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ANALÝZA VYSÍLÁNÍ PŘED VOLBAMI DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU V ROCE 2018 

Provozovatel: DWP s.r.o. (IČ: 27608883) 

Program: TV REGIO – všechny licencované územní rozsahy 

Typ vysílání: televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů 

Předmět analýzy: kontinuální úsek vysílání ze dnů 10. září–5. října 2018, 00:00–24:00 hod, 
se zaměřením na zpravodajství a politickou publicistiku 

Zdroj záznamu: prostřednictvím veřejné datové sítě poskytl provozovatel 

 

1. Úvod 

Program TV REGIO a jeho lokální verze byly zahrnuty do okruhu místních kabelových programů 

monitorovaných v období před volbami do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České 

republiky, které proběhly ve dnech 5. a 6. října 2018. Předkládaná analýza se v souvislosti s uvedenými 

volbami soustředí primárně na uplatňování zásad objektivity a vyváženosti ve vysílání zpravodajství a 

publicistiky programu TV REGIO provozovatele DWP s.r.o., tj. na uplatňování ustanovení § 31 odst. 2 a 

3 zákona č. 231/2001 Sb. 

§ 31 odst. 2 „Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro 

svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací 

zpravodajského charakteru.“ 

§ 31 odst. 3 „Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a 

politickopublicistických 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, a to s přihlédnutím k jejich 

reálnému postavení v politickém a společenském životě.“ 

Monitoring zahrnuje relevantní zpravodajské a politicko-publicistické pořady odvysílané v 

předvolebním období, tj. ve dnech 10. září – 5. října 2018. Obce v územním rozsahu vysílání patří 

z velké většiny do volebních obvodů, kde v roce 2018 volby do třetiny Senátu neprobíhaly. Výjimku 

tvořily programy TV REGIO – Jevíčko (volební obvod 50, Svitavy), TV REGIO – Klobouky u Brna (volební 

obvod 56, Břeclav) a TV REGIO – Troubky (volební obvod 62, Prostějov)1. Monitoring před senátními 

volbami se tedy týkal pouze těchto programů, zbytek byl analyzován pouze z hlediska voleb do 

zastupitelstev obcí. 

Vzhledem k velmi nízkému počtu relevantních zpravodajských a politicko-publicistických příspěvků 

analýza vychází z kvalitativního přístupu, který umožňuje případné pozitivní a negativní informace či 

hodnotově zabarvené promluvy přesněji popsat a efektivněji zachytit potenciálně problematická místa 

ve vysílání. 

V prvních kapitolách analýzy bude předmětný úsek zhodnocen i z hlediska dodržování licenčních 

podmínek a relevantních ustanovení zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., zabývajících se 

                                                           
1 V roce 2018 se konaly senátní volby rovněž ve volebním obvodě č. 39, do něhož svým územním rozsahem 
spadají programy TV REGIO – Žacléř a TV REGIO – Hostinné. Jednalo se ovšem o volby doplňovací, konané 
v jiném termínu (leden 2018). Předložený monitoring se jich tedy netýkal. 
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přítomností loga ve vysílání, přístupem k informacím, obchodními sděleními a ochranou dětí a 

mladistvých. 

2. Licenční podmínky 

Provozovatel DWP s.r.o. vysílá program prostřednictvím kabelových systémů na základě licence ze dne 

24. 3. 2015, udělené na dobu 12 let od právní moci rozhodnutí naše č. j. RRTV/1265/2015-zem, sp. zn. 

2015/220/zem/DWP, ve znění pozdějších změn (rozhodnutí Rady ze dnů 22. 11. 2016 a 29. 8. 2017). 

Označení (název) programu: TV REGIO, TV REGIO + název lokality  

Hlavní jazyk vysílání: čeština 

Časový rozsah vysílání programu: 24 h denně 

Základní programová specifikace: program má informativní charakter 

Územní rozsah vysílání:  

TV REGIO s územním rozsahem Česká republika 

TV REGIO – Bzenec s územním rozsahem k. ú. Bzenec, okres Hodonín 

TV REGIO – Klobouky u Brna s územním rozsahem k. ú. Klobouky u Brna, okres Břeclav 

TV REGIO – Ostrožská Nová Ves s územním rozsahem k. ú. Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště 

TV REGIO – Ořech s územním rozsahem k. ú. Ořech, okres Praha-západ 

TV REGIO – Pečky s územním rozsahem k. ú. Pečky, okres Kolín 

TV REGIO – Bohuňovice s územním rozsahem k. ú. Bohuňovice, okres Olomouc 

TV REGIO – Velké Opatovice s územním rozsahem k. ú. Velké Opatovice, okres Blansko 

TV REGIO – Žacléř s územním rozsahem k. ú. Žacléř, okres Trutnov 

TV REGIO – Troubky s územním rozsahem k. ú. Troubky a k. ú. Přerov, okres Přerov 

TV REGIO – Hostinné s územním rozsahem k. ú. Hostinné, okres Trutnov 

 

Další programové podmínky 

Vysílaní programu TV REGIO je sestaveno z 5 minutových až šestihodinových opakujících se smyček. 

Vysílací smyčku tvoří: 

A. Zpravodajské relace, publicistika, besedy. Přímé přenosy a záznamy ze zasedání zastupitelstva 

města, společenských kulturních a sportovních události. 

Textové a grafické a obrazové informace s rozdělením do jednotlivých rubrik, jak jsou zprávy z 

města, úřední deska, městská policie, výběr z tisku, kultura sport, soukromá inzerce, společenská 

rubrika, volná pracovní místa. Rubriky jsou doplňovány a odnímány dle aktuální potřeby obsahu 

vysílání. Konkrétní program je pak zveřejněn ve vysílání TV REGIO. 

Minimální podíl vysílání této sekce je 60% časového rozsahu vysílání. 

B. Dokumentární filmy, celovečerní filmy, televizní seriály, zábavné pořady. Do vysílání mohou být také 

zařazeny publicistické pořady a dokumenty z jiných televizních studií a to jak z ČR tak Slovenska, 

Polska, dalších státu EU a světa. 
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C. Jako zvukový doprovod je používána počítačová hudba nebo autorská hudba. Součástí zvukového 

doprovodu může být i přenos hlášení městského rozhlasu. 

D. Do vysílání mohou být zařazeny aktuální informace pro abonenty kabelové televize týkající se 

technických, provozních a obchodních sdělení v rámci převzatého televizního a rozhlasového 

vysílání. Dále také upoutávky na pořady jednotlivých TV a R stanic v nabídce kabelové televize. 

V sítích, kde je vysílán program TV REGIO, je společnost DWP s.r.o. současně provozovatelem 

převzatého televizního a rozhlasového vysílání. Výjimku tvoří lokality Troubky a Hostinné, kde by 

tato část, pokud by byla zařazena, byla v části reklamního vysílání. 

E. Vysílání může doplňovat reklamní vysílání a to v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., tj. maximálně 

12 minut za hodinu. 

Aktualizace: minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí. 

Lokální verze se z pohledu charakteristiky liší od celorepublikové verze pouze územním rozsahem 

vysílání, tj. charakter programové náplně bude typově obdobný, ovšem s jinými zařazenými pořady a 

informacemi. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Žadatel nebude přebírat části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 

Nebudou poskytovány služby přímo související s programem. 

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých 

producentů a současné tvorby: 

Podíly evropské tvorby se nesledují, jelikož se program orientuje na pořady zpravodajského/ 

informativního charakteru. 

