Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál
Dvacet minut Radiožurnálu
Moderátory pořadu Diskusní pořad Dvacet minut Radiožurnálu s podnázvem Ptáme se s vámi jsou
Veronika Sedláčková a Martin Veselovský, kteří si do pořadu zvou hosty z oblasti politiky, ale i z vědy,
sportu či kultury.
Pořad se vysílá každý všední den od 17:05 do 17:30 hodin a v repríze potom od 21:35 do 22:00
hodin.
Předvolební speciál Martina Veselovského
Český rozhlas Radiožurnál připravil a odvysílal třináct pořadů Předvolební speciál z krajů České
republiky, které byly do vysílání zařazovány od 28. srpna do 8. října, vždy dvakrát v týdnu.
Hosté pořadů byli vybráni podle klíče, který určil volební model společnosti Factum Invenio,
vypracovaný exkluzivně pro Radiožurnál. Podle výsledků šetření byli do volebních speciálů zváni
zástupci těch politických stran, které by se v současné době, tedy době před volbami, alespoň s 90%
pravděpodobností dostali do krajského zastupitelstva. Následující text představuje metodiku práce
s výsledky
předvolebních
výzkumů
v krajích
(převzato
z
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1113194)

„Metodika práce s výsledky předvolebních výzkumů v krajích
Vysvětlení k předvolebním průzkumům Českého rozhlasu, které zveřejňujeme v
souvislosti se Speciály Martina Veselovského.
Český rozhlas se po konzultaci s realizátorem předvolebních výzkumů rozhodl nastavit hranici pro
zvaní zástupců politických stran a uskupení v krajích do diskusí přenášených ČRo 1 - Radiožurnálem
tak, že do diskuse jsou zváni ti, kdo by v době konání výzkumu s 90% pravděpodobností překročili 5%
hranici potřebnou pro vstup do krajského zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že se při rozhodování opíráme o intervalové odhady, tzn. rozpětí, ve kterém by se
výsledky jednotlivých stran při dané míře spolehlivosti pravděpodobně pohybovaly, zveme zástupce
těch stran, kde se dolní hranice intervalu odhadu volebních výsledků pohybuje nad 5%.
Toto rozhodnutí zároveň reflektuje potřebu zúžit počet účastníků diskuse tak, aby každý z nich měl
zajištěn přiměřený prostor pro prezentaci svých názorů vzhledem k délce vysílání (v celku
předvolebního vysílání se přitom ČRo věnuje všem kandidujícím subjektům).
Vycházíme z volebních modelů zpracovaných ppm factum. Metodiku, podle níž ppm factum
postupuje, uvádíme dále.
Konstrukce intervalů spolehlivosti vychází z bodových odhadů získaných z výběru. Ke každému
bodovému odhadu je vypočítána jeho směrodatná chyba. Ta je ovlivněna jednak velikostí výběrového
souboru, velikostí cílové populace, na kterou se snažíme výsledek zobecnit, a jednak hodnotou
samotnou. Čím vyšší je relativní četnost hlasů získaných danou stranou, tím je její směrodatná chyba
vyšší. Směrodatná chyba ovlivňuje přesnost odhadu. Tato chyba je přenásobena kritickou hodnotou
standardizovaného rozdělení (pro námi zvolenou spolehlivost 90%). Tyto hodnoty jsou tabelovány a
jsou součástí běžně dostupných statistických tabulek. Kritická hodnota ovlivňuje spolehlivost odhadu.
Uvědomujeme si ovšem, že tyto tabulky a výpočty vycházejí z předpokladu náhodného výběru. Pro
kvótní výběry, které jsou ve výzkumu použity (a jsou běžně užívány ve většině podobných výzkumů,
kde by náhodný výběr nebyl z ekonomického a časového hlediska reálný) chybí přesný matematický
model. Výzkumná praxe však ukazuje, že i kvótní výběry, pokud jsou dobře založeny a prováděny,
přinášejí ve výzkumu výsledky, které se od souborů získaných na základě náhodného výběru
podstatně neliší.

To je důvod, proč se u dat z kvótních výběrů v praxi používají stejné statistické postupy, jako u dat
získaných na základě náhodného výběru.
Pro rozhodování je důležitý volební model. Různé volební modely přinášejí odlišné výsledky a teprve
samotné volby ukáží, který z nich se přiblížil více realitě.
Václav Hradecký
Český rozhlas

Principy krajského volebního modelu ppm factum (autorem této části je Jan Herzmann z
PPM Factum)
Volební model vychází z trojice otázek, zjišťujících ochotu volit, aktuální preferenci a deklarované
chování v minulých volbách. Výpočet je založen na metodě vícekriterálního vážení, obsahově shodné
s postupem používaným ve výzkumech typu media projekt, radio projekt, TV metr apod.
VP0: „Představte si, prosím, že by příští týden byly volby do Krajského zastupitelstva. Šel/a byste
volit?“
(Uzavřená otázka s nabízenými možnostmi odpovědí rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně
ne. Nenabízí, ale zaznamenává se odpověď typu „nevím“, „nemohu posoudit“.)
Otázka VP0 slouží pro stanovení koeficientů vyjadřujících ochotu volit. Tyto koeficienty jsou po
každých volbách validizovány porovnáním výsledku posledního předvolebního průzkumu a skutečné
volební účasti. Skutečné koeficienty považujeme za součást know how společnosti ppm factum
research a zásadně je nesdělujeme.
VP1: „Pokud byste šel/šla volit do Krajského zastupitelstva, řekněte mi, prosím, kterou stranu byste
volil/a. Vyberte z těchto stran.“
(Uzavřená otázka s nabízenými možnostmi odpovědí na kartě, obsahující všechny registrované
volební strany v daném kraji. Nenabízí, ale zaznamenává se odpověď „neví“ a odpověď „nešel by
volit“.)
VP2: Řekněte mi, prosím, kterou stranu jste volil/a v posledních volbách do Poslanecké sněmovny, tj.
v květnu 2010.
(Polouzavřená otázka s nabízenými možnostmi odpovědí na kartě, obsahující registrované volební
strany, které získaly nejméně 0,5 % platných hlasů. Dále je možné uvést jinou stranu. Nenabízí, ale
zaznamenává se odpověď typu „nevím“, „nemohu posoudit“ a odpověď „nevolil/a jsem“.)
Data vyjadřující preferenci podle otázky VP1 jsou vážena podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa
bydliště, ekonomické aktivity a porovnání výsledků posledních předcházejících voleb do PSP s
deklarovaným volebním chováním podle otázky VP2. Respondenti, kteří na otázku VP1 uvedli
odpověď „neví“ nebo „nešel by volit“, vstupují do volebního modelu s nulovou vahou. Výsledná váha je
přenásobena koeficienty vyjadřujícími ochotu volit. Konkrétní postup vážení považujeme za součást
know how společnosti ppm factum research a zásadně ho nesdělujeme.“

