Provozovatel:

11 TV production, s.r.o.
IČ 26459981
Tererova 2135/17
14900 Praha 415

Program:

Metropol TV

Druh vysílání:

Televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů

Věc:

Monitoring televizního vysílání před a v průběhu krajských
a senátních voleb 2012

Obsah vysílání programu Metropol TV byl analyzován v rámci širší série analýz vysílání
v době před volbami do krajských zastupitelstev a třetiny senátu (ve dnech 12. a 13. října
2012). Obsah vysílání byl hodnocen zejména z hlediska vyváženosti informování
v souvislosti s volbami.

Informace o záznamu
Záznam vysílání programu Metropol TV byl vyžádán od provozovatele dopisem č. j.
9462/2012/O (doručeným 26. 10. 2012). Žádost se týkala veškerých zpravodajských,
publicistických a diskusně-politických pořadů odvysílaných ve dnech 1. až 13. 10. 2012
v čase od 16:00 hodin do 20:00 hodin. Záznam byl doručen 9. 11. 2012 na externím disku
v podobě veškerého obsahu vysílání v požadovaných dnech od cca. 15:55 hodin do cca. 20:55
hodin. Relevantní pořady byly následně vybrány na základě televizního programu.

Analýza
Lze konstatovat, že zpravodajství televize Metropol se až na výjimky vyhýbá politicky
konfliktním tématům. O bytostně politických záležitostech je informováno velice stručně a
věcně. Většina příspěvků se věnuje kulturním, společenským či sportovním akcím a

oborovým setkáním, případně investičním nebo sociálně-kulturním aktivitám magistrátu a
radnic jednotlivých městských částí (slovo přitom většinou dostávají zástupci magistrátu či
radnic jednotlivých městských částí jakožto reprezentanti investora, zřizovatele nebo
organizátora).
Krajské politiky se v monitorovaném období týkal pouze jeden příspěvek. 1. 10. 2012 byla
několikrát zopakována informace, že projekty, které byly pozastaveny po zatčení
středočeského ex-hejtmana Davida Ratha obviněného z korupce, se znovu rozjedou. Jedná se
o příspěvek, v němž moderátorka čte základní fakta k události, přičemž zdůrazňuje spor
současného vedení kraje s opozicí, zatímco obrazová složka nabízí ilustrační záběry.
Příspěvek přitom nezakládá jakékoliv podezření z nedodržení zásad objektivity a vyváženosti.
Je zřejmé, že zpravodajství vychází prakticky výhradně ze servisu zpravodajských agentur a
tiskových zpráv (které jsou často impulzem k natočení obrazových příspěvků), nikoliv vlastní
investigativní činnosti. Poměrně velké množství příspěvků týkajících se investičních a
sociálně-kulturních aktivit magistrátu a radnic jednotlivých městských částí tak lze vysvětlit
nedostatkem jiných zajímavých místně relevantních událostí a také dobrým PR na straně
města. To, že se pak v těchto příspěvcích vyjadřují političtí činitelé nebo úředníci je logickým
důsledkem témat těchto příspěvků. Zároveň je však tím pádem nelze považovat za apolitické
informace, jelikož i za na první pohled zcela nevinnou sociálně-kulturní událostí se může
skrývat politický konflikt. Není však samozřejmě možné lpět na čistě formální vyváženosti, i
když opozice nemůže k věci vyjádřit žádný relevantní protikladný postoj. Nezbývá tedy než
věřit, že nebyla zatajena žádná podstatná informace, případně se spolehnout na institut práva
na odpověď. Je nutné dodat, že v příspěvcích zásadně není uváděna stranická příslušnost
hovořících či zmiňovaných politiků.
Určitý podíl příspěvků s tématem investičních a sociálně-kulturních aktivit magistrátu a
radnic jednotlivých městských lze vysvětlit povahou komunálního zpravodajství. V případě
pořadů Městská část Praha 10 a Městská část Praha 6 (vysílaných například 7. 10. 2012 od
17:30, resp. 19:22 hodin) však tvoří tyto příspěvky takřka 100 %. Jak bylo uvedeno výše,
příspěvky, které se týkají aktivit radnice, je nutné považovat za politické. Vzhledem k tomu,
že v těchto příspěvcích (a potažmo i v celku vysílaného programu) dostávají slovo pouze
zástupci příslušných radnic (případně magistrátu) vyvstává podezření z porušení ustanovení §
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., který provozovatelům ukládá zajistit, aby ve

zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována
žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin
veřejnosti. Svou povahou se dotyčné zpravodajské pořady blíží některým silně jednostranným
radničním periodikům, ovšem v audiovizuálním provedení. Existuje tedy i eventualita, že jsou
dodávány příslušnými radnicemi, případně, že je provozovatel vyrábí na zakázku těchto
radnic.
1. 10. 2012
16:00 – Zprávy