3. Popis analyzovaného úseku vysílání 

Pro účely monitoringu byly použity záznamy, které provozovatel na žádost Rady poskytl 

prostřednictvím veřejné datové sítě UPLOAD (\\upload\homes). Jednalo se o 624 hodinových 

videozáznamů každé z regionálních mutací programu, tzn. celkem 6863 hodin záznamů2. Soubory byly 

z velké většiny tvořeny opakujícími se informačními smyčkami, jejichž délku a aktualizace bylo nutné 

v rámci monitoringu vysledovat. Zpravidla obsahovaly rubriky s názvy Zprávy z města/obce, Kulturní 

servis, Sport, Zdravotnictví, Občanská inzerce a Reklama, dále nejrůznější oznámení provozovatele, 

týkající se např. provozu úřadů a dalších praktických informací o dotyčné obci či městě. Do vysílání byly 

s různou pravidelností zařazovány i videopořady s regionální tematikou, popř. hlášení městského 

rozhlasu. Kromě těchto speciálních částí vysílání byla zvuková složka programů tvořena výhradně 

hudebním podkresem, který se smyčkou v obrazové části nesouvisel3.  

                                                           
2 V případě územního rozsahu Hostinné provozovatel zaslal záznamy, v nichž chyběla poslední hodina 
sledovaného úseku vysílání. 
3 Kvůli enormnímu množství jednotlivých částí vysílání je kompletní seznam a podoba smyček a dalších pořadů 
na monitorovaných programech součástí příloh této analýzy. 
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3.1. TV REGIO – Bohuňovice 

Na programu TV REGIO – Bohuňovice měli diváci možnost ve sledovaném období zhlédnout smyčku 

dlouhou 6:20 min. Obsahovala pouze rubriky Zdravotnictví a Reklama, dále obecné informace o 

otevírací době obecního úřadu, knihovny a sběrného dvora. V průběhu daného období monitoring 

odhalil i další dvě verze smyčky, které se ovšem lišily pouze přítomností textového kraulu v dolní části 

obrazovky, odkazujícího na vysílání záznamu z fotbalového zápasu Bohuňovice - Troubelice. Tento 

záznam provozovatel bez jakéhokoliv přidaného komentáře odvysílal 29. 9. 2018 ve 21:00 hod, a dále 

v rozšířenější verzi následující den v 10:00 hod dopoledne (přenos se ve stejné podobě opakoval vždy 

v 11:00, 14:00 a 21:00 hod až do 4. 10. 2018). Dodejme, že smyčku nedoprovázel žádný hudební 

podkres, jako tomu bylo u naprosté většiny programů TV REGIO.4  

3.2. TV REGIO – Bzenec 

Smyčka byla ve sledovaném období aktualizována celkem osmkrát (tedy devět variant smyčky), 

v závislosti na konkrétní podobě disponovala délkou cca 14 až 20 minut. Obsahovala rubriky Zprávy 

z města, Kulturní servis, Zdravotnictví, Občanská inzerce a Reklama. V některých verzích se též objevila 

rubrika Sport. Údaje ve smyčkách měly veskrze informativní charakter, zvaly na nejrůznější společenské 

události v regionu a upozorňovaly na aktuality týkající se chodu města, jako je svoz odpadů apod. 

V časech 08:00, 11:00, 13:30, 17:00, 21:00 a 23:00 hodin byl každodenně vysílán pořad s názvem 

Obrazová kronika, tvořený nekomentovanými videozáběry ze Bzence. Srpnové vydání o délce 35:14 

min obsahovalo záběry z výstavy Bzenec v letech 1918-2018, slavnostní schůze včelařského spolku, 

akce Vína ze zámků ve Bzenci na zámku, fotbalového utkání, poutě ve Bzenci, slavnostního průvodu a 

mše svaté, dále statickou pozvánku na auto-moto burzu. Zářijové vydání o délce 58:48 min bylo 

premiérově odvysíláno 4. 10. 2018 a obsahovalo záznamy z vernisáže Bzeneckého výtvarného 

podzimu, příjezdu zahraničních hostů, vinobraní, průvodu v krojích a setkání seniorů.  

3.3. TV REGIO – Hostinné 

Provozovatel odvysílal celkově pět verzí smyček o délce cca 16 až 20 minut, které obsahovaly rubriky 

Zprávy z města, Zdravotnictví, Kulturní servis, Občanská inzerce, Reklama a taktéž rubriku Foto z akcí, 

tvořenou prezentací fotografií zachycujících kulturní dění v regionu. Dále se na obrazovce objevil pořad 

Městský týdeník, zařazován v 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 20:00, 22:00 a 00:00 hodin5. Pořad 

byl během monitoringu vysílán ve čtyřech vydáních. Moderátorka v něm prezentovala události 

z uplynulého týdne, jako byly rybářské závody, plány v ZUŠ Hostinné, hasičská soutěž, koncerty apod. 

Jednalo se o veskrze nepolitické reportáže, v nichž autoři pracovali s oddychovými a nekonfliktními 

tématy. Po pořadu Městský týdeník provozovatel do vysílání zařazoval i nekomentované videozáběry 

nazvané: Rozloučení s létem (premiéra 13. 9.), O štít města Hostinného (20. 9.), Den s antikou (23. 9.) 

                                                           
4 Dle obdržených záznamů došlo 1. 10. 2018 mezi 00:00 a 08:46 hod k technickým problémům. Vysílán byl 
pouze rám smyčky, avšak její obsah nahradila prázdná obrazovka. Poté pokračovala smyčka ve svojí původní 
podobě. 
5 Pořad nebyl vysílán každý den, jak avizoval rozvrh vysílání v levé části obrazovky. Chyběl ve dnech 10. až 12. 
září, dále 14. až 19. září. Bez bližšího vysvětlení na obrazovce opakovaně chyběl také o půlnoci a v dalších, spíše 
výjimečných, případech. 



 

5 
 
 

a Pohled na čtyři roky stavebního ruchu v Hostinném (4. 10.). Dne 4. 10. 2018 ve 20:00 hodin odvysílal 

videozáznam ze zasedání místního zastupitelstva.6 

3.4. TV REGIO – Jevíčko 

Na programu TV REGIO – Jevíčko bylo ve sledovaném období odvysíláno devět verzí informační smyčky, 

tvořené statickými obrazy a textem. Jejich délka se pohybovala kolem 20 minut, obsahem byly mj. 

rubriky Zprávy z města, Kulturní servis, Zdravotnictví, Reklama a Foto z akcí, dále informace o 

důležitých institucích ve městě. Jak vyplynulo z monitoringu, provozovatel do vysílání dotyčného 

programu nezařadil žádné videopořady, nicméně dvakrát se v něm objevilo hlášení městského 

rozhlasu, doplněné o textovou informaci, že toto hlášení probíhá. Poprvé tomu tak bylo 21. 9. 2018, 

kdy ženský hlas informoval o akci Den pohybu, podruhé 25. 9. 2018, kdy byli diváci zváni na odhalení 

naučných panelů ve městě (hlášení bylo v obou případech odvysíláno vždy ve 14:00 a 17:00 hod).  

3.5. TV REGIO – Klobouky 

Specifickým pořadem na programu TV REGIO – Klobouky byl ve sledovaném období nekomentovaný 

záznam ze Svatovavřineckých hodů z roku 2017, jehož první a druhý díl se střídavě objevovaly na 

obrazovce v časech 8:00, 11:00, 13:30, 17:00, 21:00 a 23:00 hodin, a to do 14. 9. 2018, kdy byl 

videopořad odvysílán naposledy (délka 1. dílu byla 1 hodina a 7 minut, 2. díl se na obrazovce objevoval 

o deset minut déle). Po tomto datu už vysílání tvořila výhradně programová smyčka ve svojí klasické 

podobě, jejíž délka se pohybovala mezi 10 a 12 minutami (monitoring odhalil pět verzí této smyčky), 

v průběhu kterých byly divákům prezentovány rubriky Zprávy z města, Kulturní servis, Sport a Reklama. 