Rozpis diskusních pořadů Předvolební speciál a hostů pořadu Dvacet minut Radiožurnálu
(28.8. – 11.10. 2012):
DEN

DATUM

HOST

úterý

28. srpna

Zlínský kraj, Volební
speciál

čtvrtek

30. srpna

Pardubický kraj, Volební
speciál

úterý

4. září

Jihočeský kraj, Volební
speciál

čtvrtek

6. září

Královéhradecký kraj,
Volební speciál

pondělí

10. září

Ondřej Černý, odvolaný
ředitel Národního divadla

úterý

11. září

Moravskoslezský kraj,
Volební speciál

středa

12. září

Alena Hanáková,
ministryně kultury

čtvrtek

13. září

Kraj Vysočina, Volební
speciál

Pátek

14. září

Klára Laurenčíková,
členka poradního sboru
Evropské komise

pondělí

17. září

Lenka Bradáčová, vrchní
státní zástupkyně

úterý

18. září

Ústecký kraj, Volební
speciál

středa

19. září

Jeroným Tejc, stínový
ministr ČSSD

čtvrtek

20. září

Karlovarský kraj, Volební
speciál

pátek

21. září

Pavel Novotný, generální
ředitel Generálního
ředitelství cel

pondělí

24. září

Václav Kučera, šéf
vyšetřovacího týmu metyl

úterý

25. září

Liberecký kraj, Volební
speciál

středa

26. září

Michal Marek, Centrum
výzkumu globálních změn

čtvrtek

27. září

Plzeňský kraj, Volební
speciál

pátek

28. září

Státní svátek

pondělí

1. října

Petr Dvořák, ředitel České
televize

úterý

2. října

Olomoucký kraj, Volební
speciál

středa

3. října

Jaromír Drábek, ministr
práce a sociálních věcí

čtvrtek

4. října

Středočeský kraj, Volební
speciál

pátek

5. října

Jiří Raboch, předseda
České psychiatrické
společnosti

pondělí

8. října

Jihomoravský kraj,
Volební speciál

úterý

9. října

Karolína Peak,
místopředsedkyně vlády

středa

10. října

Evdard Sequens,
energetický expert

čtvrtek

11. října

Jan Macháček, ekonomický
odborník týdeníku Respekt

Úterý 28. 8. 2012
Předvolební speciál Martina Veselovského Zlínský kraj
Místo konání: v úterý 28. srpna 2012 v Komorním sále Základní umělecké školy, Štefánikova
2987 ve Zlíně
Účastníci diskuze: Stanislav Mišák (ČSSD), Libor Lukáš (ODS), Jiří Čunek (KDU-ČSL), Petr Gazdík
(koalice Starostů a TOP09) a Ivan Mařák (KSČM)
Probíraná témata: Průmyslová zóna Holešov, dostavba rychlostní silnice R 49, snížení
nezaměstnanosti v kraji, na závěr prezentace toho, co mohou přítomní zástupci stran nabídnout
svým voličům v případě vítězství
Čtvrtek 30. 8. 2012
Předvolební speciál Martina Veselovského Pardubický kraj
Místo konání: ve čtvrtek 30. srpna 2012 v Divadle 29, Svaté Anežky České 29 v Pardubicích
Účastníci diskuze: Petr Tupec (ODS), Martin Netolický (ČSSD), Jaroslav Zedník (TOP09 a Starostové
pro Pardubický kraj), Václav Snopek (KSČM), Roman Línek (Koalice pro
Pardubický kraj)
Probíraná témata:
Obnova a modernizace spalovny v Rybitví, situace v krajských nemocnicích
v Pardubickém kraji, rozdělování sociálních dotací a příspěvků, představy o budoucnosti v oblasti
vzdělávání v kraji, názor na změnu rozpočtového určení daní pro kraje
Úterý 4. 9. 2012
Předvolební speciál Martina Veselovského Jihočeský kraj
Místo konání: v úterý 4. září 2012 ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice, U Tří lvů 1
Účastníci diskuze: Jiří Zimola (ČSSD), Tomáš Jirsa (ODS), Petr Braný (KSČM), Zdeněk Bezecný
(TOP 09 a Starostové pro Jihočeský kraj) a Luboš Průša (Jihočeši 2012)
Probíraná témata:
Zhodnocení volebních preferencí s ohledem na volební odhady současné,
dostavba dálnice D3 a rychlostní silnice R4, dostavba Temelína, kácení a obnova lesů na Šumavě,
čerpání evropských dotací v Jihočeském kraji, možnost privatizace Budvaru
Čtvrtek 6. 9. 2012
Předvolební speciál Martina Veselovského Královéhradecký kraj
Místo konání: ve čtvrtek 6. září 2012 v Jiráskově gymnáziu, Řezníčkova ulice 451 v Náchodě
Účastníci diskuze: Miloslav Plass (ODS), Lubomír Franc (ČSSD), Rudolf Cogan (TOP 09 a
Starostové) a Otakar Ruml (KSČM)
Probíraná témata:
Názor diskutujících, proč jsou voliči z Hradeckého kraje dle výzkumu nejvíce
znechucenými voliči, rekonstrukce a provoz některých krajských nemocnic – Náchod, Rychnov nad
Kněžnou, problematické financování náchodské nemocnice, prezentace plánů a toho, co mohou