Z analýzy, kterou si nechal vypracovat radní Lukáš Manhart, vyplývá, že Praha ročně
utratí zbytečně za externí právní služby desítky milionů korun (nejsou jmenovány žádné
politické strany, týká se pouze závěrů analýzy a toho, co do budoucna změní)



Projekty, které byly pozastaveny po zatčení středočeského ex-hejtmana Davida
Ratha obviněného z korupce, se znovu rozjedou (informace o rozhodnutí krajských
zastupitelů na posledním jednání, doplněná o stanovisko opozice, která míní, že
ČSSD zatěžuje schvalováním tendrů na poslední chvíli rozpočet, což ČSSD odmítá
s tím, že se jedná především o opravy silnic)



Předseda Senátu vyhlásil termín prvního kola přímé volby prezidenta



Třídenní výluka linky A pražského metra se obešla bez komplikací



Den otevřených dveří v tunelovém komplexu Blanka

17:00 – Zprávy


Do dnešní půlnoci se mohou hlásit zájemci o post generálního ředitele Dopravního
podniku hlavního města Prahy



Premiér Petr Nečas na oficiálním zahájení akademického roku na České zemědělské
univerzitě pronesl, že stát nemá v budoucnu podporovat vysokoškolské studenty, kteří na
studium nemají dostatečné schopnosti (příspěvek obsahuje úryvky projevů Petra Nečase a
pražského primátora Bohuslava Svobody, k dle něj potřebným změnám struktury
vysokých škol se vyjadřuje i ministr školství Petr Fiala)



Mezinárodní den seniorů na Praze 6 (hovoří mimo jiné starostka dané městské části
Marie Kousalíková, přičemž není uvedena stranická příslušnost)

18:00 – Zprávy


Z domu v pražské Lucemburské ulici se po poledni odloupla omítka a zasáhla nemluvně
v kočárku



V Roosveltově ulici byla slavnostně odhalena pamětní deska generála Webera



Předseda Senátu vyhlásil termín prvního kola přímé volby prezidenta

19:00 – Zprávy


Z analýzy, kterou si nechal vypracovat radní Lukáš Manhart, vyplývá, že Praha ročně
utratí zbytečně za externí právní služby desítky milionů korun (viz. výše)



Poznatky z Žofínského fóra věnovaného stavebnictví



Finálový večer projektu Talent La Sophia 2012



Do dnešní půlnoci se mohou hlásit zájemci o post generálního ředitele Dopravního
podniku hlavního města Prahy

20:00 – Zprávy


Z analýzy, kterou si nechal vypracovat radní Lukáš Manhart, vyplývá, že Praha ročně
utratí zbytečně za externí právní služby desítky milionů korun (viz. výše)



Unie výrobců a dovozců lihovin spustí web Certifikacelihovin.cz, kde bude možné
dohledat certifikáty o původu lihovin



Z domu v pražské Lucemburské ulici se po poledni odloupla omítka a zasáhla nemluvně
v kočárku



Předseda Senátu vyhlásil termín prvního kola přímé volby prezidenta



Do dnešní půlnoci se mohou hlásit zájemci o post generálního ředitele Dopravního
podniku hlavního města Prahy



V neděli měli lidé poslední šanci vidět Zlatou bulu sicilskou



Projekty, které byly pozastaveny po zatčení středočeského ex-hejtmana Davida Ratha
obviněného z korupce, se znovu rozjedou (viz. výše)



Premiér Petr Nečas na oficiálním zahájení akademického roku na České zemědělské
univerzitě pronesl, že stát nemá v budoucnu podporovat vysokoškolské studenty, kteří na
studium nemají dostatečné schopnosti (viz. výše)



Poznatky z Žofínského fóra věnovaného stavebnictví

2. 10. 2012
16:00 – Zprávy


Pražští policisté hledají muže, který měl napadnout nožem mladíka



Pracovníci akademie věd ČR mají možnost využít služeb firemní školky



Memoriál dr. Františka Kohouta



Začala oprava Střeleckého ostrova (zdroj vizualizací MČ Praha 1)

