnilo, tam není vidět. V těch prvních dílech to bylo složitější, protože
to celé četl třeba třikrát s tím, že pokaždé byla kamera v trošku jiném postavení a pak se
i měnilo to pozadí za ním. Takže to obnášelo víc práce. Ale tehdy tam skutečně nebylo
tolik vkládaných videí. Jindřich potom přidal to, že od určitého dílu (Šťastné pondělí z 22.
5. 2017, pozn. autor) dává na konec písničku, což se lidem hrozně líbí, protože jednak to
nějakým způsobem vyjadřuje jeho názor, protože to je třeba muzika z 90. let a tím on
odkazuje na nějaké starší časy. Je tam spousta takových jednotlivých prvků, které my
různě kombinujeme a přeskládáváme a jak potřebujeme, tak je používáme.
Usednutí Jindřicha Šídla bylo tedy jen na váš impulz kvůli zjednodušení?
Ano, kvůli tomu, aby se zjednodušila práce. Já jsem se tomu opravdu docela dlouho
bránil. Seděl v tom vánočním díle (Šťastné pondělí z 2. 1. 2017, pozn. autor), ale to byla
parodie na Zemana. A bránil jsem se tomu právě kvůli srovnávání s Oliverem. Ale pak se
nedalo už nic dělat. To, že on stál a byl v různých prostředích, je strašně náročné na tu
práci.
Má ještě někdo kromě vás dvou vliv na obsah pořadu?
Ne.
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Takže ani šéfredaktor Jakub Unger? Neprochází každý díl nějakým
schvalovacím procesem?
Je to zvláštní, ale ne. Jindřich požívá takové důvěry v rámci Seznam zpráv, že nikdo
nemá potřebu mu do toho zasahovat.
Znělku udělal kolega, který dělá grafiku pro Seznam zprávy. Teď se spekuluje nad
tím, že jí nějak pozměníme, protože už je dlouho používaná a Jindřich už ji úplně
nenávidí. Ale mně přijde dobrá, protože my tím přiznáváme, že natáčíme na zelené. My
vlastně říkáme lidem, ano, my to klíčujeme. Ono je to samozřejmě marné, spousta lidí
neví, co je klíčování, a spousta lidí to nechce řešit, ale poučení diváci, a myslím si, že jich
je docela dost, to mohou brát jako jistý prvek toho pořadu. Proto všude máme tu zelenou
barvu, používáme ji schválně. Ale to je jediný vliv zvenčí, ta znělka.
Třeba v díle z 29. 5. 2017 máte necenzurovaný vulgarismus. Jak přistupujete
k cenzuře vulgarit?
Jindřich je moc nepoužívá. Teď to třeba řešíme tak, že u nás u stolu sedí Tereza
Willoughby, která dělá v kulturní redakci, a té se ptáme, jestli nějaké slovo je na pípnutí,
nebo ne. Musíme to brát tak, že celý pořad vzniká na takové punkové bázi. Podle mého
se to absolutně vymyká tvorbě pořadů v Čechách, protože to skutečně je práce dvou lidí,
kteří si nějakým způsobem rozumějí, a nikdo do toho nezasahuje ani technicky, ani
obsahově. Co vytvořím já vizuálně, je čistě moje věc. Samozřejmě, že jsem omezený
svými schopnostmi, časem, technickými možnostmi, které mi umožňují softwary, ve
kterých to dělám, nebo aplikace, které k tomu využívám. Ale že by někdo přišel a řekl
mi, že to vypadá blbě a abych to změnil, to se neděje. Náš grafik je z toho trochu zoufalý,
říká, že je to hrozné, ale nemá potřebu do toho vstupovat. Já říkám, že chápu, že je to
hrozné, protože jsem absolutní samouk. Já mám jenom gymnázium. Všechno, co jsem se
naučil, tak jsem se naučil sám a prostě mě to baví a chci to dělat. Tím pádem,
pravděpodobně to některé z grafických věcí, které se lidé učí na školách, nesplňuje ale to
zase kryju výrokem, že jsme od samého začátku chtěli, aby to bylo trochu pitomé.
Počítali jste v začátcích s tím, že pořad půjde do televize a s ohlasem, který
bude sklízet na sociálních sítích?