přítomní nabídnout voličům v případě zvolení, řešení dopravní situace v kraji, situace v ZOO ve Dvoře
Králové, dotace v regionální dopravě, řešení školství a případné rušení osmiletých gymnázií
Pondělí 10. 9. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Ondřej Černý, odvolaný ředitel Národního divadla
téma vysílání: důvody odvolání z postu ředitele Národního divadla, postoj ministryně kultury a
ustavení prozatímního vedení, sloučení Státní opery a Národního divadla, petice
navrhující odstoupení ministryně kultury
Úterý 11. 9. 2012
Předvolební speciál Martina Veselovského Moravskoslezský kraj
Místo konání: v úterý 11. září 2012 v Klubu Atlantik, Československých legií 7 v Ostravě
Účastníci diskuze: Miroslav Novák (ČSSD), David Sventek (ODS), Josef Babka (KSČM), Vít Slováček
(KDU-ČSL) a Pavol Lukša (TOP 09 a Starostové)
Probíraná témata:
Metylalkoholové kauza začala v Moravskoslezském kraji – názor diskutujících
k této problematice, snížení počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji, nezaměstnanost v kraji,stavby
spalovny odpadů u Karviné, podpora vzdělanosti obyvatel v regionu, plán rozvoje a obnovy venkova,
rozpočtové určení daní pro krajské samosprávy, podpora rozvoje letiště v Ostravě, výstavba dopravní
infrastruktury, postoj k problematickým a nepřizpůsobivým občanům
Středa 12. 9. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Alena Hanáková, ministryně kultury
téma vysílání: důvody odvolání ředitele Národního divadla, dodržení finančního rozpočtu, prozatímní
vedení divadla, platové podmínky pracovníků divadla
Čtvrtek 13. 9. 2012
Předvolební speciál Martina Veselovského Kraj Vysočina
Místo konání: ve čtvrtek 13. září 2012 v DIOD – Divadle otevřených dveří, Tyršova 12 v Jihlavě
Účastníci diskuze: Jiří Běhounek (ČSSD), Ota Benc (ODS), Jan Slámečka (KSČM), Vít Kaňkovský
(KDU-ČSL) a Ladislav Jirků (TOP 09 a Starostové)
Probíraná témata:
Bilance minulého voličského období, kritika webových stránek kraje Vysočina,
stav silnic a doprava v kraji – investice do dopravní infrastruktury, využívání grantů EU, řešení
problému nezaměstnanosti, případné umístění jaderného odpadu v regionu, případná povolební
koalice po volbách
Pátek 14. 9. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Klára Laurenčíková, členka poradního sboru Evropské komise pro sociální politiku
téma vysílání: zákon o sociálně právní ochraně dětí, podrobný pohled na některé body z tohoto
zákona, pohled prezidenta na zákon, role kojeneckých ústavů
Pondělí 17. 9. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně
téma vysílání: vytvoření nového útvaru pro boj s korupcí – výběr 15 lidí, představa o prácí tohoto
týmu státních zástupců, vize do budoucnosti
Úterý 18. 9. 2012
Předvolební speciál Martina Veselovského Ústecký kraj
Místi konání: v úterý 18. září 2012 v Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, Divadelní sál, Velká
Hradební 19
Účastníci diskuze: Jana Vaňhová (ČSSD), Oldřich Bubeníček (KSČM), Vladislav Raška (ODS), Jiří
Zelenka (Severočeši.cz) a Karola Haasová (TOP 09 a Starostové)

Probíraná témata:
Znechucení voličů politiky a politikou je v kraji 60%, Regionální operační
systém Severozápad – názory na chod a obvinění pracovníků, vzdělán, školství a práce s dětmi –
plány do budoucna, práce Policie v Ústeckém kraji, prevence v oblasti nepřizpůsobivých občanů,
krajská zdravotní potřeba – vrácení dotací, případná povolební koalice po volbách
Středa 19. 9. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Jeroným Tejc, stínový ministr vnitra za ČSSD
téma vysílání: zavedení prohibice, opatření do budoucna proti šíření pančovaného alkoholu,
prevence – zavedení rodných listů u alkoholu, představa ČSSD při řešení stávající
situace s alkoholem, případná náhrada ztát poctivým výrobcům alkoholu, návrh
na zřízení pracovní skupiny na vymýcení černého trhu s lihem
Čtvrtek 20. 9. 2012
Předvolební speciál Martina Veselovského Karlovarský kraj
Místo konání: ve čtvrtek 20. září 2012 v Kině Drahomíra, Vítězná 50 v Karlových Varech.
Účastníci diskuze: Josef Novotný (ČSSD), Petr Šindelář (ODS), Jaroslav Borka (KSČM) a Petr
Kulhánek (TOP 09 a Starostové)
Probíraná témata:
Názory na opatření vlády v případu metylalkoholu – problém likérky Becher,
Regionální operační systém Severozápad – obvinění zaměstnanců a odpovědnost politiků v kraji,
přítomnost ruské menšiny bydlící v kraji, názor na kumulaci politických funkcí, dostavba rychlostní
silnice R6, práce s živnostníky a drobnými podnikateli, situace se spalovnou domovního odpadu,
podpora školství a lázeňství, případná povolební koalice po volbách
Pátek 21. 9. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Pavel Novotný, generální ředitel Generálního ředitelství cel
téma vysílání: metylalkoholová kauza – nalezení několika tisíců metylalkoholu v Opavě, případní
viníci aféra a případná odpovědnost státu, případné kompetence v boji proti
nelegálnímu alkoholu, náznaky obchodování se závadným alkoholem byly už před
časem, příprava opatření do budoucna
Pondělí 24. 9. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Václav Kučera, šéf vyšetřovacího týmu Metyl
téma vysílání: metylalkoholová kauza, o vyšetřování, kdo jsou lidí, kteří byli obviněni, kolkování
alkoholu, zmapování černého trhu s alkoholem, vyhlášená prohibice a její dopady, o
lidech obviněných v této kauze
Úterý 25. 9. 2012
Předvolební speciál Martina Veselovského Liberecký kraj
Místo konání: v úterý 25. září 2012, Severočeské muzeum Liberec
Účastníci diskuze: Stanislav Mackovík (KSČM), Lenka Kadlecová (ČSSD), Vladimír Richter (ODS),
Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), Jiří Kočandrle (TOP 09 a Starostové)
Probíraná témata: Přiblížení případné vládní koalice v kraji, předvolební témata stran, kritika
pomalého odstraněných škod po povodních, havarijní stav silnic a mostů – nejasné vypisování
soutěží na opravy, čerpání evropských dotací, špatná komunikovala levice s pravicí – problém
současného zastupitelstva, rekonstrukce lázní v Liberci byla předražená, majetková přiznání
zpřístupnit lidem, zda jsou volební slogany ČSSD pravdivé, názor na obnovení těžby uranu
v Podještědí, voliči na Liberecku si přejí odkoupení vysílače na Ještědu, priority libereckého
zdravotnictví, slučování středních škol, představa případné koalice po volbách – s kým do koalice nejít
Středa 26. 9. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Michal Marek, Centrum výzkumu globálních změn Akademie věd ČR