Co se týče obsahu, nejednalo se o informačně bohatý text. Zprávy z města tvořilo pouze zahrádkářské 

okénko, sportovní rubrika byla omezena na informace o kurzech cvičení. Aktuální byly v případě 

klobouckého programu jen pozvánky na kulturní události ve městě. 

3.6. TV REGIO – Ořech 

Celkem pět verzí informační smyčky o maximální délce 5:55 minut představovalo nejstručnější formu 

smyčky v porovnání se všemi ostatními lokálními mutacemi programu TV REGIO. Diváci v daném 

období zhlédli informace z obecního úřadu, pozvánky na kulturní akce a statickou reklamu na 

Kabelovou televizi CZ. Kromě toho byl do vysílání zařazován taktéž hodinový pořad Regionální 

kaleidoskop. První vydání obsahovalo portrét herečky Elišky Dohnalové, reportáže o cestovatelské 

expedici, závěrečném koncertu 50. ročníku HFAD Příbram, představení ZUŠ a letecké záběry Prahy. Do 

druhého vydání, premiérově odvysílaného 25. 9. 2018, autoři připravili reportáže o tuchlovické pouti, 

několika divadelních představeních, portrét herečky Moniky Timkové, část zvanou Kaleidoskop 

zajímavostí a rovněž letecké záběry hlavního města. Mezi daty 17. a 24. 9. videopořad vysílán nebyl. 

Mimo tyto dny jej diváci měli možnost zhlédnout vždy v 6:00, 12:00 a 19:00 hodin, navzdory tomu, že 

v levé části obrazovky byl v průběhu smyčky videopořad avizován v jiných časech. 

                                                           
6 Provozovatel Radě zaslal záznamy konče 23:00 hod 5. 10. 2018. Poslední hodina vysílání tedy nebyla 
analyzována. Pravděpodobně se jednalo o nedopatření a není důvod domnívat se, že by obsahem vysílání 
v tomto čase bylo cokoliv jiného, než ukázal monitoring předchozích záznamů.  
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3.7. TV REGIO – Ostrožská Nová Ves 

Jako jediný z analyzovaných programů obsahoval smyčku s odlišným vizuálem. Obraz nebyl doplněn 

rámem se seznamem rubrik a obecnými informacemi o datu, obecním úřadu apod., nýbrž zaplňoval 

celou plochu obrazovky. Obsahově se však jednalo o totožný model, zahrnující rubriky Zprávy z obce, 

Kulturní servis, Občanská inzerce, Reklama a Sport. Provozovatel smyčku ve sledovaném úseku 

aktualizoval poměrně často - za 26 dnů celkem osmkrát, přičemž délka se pohybovala od 19 do 23 

minut. Kromě smyčky se na obrazovce objevil i pořad Televize Slovácko - Ostrožská Nová Ves (s délkou 

necelých 13 minut), který byl vysílán v časech 8:00, 11:00, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00 a 23:00 

hod až do 16. 9. 2018 a obsahoval především reportáže z kulturních akcí v obci, sportovních zápasů či 

dětského tábora, čili ryze apolitická témata. Od 19. 9. 2018 tento pořad nahradila ve zmíněných časech 

relace Týden na Slovácku, jejíž formát lze definovat jako souhrn zajímavých reportáží z různých mutací 

pořadu Televize Slovácko (tzn., objevily se tam např. reportáže z Televize Slovácko - Strážnice apod.). 

Na obrazovce se střídala vydání z 23. 8., 30. 8., 6. 9. a 13. 9. 2018, přičemž odvysílána byla vždy dvojice 

těchto vydání. Ani v této relaci nefigurovala politická témata, komunální politici se však často 

vyjadřovali v rámci reportáží o nejrůznějších kulturních událostech v regionu. Do třetice bylo do vysílání 

zařazeno rovněž hlášení rozhlasu v 16:30 a 17:30 hod, jehož pozadí tvořila buď smyčka, nebo jeden ze 

zmíněných videopořadů. Místo hlášení se velmi často ozvala jen typická dechová hudba či oznámení, 

že hlášení rozhlasu daný den neprobíhá.   

3.8. TV REGIO – Stochov 

Obsahem vysílání byla v analyzovaném období pouze informační smyčka o délce cca 9 minut. 

Monitoring odhalil celkem tři verze této smyčky s rubrikami Zprávy z města, Kulturní servis, 

Zdravotnictví a Reklama. První ze jmenovaných rubrik představovala výčet investičních akcí města mezi 

lety 2015 až 2018 spolu s doprovodnými fotografiemi stavu míst před a po rekonstrukci. Další rubriky 

měly typický obsah, který upozorňoval na rozličné společenské události, ordinační doby lékařů atd.  

3.9. TV REGIO – Troubky 

Sledovaný úsek TV REGIO – Troubky rovněž obsahoval pouze informační smyčku. Její tři verze měly 

délku zhruba 8 minut a zahrnovaly rubriky Kulturní servis, Sport, Zdravotnictví a Foto z akcí, kde byly 

divákům prezentovány momentky ze soutěže Zlatý kotlík či turnaje seniorů v pétanque. Dále byly 

součástí smyčky různá oznámení, týkající se např. otevírací doby úřadu, knihovny, představení místních 

spolků apod. Stejně jako v případě TV REGIO – Bohuňovice vysílání nedoprovázel hudební podkres. 

3.10. TV REGIO – Velké Opatovice 

Obsahem vysílání byla programová smyčka o délce cca 7 až 11 minut, která byla divákům představena 

v osmi podobách. Vždy obsahovala rubriky Zprávy z města, Kulturní servis, Zdravotnictví a Reklama, 

jejichž součástí byly aktuální informace o dění v regionu, jako je zubní pohotovost, pozvánky na 

přednášky či poplatky za vodu. Kromě toho bylo do vysílání pod názvem Rozhlas řazeno hlášení 

městského úřadu. Přestože bylo avizováno v časech 16:00, 17:00 a 19:00 hodin, ne vždy proběhlo (v 

takovém případě se místo něj ozvalo oznámení, že hlášení daný den neprobíhá). Obsahově se jednalo 

o pozvánky na kulturní akce, upozornění na prodej zeleniny, drůbeže či nabídky zaměstnání. Na rozdíl 
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od TV REGIO – Jevíčko hlášení nebylo doprovázeno vizuální informací na obrazovce. V obrazové části 

vysílání pokračovala smyčka.7 

3.11. TV REGIO – Žacléř 

Přítomná programová smyčka byla divákům v daném období představena v deseti verzích s délkou cca 

12 až 16 minut. Obsahovala všechny výše zmíněné rubriky s výjimkou Foto z akcí. Ve Zprávách z města 

se objevovaly informace o sběru odpadů a další praktické pokyny pro občany. Pozvánky na aktuální 

události byly přítomny v rubrikách Kulturní servis a Sport. Klasickou podobu měly i části zvané 

Zdravotnictví, Občanská inzerce a Reklama. Kromě toho provozovatel odvysílal i tři vydání pořadu 

Žacléř objektivem, který se na obrazovkách objevoval v 9:00, 11:00, 15:00, 18:00, 21:00 a 00:00 hodin. 