17:00 – Zprávy


Metadonové centrum Drop-In se stěhuje z mobilního pracoviště u Hlavního nádraží zpět
na Prahu 1



Pražané mohou odevzdat alkohol neznámého původu na Ústřední čistírně odpadních vod



Odhalení pamětní desky genmjr. letectva Františka Webera (o důvodech umístění desky
hovoří místostarosta MČ Praha 6, bez uvedení stranické příslušnosti)



Hasičská soutěž ve vyprošťování z vozidel (Memoriál dr. Františka Kohouta)



Bezdomovkyně napadla na ruzyňském letišti nožem strážníka

18:00 – Zprávy


Umístění semaforů na magistrále se osvědčilo (tlumočení závěrů průzkumu a plánů
vedení města)



Pražští policisté hledají muže, který měl napadnout nožem mladíka



Odhalení pamětní desky genmjr. letectva Františka Webera (viz. výše)



Dny Podyjí v Praze

19:00 – Zprávy


Pražané mohou odevzdat alkohol neznámého původu na Ústřední čistírně odpadních vod



Otevření fitness parku ve středisku Ratoslest



Multimediální hudební festival Proudy 2012



Bezdomovkyně napadla na ruzyňském letišti nožem strážníka



Do výběrového řízení na post generálního ředitele DPP se přihlásilo 51 zájemců

20:00 – Zprávy


Koleje Jižního města ožily festivalem



Autobus Drop-In se vrací na Prahu 1



S pochybným alkoholem do čističky



Memoriál dr. Františka Kohouta



Umístění semaforů na magistrále se osvědčilo (viz. výše)



Petice za záchranu koupaliště na Lhotce (hovoří mluvčí MČ Praha 4, že MČ není
majitelem objektu a nemá žádnou moc majitele donutit, aby koupaliště otevřel, následně
deklaruje snahu MČ koupaliště odkoupit)



Bezdomovkyně napadla na ruzyňském letišti nožem strážníka



Do výběrového řízení na post generálního ředitele DPP se přihlásilo 51 zájemců



Požár v domě v Záběhlicích



Shoda pražských radních na nutnosti novelizovat vyhlášku stanovující pravidla pro
provoz loterií a jiných hazardních her (telegrafická zpráva o závěrech jednání)



Začala oprava Střeleckého ostrova (výčet plánovaných uměn, jako zdroj vizualizací
uvedena MČ Praha 1)



Městská část Praha 2 vysadila na Náměstí Míru tabák (telegrafická zpráva o nové
výsadbě)



Otevření fitness parku ve středisku Ratoslest



Pracovníci akademie věd ČR mají možnost využít služeb firemní školky

3. 10. 2012
16:00 – Zprávy


Ministr práce a sociálních věcí dnes oznámil úmysl rezignovat kvůli kauze údajného
uplácení (moderátorka ve studiu informuje o úmyslu ministrově rezignovat a dodává
základní známá fakta o kauze)



Policie pátrá po skupině cizinců hispánského původu, která okrádá turisty



Zahájení konference Pražské dentální dny

17:00 – Zprávy


Bývalý poradce premiéra Petra Nečase Petr Joch bude pracovat jako poradce pro prvního
náměstka primátora Tomáše Hudečka



Generální oprava fasády Národního divadla úspěšně pokračuje



Křest knihy Kateřiny Cajthamlové

18:00 – Zprávy


Bývalý poradce premiéra Petra Nečase bude pracovat jako poradce pro prvního náměstka
primátora Tomáše Hudečka (moderátorka ve studiu rekapituluje, proč byl Joch odvolán a
tlumočí Hudečkovi důvody pro jeho zaměstnání)



Policie pátrá po skupině cizinců hispánského původu, která okrádá turisty



Letiště Praha zahájilo přípravu druhé a třetí etapy generální opravy hlavní ranveje



Obyvatelé Prahy 5 mohou radnici navrhnout, kam přesunout betonové květináče (radní,
bez uvedení stranické příslušnosti, popisuje jak bude probíhat přemísťování květináčů
redaktorka vícekrát opakuje, že stěhování se děje na základě četných protestů občanů)



Hokejová Sparta mění trenéra



Některé lebky objevené v kryptě pražského kostela Panny Marie Sněžné patří
františkánům zabitým davem v 17. století

19:00 – Zprávy


Slavnostního přejmenování pražského letiště na Letiště Václava Havla by se mělo
zúčastnit 500 hostů.