téma vysílání: tání arktického ledu a ekosystém zalednění okolo severního pólu a vliv na planetu
Zemi, vliv člověka, pohled tři pět až tisíc let zpět – lze z tohoto předpovědět
budoucnost
Čtvrtek 27. 9. 2012
Předvolební speciál Martina Veselovského Plzeňský kraj
Místo konání: čtvrtek 27. září 2012, velkého činoherního studia Českého rozhlasu Plzeň
Účastníci diskuze: Jiří Pospíšil (ODS), Milan Chovanec (ČSSD), Karel Šídlo (KSČM), Pavel Šídlo
TOP 09 a Starostové), Josef Baxa (SPO Zemanovci)
Probíraná témata:
Metylalkoholová aféra – snížení prohibice a případné dopady na plzeňskou
likérku Božkov, kroky k zprůhlednění čerpání evropských dotací, projekt otevřený kraj – zpřístupnění a
zveřejnění všech smluv, hodnocení financování kraje v minulém volebním období, sociální politika
kraje, stav silnic a jejich obnova v Plzeňském kraji, spolupráce s Památkovou péčí při financování a
ochraně památek, rozpočtové určení daní, podpora kvalitních potravin v kraji, snaha o snížení počtu
úředníků a snížení provozních výdajů v kraji, představa případné koalice po volbách – s kým do
koalice nejít
Pátek 28. 9. 2012
Státní svátek
Pondělí 1.10. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Petr Dvořák, ředitel České televize
téma vysílání: nové logo České televize, sledovanost Událostí, spuštění nového dětského kanálu a
jeho zařazení do multiplexu, podpora nové vlastní tvorby
Úterý 2. 10. 2012
Předvolební speciál Martina Veselovského Olomoucký kraj
Místo konání: úterý 2. října 2012, Filozofická Univerzita Palackého
Účastníci diskuze: Jiří Rozbořil (ČSSD), Markéta Záleská ( ODS), Alexandr Černý (KSČM), Bořivoj
Šarapatka (TOP 09 a Starostové), Jana Zwyrtek Hamplová (Nezávislí)
Probíraná témata:
Střelba na prezidenta Klause v Chrastavě a hodnocení nálady lidí ve
společnosti, tykadla na předvolebních plakátech v Olomouckém kraji, rozpočtové určení daní –
výpadek daní se ročně zvyšuje, čerpání dotací a financování kraje, rekonstrukce Přerovského letiště,
boj s nezaměstnaností v kraji, vzdělávání dětí a mládeže, protipovodňová opatření v kraji, jaká bude
podpora družstevnictví, s kým byste po volbách do koalice nešli
Středa 3. 10. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
téma vysílání: obvinění náměstka Šišky a jeho jednání s firmou OK systém, přidělování zakázek na
ministerstvu, dřívější aktivity náměstka Šišky, odstoupení z postu ministra a hledání
možného nástupce
Čtvrtek 4.10. 2012
Předvolební speciál Martina Veselovského Středočeský kraj
Místo konání: čtvrtek 5. října 2012, Divadélko v Kladně
Účastníci diskuze: Josef Řihák (ČSSD), Raduan Nwelati (ODS), Helena Langšádlová (TOP 09 a
Starostové) a Pavel Jetenský (KSČM)
Probíraná témata:
Zatčení a obvinění bývalého hejtmana Ratha, představa zlepšení pohledu
na hejtmanství a práce s euro dotacemi a jejich zprůhlednění, mimořádný audit z Bruselu, poplatky u
lékaře – zpětné proplácení, udržení konkurenceschopnosti krajských nemocnic vůči soukromým
nemocnicím, hodnocení konkurzů na vedení škol, dořešení intergované dopravy v kraji v součinnosti i

s Prahou, výstavba bytů v areálu Poldy Kladno,
investorů, s kým byste po volbách do koalice nešli

nová

pracovní místa v kraji – získání nových

Pátek 5. 10. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Jiří Raboch, předseda České psychiatrické společnosti
téma vysílání: úroveň psychiatrické péče v ČR, snaha Ministerstva zdravotnictví o získání
evropských dotací na zlepšení psychiatrické péče a zřízení pracovní skupiny
odborníků, která posoudí, na co by se získané peníze použily
Pondělí 8.10. 2012
Předvolební speciál Martina Veselovského Jihomoravský kraj
Místo konání: úterý 9. října 2012, Ostopovice u Brna
Účastníci diskuze: Michal Hašek (ČSSD), Vojtěch Adam (KSČM), Jiří Crha (ODS), Stanislav Juránek
(KDU-ČSL) a Jan Vitula (TOP 09 a Starostové)
Probíraná témata:
Případná spolupráce po volbách, postoj jednotlivých stran ke zrušení plánu
územního rozvoje Jihomoravského kraje Nejvyšším správním soudem, vybudování dopravní
infrastruktury, výstavba domovů pro seniory, výstavba nových rychlostních silnic na jihu Brna, plán na
výstavbu sociálních bytů, snížení ceny elektřiny, vyřešení dopravy i v součinnosti s rakouskou stranou
a zamezení tranzitní dopravy přes některé obce
Úterý 9.10. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Karolína Peak, místopředsedkyně vlády, LIDEM
téma vysílání: audit na kauzu Centrálního registru aut, jeho fungování je stále s chybami, problém
korupce a zatýkání vysoce postavených politiků – podpora speciálního
protikorupčního týmu, přijetí balíčku úspor – šetření především v oblasti státní
správy
Středa 10. 10. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Edvard Sequens, energetický expert
téma vysílání: vyřazení francouzské firmy ze soutěže na dostavbu Temelína a dostavba dalších dvou
bloků elektrárny
Čtvrtek 11.10. 2012
Dvacet minut Radiožurnálu
host: Jan Macháček, ekonomický odborník týdeníku Respekt
téma vysílání: finanční směřování České republiky a EU zákon o rozpočtové odpovědnosti, princip
nezávislého centrálního bankovnictví, zásahy Evropské centrální banky, postoj
Německa a finanční nestabilita některých evropských států, eventuální rozpad
Eurozóny – hodnocení Řecké ekonomiky

