Úloha medií
Media. resp. masové sdělovací prostředky lze využít k obecnému blahu, ale i zneužít k nekalé
propagaci nepravdivých tvrzení či poškozování racionálních myšlenek. V informační společnosti
masivní tisková a TV propagace velmi intenzivně ovlivňuje společenské klima a dokonce i zde platí
nacistické goebbelsovské tvrzení: „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“. Media by měla být
základní oporou demokratické společnosti - avšak v kapitalismu lze téměř vše koupit, někdy i
„dobré jméno“, ne však morálku. Jedinečný Přemek Podlaha na adresu dnešních redaktorů sdělil:
velká část redaktorů dnes hraje pouze sama na sebe a na své zviditelnění.
Příkladem je nekorektní a nedostatečně znalostní intenzivně medializovaná problematika Šumavy.
Ve zkratce je možno uvést: od znalosti jména nového ministra životního prostředí Mgr. Brabce,
rozvinulo štědře dotované Hnutí Duha, které se stalo jeho hlavním partnerem, téměř permanentní
mediální kampaň zneklidňování společnosti, jejíž podstatou byly jednosměrové účelové
informace o záměrech rozsáhlé likvidace chráněné Šumavy jejími obcemi a propagace výroby
bezzásahové virtuální divočiny s predátory a to bez lidí. Kupodivu jednalo se o veškeré denní
tiskoviny ČR, dalšími kanály byly „zpacifikovány“ také hlavní odborné tiskoviny. Možno
dokladovat, že ani tiskoviny s doposud „s dobrou pověstí“ neuveřejnily jiné názory než
sofistikovaně prosazované Hnutím Duha, ale ani reakce na ně, např. Lidové noviny či Respekt,
analogická situace byla v odborných časopisech Ochrana přírody nebo Živa. Jednoznačný
požadavek na zveřejnění názoru proti propagované bezzásahovosti byl uveřejněn až s dodatkem
dehonastace váženého odborníka, redakce Ochrany přírody se ani neozvala na požadavek
uveřejnění názoru proč ne bezzásahovost. Obrovské množství publikovaných jednoúčelových
informačních fabulací je zatím registrováno Hnutím Život vč. redaktorů těchto medií. Vzhledem ke
lživým publikovaným informacím zaslal předseda Svazu šumavských obcí protestní vyjádření
Vojtěchu Koteckému, programovému řediteli Hnutí Duha. Ten také výchovně vzdělává posluchače
přírodovědecké fakulty JČU, zřejmě v duchu prohlášení absolventky tohoto učiliště: „je třeba aby
uschly všechny lesy na Šumavě a vznikl přírodní les“.
Podle průzkumu Fakulty sociálních věd UK mezi 110 členy parlamentu se téměř polovina poslanců
a senátorů domnívá, že media mají negativní dopad na fungování demokracie, převážně rozhodují
o tématech a z velké míry vytvářejí politiku.