Žánrově se vždy jednalo o několikaminutovou reportáž z aktuální události (Fichtlklání 2018, zahájení 

školního roku s premiérou 12. 9. 2018 a Dny evropského dědictví spolu s informací o nových výstavách 

v muzeu, premiérově odvysílané 25. 9. 2018). Jak napovídají zvolené náměty, jednalo se o apolitický 

pořad, v němž mělo místo zejména kulturní dění ve městě, nikoliv náročnější (např. volební) tematika.8  

3.12. TV REGIO (s územním rozsahem Česká republika) 

Celoplošnou verzi programu TV REGIO tvoří dle informací, které poskytl provozovatel DWP s.r.o., 

„výběr z vysílání atraktivních lokalit TV REGIO, které se střídají vždy po 24 hodinách“. Provozovatel 

v dopise rovněž uvedl následující schéma vysílání programu: pondělí TV REGIO Bzenec; úterý TV REGIO 

Hostinné; středa TV REGIO Žacléř; čtvrtek TV REGIO Velké Opatovice; pátek TV REGIO Bzenec; sobota 

TV REGIO Hostinné; neděle TV REGIO Žacléř, s tím, že k této plošné verzi nedisponuje záznamem 

„vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jednoznačný výbor z poskytnutých záznamů dle výše uvedeného 

schématu“.  

4. Analýza 

4.1. Povinnosti vyplývající z licenčních podmínek 

Dle licenčních podmínek má vysílání programu TV REGIO tvořit pětiminutová až šestihodinová smyčka, 

přičemž 60 % časového rozsahu vysílání podmínky přisuzují sekci „A“ mj. s textovými a obrazovými 

informacemi rozdělenými do jednotlivých rubrik, „jako jsou zprávy z města, úřední deska, městská 

policie, výběr z tisku, kultura, sport, soukromá inzerce, společenská rubrika, volná pracovní místa“. Jak 

vyplývá z předchozí kapitoly, informace tohoto charakteru opravdu představovaly hlavní část vysílání. 

Na některých programech byly doplněny dalšími videopořady, které jsou v licenčních podmínkách 

taktéž avizovány, avšak dále časově ani formátově nespecifikovány. Jejich nepřítomnost na některých 

lokálních mutacích, stejně jako absenci dokumentárních či celovečerních filmů a seriálů, lze vzhledem 

k neurčité definici podmínek akceptovat. Ve shodě s licencí byly ve sledovaných záznamech rovněž 

                                                           
7 Poskytnutý záznam z 3. 10. 2018 od 02:00 do 03:00 hodin nemohl být plnohodnotně analyzován, jelikož 
pravděpodobně kvůli technickým problémům trval pouhých 16 vteřin. Vzhledem k totožnému obsahu vysílání 
před a po této hodině však neshledáváme důvod domnívat se, že by v tomto brzkém ranním čase mohl být 
reálně odvysílaný obsah jakýmkoliv způsobem problematický. 
8 Ze záznamů z 24. 9. 2018 bylo patrné, že ve vysílání mezi 09:00 až 10:18 hod došlo k technické poruše a diváci 
místo avizovaného obsahu mohli sledovat pouze černou obrazovku s chybovou zprávou. 
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nalezeny aktuální informace pro abonenty kabelové televize, týkající se technických, provozních a 

obchodních sdělení v rámci převzatého televizního a rozhlasového vysílání. 

Problém z hlediska licenčních podmínek představuje aktualizace smyčky, která má probíhat 

„minimálně 1x týdně, zpravidla v pondělí“. Tento harmonogram a pravidelné (tedy přinejmenším 

týdenní) aktualizace nebyly dodrženy hned na několika analyzovaných programech, kde vysílací 

smyčka zůstávala v původní, nezměněné podobě déle. Obsah vysílání nebyl obměněn ani novými 

vydáními videopořadů. Jednalo se o programy TV REGIO – Bohuňovice9, TV REGIO – Hostinné10, TV 

REGIO – Klobouky11, TV REGIO – Ořech12, TV REGIO – Stochov13, TV REGIO – Troubky14. 

Další nesrovnalosti ohledně licenčních podmínek souvisejí s náplní celoplošného programu TV REGIO, 

který je v podmínkách definován podobně jako jeho lokální verze. Vzájemně se liší „pouze územním 

rozsahem vysílání, tj. charakter programové náplně bude typově obdobný, ovšem s jinými zařazenými 

pořady a informacemi.“ Vzhledem k tomu, že dle sdělení provozovatele vysílání TV REGIO tvoří po dni 

se střídající obsah vybraných lokálních programů, lze říci, že je dodržena podmínka „typově obdobného 

charakteru náplně“. Otázkou zůstává, nakolik můžeme hovořit o „jiných zařazených pořadech a 

informacích“. Originálním obsahem plošná verze nedisponuje. Radě doporučujeme přijmout usnesení 

s žádostí o vysvětlení. 

Do třetice monitoring odhalil zásadní rozpor mezi územním rozsahem vysílání TV REGIO, který je 

stanoven v licenčních podmínkách, a záznamy, jež na žádost Rady zaslal provozovatel. Rada obdržela 

záznamy jedenácti lokálních programů TV REGIO, přičemž mezi nimi byly rovněž TV REGIO – Jevíčko a 

TV REGIO – Stochov. O tyto dva programy byl však územní rozsah vysílání redukován změnou licenčních 

podmínek z 22. 11. 2016 (naše č. j. RRTV/3484/2016-zem). Další nesrovnalost spočívá v tom, že mezi 

jedenácti dodanými programy chyběl TV REGIO – Pečky, navzdory tomu, že naopak tento územní 

rozsah licenční podmínky uvádějí. Stejně jako v případě nejasného plnění povinností výše navrhujeme 

Radě požádat provozovatele o podání vysvětlení. 

4.2. Snadný, přímý a trvalý přístup k informacím 

Dle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel televizního vysílání povinen umožnit divákům 

snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli, jimiž jsou název nebo jméno a 

identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresa sídla v případě právnické osoby, dále k údajům, které 

umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k 

poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické 

                                                           
9 Smyčka odvysílána ve třech podobách - viz záznamy z 10. 9., 29. 9., 30. 9. 2018, přičemž se vzájemně lišily 
pouze přítomností textového kraulu s upozorněním v dolní části obrazovky, obsahově zůstala smyčka 
nezměněná. Na konci září byl odvysílán záznam z fotbalového zápasu, který lze dle licenčních podmínek řadit do 
sekce „A“ a tudíž jeho zařazení lze chápat jako aktualizaci vysílací smyčky. V tomto případě je tedy stěžejní 
nezměněný obsah vysílání mezi daty 10. 9. a 29. 9. 2018. 
10 Mezi čtvrtou a pátou verzí smyčky interval překročil 7 dnů - viz záznamy z 23. 9. a 4. 10. 2018. Mezi těmito 
dny nebylo do vysílání zařazeno ani nové vydání Městského týdeníku, nelze tedy hovořit o aktualizaci ani 
v tomto smyslu. 
11 Mezi druhou, třetí a čtvrtou verzí smyčky intervaly překročily 7 dnů - viz záznamy z 10. 9., 24. 9., 2. 10. 2018. 
Aktualizován mezi těmito daty nebyl ani přítomný videopořad Svatovavřinecké hody. 
12 Mezi 25. 9. 2018, kdy bylo odvysíláno nové vydání pořadu Regionální kaleidoskop, a 4. 10. 2018, kdy došlo 
k aktualizaci smyčky, uplynulo více než 7 dnů. 
13 Mezi druhou a třetí verzí smyčky interval překročil 7 dnů - viz záznamy ze 17. 9., 5. 10. 2018. 
14 Mezi druhou a třetí verzí smyčky interval překročil 7 dnů - viz záznamy z 10. 9., 27. 9. 2018. Do konce 
sledovaného období již smyčka aktualizována nebyla. 
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pošty, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. 