Televize se interně rozhodla někdy v létě 2017, takže do léta s televizí nepočítalo
ani představenstvo. Když jsem šel na Seznam, tak jsem šel s tím, že jsem rád, že to není
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televize. Já jsem chtěl dělat v „internetové televizi,“ protože já si myslím, že televize je
v podstatě médium mrtvé. I když tomu vlastně nic nenasvědčuje, tak já si to myslím,
protože pro mě jako člověka, který se tou tvorbou zabývá, je to internetové pojetí daleko
příjemnější. Já si myslím, že by to mělo být tak, aby si člověk sám rozhodl, na co se chce
dívat, a ne být nucen sedět u nějakého proudu, který jede pořád. To, myslím si, strašně
ničí obsah. V podstatě do těch 26 minut, které teď děláme, věnujeme hromadu energie,
jen abychom naplnili povinně nějaký čas. Což předtím nebylo. Když to Jindřichovi vyšlo
na pět minut, tak to bylo dlouhé pět minut. Člověk nějak počítá s tím, že to internetové
video by určitě nemělo překročit deset minut, myslím si, že optimální délka je opravdu
čtyři až pět minut. Kolega, který dělá reklamu, říká, že dnes už je to na nějakých 30
vteřinách a teď je nejlepší dělat animované gify, které lidé sledují první tři vteřiny, než
odkliknou. Tohle je něco jiného, tady se lidé chtějí trochu pobavit, takže si myslím, že ta
délka je taková. Takže my, když jsme to začínali dělat, tak jsme nepočítali s tím, že to
bude televizní věc. Já tedy určitě ne. A Jindřich, myslím si, také ne. Možná na to má
nějaký jiný pohled, ale nemyslím si to. Co se týče zájmu o Jindřicha na sociálních sítích,
tak ten byl i předtím, protože Jindřich ty komentáře píše už léta a tohle je jenom nová
forma, která je asi zábavnější, někteří z politiků jsou z toho trošku vedle, ale kupodivu to
sledují. Máme signály, že to znají. (Jaroslav) Soukup někde řekl, že Jindřich je komik. Já
si to nemyslím, že Jindřich je komik. Myslím si, že tímto způsobem lidem sdělí daleko
víc, než kdyby to bylo nějaké suché komentování toho, že komunisté se prostě nechovají
slušně. V momentě, kdy my uděláme jejich logo jako řemdih, což jsem dělal teď
v posledním díle (Šťastné pondělí z 23. 4. 2018, pozn. autor), tak tím řekneme víc než
čímkoliv jiným. Takže abych to shrnul, prapůvodně to vznikalo jako video-komentář. My
jsme se ho snažili dělat tak, aby byl zajímavý a aby to lidi bavilo.
Jak se napříč vývojem pořadu měnila podpora od Seznamu?
V podstatě je to pořád stejné. Jindřich tam má postavení, které vyplývá z jeho
předchozí práce. To znamená, že má velkou míru svobody. Podpora se změnila akorát
v tom, že jsme se přesunuli ze studia, kde jsem to točil já, do studia, kde už mám
kameramany, kterým řeknu, co chci, aby dělali. Což mi strašně pomáhá. A máme
samozřejmě kvalitnější zvuk, protože máme lepší techniku, než jsme měli předtím. Jinak
se za celou dobu ze strany Seznamu nic nezměnilo, až na to, že děláme delší díly pro
televizi.
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Co je pro vás největší výzvou na tvorbě Šťastného pondělí?
Největší výzva podle mě je, abychom neustrnuli. Aby se to pořád měnilo, protože si
myslím, že změna je strašně důležitá. Lidi musejí mít pořád pocit, že je tam něco nového.
Je to vidět na různých inovativních technologických firmách, které lidé sledují a zajímají
se o ně. Tím pádem jim pak ty firmy prodávají svoje výrobky. Ale současně si myslím,
že bychom měli udržet nějakou tradiční věc. To, že používáme ty známé cihličky, jak já
říkám. Ty známé kousky, které už lidi mají ověřené. Musíme dělat nové, to je jasné a
pořád se bude zkoušet něco nového, ale současně musíme mít nějaký provázek zpátky,
aby se lidé měli čeho chytit. Teď hodně honím v hlavě myšlenky s 3D věcmi. Že bychom
do toho nějakým způsobem vstoupili ve 3D. Ale to se zase musím naučit a přijít na to,
jak to zkomponovat. Tím, že to dělám sám, tak musím odvést nějakou míru standardní
práce a ty novinky vyžadují vždycky čas navíc. Pokud si ho najdu, tak tam může být
nějaká nová věc. Ale současně musím udělat práci, kterou to vyžaduje. Tím, že nemám
moc času na to, si s tím hrát, tak se ten vývoj zajistí sám.
A jaké jsou kromě 3D vaše další vize, kam by se Šťastné pondělí mohlo dostat?
Myslím si, že 3D bohatě stačí, protože tím se nám otevře spousta možností.
Spekuluji ještě nad tím, že bychom v dohledné době udělali ještě 360stupňové Šťastné
pondělí, ale to znamená mnohem více práce. Tím, že se v současné době pohybuji v tom
standardním obdélníku, tak se to přeruší tím videem, které tam Jindřich vkládá, ale v 360
to video může být kdekoliv. A můžu to dělat tak, že se ten divák tam bude muset otočit.