Veletrh sociálních a návazných služeb uspořádaný městskou částí Praha 10 (redaktorka
uvádí, že akci pořádá Praha 10, hovoří koordinátorka komunitního plánování MČ Praha
10)



Mimořádná bezpečnostní opatření kvůli fotbalovému zápasu Evropské ligy mezi Spartou
a španělským Bilbaem



Některé lebky objevené v kryptě pražského kostela Panny Marie Sněžné patří
františkánům zabitým davem v 17. století

20:00 – Zprávy


Obyvatelé Prahy 5 mohou radnici navrhnout, kam přesunout betonové květináče (viz.
výše)



Některé lebky objevené v kryptě pražského kostela Panny Marie Sněžné patří
františkánům zabitým davem v 17. století



Generální oprava fasády Národního divadla úspěšně pokračuje



Předseda dozorčí rady pražského Dopravního podniku Jiří Nouza se rozhodl rezignovat
na svou funkci (moderátorka tlumočí důvody rezignace)



Slavnostního přejmenování pražského letiště na Letiště Václava Havla by se mělo
zúčastnit 500 hostů.



Policie pátrá po skupině cizinců hispánského původu, která okrádá turisty



Bývalý poradce premiéra Petra Nečase bude pracovat jako poradce pro prvního náměstka
primátora Tomáše Hudečka (viz. výše)



Letiště Praha zahájilo přípravu druhé a třetí etapy generální opravy hlavní ranveje



Hokejová Sparta mění trenéra



Zahájení konference Pražské dentální dny



Pražská záchranka má další elektromobil



Nový ročník přehlídky designu a módy Designblok



Slavnostní představení produktových inovací

4. 10. 2012
16:00 – Zprávy


Horní Počernice mají své první dopravní hřiště (bez uvedení stranické příslušnosti hovoří
starostka MČ Praha 20 a přítomný zastupitel hl. m., které na výstavbu přispělo 1 milion
korun)



Studentský festival Jarmark



Muzejní expozice Járy Cimrmana

17:00 – Zprávy


Praha 2 nesouhlasí s navrácením rychlostního limitu 70 km/h na magistrálu (moderátorka
vyjmenovává důvody, jimiž zástupci Prahy 2 údajně argumentují proti zvýšení rychlosti)



Nové muzeum Karla Zemana



Výstava Děti obětí násilí a teroru v policejním muzeu

18:00 – Zprávy



Pražská nemocnice Na Homolce dle Nadačního fondu proto korupci tratila miliony korun
kvůli nevýhodnému provozu skladů na zdravotnický materiál (moderátorka tlumočí
poznatky fondu)



Praha 1 bojuje proti erotickým klubům v ulici Ve smečkách mimo jiné zřízením policejní
služebny v jednom z domů (hovoří starosta MČ Praha 1, bez uvedení stranické
příslušnosti, slovo dostává i jednatel majitelky domu)



Horní Počernice mají své první dopravní hřiště (viz výše)

19:00 – Zprávy


Změna trenéra HC Sparta Praha



Bezdomovec se údajně pokusil znásilnit ženu v parku v Praze 9



Divadlo Járy Cimrmana slaví 45. Narozeniny

20:00 – Zprávy


Praha 1 bojuje proti erotickým klubům v ulici Ve smečkách mimo jiné zřízením policejní
služebny v jednom z domů (viz. výše)



Nové muzeum Karla Zemana



Zahájení ankety o nejoblíbenějšího pedagoga (hovoří ministr školství a radní hl. m., bez
uvedení stranické příslušnosti)



Praha 2 nesouhlasí s navrácením rychlostního limitu 70 km/h na magistrálu (viz. výše)



Po zniku zvláštního vyšetřovacího týmu „Senior“ ubylo trestných činů páchaných na
seniorech



Z ceremoniálu přejmenování letiště se omluvil jak prezident, tak premiér (pouhá
informace o jejich nepřítomnosti)



Na Opencard se opět čeká ve frontách



Pražská nemocnice Na Homolce dle Nadačního fondu proto korupci tratila miliony korun
kvůli nevýhodnému provozu skladů na zdravotnický materiál (viz. výše)



