ANALÝZA VYSÍLÁNÍ PROGRAMU KTV DUKOVANY Z OBDOBÍ 10. – 12. ŘÍJNA
2010, VYPRACOVANÁ V RÁMCI MIONITORINGU VYSÍLÁNÍ REGIONÁLNÍCH
PROVOZOVATELŮ, PROVEDENÉHO SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPADNÝ VÝSKYT
POLITICKÉ REKLAMY V OBDOBÍ PŘED VOLBAMI DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2010.

Provozovatelem programu je sopečnost ENECOS, s.r.o.
Záznam vysílání byl zaslán na dvou CD, jeden obsahuje jednotlivé stránky teletextu,
druhý videopořad. Záznam byl doručen dne 4. listopadu 2010.
Dle licenčních podmínek je základem vysílání KTV Dukovany teletextová smyčka,
vysílaná nepřetržitě 24 hodin denně, která přináší aktuální praktické informace a
zprávy z obce, rovněž informace o službách a podnikatelské činnosti. Denně v
časech 10:00, 17:00 a 20:00 hodin je vysílání teletextu přerušeno a do vysílání je
zařazen videopořad z místní produkce o délce 15-20 minut.
Přehled vysílání ve sledovaném období:

Teletext (ve smyčce 24 hodin denně) obsahuje tyto informace:
-

Upoutávku na vysílání videopořadu Miss koupaliště
Oznámení o prodeji drůbeže z Drůbežárny Prace
Volby do zastupitelstva obce : teletextová stránka obsahuje pouze
oznámení, v kterém termínu a ve které budově v obci volby proběhnou
Oznámení o plánované zkoušce technického systému místní jaderné
elektrárny
Změna umístění zastávky místní dopravy
Svoz nebezpečného odpadu
Prodám obývací stěnu – drobná inzerce
Změna termínu svozu nebezpečného odpadu
Výkup jader vlašských ořechů v cukrárenské výrobně Jednoty
Knihovna bude v pátek 15. 10. Zavřená
Lihovar Mohelno přijímá zralé švestky, jablka atd.
Objednávka dušičkové vazby u místní občanky – drobná inzerce
Prodejna osiv Tavíkovice nabízí osiva různých rostlin
Sběr PET lahví a plastového odpadu
Platby za KTV internet
Zprávy z Mateřského centra Andílci
Plánované oslavy Silvestra 2010
Rozpisy utkání místního fotbalového a stolně-tenisového klubu

Videopořad Miss koupaliště (vysílán každý den monitorovaného období od 10:00,
17:00 a 20:00 hodin):
Reportáž z koupaliště Rouchovany, kde se v polovině léta uskutečnila zábavná
soutěž, během níž porota vybírala z místních dívek tu nejzajímavější a nejkrásnější.
Dívky se prezentovaly rozhovorem s moderátorem, předvedly své sportovní, taneční
či herecké nadání, došlo na promenádu v plavkách a nakonec dívky hledaly
v pískovišti bábovičky. Vítězná dívka s č. 6 obdržela kytici a drobné věcné dary.

ZÁVĚR:
Vysílání KTV Dukovany v monitorovaném období proběhlo v souladu s licenčními
podmínkami i se zákonem o vysílání. Výskyt politické reklamy nebyl zaznamenán,
ve vysílání se rovněž nevyskytovaly žádné diskusní či jiné pořady, ani textové
informace, které by se jakkoli vztahovaly k volbám, s výjimkou jednoho
teletextového oznámení o místě a termínu konání voleb do obecního
zastupitelstva.