Ale v tu chvíli se musí i na ostatních místech kolem diváka něco dít. Takže té práce je
v tom větším prostoru více. Ale připadá mi, že na té internetové platformě bychom s tou
360 mohli klidně začít. Chtěl bych si to vyzkoušet, řekl bych Jindřichovi, aby mi namluvil
minutu něčeho obecného, s čím si můžu hrát třeba 14 dní nebo tři neděle a hledat na tom
tu cestu. A když to bude funkční, tak to vezmeme a plácneme to ven a může to vyvolat
nějakou diskusi. Jde o to, zase přitáhnout pozornost. My máme třeba v té televizní části
před Jindřichem pultík a na něm je QR kód, a ten v tuto chvíli odkazuje na facebook
Šťastného pondělí. Předtím odkazoval na Seznam zprávy, teď odkazuje na facebook,
protože tam máme kolegu, který má na starosti sociální sítě a dohodli jsme se, že tam
dáme tohle. A už to lidi zkoušejí. Je to tam od samého začátku. Ve chvíli, kdy se Jindřich
objevil v tomhle studiu, které je odlišné od toho standardního, tak před ním je ta deska,
která je virtuální, nakreslená, a na ní už ten kód je. Já mám rád, když si lidi na tohle
natrénujeme a až to bude vhodné a budeme na to mít chuť anebo možnosti, tak se z toho
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může stát odbočka do úplně jiného světa, kde se mohou dít další a další věci. A tohle mě
baví daleko víc než ta televize. Podle mě televize už svůj potenciál vyčerpala. Je to
v pořádku, je to médium, které lidi znají, všichni si k ní po nákupu dřepnou, ale nemyslím
si, že mladí lidé se dívají na televizi.
Myslíte si, že takové inovace by byly přijaty vaší cílovou skupinou, máte-li
nějakou vymezenou?
Naše cílová skupina, říká Jakub, je městský člověk, který je na tom trochu lépe
finančně a je ve věku 30 plus. Oni na to mají přesně tabulku. Podle reakcí, které se od
Jindřicha dozvídám, já teda nejsem ani na Twitteru, ani na Facebooku, zatím se držím,
nechce se mi tam lézt, to asi plníme. Přijde mi, že lidé, kteří mu na to reagují, jsou tito
lidé. Nemyslím si, že oslovujeme voliče SPD. Což je možná škoda, protože by aspoň měli
jiný pohled na svět. Já vím, že by ho nepřijali, to je mi jasné, ale to nevadí, to se musí
zkoušet. Pokud se budeme bavit o této cílové skupině, tak to nejsou lidé, kteří pasivně
přijímají to, co se kolem nich děje. To znamená, že my asi musíme jít spíše cestou
kreativity a trošku jiných přístupů, než je televize, to, co třeba předvedl Soukup.
Samozřejmě, je to ověřený model. V Americe to funguje, sedne si chlap za stůl, je za ním
okno a něco vypráví. K tomu se pouštějí nějaká videa nebo fotky. Ale mně přijde, že
bychom to měli dělat trošku jinak. Já jsem vždycky takhle uvažoval. Mě nebaví to pořád
dělat stejně.
Myslíte si, že máte nějakou konkurenci?
Ani nevím.
Třeba když jste mluvil o Jaroslavu Soukupovi, berete jeho pořad v potaz?
Občas ho použijeme, ale pak si říkáme, že bychom měli přestat, protože by to potom
mohlo být bráno tak, že ho bereme jako konkurenci. Já nemám pocit, že je tady takový
pořad. Asi bych se to dozvěděl, kdyby něco takového bylo. Co třeba mě hrozně baví
sledovat, ale nemyslím si, že bych to bral jako konkurenci, to jsou třeba ilustrátoři, kteří
dělají pro noviny takové komentující obrázky. Třeba Zelený Raoul, to je vyloženě slavná
věc. Dokonce byly chvíli úvahy, že to budeme dělat jako komiks. Chtěl jsem to zkoušet,
ale zjistil jsem, že by to bylo tak strašně pracné, že jsem tu myšlenku opustil. To vnímám
jako inspiraci, ne jako konkurenci a hrozně závidím lidem, kteří umějí kreslit. Mně by
hrozně pomohlo při té práci, kdybych uměl kreslit, ale nejsem si jist, že by to hezky
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vypadalo. Celý nakreslený je ten novoroční díl (Šťastné pondělí z 2. 1. 2017, pozn. autor),
ale to je vlastně obkreslené. Takže jsem si vzal tu reálnou místnost a tu jsem vlastně
namaloval. Ale je to pořád v tom duchu, aby to bylo lehce pitomé. Takže si nemyslím, že
máme konkurenci. Ono by nám to prospělo, kdybychom měli s kým soutěžit, ale nikdo
tu není. Nevím proč, je to divné, protože to děláme fakt ve dvou lidech. Vlastně to,
v uvozovkách, není složité. Je otázka, jestli by něco takového obsahově snesla Česká
televize. Protože v některých momentech už by se tam asi kroutili. U komerčních médií
je to možná tím, že dnes už každý myslí za roh, co kdybych vytočil inzerenta. Když jsem
nastoupil do Seznamu, tak jsem zažil úplně kouzelnou chvilku, kdy přišel Pavel Zima,
v té době ředitel, pak nějakou dobu byl odsunutý na nějakou jinou pozici a teď už zase je
ředitelem, což, myslím si, je opravdu výborný člověk a tenkrát, když jsme začínali se
zprávami, tak přišel a říkal, platí nás výstřední miliardář, využijme tu situaci, že on do
toho nechce vůbec zasahovat a chce tomu ten prostor poskytovat. Ve své podstatě se to
pořád nějak naplňuje. Je zvláštní, že soukromá firma tady vlastně supluje práci
veřejnoprávního média. Mám pocit, že by to tak být nemělo.