Odstartoval Festival architektury



Horní Počernice mají své první dopravní hřiště (viz. výše)



Změna trenéra HC Sparta Praha



Muzejní expozice Járy Cimrmana

5. 10. 2012

16:00 – Zprávy


Výročí narození bývalého prezidenta Václava Havla



Veletrh řemesel na Karlově náměstí

17:00 – Zprávy


Havárie vody v Hloubětíně



Veletrh řemesel na Karlově náměstí (zmínka, že záštitu převzala radní hl. m. Alexandra
Udženija)



Kriminalisté vyšetřují útok v kanceláři v Praze 4



První česká soutěž elektromobilů



Módní přehlídky v rámci designbloku

18:00 – Zprávy


Nedávno instalovaná odpočítadla na semaforech na I. P. Pavlova byla dočasně zakryta,
jelikož nefungovala správně



Dny otevřených dveří v Centru pro nový cirkus



Módní přehlídky v rámci Designbloku

19:00 – Zprávy


Výročí narození bývalého prezidenta Václava Havla



Koncert Tap Tap

20:00 – Zprávy


Změna názvu pražského letiště po Václavu Havlovi (vyjadřují se přítomní politici, bez
uvedení stranické příslušnosti)



Ceny nadace Vize 97



Požární cvičení v budově pražského magistrátu



Havárie vody v Hloubětíně



Nedávno instalovaná odpočítadla na semaforech na I. P. Pavlova byla dočasně zakryta,
jelikož nefungovala správně



Praha zřejmě vypíše nové výběrové řízení na ředitele Pražského symfonického orchestru



Bývalý středočeský hejtman zůstane ve vazební věznici (informace, že Okresní soud pro
Prahu východ dnes zamítl jeho žádost o propuštění, jelikož se obává jeho útěku. Rath si
hodlá stěžovat u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku).



Plánovaný přílet letadla se slony pro pražskou ZOO



První česká soutěž elektromobilů



Vypsání architektonické soutěže na obnovu ostrova Štvanice (informace o podmínkách
soutěže)



Požár kamionu na pražském okruhu



Veletrh řemesel na Karlově náměstí (viz. výše)



Ozvěny Anifestu v Modřanském biografu

6. 10. 2012
17:00 – Týden v Praze (výběr příspěvků z daného týdne, vše viz. výše)


Zahájení akademického roku studentů VŠ



Praha utrácí za právní služby



Memoriál Františka Kohouta



Pamětní deska gen. Webera



Otevření fitnessparku



Hudební festival Proudy 2012



Magistrát chce zachránit koupaliště Lhotka



Pražské dentální dny



Záchranáři mají 2. elektromobil



Kosterní pozůstatky patří františkánům



Účel truhlíků v Praze 5



Designblok 2012



Otevření Muzea Karla Zemana



Dopravní hřiště v Horních Počernicích



HC Sparta má nového trenéra



Zahájení Zlatého Ámose 2012

7. 10. 2012
17:30 – Městská část Praha 10


První ostrý test změn MHD v Praze (hovoří primátor hl. m. a radní pro dopravu, bez
uvedení stranické příslušnosti)



Náborový týden sportu (hovoří zastupitel hl. m. a radní hl. m., bez uvedení stranické
příslušnosti)



Památky zdarma v Praze 10 (hovoří místostarostka MČ Praha 10, bez uvedení stranické
příslušnosti)



Bootcamp (o daném sportovišti hovoří radní Prahy 10, bez uvedení stranické příslušnosti,
koordinátorka projektu zmiňuje, že sponzorem je Praha 10)



PC kurzy na Zahradním městě (hovoří místostarosta MČ Praha 10, bez uvedení stranické
příslušnosti)



Otevření dětského cyklohřiště (hovoří místostarosta MČ Praha 10, bez uvedení stranické
příslušnosti)



Olympijské seniorské hry (hovoří místostarosta MČ Praha 10, bez uvedení stranické
příslušnosti)

19:22 – Městská část Praha 6


Jubilejní 30. ročník Hvězda 2012 (hovoří starostka a místostarosta MČ Praha 6, bez
uvedení stranické příslušnosti)



Opera v Šárce 2012 (hovoří ministr životního prostředí, bez uvedení stranické
příslušnosti)



Přednáška kardinála Dominika Duky v NTK2012 (hovoří starostka MČ Praha 6, bez
uvedení stranické příslušnosti)



