
LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS 
 
 
Impulsy Václava Moravce 
 
Moderátor a novinář Václav Moravec se ve svém pravidelném pořadu Impulsy Václava Moravce ptá 
hostů z řad politiků a osobností z oblasti kultury a sportu či vědy. Tématem jsou aktuální problémy 
nebo aktuální kauzy, které se týkají především dění v České republice.  
Pořad se vysílá  od pondělí do čtvrtka vždy od 18:00 do 18:25 hodin 
Téma dne   
 
Vysílání Rádia Impuls se celý den věnuje jednomu tématu, ke kterému se vyjadřují především 
posluchači, ale prostor dostávají i odborníci či známé osobnosti.    
 
 
Přehled hostů pořadu Impulsy Václava Moravce  (10. 9. – 11. 10. 2012): 
 

DEN DATUM HOST 

pondělí 10. září 

Josef Nosek, náměstek 

pražského primátora pro 

dopravu 

úterý 11. září 
Petr Čech, fotbalista - 

brankář 

středa 12.září 
Petr Bendl, ministr 

zemědělství 

čtvrtek 13. září 
Ivana Kurcová, lékařka 

toxikologické laboratoře 

pondělí 17. září 

Robert Šlachta, ředitel 

Útvaru pro odhalování 

organizovaného zločinu  

úterý 18. září Jan Davídek, šéfkuchař 

středa 19. září 
Martin Červíček, policejní 

prezident 

čtvrtek 20. září Petr Koukal, badmintonista 

pondělí 24. září 
Miroslav Kalousek, ministr 

financí 

úterý 25. září 
Jiří Pos, ředitel Letiště 

Praha 

středa 26. září 
Václav Stárek, prezident 

Asociace hotelů a restaurací 

čtvrtek 27. září 
Kristýna Opletalová, 

Inventura demokracie 

pondělí 1. října 
Pavel Novotný, ředitel 

Generálního ředitelství cel  

úterý 2. října 
Jan Veleba, prezident 

Agrární komory  

středa 3. října 
Pavel Bělobrádek, 

předseda KDU-ČSL 

čtvrtek 4. října Radka Dudová, socioložka 

pondělí 8. října 
Jaromír Drábek, ministr 

práce a sociálních věcí  

úterý 9. října Karel Janeček, Nadační 



fond proti korupci 

středa 10. října 

Pavel Horák, ředitel 

Všeobecné zdravotní 

pojišťovny 

čtvrtek 11. října 

Pavel Dvořáček, 

viceprezident Unie výrobců a 

dovozců lihovin 

 
 
 
 
Pondělí 10. 9. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu: Josef Nosek, náměstek pražského primátora pro dopravu 

téma pořadu: Změny v pražské hromadné dopravě, volba nového   
generálního ředitele Dopravního podniku – ustavení výběrové komise,        
audit na hospodaření v DP 

 
Téma dne –  Proč je podle vás v Česku tolik korupce a podvodu? A myslíte, že v okolních zemích je to 
         jiné? 
 
 
Úterý 11.9. 2012 
Impulsy Václava Moravce -   host pořadu: Petr Čech, brankář 
                       téma pořadu: Fotbalová kariéra i soukromý život sportovce, zájmy mimo 
           sport, plány do budoucna 
 
Téma dne – Co říkáte na případy otrav alkoholem, které se šíří republikou? 
 
 
Středa 12.9. 2012 
Impulsy Václava Moravce - host pořadu: Petr Bendl, ministr zemědělství 
         téma pořadu: Otravy metylalkoholem v Čechách, úloha Státní zemědělské 
         a potravinářské inspekce,  možné odhalení viníků, příprava úplného 
         zákazu konzumace alkoholu 
 
Téma dne – Máte raději svého psa nebo partnera? Máte doma tlustého psa? 
 