Když si zopakujeme název této práce, Šťastné pondělí Jindřicha Šídla jako
nová forma politického komentáře, je to podle vás nové a je to podle vás komentář?
Komentář je to určitě. Já osobně si komentář představuji jako vyjádření nějakého
názoru. Když jsem na Seznam nastupoval, tak bylo řečeno, že budeme dělat takzvanou
názorovou žurnalistiku. To znamená, že ti lidé si budou stát za tím, co říkají. Že to budou
mít ověřené, ale bude to jejich osobní pohled. Jindřich tím nějaký svůj postoj vyjadřuje,
proto si myslím, že to komentář je. V Česku to asi nové je, to si myslím, že ano. Trošku
to připomíná Českou sodu. My tam občas máme jazykový koutek, který se zcela
nepokrytě k České sodě přihlašuje. Je to podle mě více zpravodajské, Česká soda byla
opravdu jako legrace. Myslím si, že je to nové právě o tom, co ten internet umožňuje.
Pokud chce Jindřich doložit to, co říká, tak k tomu najde video. Někdy je to video hozené
do vtipu. V posledním díle našel video, kde je záměrně strašné množství těch evropských
vlajek s Ódou na radost, které se tam dávalo za to, že mu (Václavu Klausovi) opravdu
upřímně děkuje. Jindřich mi to i říkal, že si myslí, že ho fakt naštve. A že to chce. Takže
je to určitě komentář, v Čechách je to nová forma, protože to podle mě doteď nikdo
nedělal.
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Příloha 3: Rozhovor s Jindřichem Šídlem
Jindřich Šídlo – moderátor – 26. 4. 2018
Čím pro vás začalo Šťastné pondělí?
Tím, že jsem přišel do Seznamu, a Jakub Unger, to bylo někdy v září 2016, řekl, že
by chtěl dělat pořad ve stylu komentáře. Nikdo z nás o tom neměl žádnou představu. Já
jsem si říkal, že se pokusím spojit dvě věci, které jsem v životě dělal. To byly krátké
komentáře, které jsem dělal v roce 2011 pro Českou televizi, to byly takové minutové až
dvouminutové kousky. Ta druhá věc bylo to, co jsem dlouhá léta dělal na poslední strany
Hospodářských novin. Tak se to začalo dělat. Já si ty první díly už ani moc nepamatuji,
vím, že vznikaly tady na střeše. První změna byla až ve chvíli, kdy k tomu přišel téměř
náhodou Tomáš (Dusil). V tu dobu to dostalo trochu smysl a směr a začalo se to vyvíjet.
Ale rozhodně to trvalo dlouho, pamatuji si, že jsem některé díly psal tak, že jsem jeden
napsal na letišti JFK v New Yorku, když jsem letěl z Ameriky do Prahy. Potřeboval jsem
to poslat v pátek a trvalo mi to třeba tři čtvrtě hodiny. Dnes je to práce na celý týden.
S promýšlením, hledáním všech materiálů a videí. Ten vývoj sám dost cítím.
Co se tedy pro vás změnilo, když po třech dílech přišel Tomáš Dusil?
Začali jsme o tom uvažovat jako o něčem nikoliv provizorním. Přestalo to být
provizorium a stalo se to regulérním pořadem. Byť z dnešního pohledu, když se člověk
podívá na první díly, tak je to trochu srandovní, i ty první díly s Tomášem, kdy jsme
hledali způsob, jak to vlastně udělat. Ale bylo nám jasné, že by to mělo pokračovat déle
než dva týdny a že se tomu musíme nějak přizpůsobit.
Takže berete první půlrok jako období, kdy Šťastné pondělí hledalo svou
identitu?
Určitě, velmi výrazně. Ono se to projevovalo i různě v grafice, v tom, že jsem
nejdřív chodil, pak mě Tomáš posadil. Projevovalo se to v tom, jaký to mělo výtvarný
doprovod a tak. Pro mě takový trochu přelomový díl byl ten, kde jsem seděl vedle
(Miloše) Zemana při jeho vánočním poselství (Šťastné pondělí z 2. 1. 2017, pozn. autor).
Tam mi síla těch obrazových vtipů, které to všechno nabízí, došla v tom, že máme hodně
otevřené pole, což je na tom pořadu výhodné, protože my si v tom pořadu opravdu
můžeme dělat co chceme.
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Podle Tomáše Dusila se všechny určující změny v pořadu děly ve prospěch
zjednodušení práce, bylo to tak i pro vás?
Zejména pro něj to bylo zjednodušení, což je dobře. Teď mi někdo psal, že koukal
na nějaké první díly, které byly o rychlovlacích (Šťastné pondělí z 13. 2. 2017, pozn.
autor), a tam já různě měním prostředí a sedám si, což je ale hrozně pracné. Takže jsme
do té povědomé polohy dorazili po vlastní ose, z vlastního rozmyslu, ale logicky.