Statistické rozdíly předpokladů a výsledků volebních preferenci stran, které byly určující pro
účast v pořadu Předvolební speciál:
Zlínský kraj
Gazdík

Stanislav Mišák (ČSSD) Libor Lukáš (ODS), Jiří Čunek (KDU-ČSL), Petr
(koalice Starostů a TOP09) a Ivan Mařák (KSČM)

Zlínský kraj předpoklad
ČSSD
21.2%
ODS
20.6%
KDU-ČSL
12.5%
TOP 09 +Starostové
12.1%
KSČM
11.6%

Zlínský kraj konečný výsledek
ČSSD
21.73%
KDU-ČSL
18.31%
KSČM
16.08%
TOP 09+Starostové
10.9%
ODS
9.49%

SPOZ
Pardubický kraj

Petr Tupec (ODS), Martin Netolický (ČSSD), Jaroslav Zedník
(TOP09 a Starostové pro Pardubický kraj), Václav Snopek
(KSČM), Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj)

Pardubický kraj předpoklad
ODS
21%
ČSSD
18 %
Koalice pro Pardubice 11%
KSČM
11%
TOP 09+Starostové
12%

Jihočeský kraj

7.21%

Pardubický kraj výsledek
ČSSD
21.31%
KSČM
18.86%
Koalice pro Pardubice 17.74%
ODS
10.9%
TOP 09+Starostové
6.25%
SPOZ
5.31%

Jiří Zimola (ČSSD),Tomáš Jirsa (ODS), Petr Braný (KSČM), Zdeněk Bezecný
(TOP 09 a Starostové pro Jihočeský kraj) a Luboš Průša (Jihočeši 2012)

Jihočeský kraj předpoklad
ODS
19%
ČSSD
19%
KSČM
19%
TOP 09+Starostové
12%
Jihočeši 2012
7%

Jihočeský kraj výsledek
ČSSD
27.99%
KSČM
19.37%
Jihočeši 2012
14.57%
ODS
12.56%
TOP 09+Starostové
5%
KDU-ČSL
6.43%

Královéhradecký kraj Miloslav Plass (ODS), Lubomír Franc (ČSSD), Rudolf Cogan (TOP 09
a Starostové) a Otakar Ruml (KSČM)
Královéhradecký kraj předpoklad
ODS
23%
ČSSD
19.9%
TOP 09+Starostové
13.4%
KSČM
12%

Královéhradecký kraj výsledek
ČSSD
19.73%
KSČM
19.39%
ODS
10.62%
TOP 09+STAN
8.25%
Koalice KHK
12.7%
Východočeši
7.69%

Moravskoslezský kraj Miroslav Novák (ČSSD), David Sventek (ODS), Josef Babka (KSČM),
Vít Slováček (KDU-ČSL) a Pavol Lukša (TOP 09 a Starostové)
Moravskoslezský kraj předpoklad
ČSSD
27%
ODS
17%
KSČM
17%
KDU-ČSL
8%
TOP 09+Starostové 8%
Kraj Vysočina

Jiří Běhounek (ČSSD),Ota Benc (ODS),Jan Slámečka (KSČM), Vít Kaňkovský
(KDU-ČSL) a Ladislav Jirků (TOP 09 a Starostové)

Kraj Vysočina předpoklad
ČSSD
23.1%
ODS
17.7%
KSČM
14.8%
KDU-ČSL
12.2%
TOP 09+Starostové
10.9%
Ústecký kraj

Moravskoslezský kraj výsledek
ČSSD
27.4%
KSČM
22.78%
ODS
9.92%
KDU-ČSL
8.6%
Nezávislí
5.72%

Kraj Vysočina výsledek
ČSSD
29.26%
KSČM
19.57%
KDU-ČSL
12.33%
ODS
10.29%
Pro Vysočinu
6.38%
TOP 09+Starostové
5.05%

Jana Vaňhová (ČSSD), Oldřich Bubeníček (KSČM), Vladislav Raška (ODS),
Jiří Zelenka (Severočeši.cz) a Karola Haasová (TOP 09 a Starostové)

Ústecký kraj předpoklad
ĆSSD
21.4%
KSČM
16.2%
ODS
15.1%
Severočeši.cz
8.5%
TOP 09+Starostové 7.4%

Karlovarský kraj

Ústecký kraj výsledek
KSČM
25.26%
ČSSD
16.13%
Severočeši.cz
12.02%
ODS
9.68%
Hnutí PRO!kraj
8.15%

Josef Novotný (ČSSD), Petr Šindelář (ODS), Jaroslav Borka (KSČM) a Petr
Kulhánek (TOP 09 a Starostové)

Karlovarský kraj předpoklad
ČSSD
22.9%
ODS
18.5%
KSČM
16.7%
TOP 09+Starostové
11.1%

Karlovarský kraj výsledek
KSČM
22.98%
ČSSD
22.73%
ODS
9.79%
Hnutí za harm.rozvoj 9.09%
TOP 09+Starostové
7.28%

Liberecký kraj Stanislav Mackovík(KSČM),Lenka Kadlecová (ČSSD),Vladimír Richter (ODS),
Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), Jiří Kočandrle (TOP 09 a
Starostové)
Liberecký kraj předpoklad
KSČM
19.2%
ČSSD
19.1%
ODS
14.9%
Starostové pro LBK
8.5%
TOP 09+Starostové 8.4%
Plzeňský kraj

Jiří Pospíšil (ODS), Milan Chovanec (ČSSD), Karel Šídlo (KSČM), Pavel Šídlo
TOP 09 a Starostové), Josef Baxa (SPO Zemanovci)

Plzeňský kraj předpoklad
ODS
25%
ČSSD
24.6%
KSČM
13.6%
TOP 09+Starostové
9.5%
SPO Zemanovci
6.7%
Olomoucký kraj