 
Čtvrtek 13. 9. 2012 
Impulsy Václava Moravce - host pořadu: Ivana Kurcová, lékařka Toxikologické  laboratoře při  

Všeobecné fakultní nemocnici v Praze  
         téma pořadu: Pomoc při léčbě u otrav metylalkoholem, protilátkou je požití 
        čistého alkoholu, dodávka léků z Norska 
 
Téma dne - Je výhodná Sociální karta při proplácení sociálních dávek? 
 
 
Pátek 14. 9. 2012 
Téma dne – Co byste řekli na prohibici v Česku? 
 
 
Pondělí 17. 9. 2012 
Impulsy Václava Moravce - host pořadu: Robert Šlachta, ředitel Útvaru pro odhalování   
                         organizovaného zločinu  
         téma pořadu: Metylalkoholová aféra z pohledu vyšetřovatelů, zřízení 
         vyšetřovacího týmu Metyl, připravovaná změna v kolkování lihovin, lihová 
         mafie je napojena na další komodity 
 
Téma dne – Povede se policii rozklíčovat metanolovou kauzu ? 



 
 
Úterý 18. 9. 2012 
Impulsy Václava Moravce - host pořadu: Jan Davídek, šéfkuchař 
          téma pořadu: účast na mezinárodní kuchařské soutěži v Thajsku, kde 
          jeho tým získal zlato, popisuje přípravu týmu na kulinářskou soutěž, 
          měřítka a posuzování při soutěžích, rozdíly u nás a v zahraničí  
 
Téma dne – Jak se vám jezdí s Impulsem za volantem a která silnice je vyloženě za trest ? 
 
Středa 19. 9. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu: Martin Červíček, policejní prezident 

téma pořadu: Vyšetřování metylalkoholové kauzy, vyhodnocení 
problematiky, postup vyšetřování a postupné  

 
Téma dne – Na kom podle vás leží zodpovědnost za otravy alkoholem? 
 
 
Čtvrtek 20. 9. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu: Petr Koukal, badmintonista 
          téma pořadu:Letní olympiáda v Londýně, boj s rakovinou 
 
Téma dne – Bojuje Vláda proti korupci dostatečně? 
 
 
Pátek  21. 9. 2012 
 
Téma dne – Ovlivnila nějak soutěž Haló tady Impulsovi váš život a kolik byste chtěli v novém kole 
         vyhrát peněz? 
 
 
Pondělí 24. 9. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu: Miroslav Kalousek, ministr financí 
          téma pořadu: Metylalkoholová kauza, prezidentské veto penzijní reformě, 
          daňová reforma a postoj některých členů z ODS 
 
Téma dne – Kde se vzala poučka, že máme vypít 2,5 litru vody denně? 
 
 
Úterý 25. 9. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu: Jiří Pos, ředitel Letiště Praha 
          téma pořadu: Přejmenování letiště na Letiště Václava Havla, snížení 
          počtu letadel, směřujících do Prahy, restrukturalizace ČSA, jednání o 
          možné privatizaci či vstupu strategického partnera, stavba nové paralelní 
          dráhy 
 
Téma dne – Chtěli byste registrační značku na přání? Jak by vypadala vaše SPZ? 
 
 
Středa 26. 9. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu: Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací 
          téma pořadu: Metylalkoholová aféra a její dopady na české pohostinství, 
                      finanční ztráty a kolkování alkoholu 
 
Téma dne – Plánujete to při nejbližších volbách politikům natřít? Co vy na to? 
 
 
Čtvrtek 27. 9. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu: Kristýna Opletalová, Inventury demokracie, studentská 
        iniciativa 



téma pořadu: Hodnocení politiků před volbami, nejednotnost a  
rozhádanost politiků  a stran, potřeba  kultivovat  
politiku a politiky nejen před  volbami, zaměření se 
na zpřehlednění  financování politických stran, 
zaměření na  služební zákon, prosazují  zrušení  
imunity poslanců a politiků 

 
Téma dne – Byla tvrdá prohibice nutná a užitečná? Co vy na to? 
 