Provozovatel DWP s.r.o. plní svou povinnost tím způsobem, že informace o provozovateli a kontaktní 

údaje uvádí na svých webových stránkách http://www.dwptv.cz/. Informace o Radě jakožto 

dozorovém orgánu je přítomna přímo na obrazovce v rámci vysílacích smyček.  
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Jako problematickou vnímáme přítomnost jednoho snímku v TV REGIO – Ostrožská Nová Ves, který byl 

ve sledovaném období zařazován jako třetí od konce každé vysílací smyčky. Doslova se v něm uvádí, že 

Infokanál Ostrožská Nová Ves vydává a spravuje Obec Ostrožská Nová Ves, nechybí ani adresa a další 

kontaktní údaje.  Není zřejmé, za jakým účelem je tento snímek divákům prezentován. Infokanál 

Ostrožská Nová Ves není u Rady licencován. Pakliže měli autoři na mysli TV REGIO, ale použili jiný název, 

nesouhlasí údaje o provozovateli programu a diváci tedy obdrželi nesprávné informace, na něž mají 

dle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. právo. Navrhujeme Radě požádat provozovatele o vysvětlení. 
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4.3. Logo 

V souladu s § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. bylo logo programu uvedeno nepřetržitě po 

celou dobu sledovaných úseků vysílání, a to v levém horním rohu obrazovky. Logo se nepatrně lišilo 

v závislosti na konkrétní regionální mutaci programu. 

4.4. Obchodní sdělení 

V průběhu smyček mohli diváci zhlédnout i sekci s názvem Reklama, která zpravidla obsahovala pouze 

obchodní sdělení upozorňující na Kabelovou televizi CZ. Ve výjimečných případech se v této rubrice 

objevil i jiný obsah, např. nabídka zaměstnání v nejrůznějších regionálních firmách. Reklama byla od 

ostatních částí vysílání vždy řádně oddělena předělem, čímž provozovatel splnil povinnost vyplývající z 

§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Celková stopáž obchodních sdělení nepřekročila během 

jedné hodiny 12 minut, což je podle § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. maximální limit pro čas 

vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání. 

4.5. Ochrana dětí a mladistvých 

Ve sledovaných dnech 10. září až 5. října 2018 nebyly ve vysílání zaznamenány žádné pasáže, které by 

měly potenciál ohrozit mravní, psychický nebo fyzický vývoj dětí a mladistvých podle § 32 odst. 1 písm. 

g) zákona č. 231/2001 Sb. 

4.6. Objektivita a vyváženost 

Monitoring je zaměřen zejména na zpravodajství a politickou publicistiku v předvolebním období. 

Z toho důvodu bylo nezbytné nejprve určit pořady, které lze analýze objektivity a vyváženosti podrobit. 

V případě regionálních programů TV REGIO se jednalo o tyto části vysílání: 

TV REGIO – Bzenec: Obrazová kronika (dvě vydání pořadu); část smyčky Zprávy z města 

TV REGIO – Hostinné: Městský týdeník (čtyři vydání pořadu); Pohled na čtyři roky stavebního ruchu 

v Hostinném; záznam ze zasedání zastupitelstva; část smyčky Zprávy z města 

TV REGIO – Jevíčko: Rozhlas; část smyčky Zprávy z města 

TV REGIO – Klobouky: část smyčky Zprávy z města 

TV REGIO – Ořech: Regionální kaleidoskop (dvě vydání pořadu); část smyčky Zprávy z obce 

TV REGIO – Ostrožská Nová Ves: Televize Slovácko - Ostrožská Nová Ves (vydání z 31. 8. 2018); Týden 

na Slovácku (vydání z 23. 8. 2018, 30. 8. 2018, 6. 9. 2018, 13. 9. 2018); hlášení rozhlasu; část smyčky 

Zprávy z obce 

TV REGIO – Stochov: část smyčky Zprávy z města 

TV REGIO – Velké Opatovice: Rozhlas; část smyčky Zprávy z města 

TV REGIO – Žacléř: Žacléř objektivem (tři vydání pořadu); část smyčky Zprávy z města 

 

Obrazová kronika byla ve sledovaném období na programu TV REGIO – Bzenec odvysílána ve dvou 

vydáních, označených jako srpnové a zářijové (aktualizace proběhla 4. 10. 2018 ve 21:00 hod). Autorem 
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reportáží, koncipovaných jako nekomentované videozáběry z nejrůznějších, především kulturních akcí 

ve Bzenci, byla dle úvodní informace TKR Bzenec. Obsah pořadu tvořily následující mediální příspěvky: 

videozáběry ze Bzence – srpen 2018: 
• výstava Bzenec v letech 1918-2018 
• slavnostní schůze včelařského 
spolku 
• vína ze zámků ve Bzenci na zámku 
• fotbal ve Bzenci 
• pouť ve Bzenci 
• slavnostní průvod a mše svatá 
• pozvánka na auto-moto burzu 

videozáběry ze Bzence – září 2018: 
• Bzenecký výtvarný podzim - 
vernisáž 
• příjezd zahraničních hostů 
• vinobraní - páteční program 
• Bzenecké krojované vinobraní - 
průvod 
• setkání seniorů 

 

Vzhledem k charakteru příspěvků nelze hovořit o zpravodajství v pravém slova smyslu. Absentoval 

doprovodný komentář a de facto jakýkoliv redakční zásah vyjma střihu a samotného výběru mediálně 

pokrývaných událostí. Naprostá většina příspěvků se politice ani volbám nevěnovala. Výjimku tvořil 

jediný videozáznam, nazvaný „Setkání seniorů, 25. 9. 2018“. Ani ten nebyl věnován primárně 

politickému tématu, vystupoval v něm však představitel tamního vedení města, který na začátku 

setkání seniory přivítal proslovem. Přestože se tedy jednalo o nekomentovaný příspěvek, v němž kvůli 

zvolenému formátu chyběla přímá vyjádření na kameru apod., můžeme v tomto případě hovořit o 

politikovi jako mluvčím, který v televizním vysílání v konečném důsledku dostal prostor k vyjádření. 

Konkrétně se v této roli objevil starosta Pavel Čejka (KDU-ČSL). Na akci byli přivítáni rovněž 

místostarostové Ivan Černý (Nestraníci) a Marek Novoměstský (Starostové a osobnosti pro Moravu), 

jejich řeč však v rámci videozáznamu prezentována nebyla (není ovšem jasné, zda reálně vůbec nějaká 

proběhla).  