Plzeňský kraj výsledek
ODS
26.48%
ČSSD
24.89%
KSČM
20.93%
TOP 09+Starostové
5.5%

Jiří Rozbořil (ČSSD), Markéta Záleská(ODS), Alexandr Černý (KSČM), Bořivoj
Šarapatka (TOP 09 a Starostové), Jana Zwyrtek Hamplová (Nezávislí)

Olomoucký kraj předpoklad
ČSSD
24.3%
ODS
17.7%
KSČM
16.3%
TOP 09+Starostové
10,4%
Nezávislí
8.4%
Středočeský kraj

Liberecký kraj výsledek
Starostové pro LBK
22.21%
KSČM
17.89%
Změna pro LBK
16.85%
ČSSD
13.05%
ODS
9.26%

Olomoucký kraj výsledek
ČSSD
26.7%
KSČM
22.82%
Koal.pro OLK
11%
ODS
10.91%
TOP 09+STAN
6.16%

Josef Řihák (ČSSD), Raduan Nwelati (ODS), Helena Langšádlová (TOP 09 a
Starostové) a Pavel Jetenský (KSČM)

Středočeský kraj předpoklad
ČSSD
20.5%
ODS
20.2%
TOP 09+Starostové
12.8%
KSČM
9.4%

Středočeský kraj výsledek
ČSSD
21.79%
KSČM
20.57%
ODS
18.32%
TOP 09+Starostové
11.71%

Jihomoravský kraj

Michal Hašek (ČSSD), Vojtěch Adam (KSČM),JiříCrha(ODS),
Stanislav Juránek (KDU-ČSL) a Jan Vitula (TOP 09 a Starostové)

Jihomoravský kraj předpoklad
ČSSD
26.4%
KSČM
13.9%
ODS
11.6%
KDU-ČSL
11.9%
TOP 09+Starostové
8.9%

Jihomoravský kraj výsledek
ČSSD
27.1%
KSČM
18.65%
KDU-ČSL
17.3%
ODS
9.21%
TOP 09+Starostové
5.86%

Shrnutí:
Český rozhlas se po konzultaci s realizátorem předvolebních výzkumů rozhodl nastavit hranici pro
pozvání zástupců politických stran a uskupení v krajích do diskusí přenášených ČRo 1 Radiožurnálem tak, že do diskuse jsou zváni ti, kdo by v době konání výzkumu s 90%
pravděpodobností překročili 5% hranici potřebnou pro vstup do krajského zastupitelstva.
Z hlediska výsledků podzimních Voleb 2012 vykazovaly předvolební preference velké odchylky od
konečného procentuálního určení výsledků, a to tak, že přesahoval průměrnou statistickou chybu
V některých případech se do diskusního pořadu Předvolební speciál Martina Veselovského dostal
zástupce strany, která v konečném výsledku nepřesáhla danou hranici 5%, jednalo se o seskupení
TOP 09 + Starostové a to v Moravskoslezském, Ústeckém a Libereckém kraji, a v Plzeňském kraji se
diskuse zúčastnila strana SPO Zemanovci, která ve výsledném hodnocení na 5% rovněž nedosáhla.
Naopak některé strany, hnutí a seskupení, které příležitost prezentovat svůj volební program
v diskusním Předvolebním speciálu nedostaly, hranici 5% přesáhly. Jmenovitě se jedná o :
Pardubický kraj
Jihočeský kraj
Královéhradecký
Moravskoslezský kraj
Kraj Vysočina
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Olomoucký kraj

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
KDU-ČSL
Koalice KHK(Koalice pro Královéhradecký kraj)
Východočeši
Nezávislí
Pro Vysočinu
Hnutí PRO!kraj
Hnutí za harm.rozvoj
Změna pro LBK
Koal.pro Olomoucký kraj

5.31%
6.43%
12.7%
7.69%
5.72%
6.38%
8.15%
9.09%
16.85%
11%

Z těchto výsledků je zřejmé, že použitý model pro odhad volebních výsledků má vysokou
nespolehlivost (např. v případě Libereckého kraje odhad nepřisoudil ani 5% straně změna pro LBK,
zatímco reálný výsledek byl 16,85%). Navrhuje se proto vyzvat provozovatele k podání vysvětlení
tohoto signifikantního rozporu odhadu a reality.

Český rozhlas / Český rozhlas 2 Praha
Jak to vidí
Pravidelný dlouholetý pořad Jak to vidí … připravují redaktoři Zita Senková a Vladimír Kroc.
.
Hosty pořadu jsou uznávané osobnosti z nejrůznějších oblastí politického, vědeckého,kulturního a
společenského života, které komentují aktuální dění ve svých oborech, ale hovoří také o svém vztahu
k věcem všedním a každodenním, vyjadřují svůj občanský názor na aktuální dění ve společnosti,
které je i mimo jejich odbornost.

Pořad je vysílán každý všední den v 8:30 hodin a reprízován vždy tentýž den ve 23:05 hodin.

Hosté pořadu Jak to vidí … z období 10. září – 11. října 2010:

DEN

DATUM

HOST

pondělí

10. září

Josef Baxa,předseda
Nejvyššího správního soudu

úterý

11. září

Tomáš Halík, profesora
Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a prezidenta
České křesťanské akadem

středa

12. září

Václav Cílek, geolog a
spisovatel

čtvrtek

13. září

Jiří Hlaváč, hudební
skladatel, pedagog a
publicista

Pátek

14. září

pondělí

17. září

Ivan Hoffman, komentátor
Deníku a spolupracovník
ČRo

úterý

18. září

Daniel Herman, ředitel
Ústavu pro studium
totalitních režimů

středa

19. září

Zdeněk Velíšek,
moderátor, redaktor a
tlumočník

čtvrtek

20. září

Ivan Kraus, spisovatel

pátek

21. září

Pavel Kosatík, spisovatel

pondělí

24. září

Ivan Hoffman, komentátor
Deníku a spolupracovník
ČRo

úterý

25. září

David Mareček, ředitel
České filharmonie

středa

26. září

Michal Pavlata, herec a
publicista

čtvrtek

27. září

Jiřina Šiklová, socioložka

pátek

28. září

Eduard Stehlík, historik
Vojenského historického
ústavu

pondělí

1. října

Ivan Hoffman, komentátor
Deníku a spolupracovník
ČRo

úterý

2. října

Ilona Švihlíková, vedoucí
katedry mezinárodních
vztahů VŠMVV

středa

3. října

Vladimír Beneš, přednosta
Neurologické kliniky

Cyril Höschl, psychiatr a
pedagog

Ústřední vojenské
nomocnice
čtvrtek

4. října

Richard Hindls, rektor
Vysoké školy ekonomické

pátek

5. října

Václav Malý, pomocný
biskup pražský

pondělí

8. října

Josef Baxa,předseda
Nejvyššího správního soudu

úterý

9. října

Jan Petránek, komentátor

středa

10. října

Tomáš Halík, profesora
Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a prezidenta
České křesťanské akadem