Bylo usednutí za stůl nejdůležitější změnou i pro vás?
Asi ano, protože přeci jen když člověk sedí, tak se lépe soustředí. Já jsem na začátku
třeba něco držel v ruce. Když sedíte, tak nic držet nemusíte, to jen když chodíte, tak je to
takové blbé. Pamatuji si, že když jsem dělal v České televizi živé vstupy, tak jsem
potřeboval mít v ruce desky. To mávání rukama mě moc nebaví. Takže to usednutí bylo
vyřešením nějakého problému a bylo o to víc možné se soustředit na obsah a ne jen mávat
rukou.
Snažíte se Šťastným pondělím nějak přiblížit pořadu Last week tonight with
John Oliver?
Hodně lidí to říká, protože tady všichni znají (Johna) Olivera. Ale když jsem dělal
ten díl, kdy jsem s ním mluvil (Šťastné pondělí z 19. 2. 2018, pozn. autor), tak jsem se
všem snažil vysvětlit, že to nejde. Těch, co to Oliverovi píšou, je dvanáct v titulcích. Já
jsem sám. Jeho rešeršní možnosti, na které je velmi pyšný, když o nich mluví, a ví, že je
to dobré, nemá smysl porovnávat. Když se podíváte na spoustu jiných pořadů, které
v Americe jdou, tak ani ten Oliver není úplně originální. On vychází z Comedy central,
to je (Stephen) Colbert a Jon Stewart. To je to, odkud pak vycházejí všichni. Když se teď
podíváte na Trevora Noaha, tak je to všechno dost podobné. Sedí chlapi za stolem a
mávají na video po své pravé ruce. Mně to občas někdo předhazuje, ale mám soudnost.
John Oliver není objevitel žánru. Jakkoliv ho mám rád baví mě to, a je z mnoha pohledů
zajímavé, co dělá.

A je jeho pořad určitou inspirací pro Šťastné pondělí?
Možná trochu ano. Ale není to tak, že bych viděl Olivera a řekl si, že tohle chci
udělat v Česku. To v žádném případě ani nejde. Ale formáty tohoto typu se nakonec
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všechny tak trochu sejdou, nebo jsou podobné. Pak máte už jenom možnost toho, co dělal
na začátku Late Night Show (David) Letterman a dneska to dělá Colbert, že u toho stojí
nebo chodí. Nebo to, co dělal (Jay) Leno, jak vykládal ty vtipy. Ale jakmile si sednete,
tak to bude vypadat vždycky stejně.
Takže co je pro vás zdrojem inspirace?
Já mám ty Americké late night show fakt rád. Mám rád Lettermana od 90. let, kdy
jsem ho poprvé viděl v Americe. Prostě mě to velmi bavilo. Stejně tam mám rád Saturday
Night Live. Samozřejmě, že když si platím HBO a každý týden na toho Olivera koukám,
tak podvědomě k tomu přirozeně zamířím. Ale nevím, jestli to je inspirace. Asi nějaká
podvědomá tam je, ale hrozně rád bych se tomu vyhnul. Oliver třeba nepoužívá hudbu.
Jsou pro vás důležité ty sjednocující znaky, které se v jednotlivých dílech
Šťastného pondělí opakují? Například pozdrav?
Ten pozdrav vznikl náhodou. Tehdy (Andrej) Babiš začínal s těmi videy, tak jsem
to použil jednou a pak už jsem to používal vždycky. Ono to má jistý vystavěný scénář.
Vždycky řeknu, čau lidi, já jsem Šídlo a tohle je Šťastné pondělí a proč by mělo být
šťastné. To se tam dostalo také až časem, tuším, že až nějak před rokem. Pak by měla být
první hudba a končím hudbou. Kromě asi dvou nebo tří výjimek to končí vždycky něčím
takovým. A pak tam jsou takzvané running jokes, které se vracejí. Ať už je to Krtek nebo
červené tlačítko. Docela si na tom lpím, protože konec konců, když už jsme toho Krtka
koupili, tak ať se použije. To červené tlačítko jsme si nechali vyrobit, to je asi jediná
rekvizita, kterou jsme si opravdu nechali vyrobit, tady nám to někdo dělal na 3D tiskárně.
Takže ano, systematicky uvažuji o tom, aby se tam nějaké věci opakovaly. Stejně jako
ten jazykový kurz, což je samozřejmě přiznaná citace České sody. Dvakrát byl anglicky
(Šťastné pondělí z 15. 1. a 19. 3. 2018, pozn. autor) a ta maďarština (Šťastné pondělí z 16.
4. 2018, pozn. autor) mi přišla jako sranda na druhou. Vždycky to má veliký ohlas, ale
nemůžete to opakovat každý týden. Je k tomu výborný Jirka (Jiří Hošek), který má talent
interpretovat cizí jazyk, jak je potřeba, i s tou výslovností.
Jak se ztotožňujete s grafickou podobou Šťastného pondělí?