Starosta Pavel Čejka pronesl následující slova: „Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste přijali 

pozvání Sboru pro občanské záležitosti. Těším se na další setkání seniorů, které se tradičně koná, sice 

v měsíci říjnu, ale letos vzhledem ke komunálním volbám, které nás čekají příští týden, jsme učinili 

výjimku. Po roce jsme opět spolu a můžeme zavzpomínat na události minulých měsíců a celého… 

(nesrozumitelné)… I dnes budete mít možnost a prostor k diskuzi nebo na vzájemné povídání.“ Poté se 

starosta dlouze zmínil o zemřelých občanech v loňském roce a vyzval ke vzpomínce na ně, také 

připomenul nově narozené děti a aktuální množství obyvatel. V čase 55:56 min od začátku pořadu 

Pavel Čejka uvedl: „V příštím týdnu proběhnou volby do zastupitelstva města. Zvolené zastupitelstvo 

města bude řešit koncepčně chod našeho města a …(nesrozumitelné)… oprav potřebné akce. Je na vás, 

abyste si vybrali ty správné kandidáty, kteří přetaví vaše přání ve skutečnost a posunou naše město 

zase o něco výše. Ve volebním programu 2018-2022 bude sportovní hala prioritní akcí. Už teď víme, že 

bude plně využitá sedm dní v týdnu. Klíčovou …(nesrozumitelné)… každého roku jsou investice města, 

údržba města, majetku. Zastupitelstvo na letošní rok definovalo několik investic a oprav.“ Čejka dále 

vyjmenoval investiční akce s tím, že „pracují na dalších“. „Jsem přesvědčený o tom, že rozhodnutí 

zastupitelstva o znovu vystavění kaple bylo nadčasové, a v budoucnu to ocení nejen obyvatelé města, 

ale i návštěvníci.“ Starosta mluvil i o tom, že město nemá žádné dluhy a že stav financí je momentálně 

velmi příznivý. „Neustále máme na paměti volební program 2014-2018 a my jsme si vytyčili čtyři 

priority, zámek, výstavbu kaple, sportovní halu a …(nesrozumitelné)…“. Jeho proslov o celkové délce 

4:37 minut přerušila závěrečná znělka pořadu.  

Z vyjádření není zřejmé, zda starosta hovořil o volebním programu a plánech KDU-ČSL, za kterou ve 

volbách kandidoval, nebo za celé tehdejší vedení města, reprezentované rovněž kandidáty z jiných 
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politických uskupení. V každém případě dostal prostor ve vysílání jediný kandidát, tehdejší i současný 

starosta Pavel Čejka, který svými slovy připomněl úspěchy vedení města a seniory (a potažmo i diváky) 

přesvědčoval o tom, že v nastolené agendě budou zvolení politici pokračovat. Otázkou je, nakolik měl 

tento výstup vliv na objektivitu a vyváženost předvolebního vysílání. Dodejme, že řeč byla pronesena 

ve všeobecném ruchu restaurace, kde se senioři sešli, a částečně jí nebylo rozumět. Rovněž je třeba 

připomenout, že se jednalo o „pouhý“ záznam z kulturní akce ve městě, kde je přítomnost starosty 

očekávatelná, jelikož komunální politici podobné události nezřídka navštěvují a promlouvají na nich za 

celé vedení města. Z tohoto důvodu nenavrhujeme v této souvislosti žádný další postup.  

Část smyčky nazvaná Zprávy z města obsahovala pouze všeobecnou informaci o průběhu 

nadcházejících voleb. Od 2. do 4. 10. 2018 byly součástí smyčky mj. tři snímky – oznámení města o 

volbách mimo volební místnost a uzavření knihovny; upozornění města o kontrole dodatku stálého 

seznamu voličů; oznámení města o konání voleb a okrscích. Od 5. 10. do konce monitorovaného období 

smyčka obsahovala poslední ze zmíněných snímků. Z hlediska zákona nepředstavoval tento čistě 

informativní obsah žádný problém. 

 

 

Analýza programu TV REGIO – Hostinné byla zaměřena na pořad Městský týdeník (autorem je Televize 

OBR), který provozovatel divákům ve sledovaném úseku představil ve čtyřech vydáních. Jejich 

obsahem byly tyto mediální příspěvky: 

Vydání odvysílané premiérově 13. 9. 2018: 
• Co připravuje ZUŠ v Hostinném? 
• Rozloučení s létem mělo úspěch 
• Gymnázium v Hostinném začalo školní rok s 
novým názvem. Budou změny? 

Vydání odvysílané premiérově 20. 9. 2018: 
• Pumptrack je otevřen! 
• Hasiči soutěžili! 
• Poslední koncert Tóny v parku 

Vydání odvysílané premiérově 23. 9. 2018: 
• Dopravní hřiště u mateřské školky je 
otevřeno 
• Eva a Vašek po delší době opět v Hostinném 
• Kdo vyhrál dětské rybářské závody? 

Vydání odvysílané premiérově 4. 10. 2018: 
• Den s antikou 
• Co je to Sagrada Familia 
• Slavnostní pasování nových žáků 
• Koncert mezi sochami 



 

14 
 
 

  

Na rozdíl od obsahu Obrazové kroniky na TV REGIO – Bzenec byl tento videopořad formátově 

koncipován jako regulérní zpravodajství, soustředěné zejména na kulturní a volnočasové dění 

v Hostinném. Příspěvky byly zaměřeny na nekonfliktní a apolitická témata, absentovali v nich političtí 

mluvčí i zmínky o politice obecně. Výjimkou byla reportáž z vydání odvysílaného poprvé 20. 9. 2018, 

věnovaná otevření nového pumptracku. V ní se jako mluvčí představil mj. místostarosta města Petr 

Kesner (HOSTINNÉ ŽIJE!), který ovšem hovořil věcně a stručně pouze k dané události. Žádným 

způsobem se nevztahoval ke komunální politice ani vlastním volebním ambicím. Jeho vyjádření bylo 

pochopitelné vzhledem k roli, jíž na podobných slavnostních akcích ve městě zastává. 

Z hlediska zákona se naopak jako problematický může jevit pořad nazvaný Pohled na čtyři roky 

stavebního ruchu v Hostinném, který byl vysílán poslední dva dny ve sledovaném období (vždy po 

pořadu Městský týdeník, čili 4. 10. 2018 v 8:49 hod, 10:06 hod, 12:06 hod, 14:06 hod, 16:06 hod, 22:06 

hod; 5. 10. 2018 v 6:06 hod, 8:06 hod, 10:06 hod, 12:06 hod, 14:06 hod, 16:06 hod, 20:06 hod, 22:06 

hod). Jednalo se nekomentovanou prezentaci fotografií a videozáběrů oprav a staveb, které se ve 

městě uskutečnily v průběhu posledních čtyř let, tedy uplynulého volebního období. Pořad s délkou 51 

minut nebyl žádným způsobem uveden ani dále komentován, můžeme se tedy pouze dohadovat, co 

bylo jeho účelem. Takto prezentované úspěchy vedení města a jeho investice mohly v divácích vzbudit 

nekritický pohled na tehdejší politické představitele a v konečném důsledku ovlivnit jejich volební 

preference. Protože se však jedná o pouhé dohady, navrhujeme Radě provozovatele požádat o 

vysvětlení, z jakého důvodu byl tento pořad do vysílání zařazen, zda k zařazení nedošlo za úplatu a 

jakým způsobem provozovatel zajistil, aby vysílání pořadu nezasáhlo do rovné politické soutěže před 

volbami. 

V rubrice Zprávy z města, jež byla součástí vysílací smyčky, nebyly volby ani další politická témata 

zmíněny. 

Na programu TV REGIO – Hostinné byl dále v samém závěru sledovaného období monitorován záznam 

ze zasedání zastupitelstva, odvysílaný ve 20:00 hod dne 4. 10. 2018. Jednalo se o 26. zasedání 

zastupitelstva, které reálně proběhlo již 17. 9. 2018. Současně to bylo poslední zasedání před volbami. 