čtvrtek

11. října

Václav Cílek, geolog a
spisovatel

Pondělí 10. září 2012
Jak to vidí - host Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu, redaktorka Zita Senková
témata: odvolání ředitele Národního divadla
vystoupení Davida Ratha ve Sněmovně
řešení případů na cti utrhání
vzpomínka na JUDr. Motejla
Úterý 11. září 2012
Jak to vidí - host Tomáš Halík, profesora Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prezidenta
České křesťanské akademie, redaktor Vladimír Kroc
témata: posouzení 11. září 2001 s odstupem několika let
hodnocení projevu Petra Nečase při zahájení Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně (dalajlámismus, Pussy Riot..)
o úmrtí duchovního římskokatolické církve, bývalého milánského biskupa
kardinála Martini
Středa 12. září 2012
Jak to vidí - host Václav Cílek, geolog a spisovatel, redaktorka Zita Senková
témata: dopady sucha na úrodu v celém světě, ale i u nás
přívalové deště, bleskové sucho – nové pojmy v počasí
vztah indiánů k přírodě
Čtvrtek 13. září 2012
Jak to vidí - host Jiří Hlaváč, hudební skladatel, pedagog a publicista, redaktor Vladimír Kroc
témata: kauza metylalkoholu a obecný pohled na užívání alkoholu v Čechách
odvolání ředitele Národního divadla
Jiří Bělohlávek na novém postu šéfdirigenta Symfonického orchestru
BBC
pozice české vážné hudby v zahraničí
Pátek 14. září 2012
Jak to vidí - host Cyril Höschl, psychiatr a pedagog, redaktor Vladimír Kroc
témata: metylalkoholová aféra
proč je v naší společnosti alkohol obecně tolerovanou drogou
federalizace Evropské unie z pohledu Bruselu
roztržka ve vládní koalici kvůli zvýšení daní z přidané hodnoty
Pondělí 17. září 2012
Jak to vidí - host Jan Hoffman, komentátor Deníku a spolupracovník Českého rozhlasu, redaktor
Vladimír Kroc

témata: metylalkoholová aféra, prohibice
odvolání ředitele Národního divadla a pověření vedení ND ekonomického
náměstka MK
pozice ministryně kultury Hanákové, o postu ministra kultury obecně
film Nevinnost muslimů, který stojí za nepokoji v arabském světě
důvody rozkolů v ODS
exekuce a dohled nad exekutory
Úterý 18. září 2012
Jak to vidí - host Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, redaktorka Zita
Senková
témata: otevření výstavy v Bratislavě „Totalita v Evropě“
skartace totalitních materiálů v Německu
odstoupení kandidáta na prezidenta Jana Švejnara
plánovaná návštěva Izraele
návštěva papeže v Libanonu
Středa 19. září 2012
Jak to vidí - host Zdeněk Velíšek, moderátor, redaktor a tlumočník, redaktorka Zita Senková
témata: otázky kolem pančovaného alkoholu se dostaly i do Evropského parlamentu
prohibice se v minulosti dotkla i Norska
reakce ve světě na amatérský film Nevinnost muslimů
90. výročí narození Emila Zátopka
Čtvrtek 20. září 2012
Jak to vidí - host Ivan Kraus, spisovatel, redaktor Vladimír Kroc
témata: dotkla se vás prohibice?
výroky premiéra Nečase k problémům Pussy Riot a zahraniční politiky státu
o filmu Nevinnost muslimů
bulvár ve Francii – fotky odhalené manželky britské prince Williema
problém lidí po 50tce najít práci
Pátek 21. září 2012
Jak to vidí - host Pavel Kosatík, spisovatel, redaktor Vladimír Kroc
témata: metylalkoholová aféra, prohibice
úroveň českých politiků
záchrana lázní Kyselka
ministryně kultury versus ředitel Národního divadla
Pondělí 24. září 2012
Jak to vidí - host Jan Hoffman, komentátor Deníku a spolupracovník Českého rozhlasu, redaktor
Vladimír Kroc
témata: konec metylalkoholové aféry, oznámení policie o výsledcích šetření
černý trh s pohonnými hmotami
90. výročí narození Emila Zátopka
situace v českém fotbale
geneticky upravené rostliny
jednání tripartity o rozpočtu Vlády
letošní předvolební billboardy jsou bez slibů
Úterý 25. září 2012
Jak to vidí - host David Mareček, ředitel České filharmonie, redaktorka Zita Senková
témata: názor na závěry vyšetřování metylalkoholové aféry
vešla v platnost reforma České filharmonie
podle průzkumu polovina Čechů nikdy nenavštívila koncert klasické hudby, co
se děje s národem muzikantů?
Středa 26. září 2012
Jak to vidí - host Michal Pavlata, herec a žurnalista, redaktorka Zita Senková
témata: dnešní den je dnem cizích jazyků, jaký je vztah hosta k jazykům