Slavnostní udílení čestných občanství (hovoří starostka MČ Praha 6, bez uvedení
stranické příslušnosti)



Slavnostní koncert v bazilice sv. Markéty (hovoří starostka MČ Praha 6, bez uvedení
stranické příslušnosti)



1. Střešovické slavnosti (hovoří starostka MČ Praha 6, bez uvedení stranické příslušnosti)



Ladronkafest 2012 (hovoří starostka MČ Praha 6, bez uvedení stranické příslušnosti)



Pražská padesátka (hovoří radní MČ Praha 6, bez uvedení stranické příslušnosti)



Vernisáž výstavy Osada Baba 1932 (hovoří starostka MČ Praha 6, bez uvedení stranické
příslušnosti)



Beseda s Jiřím Ježkem (hovoří starostka MČ Praha 6, bez uvedení stranické příslušnosti)

8. 10. 2012
16:00 – Zprávy


Vedoucí orgány pražského dopravního podniku dnes jmenovali komisi, která doporučí
nejlepšího kandidáta na nového generálního ředitele podniku (moderátorka ve studiu
specifikuje složení komise a podrobnosti výběrového řízení)



Praha 10 navyšuje kapacitu ve školkách (hovoří místostarostka MČ Praha 10, bez
uvedení stranické příslušnosti)



Odhalení pomníku připomínajícího 150. výročí od založení České obce Sokolské (hovoří
zastupitel hlavního města Prahy, bez uvedení stranické příslušnosti)



Letecký speciál přivezl slonice pro pražskou ZOO

17:00 – Zprávy


Praha 10 navyšuje kapacitu ve školkách (viz. výše)



Anonymní nahlášení bomby v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny
způsobilo škodu přes půl milionu korun



V Praze ubylo srážek chodce s tramvají



Pietní vzpomínka na tzv. sokolskou akci

18:00 – Zprávy


V ODS se vyjednává o odvolání primátora Bohuslava Svobody (moderátorka ve studiu
podává výčet důvodů, proč by Svobodovi spolustraníci mohli mít zájem na jeho odchodu)



Policie zadržela lobbistu Marka Dalíka (moderátorka shrnuje dosud známé informace)



Praha chce zavést čistě městské vlaky (hovoří náměstek primátora pro dopravu, bez
uvedení stranické příslušnosti)



První česká soutěž elektromobilů proběhla úspěšně

19:00 – Zprávy


V ODS se vyjednává o odvolání primátora Bohuslava Svobody (viz. výše)



Anonymní nahlášení bomby v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny
způsobilo škodu přes půl milionu korun



Odhalení pomníku připomínajícího 150. výročí od založení České obce Sokolské (hovoří
zastupitel hlavního města Prahy, bez uvedení stranické příslušnosti)



Výstava Příběhy v Galerii 9

20:00 – Zprávy


Letecký speciál přivezl slonice pro pražskou ZOO



Praha chce zavést čistě městské vlaky (hovoří náměstek primátora pro dopravu, bez
uvedení stranické příslušnosti)



Sporný zásah městské policie na Andělu



V Praze ubylo srážek chodce s tramvají



Odhalení pomníku připomínajícího 150. výročí od založení České obce Sokolské (hovoří
zastupitel hlavního města Prahy, bez uvedení stranické příslušnosti)



Nedávno instalovaná odpočítadla na semaforech na I. P. Pavlova byla dočasně zakryta,
jelikož nefungovala správně



V ODS se vyjednává o odvolání primátora Bohuslava Svobody (viz. výše)



Anonymní nahlášení bomby v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny
způsobilo škodu přes půl milionu korun



První česká soutěž elektromobilů proběhla úspěšně



Praha vypsala veřejnou zakázku na reklamní kampaň, která má přilákat zahraniční turisty
na výstavu slovanské epopeje (telegrafická informace o záměru vypsání zakázky,
doplněná o statistiku návštěvnosti)



Policie zadržela lobbistu Marka Dalíka (viz. výše)



Nové legální plochy pro graffiti v Praze 4



Výstava Příběhy v Galerii 9 a další kulturní typy



Praha 10 navyšuje kapacitu ve školkách (viz. výše)