Záznam tvořily nesestříhané záběry, dokumentující diskuzi a schvalování usnesení podle programu 

dostupného na webu města Hostinného15 – např. prodej pozemků, schvalování plánu rozvoje sportu 

apod. Z hlediska zákona o vysílání monitoring neodhalil žádná problematická místa. O volbách se 

přítomní aktéři zmínili pouze krátce (učinila tak především starostka Hostinného Dagmar Sahánková, 

která ze své pozice celou akcí provázela), a to v souvislosti s tím, že se jedná o poslední zasedání před 

komunálními volbami a že si všichni kandidáti vzájemně přejí mnoho štěstí a férový přístup. Záznam 

trval cca hodinu a půl a jeho zařazení do vysílání odpovídá rovněž licenčním podmínkám programu, 

které podobné části vysílání avizují. 

V případě TV REGIO – Jevíčko OATV analyzovalo části vysílání Rozhlas a v rámci smyčky Zprávy z města. 

Žádný politický ani volební obsah monitorován nebyl.  

Stejný závěr vyplynul z analýzy TV REGIO – Klobouky, kde v rámci smyčky (Zprávy z města) nebyly 

divákům prezentovány ani všeobecné informace o konání voleb. 

Pořad Regionální kaleidoskop na TV REGIO – Ořech provozovatel ve sledovaném období odvysílal ve 

dvou vydáních. Obsahem byly následující mediální příspěvky: 

                                                           
15 Viz http://hostinne.info/assets/File.ashx?id_org=4577&id_dokumenty=12350. 



 

15 
 
 

10. –16. 9. 2018: 
• expedice Aye-aye 
• portrét Elišky Dohnalové 
• závěrečný koncert 50. ročníku HFAD 
Příbram, představení ZUŠ 
• letecké záběry Prahy 

25. 9. –5. 10. 2018: 
• představení Archiv jazyků, Habaďůra 
• tuchlovická pouť 
• představení Můj romantický příběh 
• portrét Moniky Timkové 
• představení Prokletí nefritového škorpióna 
• Kaleidoskop zajímavostí 
• představení Obsluhoval jsem anglického krále 
• představení Tajemný hrad v Karpatech 
• letecké záběry Prahy 

 

Pořad byl zaměřen na ryze nepolitická témata (příspěvky s kulturní tematikou doplnila reportáž o 

cestovatelské přednášce a nekomentované letecké záběry hlavního města). V reportážích se 

nevyskytly žádné zmínky o politicích ani jejich vyjádření. Z hlediska objektivity a vyváženosti 

předvolebního vysílání tedy nebylo co posuzovat. 

Na stejném programu v rámci smyčky a její části Zprávy z obce provozovatel ve všech verzích od 10. 9. 

do 5. 10. 2018 prezentoval pozvánku k volbám, která měla čistě informativní charakter a z hlediska 

zákona o vysílání nebyla shledána jako problematická. 

 

 

 

Pořad Televize Slovácko - Ostrožská Nová Ves na programu TV REGIO – Ostrožská Nová Ves, resp. jeho 

vydání označené datem 31. 8. 2018 (ve sledovaném úseku vysílané do 16. 9. 2018), obsahovalo tyto 

příspěvky: 
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• Oslavy 760. výročí od první písemné zmínky o obci 
• Zalubil exceloval v domácím závodě 
• Do mistrovství Moravy se zapojilo 65 posádek 
• Tradiční Myslivecká noc zaplnila fotbalový areál 
• Příměstský tábor přilákal děti 
• Hudební večer na Slováckém dvoře 
• Návštěvníky Sirnatých lázní potěšily mažoretky i Tetičky z Kunovic 

 
 

V rámci první reportáže o oslavách výročí založení obce vystoupil jako mluvčí mj. starosta Pavel Botek 

(KDU-ČSL), který přiblížil výběr občanů, oceněných v průběhu slavnostního zasedání zastupitelstva. 

Z reportáže bylo patrné, že vystupuje jako nejvyšší představitel obce, nikoliv jako zástupce politického 

uskupení či kandidát ve volbách. Hovořil pouze o přínosu oceněných a na závěr zmínil další program 

oslav. Jeho vystoupení OATV chápe jako bezproblémové z hlediska zákona o vysílání. Zvláště v případě 

tématu, jako jsou oslavy výročí obce, je pochopitelné, že starosta bude hrát nemalou roli a k dění se 

vyjadřovat. Reportáž nebyla žádným způsobem vztáhnuta ke komunální politice či nadcházejícím 

volbám. 

Podobné postupy analýza ukázala i v pořadu Týden na Slovácku, jenž ve čtyřech vydáních divákům 

prezentoval události nikoliv z Ostrožské Nové Vsi, ale celého regionu (obsahově byl koncipován jako 

výběr nejzajímavějších reportáží z lokálních mutací relace Televize Slovácko).  

 Týden na Slovácku označen datem 23. 8. 2018: 
• Modernizace základní školy 
• Na Hotařské búdě zarazili horu a do 
vinohradů už nikdo nesmí 
• Pivobraní připravilo program pro celou 
rodinu 
• Jedenáctý ročník hasičské soutěže 
absolvovalo v tropických vedrech 11 týmů 
• Muzeum zahájilo výstavu věnovanou 
Jaroslavu Novákovi 
• Pouť Matice Velehradské přinesla také 
pohádku pro děti 

Týden na Slovácku označen datem 30. 8. 2018: 
• Procházka středověkem na náměstí Velké 
Moravy 
• Divadelní hra Tchýně na zabití pobavila 
ostrožské publikum 
• Legiovlak připomněl život legionářů 
• Divadelní léto zakončilo představení Vrátila se 
jednou v noci 
• V Areálu Jízdy králů se uskuteční první ročník 
akce Staň se králem 

Týden na Slovácku označen datem 6. 9. 2018: 
• Hodový víkend přinesl bohatý kulturní i 
společenský program 
• Návštěvníci se mohli seznámit s ukázkami 
činností spolků 
• Tenisový memoriál Jiřího Vařechy 
• Velkomoravský koncert 
• Bluesový objev roku zahrál v domě kultury 
• Cimbálová muzika Bálešáci pokřtila nové CD 
"Široko, daleko" 

Týden na Slovácku označen datem 13. 9. 2018: 
• Vinobraní se konalo už podvacáté 
• Podpis deklarace přátelství s ukrajinským 
městem 
• Hvězdou rockových slavností byl Martin 
Kratochvíl 
• Obec zažila tradiční vinobraní 
• Region Staroměstsko se představil na nádvoří 
Staré radnice 
• Park u Obchodní akademie patřil Mikroregionu 
Dolní Poolšaví 
• Zámecká galerie vystavuje obrazy Josefa 
Pšurného 
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V reportážích se vyskytovali starostové či místostarostové měst Staré Město, Strážnice, Napajedla, 

Nivnice, Babice, Kunovice a Hradčovice. Vždy se jednalo o akceptovatelná vyjádření, týkající se chodu 

obcí a tamních kulturních akcí, která měla ryze informativní charakter a žádným způsobem 

neakcentovala politická témata či volby. Z hlediska územního rozsahu analyzovaného programu, 

kterým je obec Ostrožská Nová Ves, je navíc nelogické hovořit o případné nevyváženosti předvolebního 

vysílání za situace, kdy je obsah vysílaného pořadu zaměřen na události z jiných komunálních jednotek.  

V části smyčky Zprávy z města na programu TV REGIO – Ostrožská Nová Ves volební ani jiný politický 

obsah prezentován nebyl. Stručnou informaci o místě, datu a času konání voleb mohli diváci slyšet 2. 

10. 2018 v části vysílání věnované hlášení rozhlasu.  