Já jsem v tomto hodně důvěřoval Tomášovi a důvěřuji mu v tom i nadále, byť slyším
od řady lidí, že by to mělo být upgradované do jednadvacátého století. Jsme s Tomášem
ve shodě, že to má nějaký záměr. Vypovídá to o jisté poetice, která je nám oběma možná
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vlastní, alespoň mně určitě je. Souvisí i s hudbou, která se tam hraje. Tohle není
vymazlené iphonové studio. Tohle je trochu něco jiného. Já jsem černobílý, zabýváme se
českou politikou, což je také samostatná kategorie. Takže já vím, proč tam ta grafika je.
Jsme dohodnutí, že jestli jí budeme posouvat, což asi časem budeme, myslím si, že po
létě budeme chtít jít zase dál i v televizní podobě, tak to nebudou revoluce, budou to
evoluční věci, spíš vývojové, postupné.
Jak vypadá váš týdenní cyklus přípravy Šťastného pondělí?
V pondělí se děsím, jestli to bude mít úspěch, ale už od pondělka přemýšlím nad
novým dílem. Mám rád, když už mám v pondělí jasno. To se mi ale ne vždycky podaří,
většinou mám jasno až v úterý. V úterý odpoledne už začínám být nervózní. Když už
vymyslím téma, tak to dám dohromady, ale potřebuju si být jistý tím, že to téma mám a
pak je velmi to velmi pracné, protože většinu dní hledám ta videa. Ono se to nezdá, ale
najít těch správných deset vteřin dá fakt dost práce, takže já se většinu času zabývám tím,
že hledám ta videa, k tomu musím ještě připravovat tu televizní verzi, to znamená že
musím psát ty komentáře, musím shánět hosta, který by tam měl být každý týden.
Definitivně by text měl být hotový ve středu v noci, abych ho poslal ve středu v noci
Tomášovi, aby to od čtvrtečního rána mohl připravovat, protože natáčíme ve čtvrtek
odpoledne. Tím pro mě práce končí a začíná na tom dělat Tomáš. Zpracovanou verzi
většinou vidím v sobotu nebo v neděli, kdy to Tomáš dává do systému a já se na to potom
koukám a připravuji tu publikaci. Případně kdybych měl k tomu nějakou připomínku a
chtěl něco změnit, což se stalo jen párkrát, tak je to možné v sobotu nebo v neděli
vyměnit.
Předpokládal jste v začátcích, že bude mít Šťastné pondělí takový ohlas?
Ne. Já jsem věděl, že ty věci, které jsem dělal v Hospodářských novinách, ty
satirické věci, měly velký úspěch, některé dokonce mimořádný. Takže jsem si myslel, že
bych to mohl zvládnout. Ale televize nebo video je přece jenom něco jiného, takže až
takový úspěch jsem nečekal. Na druhou stranu tady nic tomu podobnému není, tady
málokdo dělá politické věci podobného typu. Samozřejmě mě to příjemně překvapilo, to
ano. Ale ta konkurence nebyla tak vysoká.
Máte v tuto chvíli vůbec nějakou konkurenci?
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Ne. Ti kluci, kteří dělali Hroty týdne, jsou šikovní, ale jinak o žádné další velké
konkurenci nevím. Možná jsem ale jenom něco přehlédl.
V čem je pro vás největší rozdíl při psaní Šťastného pondělí a běžného
komentáře?
Tady musím myslet na ty obrázky, ty jsou nejdůležitější. Já mám docela dobrou
paměť. Nechci se chlubit, ale zvlášť na ty politické věci mám, takže si spoustu těch věcí
pamatuju a tak trochu chodím najisto. Vím, co hledám, což je výhoda. Další velká výhoda
je, že s námi politici velmi rádi spolupracují v tom smyslu, že pořád dávají někam nějaká
videa. Bez Andreje Babiše bychom nebyli nic, protože ta jeho videa jsou dobře udělaná,
skvěle sestříhaná, dynamická videa. Paráda, to se prostě bere samo. Celkově je to
pracnější, stejně jako ta psaná žurnalistika je na výrobu jednodušší než televizní, tak je to
stejně i s tím Šťastným pondělím. Musíte pořád myslet na to, aby to mělo nějaké tempo,
nějakou melodii, nemůžete sedět na té obrazovce pořád, musíte jít do obrázků a tak. Na
to musím myslet. Vždycky když pak píšu komentář do rozhlasu v pátek, tak si připadám,
že to není vůbec žádný problém. Že bych popsal půlku světa.
Píšete si to jinak i s vědomím, že to budete říkat nahlas?
Ano, samozřejmě. Já to pak uzpůsobuji i tak, aby tam nebylo moc „r“, ale většinou
se bez toho bohužel nedá obejít. Ale myslím na to, že to tak musím udělat.
Jakou změnou pro vás byl přechod na Seznam TV?
