Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1
Pressklub - Ptáme se za vás
Moderátor pořadu Luboš Xaver Veselý si do svého diskusního pořadu Pressklub - Ptáme se za vás
zve politiky, manažery, podnikatele a další hosty, společně pak rozebírají aktuální témata, která
zajímají posluchače.
Pressklub je vysílán v pátek od 18:30 do 19:00, sobotu a neděli vždy od 17.00 do 17.30 hodin.

Přehled hostů pořadu Pressklub (14. 9. – 7. 10. 2012):

DEN

DATUM

HOST

pátek

14. září

Jan Veleba, předseda
České agrární komory

sobota

15. září

Petr Fiala, ministr školství

neděle

16. září

Janek Ledecký, zpěvák

pátek

21. září

Radek John, předseda Věcí
veřejných

sobota

22. září

Petr Bendl, ministr
zemědělství

neděle

23. září

Tomáš Töpfer, senátor,
herec, ředitel divadla

pátek

28. září

MUDR. Jan Cimický,
psychiatr

sobota

29. září

Jaroslav Kubera, senátor,
primátor Teplic

neděle

30. září

Jan Fischer, kandidát na
prezidenta republiky

pátek

5. října

Michal Hašek, hejtman JM
kraje

sobota

6. října

Petr Lessy, bývalý policejní
prezident

neděle

7. října

Jiří Paroubek, předseda
LEV 21

Pátek 14. 9. 2012
host pořadu:
Jan Veleba, předseda České agrární komory
téma pořadu: dopad metylalkoholové aféry nejen na zemědělce, jaký byl letošní rok pro zemědělce,
pohled Agrární komory na nový fenomén farmářské trhy, pohled na českou politiku –
nespokojenost lidí s politikou, sám právě vstupuje do aktivní politiky - jako
nezávislý kandiduje do Senátu, lidé vyžadují změnu – při volbách by měli přijít
noví lidé, jinak hrozí, že lidé půjdou do ulic, pohled na zvýšení DPH,usiluje o
návrat morálky do politiky

Sobota 15. 9. 2012
host pořadu:
Petr Fiala, ministr školství
téma pořadu: Státní maturity, jejich nová forma, čerpání evropských dotací ve školství – řešení
operačních programů, nemožnost vyčerpání všech peněz z důvodu chybných kroků
v minulosti, mzdy učitelů, názor na odvolání policejního prezidenta, vyslovení názoru
na negativní jevy v politice, postoj ke sportu a vzpomínka na olympiádu, případná
možnost ji pořádat v ČR
Neděle 16. 9. 2012
host pořadu:
Janek Ledecký, zpěvák
téma pořadu: postoj k církevním restitucím, zákon o vyrovnání se s církvemi – nesouhlas s tímto
krokem vlády, plánované hudební akce
Pátek 21. 9. 2012
host pořadu:
Radek John, předseda Věcí veřejných
téma pořadu: Metylalkoholová aféra, vyšetření možné zodpovědnosti, odvolání policejního
prezidenta, novinářská minulost Radka Johna
Sobota 22. 9. 2012
host pořadu:
Petr Bendl, ministr zemědělství
téma pořadu: Kauza metylalkoholu – rozbor aféry z pohledu hosta, prohibice, opatření po vyšetření
případu metylalkoholu, případ Středočeského hejtmanství – některé podněty, členství
v ODS – rebelové ve straně, řešení problémů jednoty ve straně, hudební činnost
hosta
Neděle 23. 9. 2012
host pořadu:
Tomáš Töpfer, senátor, ředitel divadla, herec
téma pořadu: Nová pozice ředitele divadla Na Vinohradech – nový repertoár, chod divadla, nové
směřování, volby do Senátu – opakovaně se bude ucházet o křeslo senátora,
změny v politice – například přímá volba prezidenta, názor na současný pohled lidí na
politické dění, nejednotnost politiků ODS na zvyšování daní, hodnocení práce
ministryně kultury za její rozhodnutí
Pátek 28. 9. 2012
host pořadu:
Jan Cimický, psychiatr
téma pořadu: Metylalkoholová aféra z pohledu psychiatra, alkoholismus, o závislostech obecně a
abstinenčních příznacích
Sobota 29. 9. 2012
host pořadu:
Jaroslav Kubera, senátor za ODS, primátor Teplic
téma pořadu: Nechce dělat negativní kampaň – útoky na protikandidáty, situace uvnitř ODS,
problémy české společnosti jsou odrazem politického působení, prolínání byznysu s
politikou, ústup ODS z pozic průhledné a srozumitelné politiky a podlehnutí náladám –
potřeba kultivovat politiku. Propojení „kmotrů“ s politikou, vyčistit stranu, rebelové ve
straně, o případném pádu vlády, osobní sympatie v politice, daně a prominutí daní ze
strany MF. Prohibice a případ metanové aféry, téma kouření
Neděle 30. 9. 2012
host pořadu:
Jan Fischer, kandidát na prezidenta republiky
téma pořadu: Prezidentská kandidatura, hlavní priority při případném vítězství, podpora silné a
odolné ekonomiky, vláda práva, odpovědnost politice a politiků a národní zájmy –

zahraniční politika, prezident musí umět využít své pravomoci, komentář k postojům
Václava Klause vůči vládě, umět prosazovat své názory
Pátek 5. 10. 2012
host pořadu:
Michal Hašek, místopředseda ČSSD, hejtman Jihomoravského kraje
téma pořadu: Výkon funkce hejtmana, co se podařilo a nepodařilo v kraji, otevření webu
s připomínkami lidí k práci v kraji, metanolová aféra v JM kraji – možnost
bezplatného testování, soukromá půjčka od biskupa Čs. církve husitské, financování
na jižní Moravě, odpouštění daní MF
Sobota 6. 10. 2012
host pořadu:
Petr Lessy, ministr zemědělství
téma pořadu: Pozici policejního prezidenta, o důvěře lidí v polici, právní čin pomluvy – hodnocení,
obvinění, které bylo vůči němu vzneseno, doznívající metanolová kauza
Neděle 7. 10. 2012
host pořadu:
Jiří Paroubek, předseda Národních socialistů - LEV 21
téma pořadu: Chyběla politická diskuze, především živější debaty na ČT, o předvolebních
akcích, které u Národních socialistů byly skromnější, berou ji jako přípravu na
parlamentní volby, výhrou by bylo, aby se dostali do zastupitelstev nebo do 2.
kola senátních voleb
o útoku na prezidenta Klause, manželka pana Paroubka vydává knihu Davida Ratha,
o obvinění Ratha, prezidentská kandidatura a prezidentští kandidáti