9. 10. 2012
16:00 – Zprávy


Otec přivedl syna na policejní služebnu, aby se přiznal ke krádeži



Prezentace formulí studentů ČVUT



Vyhlášení soutěže Projektový manažer roku



Sobotní zákrok městské policie na Andělu pobouřil Pražany

17:00 – Zprávy


Vyhlášení soutěže Projektový manažer roku



Prezentace formulí studentů ČVUT



Přibudou nová místa pro taxikáře Fair place

18:00 – Zprávy


Otec přivedl syna na policejní služebnu, aby se přiznal ke krádeži



Přibudou nová místa pro taxikáře Fair place (hovoří radní hl. m., bez uvedení stranické
příslušnosti)



Prezentace formulí studentů ČVUT



Zadržení 60 fotbalových fanoušků Sparty a Baníku

19:00 - Zprávy


Přibudou nová místa pro taxikáře Fair place (hovoří radní hl. m., bez uvedení stranické
příslušnosti)



Centrum Paraple slaví plnoletost



Den otevřených dveří v Centrech sociálních služeb na Praze 2 (hovoří místostarostka MČ
Praha 2, bez uvedení stranické příslušnosti)

20:00 – Zprávy


Přibudou nová místa pro taxikáře Fair place (hovoří radní hl. m., bez uvedení stranické
příslušnosti)



Pražskou potrubní poštu pravděpodobně čeká modernizace



Zadržení 60 fotbalových fanoušků Sparty a Baníku



ROPID upraví některé jízdní řády



Václavské náměstí má nové odpadkové koše



Představenstvo DPP sestavilo na základě doporučení dozorčí rady komisi, která vybere
nového generálního ředitele



Zákrok dvou strážníků městské policie na andělu vyšetřuje na popud primátora policejní
inspekce



Otec přivedl syna na policejní služebnu, aby se přiznal ke krádeži



Prezentace formulí studentů ČVUT



Den otevřených dveří v Centrech sociálních služeb na Praze 2 (viz. výše)



Centrum Paraple slaví plnoletost



Graffiti a streetart v Galerii hl. m. Prahy

10. 10. 2012
17:00 - Zprávy


Pražská potrubní pošta se obnoví



Den otevřených dveří v Centru integrace dětí a mládeže



Historický Žižkov a Vinohrady



(text: Ceny pro nejlepší policisty rozdány, Praha chce přes aukci nakoupit elektřinu,
V zimě projede Prahou 120 sypačů, ROPID opět mění jízdní řády, Nová místa pro
taxikáře, Majáček pro nevidomé na Praze 1, Lidé mrakodrapy v Holešovicích nechtějí,
Komise vybere šéfa DPP, Bulovka má nové kožní oddělení, Lanovka na Petřín nepojede
3 týdny, Nejsilnější laser bude v Dolních Břežanech, Premiéra Landovy rockové opery,
V Praze zazní Souboj barokních titánů, Ovečkin přilákal 16 tisíc lidí, Pražští basketbalisté
přehráli Svitavy 88:72, Změny v MHD, Dopravní omezení v Praze, Výluky vody)

19:00 – Zprávy


Mapový portál Prahy 2 (mapovou aplikaci popisuje tajemník Úřadu MČ Praha 2,
reportérka dodává další funkce)



Den otevřených dveří v Centru integrace dětí a mládeže



Historický Žižkov a Vinohrady



(text: Ceny pro nejlepší policisty rozdány, Praha chce přes aukci nakoupit elektřinu,
V zimě projede Prahou 120 sypačů, ROPID opět mění jízdní řády, Nová místa pro
taxikáře, Majáček pro nevidomé na Praze 1, Lidé mrakodrapy v Holešovicích nechtějí,
Komise vybere šéfa DPP, Zvířata ze ZOO odlétla na Srí Lanku, Bulovka má nové kožní
oddělení, Lanovka na Petřín nepojede 3 týdny, Nejsilnější laser bude v Dolních
Břežanech, Premiéra Landovy rockové opery, V Praze zazní Souboj barokních titánů,
Ovečkin přilákal 16 tisíc lidí, Pražští basketbalisté přehráli Svitavy 88:72, Změny
v MHD, Dopravní omezení v Praze, Výluky vody)

11. 10. 2012
17:00 – Zprávy


Předávání akademických cen



Nová hematologická klinika (vyjadřuje se primátor hl. m., bez uvedení stranické
příslušnosti)