Veliká. Z té věci, kterou jsme si tady rok a něco pěstovali, jsme najednou byli hození
do reality, že tomu musí přibýt ještě dalších mnoho minut. Minuta v televizi je nejdelší
minuta vašeho života. Já si myslím, že ta televizní podoba, na kterou začínám mít velké
ohlasy, kopíruje vývoj z toho podzimu 2016. Že s tím musíme jít logicky někam dál a
musíme to posouvat, což je docela těžké vzhledem k tomu, že je toho moc. Těch 26 minut
týdně, k tomu dělám ještě jiné věci, je hodně. Takže já toho mám v pátek nebo ve čtvrtek
po natáčení opravdu plné kecky. Ale nelituju toho. Já to mám rád, mě to baví, že můžu
dělat takovou věc. Je to, jak říká kamarád, lepší než čekat, až zavolá někdo z pracáku. Ale
nutně potřebuju ten tým rozšířit. Nějak na tom pracuju a hrozně těším, až to v létě chvíli
nebude, protože už jsem z té televizní verze unavený. Ta krátká verze mi přinášela jenom
radost, byť jsem také říkal, jak jsem z toho utahaný, ale ta dlouhá televizní verze je
mnohem větší problém. Máte najednou dvojnásobek práce a jste na to pořád jenom dva.
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Nebo ne dvojnásobek. Šťastné pondělí má dneska osm, někdy deset minut, ale teď
musíme mít 26.
Utrpěla tím rozšířením kvalita internetové verze?
Ne, myslím si, že internetová verze tím neutrpěla. Přece jenom zbytek toho pořadu
je jiný. Možná kdybych měl natahovat do těch 26 minut, o čemž tady byly představy, tak
jsem jim musel vysvětlit, že to opravdu nejde, ukázal jsem jim titulky toho Olivera,
kdybych měl tohle natahovat na 26 minut, tak by to nešlo. Takhle to docela jde.
Jak byste vyjádřil poměr, kterým se na finální podobě podílíte vy a kterým
Tomáš Dusil?
Bez Tomáše by to nebylo, Tomáš je regulérní spoluautor. To je společné dílo, u
kterého nemá ani jeden z nás větší nebo menší zásluhu. To je prostě kolektivní dílo a já
si neumím představit, že bych to dělal s někým jiným. Před tou situací naštěstí snad
nestojím, ale je to fakt kolektivní dílo.
Který moment v historii Šťastného pondělí podle vás předurčil jeho úspěch?
Přemýšlím, který z těch dílů vzbudil největší zájem, kdy jsem poprvé na sociálních
sítích viděl velký počet sdílení. To si myslím, že byl ten Zeman (Šťastné pondělí z 2. 1.
2017, pozn. autor). To vánoční poselství. Samozřejmě, Zeman funguje. Člověk si musí
dávat pozor, aby tam Zemana a Babiše neměl pořád. Ale oni jsou nejvýraznější. A jsou
teď nejmocnější, tím se to dá zdůvodnit. Ale bylo to to vánoční poselství. Další díl, který
byl pro mě přelomový, překvapivě nebyl o politice, byl o městské policii. To se mi
ozývala spousta lidí. Dokonce mi jeden díl chválil Ivan Lamper z Respektu. To jsem si
říkal, že je to dobré, to je totiž můj guru z dětství. To byl díl o odsunu sovětské armády a
o Alexandrovcích (Šťastné pondělí z 26. 6. 2017, pozn. autor). Což je pro mě velmi osobní
téma, protože jsem z Turnova, kde ta ruská armáda byla. To byly díly, které to posunuly.
Obecně si myslím, že se to o něco víc chytlo, mám dojem, po letní pauze. Na podzim byly
volby a od toho prvního dílu, který byl o Gay pride (Šťastné pondělí z 14. 8. 2017, pozn.
autor), to chytlo to své momentum. Trochu tomu pomohlo i to, že sociální sítě dělá Filip
Vích, který je velmi šikovný. To je zdejší editor a pracuje s tím pěkně.
Překvapí vás někdy Tomáš Dusil svou invencí ve střižně?
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Já už úplně překvapený nejsem, protože trochu znám ty jeho blbůstky. Teď mě ale
překvapil tím Babišem, jak z něj udělal toho rozplácnutého smajlíka nebo skřeta na
prvního dubna, to se mi líbilo, musím říct. Takže mě to vyloženě nepřekvapí. Také jsme
na spoustě věcí domluvení. Během týdne spolu komunikujeme, co bychom tam chtěli dát.
Když se rozhodnu, že budu poskakovat na Fatboy slim, tak musíme být domluvení
dopředu.
Co je pro vás největší výzvou, kterou si kladete každý týden při vymýšlení
nového Šťastného pondělí?
Aby to nebylo hloupé. Je to spotřební zboží. A je to vlastně showbyznys,
s nadsázkou. Nebo spíš je to pop-kultura. Jak psal (Carl) Bernstein, že média jsou popkultura, ale měla by být dobrou pop-kulturou. Já se snažím, aby mě to samotného bavilo
a chtěl bych se na to případně jednou podívat. Na některých dílech vidíte, že vznikly týden
od týdne. Že je tam něco, co se stalo v ten týden. Některé díly, jako třeba ti Alexandrovci,
jsou více nadčasové a takové díly se nedají dělat moc často. Ale výzva je hlavně, aby se
to udělalo, aby to vůbec vzniklo.