blíží se konec prohibice
aféra v českém fotbale, podvodné sázky na výsledky
situace v Národním divadle po odvolání ředitele
výročí Zlaté buly sicilské
Čtvrtek 27. září 2012
Jak to vidí - host Jiřina Šiklová, socioložka, redaktorka Zita Senková
témata: návrh zákona o tzv. předdůchodech
roste počet násilí, které jsou páchány na seniorech
předváděcí akce, na kterých jsou seniorům nuceny produkty
proč je alkohol levnější než nealko
zítra bude svátek svatého Václava
Pátek 28. září 2012
Jak to vidí - host Eduard Stehlík, historik Vojenského historického ústavu, redaktor Vladimír Kroc
témata: o studijní cestě do USA a studiích v místních archívech, objevení pozůstalosti
generála Františka Moravce, operace Okapi
práce Ústavu paměti národa na Slovensku
bitva o Stalingrad
historická role Severní Afriky za 2. světové války
Pondělí 1. října 2012
Jak to vidí - host Jan Hoffman, komentátor Deníku a spolupracovník Českého rozhlasu, redaktor
Vladimír Kroc
témata: střelba na prezidenta v Chrastavě a role prezidentské ochranky
politické a ekonomické protesty napříč Evropou
nadstandardní péče ve zdravotnictví
výročí Zlaté buly sicilské a role svatého Václava – patrona České země
Ve Švýcarsko v referendu odmítli zpřísnění protikuřáckých opatření
Úterý 2. října 2012
Jak to vidí - host Ilona Švihlíková, vedoucí katedry politických a společenských věd na Vysoké škole
mezinárodních a veřejných vztahů Praha, redaktor Vladimír Kroc
témata: veto prezidenta k technické novele penzijní reformy
druhý pilíř penzijního připojištění a důchodová reforma
Středa 3. října 2012
Jak to vidí - host Vladimír Beneš, přednosta Neurologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice,
redaktor Vladimír Kroc
témata: návštěva neurologického kongresu v Indii, střet civilizací v Indii
začlenění migrantů dlouhodobě žijících do systému zdravotního pojištění
používání českého jazyka a snaha o purismus jazyka
vliv alkoholu na lidské tělo
nadstandardní péče v nemocnicích

Čtvrtek 4. října 2012
Jak to vidí - host Richard Hindls, rektor Vysoké školy ekonomické, redaktor Vladimír Kroc
témata: metodika předvolebních průzkumů a jejich vliv na rozhodování voličů
srovnávání krajů ( rok 2011 a 2012) z hlediska průměrných platů, výše
nezaměstnanosti, výše důchodů
zavedení indexu stáří – posun na 65 let, dle EU
vztah k alkoholu z hlediska krajů
dnešní výročí založení Divadla Járy Cimrmana
Pátek 5. října 2012

Jak to vidí - host Václav Malý, pomocný biskup pražský, redaktor Vladimír Kroc
témata: přejmenování letiště Ruzyně na Letiště Václava Havla
50. výročí Vatikánského koncilu - co bylo jeho cílem
pomoc sociálně slabým obyvatelům
věznění ruské hudební skupiny Pussy Riot
současné kulturní postřehy
Pondělí 8. října 2012
Jak to vidí - host Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu, redaktor Vladimír Kroc
témata: pohled na novelu zákona o svobodném přístupu k informacím
principy při rozhodování Nejvyššího správního soudu
kritéria při výběru kandidátů na soudce pro Nejvyšší správní soud
cesty ke zvýšení důvěryhodnosti justice
Úterý 9. října 2012
Jak to vidí - host Jan Petránek, komentátor, redaktor Vladimír Kroc
témata: uvedení Jana Petránka do síně slávy na Prix Bohemia v Poděbradech
rekapitulace světového pohledu na uplynulých 9 měsíců v ČR
Americké volby a jejich dosavadní průběh
kauzy – střelba na prezidenta a metanolová aféra
volby v Gruzii
Středa 10. října 2012
Jak to vidí - host Tomáš Halík, profesora Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prezidenta
České křesťanské akadem, redaktor Vladimír Kroc
témata: kauza papežova komorníka
hodnocení návštěvy Vatikánu
střelba na prezidenta v Chrastavě
polemiky mezi představiteli krajních táborů v českém katolictví
Čtvrtek 11. října 2012
Jak to vidí - host Václav Cílek, geolog a spisovatel, redaktorka Zita Senková
témata: stagnace města Budapešť, návštěva Maďarska s americkými studenty
současné zemědělství
snížení soběstačnosti ČR po vstupu do EU
putování Čechami po stopách J.W. Goetha
Mayský kalendář a datum 21.12. 2012

Český rozhlas / regionální stanice Českého rozhlasu
Vizitky kandidátů
Na všech regionálních programech Českého rozhlasu byly odvysílány tzv. Vizitky kandidátů.
Představeni byli všichni kandidáti do Krajských voleb 2012 a rovněž všichni kandidáti do Senátu.
Každý kandidát byl krátce představen – za jakou stranu kandiduje, kolik ta která strana získala
v minulých volbách procent, jaká je profese kandidáta a poté každý dostal minutu na to, aby představil
svůj volební program
Jelikož dostali ve vysílání stejný prostor zástupci všech stan, ucházejících se o přízeň voličů, lze říci,
že tímto provozovatel veřejnoprávního vysílání naplnil svoji úlohu nestrannosti, vyváženosti a
názorové plurality .
Součástí předvolebního vysílání na programu Český rozhlas 1 Radiožurnál bylo zařazování krátkých
informací pro posluchače – voliče, které byly většinou nazvány Volební kuchařka.

Přehled samostatně odvysílaných příspěvků, které se jakkoliv týkaly Voleb 2012.

Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál
Přehled odvysílaných informací, určených voličům.
27. srpna 2012 v 09:13 hodin
27. srpna 2012 v 20:58 hodin
5. října 2012 v 05:00 hodin
8. října 2012 v 03:48 hodin
9. října 2012 v 08:27 hodin
11. října 2012 v 16:28 hodin
11. října 2012 v 10:51 hodin
12. října 2012 v 01:31 hodin
13. října 2012 v 13:50 hodin
18. října 2012 v 07:37 hodin

Voliči si mohou ověřit svá jména v seznamech
pro podzimní volby
Volbám budou více vládnout krajská témata,
domnívá se ředitel Factum Invenio
Lidé mají poslední možnost písemně požádat o
voličský průkaz
Volební kuchařka: Jak správně odevzdat svůj
hlas
Volební kuchařka: Hlasovací lístky by vám měly
přijít nejpozději dnes
Hlasovací lístky jsou větší než obálky. Dostat je
dovnitř dalo úřednicím zabrat
O 27 míst senátorů se letos uchází 233
kandidátů
Volební kuchařka: Jak se sčítají hlasy a kdy
budou známé výsledky
SLEDOVALI JSME ONLINE: Volby do třinácti
krajů a třetiny Senátu pokračují druhým dnem
Volební kuchařka: Sečtení hlasů ve 2. kole
senátních voleb bude otázkou jen několika hodin