Historický Žižkov a Vinohrady



(Od pondělí startuje televize Pětka!, Třicítkou po Praze, Starosta Prahy 4 Horálek končí
v ODS, Policie chytila distributory drog, V ZOO se narodila vzácná sova, Štěnice ve
sněmovně, Znovuotevřená expozice v Národní galerii, Klienti Drop Inu sepsali petici,
Český med v Praze, DOX připomíná tvorbu umělce Kotíka, Zmizí umělci z ulic?,
Martinské slavnosti klavíru v Praze, Florbalistky skončily třetí, Změny v MHD, Dopravní
omezení v Praze, Dopravní uzavírky v Praze, Výluky vody)

19:00 – Zprávy


Výlov počernického rybníku



Stříbrná medaile hl. m. Prahy pro Václava Hudečka (medaili předal primátor, tudíž se i
vyjádřil na kameru, z neznámého důvodu se vyjadřuje i starostka MČ Praha 6)



O kráse a rozmanitosti měst



(Od pondělí startuje televize Pětka!, Třicítkou po Praze, Policie chytila distributory drog,
V ZOO se narodila vzácná sova, Děti bez domácích úkolů, Štěnice ve sněmovně,
Znovuotevřená expozice v Národní galerii, Klienti Drop Inu sepsali petici, eský med
v Praze, DOX připomíná tvorbu umělce Kotíka, Zmizí umělci z ulic?, Martinské
slavnosti klavíru v Praze, Zaneřáděná Florenc, Florbalistky skončily třetí, Změny
v MHD, Dopravní omezení v Praze, Dopravní uzavírky v Praze, Výluky vody)

12. 10. 2012
17:00 - Zprávy


ODS Prahy 4 bez Horálka



Plavecko běžecké závody dětí



Lékařská konference



(od pondělí startuje televize Pětka!, Prahou pojedou nadměrné náklady, Nová navigace
v metru, EasyJet teď létá také do Edinburghu, Obyvatelé Spořilova se bouří, Hlasování
v Praze 8, Zaneřáděná Florenc, Třicítkou po Praze, Zmizí umělci z ulic?, V sobotu se jede
Velká pardubická, Začalo se volit, Joy Fieldingová příští týden v Praze, Festival Zlatá
Praha začíná, Změny v MHD, Dopravní omezení v Praze, Dopravní uzavírky v Praze,
Výluky vody, Počasí v Praze)

19:00 – Zprávy


ODS Prahy 4 bez Horálka (reportáž týkající se vztahů v pražské ODS, zejména pak
oblastního sdružení Prahy 4; slovo dostávají všichni zainteresovaní)



Plavecko běžecké závody dětí



Lékařská konference (jakožto lékař se vyjadřuje i primátor Bohuslav Svoboda, bez
uvedení stranické příslušnosti)



(od pondělí startuje televize Pětka!, Prahou pojedou nadměrné náklady, Nová navigace
v metru, EasyJet teď létá také do Edinburghu, Obyvatelé Spořilova se bouří, Hlasování
v Praze 8, Zaneřáděná Florenc, Třicítkou po Praze, Zmizí umělci z ulic?, V sobotu se jede
Velká pardubická, Začalo se volit, Joy Fieldingová příští týden v Praze, Festival Zlatá
Praha začíná, Nové centrum pro seniory v Praze 8, Střední Čechy možná zdraží svoz
odpadu, Změny v MHD, Dopravní omezení v Praze, Dopravní uzavírky v Praze, Výluky
vody, Počasí v Praze)

13. 10. 2012
17:00 – Týden v Praze


Pražské vlakové linky slaví (výběr příspěvků z daného týdne, vše viz. výše)



Informační tramvaj



Odhalení pomníku Sokolů



Pražská ZOO má nové slonice



Den otevřených dveří v Sociálních službách Prahy 2



Čvuťáská formule



Nová místa Fair Place



Centrum Paraple slaví



Otevření centra integrace mládeže



Webová mapa Prahy 2



Ceny Akademie věd ČR



Otevření Interní hematologické kliniky



Výlov počernického rybníka



Předání Stříbrné medaile



Konference Společnosti Petra Parléře



Panská slaví 60 let



Odvolání oblastního vedení

ZÁVĚR
AO doporučuje vyzvat provozovatele k podání vysvětlení, na základě jakého smluvního
ujednání byly do programu Metropol TV zařazovány pořady Městská část Praha 6 a
Městská část Praha 10 a o jakou část vysílání se v případě těchto pořadů jedná.

Zpracoval: Mgr. David Chudoba
4. 12. 2012