Mátě nějakou vizi toho, kam by se Šťastné pondělí mohlo v budoucnu ubírat?
Teď je potřeba se zamyslet v klidu, k čemuž slouží letní pauza, nad celkovou
podobou. Já samozřejmě cítím, že ta televizní podoba je trochu ctností z nouze, co máme,
to tam dáme. To není úplně dobré. Nedá se to dělat věčně. Mělo by to dostat ještě nějaký
jednotící prvek, zařadit nové rubriky. Třeba Letterman měl to své Top 10, což byl jeho
poznávací znak. Něco takového vymyslet. A hlavně do budoucna je velká výzva v tom,
aby se na tom začalo podílet víc lidí. Nechci skončit tak, že už to nebudu schopný psát.
Kam až se může Šťastné pondělí dostat?
To vůbec nevím. Takhle daleko jsem o tom nepřemýšlel, protože od chvíle, kdy
jsem to začal dělat, speciálně s Tomášem, tak je to jako fotbalový tým, jdeme od zápasu
k zápasu. Já jsem z toho některé věci třeba časem vyřadil. Teď už absolutně nechci
používat takové retro narážky na seriály nebo na dobu před rokem 1989, což se tam
několikrát v minulosti objevilo. To už vůbec nechci, protože vím, že to je mimo. Chci,
aby to byla čistá současnost. Používat ty věci v humorném slova smyslu. Aby ten humor
byl dnešní, ne, že to někomu připomíná Nemocnici na kraji města. Nebo že na to dáme
odkaz. Protože tomu spousta lidí nerozumí, to je dané generačně. A také už, myslím si,
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to dělá spousta lidí, mimochodem třeba Robert Malecký. Kam se to může dostat, nevím.
Nevím, jak dlouho to můžu dělat, třeba to po prázdninách skončí. Byť bych nerad, protože
je to teď hlavní věc, kterou ve své žurnalistické práci dělám, nebo na kterou se nejvíc
soustředím. Moc to rozmyšlené nemám a myslím, že na to bude čas v létě, protože
budeme mít pauzu, na kterou už se fakt těším.
Daří se vám, podle vašich ohlasů, oslovit cílovou skupinu, kterou máte
vymezenou?
Je zajímavé, že já vlastně moc nevím, jaká ta skupina je. Mám pocit, že Seznam je
masová záležitost. Když to dáte v pondělí dopoledne na homepage Seznamu, tak se na to
dívá spousta lidí z cílové skupiny Seznam. Ale myslím si, že vlastně ano, protože o tom,
pro mě nečekaně, mluví docela dost mladších lidí. Mladších, než jsem já. Lidí kolem 30
až 35. Za to jsem rád. To jsou obecně lidi, kteří se o politiku zajímají. Dokonce spolužáci
mých dcer se na to dívají, což je také trochu překvapivé. Těm je 17, ale ti to asi mají od
rodičů. Dost se na to koukají politici. Teď mi mimochodem psal Petr Macinka z Institutu
Václava Klause, že mi děkují za díl o Václavu Klausovi (Šťastné pondělí z 23. 4. 2017,
pozn. autor), že se budou snažit přispět evropské integraci. To jsem ocenil, to bylo vtipné.
To je třeba věc, kterou jsem asi před dvěma lety psal do Hospodářských novin, tohle o
Klausovi. Tehdy to bylo pod zámkem za pay wallem, takže to nikdo moc nečetl, tak jsem
ten vtip prostě zopakoval. Ale i ti politici se na to dívají a za to jsem rád. Když jsem
pracoval v České televizi, tak jsem byl zvyklý, že člověk někam přijde a lidé ho poznají.
Pak jsem byl zase dlouhá léta v Hospodářkách, ale ten Seznam je tak velikánský a má
takový zásah, že přijedete do Olomouce a tam je strašně moc lidí a povídají si s vámi o
Šťastném pondělí. Což je vlastně hrozně pěkné. Když jsem psával věci do Hospodářek,
tak to většinou bylo v Praze jedna, sedm, osm a šest. Tímhle dosáhnete daleko dál a to je
na tom fajn.

Jak se ve Šťastném pondělí stavíte k vulgarismům?
Já používám jeden za velmi dlouhou dobu. Patří do toho další running joke, ta
(Křišťálová) lupa, na kterou jsem byl nominovaný tolikrát a nic, pořád nic. A vloni jsem
prohrál s Jankem Rubešem. Ale nemá to být samoúčelné. Takže jsou díly, ve kterých na
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ně nenarazíte. Dneska (Šťastné pondělí z 30. 4. 2018, pozn. autor) jsem ho tam použil
právě v souvislosti s tou lupou, se kterou jsem to použil už v minulosti.
Když si zopakujeme název této práce, Šťastné pondělí Jindřicha Šídla jako
nová forma politického komentáře, je to podle vás nové a je to podle vás komentář?
Je to určitě komentář, já už jsem se léta zabýval komentářem a komentováním. Nová
forma je to asi v českých médiích. Ne úplně přelomová, ale je to určitě politický
komentář, byť je jiný než obvykle.

