ŽIVOT NOVINÁŘKY
Předsudky vůči novinářům – novinářkám.
1. Reportéři jsou vlčáci. Jdou za svou kořistí.
2. Veškerý obsah diktuje majitel firmy.
3. Že informace pocházejí převážně z obskurních neověřených zdrojů a nikdo soudný je
před publikováním nekontroluje.
4. Zajímají je jen sólokapři.
5. Mladí ambiciózní nenažranci, se trapně pachtí za každou sukní.
6. Vedoucí reportér je věčně v terénu.
7. Novinářům uniká, že by noviny měly být - o pravdivých a vyvážených informacích.
8. Novináři – mladí dravci nevalného charakteru orientovaní na hospodářský výsledek,
kombinace ambicí, schopnosti, nevyrovnanosti a hysterie, a samozřejmě cigárko a
vulgarismy. Naivní hledači pravdy – v tom dobrém i zlém
9. Staří novináři - příznivci poctivého řemesla, prezentují nejen tradici, ale i nechuť
zachytit složitost současného světa a nechuť používat při tom příslušný aparát i jazyk.
10. Šéfredaktor a jeho zástupce stejně jako majitel novin
 natvrdo ovlivňují vyznění článků
 nabádají podřízené, ať si vymýšlejí zdroje, fingují reportáže a inscenují realitu,
hlavně když bude sólokapr a noviny se budou prodávat.
 fotografové si navzájem podrážejí židli
 inzertní oddělení kuje pikle
 elévka se musí vyspat s šéfem, aby se jí dostalo uznání a mohla napsat svou
story o zhýralém milionáři na titulní stranu. Když sexuální nabídky odmítne,
má s nadřízeným peklo. Pomiňme detail, že elévky všech seriózních redakcí
světa minimálně rok leda překlápějí krátké zprávy z agentur, zvedají telefony
a pomáhají redaktorům s rešeršemi - a pravděpodobnost, že se jako autor
prosadí na titulní stranu, hraničí s nulou. Stejně jako možnost, že je šéf hned
druhý den po nástupu pozve na drahou večeři.

Anotace k tématu: Život novinářky.
Markéta Kutilová -jsem česká novinářka, která se v posledních letech věnuje zejména válce v
Sýrii a jejímu vlivu na život civilistů. O Sýrii jsem také napsala knihu Islámskému státu na
dostřel I a II. a tento měsíc jsem byla v Sýrii již po páté. Působila jsem také jako humanitární
pracovnice na zahraničních misích Člověka v tísni v Íránu, Srí Lance nebo Haiti. V
Demokratické republice Kongo jsem pak zakládala projekty na pomoc znásilněným ženám.
Jsem rozvedená, mám šestiletou dceru, kterou občas beru s sebou, když cestuji pracovně do
zahraničí. Témata, o kterých píšu, vybírám sama, nepracuji na „něčí“ objednávku, a také
cestu si hradím vždy ze svého. Věnuji se mj. tématu migrace a jako novinářka cítím
zodpovědnost ukazovat obě strany mince.