 
Pátek 28. 9. 2012 
SVÁTEK 
 
 
Pondělí 1. 10. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu: Pavel Novotný, generální ředitel Generálního ředitelství cel 
          téma pořadu:  Metylalkoholová aféra, kontroly Celní správy a potírání 
          černého obchodu s lihem a alkoholem, vydávání nových 
          kolků 
 
Téma dne – Je střelba na Klause správný způsob jak upozornit na problémy? 
 
 
Úterý  2. 10. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu: Jan Veleba, prezident Agrární komory 
          téma pořadu: Letošní suché počasí, především na jihu Moravy, jak se 
          zemědělců dotkla metanolová aféra, zdražení vepřového masa 
 
Téma dne – Bude vám po současném prezidentovi smutno, až si zvolíme nového, co vy na to? 
 
 
Středa 3. 10. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu: Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL 
          téma pořadu:  Volby do krajů i přímá volba prezidenta 
          Dva roky mimo parlamentní politiku straně prospělo, téma 
          předčasných voleb, negativní reakce lidí na politiku a 
          politiky, kandidátka do senátních voleb, přiklání se  
                      k výměně celé politické špičky napříč stranami 
 
Téma dne – Zaparkovali jste teď auto nebo musíte jezdit i přes drahotu? Proč stát neustoupí a nesníží 
        daň z litru paliva, když si bere téměř přes 50%? 
 
 
Čtvrtek  4. 10. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu: Radka Dudová, socioložka 
          téma pořadu:  Rodina 21. stolení, přibývá množství lidí, žijících „singl“, 
          změny v soužití budou pokračovat – bezdětní přibývají, matky rodí později 
 
 
Téma dne – Souhlasíte, aby se odsouzení propouštěli z věznic už po třetině trestu a tím se snížila 
         přeplněnost věznic, co vy na to? 
 
 
Pátek 5. 10. 2012 
 
Téma dne – Kam byste jednou v životě chtěli letět? 
 
 
Pondělí 8.10. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu:  Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí 



téma pořadu: mírný růst nezaměstnanosti, stagnace ekonomiky, program        
MPSV na podporu zaměstnanosti absolventů, ministr je 
ministrem v demisi, co ještě potřebuje stihnout před 
odchodem, kauza náměstka           
Šišky, spolupráce s firmou OKsystém 

 
Téma dne – Zachoval se ministr Drábek jako správný chlap, když skončil kvůli podřízenému ve   
funkci? A proč podle vás odejde až na konci října, co vy na to? 
 
 
Úterý 9.10. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu: Karel Janeček, Nadační fond proti korupci 
 téma pořadu: iniciativa vyměňte politiky – spolufinancoval akci,        

kroužkování při minulých volbách, současné politiky nazývá –      
zlojedy, podpora nového volebního systému – podpora volby 
nových osobností, podpora jen 2 kandidátů za volební okrsek, 
možnost minusového hlasu, nutnost novelizace Ústavy, snaha o        
propojení pozitivně myslících lidí – celospolečenská pozitivní vlna. 
Fond i nadále upozorňuje na nekalé zakázky (nyní například       
nemocnice ), chválí práci policie, která nyní  pracuje efektivněji a lépe 

 
Téma dne – Má veřejnost právo znát platy státních úředníků, co vy na to? 
 
 
Středa 10. 10. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu: Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny 
          téma pořadu: špatné výsledky  hospodaření VZP, problém ztrátovosti se 
          týká všech zdravotních pojišťoven, nutnost změny systému  a snížení 
           ztráty, úbytek klientů VZP 
 
Téma dne – Plánujete letos svatbu a kolik hostů byste pozvali? 
 
 
Čtvrtek 11. 10. 2012 
Impulsy Václava Moravce – host pořadu:  Pavel Dvořáček, viceprezident Unie výrobců a dovozců
                                                       lihovin 
          téma pořadu: uvolnění prohibice a ukončení metylalkoholové aféry 
 
Téma dne -  Nutí vás zaměstnavatel porušovat bezpečnostní předpisy? A co taková práce na černo, 
         kývli byste? 
 
 
 

 