Na programu TV REGIO – Stochov byla analýza zaměřena na část smyčky Zprávy z města, která byla po 

celé sledované období tvořena stejným obsahem – 27 snímky znázorňujícími investiční akce města 

v období 2015-2018. Na snímcích se objevily fotografie původního i aktuálního stavu opravených míst 

ve městě, jako jsou nejrůznější veřejné budovy, obytné domy, chodníky apod. Dle OATV se jedná o 

velmi netradiční obsah této rubriky, jež byla na programech s jiným územním rozsahem zastoupena 

oznámeními o uzavírkách, odpadech a dalšími praktickými informacemi. Období 2015 až 2018 logicky 

evokuje končící volební období (předešlé volby se konaly na podzim 2014, nabízí se však, že reálně se 

investice nemohly ukázat dříve než v roce 2015) a naznačuje tedy úspěchy, které má tamní vedení 

města za sebou. Doporučujeme Radě požádat provozovatele o vysvětlení, z jakého důvodu byl tento 

obsah do vysílání zařazen, zda k zařazení nedošlo za úplatu a jakým způsobem provozovatel zajistil, aby 

jeho vysílání nezasáhlo do rovné politické soutěže před volbami. 

Na části vysílání Rozhlas a Zprávy z města byla zaměřena analýza v případě programu TV REGIO 

s územním rozsahem Velké Opatovice. Monitoring ukázal, že hlášení rozhlasu přítomné ve vysílání 26., 

27. a 28. 9. zvalo mj. na setkání občanů s kandidáty uskupení Město lidem. Žádné jiné uskupení tímto 

způsobem prezentováno nebylo, což mohlo být ovšem s největší pravděpodobností způsobeno 

faktem, že se žádné podobné setkání s potenciálními voliči nekonalo. Jelikož se jednalo o pouhou 

stručnou pozvánku, informující o tom, že se tato událost koná, další postup Radě nedoporučujeme.  

V části smyčky Zprávy z města volební ani jiný politický obsah prezentován nebyl.  

Prostřednictvím programu TV REGIO – Žacléř byla divákům v analyzovaném období prezentována tři 

vydání pořadu Žacléř objektivem. Jejich obsahem byly následující mediální příspěvky: 

10. –12. 9. 2018: 
• Fichtlklání 2018 

12. –24. 9. 2018: 
• Zahájení školního roku 

25. 9. –5. 10. 2018: 
• Dny evropského dědictví 2018 
• Dvě nové výstavy v muzeu 

 
 

Reportážní příspěvky se soustředily na místní kulturní, sportovní a společenské dění bez politického 

zaměření. Ve dvou případech se v nich objevila zmínka o komunálním politikovi či jeho přímé 

vystoupení. V případě reportáže o zahájení školního roku, která byla premiérově odvysílána 12. 9. 

2018, situaci a novinky na základní škole komentoval ředitel Karel Ševčík, jenž na kameru mj. poděkoval 

dosavadnímu starostovi za jeho práci a příkladnou starost o školu. Jak však poznamenal sám ředitel 

v rozhovoru a ukázala i následná rešerše analytického odboru, zmiňovaný starosta v roce 2018 již 

nekandidoval. Toto poděkování a jakési rozloučení s ním ze strany Karla Ševčíka tedy nechápeme za 

problematické z hlediska zákona. Vydání pořadu s premiérou 25. 9. 2018 obsahovalo přímé vyjádření 
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místostarostky Žacléře Evy Rennerové (Sdružení pro Žacléř), která stručně a z pohledu OATV čistě 

informativně divákům přiblížila vznik nového památníku J. A. Komenského v rámci Dnů evropského 

kulturního dědictví. Kromě ní v reportáži vystoupili především koordinátoři akce, sochařka aj. V případě 

lokálních programů je logické, že se i v ryze apolitických reportážích vyskytnou vyjádření politiků, 

jelikož se často jedná o osoby, které jsou v projektech přímo zainteresované a mají k dispozici nejvíce 

informací. Místostarostka nepoukazovala na politické aspekty události, rovněž nebyl jakkoliv zmíněn 

její vztah ke komunálním volbám. 

V rubrice Zprávy z města, přítomné ve smyčce na TV REGIO – Žacléř, nebyly volby ani další politická 

témata zmíněny.  

5. Závěr 

Monitoring vysílání programu TV REGIO se všemi jeho licencovanými územními rozsahy nepřinesl 

přímé poznatky o porušení objektivity a vyváženosti ve vysílání před volbami do obecních 

zastupitelstev a Senátu 2018. Přesto se ve vysílání během analyzovaného období 10. 9. až 5. 10. 2018 

vyskytlo několik momentů, které zavdávají pochybnosti z hlediska dodržování § 31 odst. 2 a 3 zákona 

č. 231/2001 Sb. Jednalo se o zařazení pořadu Pohled na čtyři roky stavebního ruchu v Hostinném na 

programu TV REGIO – Hostinné a obsah rubriky Zprávy z města ve smyčce na programu TV REGIO – 

Stochov. Mimo analýzu objektivity a vyváženosti předvolebního vysílání monitoring dále odhalil 

nesrovnalosti týkající se dodržování licenčních podmínek včetně územních rozsahů programu TV REGIO 

a snadného, přímého a trvalého přístupu k základním údajům o provozovateli dle § 32 odst. 7 zákona 

č. 231/2001 Sb. v případě programu TV REGIO – Ostrožská Nová Ves. V souvislosti s výše popsaným 

navrhujeme Radě přijmout usnesení s žádostí o vysvětlení. 

 

Zpracovala: Žaneta Ondroušková, 17. 4. 2019 

Návrhy na usnesení 

 

Rada se seznámila s analýzou vysílání programu TV REGIO a jeho lokálních verzí provozovatele DWP 

s.r.o. před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018, v období 10. 9.–5. 10. 2018. 

a 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) 

zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 

platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání DWP s.r.o., 

IČ: 27608883, sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, o podání vysvětlení 

týkající se licencovaných územních rozsahů programu TV REGIO: 1) Z jakého důvodu nebyla v období 

10. 9.–5. 10. 2018 aktualizována vysílací smyčka programů TV REGIO – Bohuňovice, TV REGIO – 

Hostinné, TV REGIO – Klobouky, TV REGIO – Ořech, TV REGIO – Stochov a TV REGIO – Troubky 

minimálně jednou týdně, jak stanovují licenční podmínky programu; 2) Jakým způsobem provozovatel 

zajišťuje rozdíl mezi lokálními mutacemi programu a plošnou verzí TV REGIO, který by měl dle 

licenčních podmínek spočívat v zařazení jiných pořadů a informací, když je dle sdělení provozovatele 

plošné TV REGIO koncipováno jako vysílání regionálních mutací, které se pravidelně střídají; 3) Na 
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základě čeho provozovatel vysílá program TV REGIO s územním rozsahem Jevíčko a Stochov, když dle 

změny licenčních podmínek z 22. 11. 2016 byl program o tyto územní rozsahy v minulosti redukován; 

4) Z jakého důvodu provozovatel nevysílá program TV REGIO s územním rozsahem Pečky. Rada 

stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

a 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) 

zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 

platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání DWP s.r.o., 

IČ: 27608883, sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, o podání vysvětlení 

týkající se programu TV REGIO s územním rozsahem Ostrožská Nová Ves, z jakého důvodu byl v období 

10. 9. až 5. 10. 2018 součástí vysílací smyčky snímek, v němž se uvádí, že Infokanál Ostrožská Nová Ves 

vydává a spravuje Obec Ostrožská Nová Ves, a který dále obsahuje adresu a další kontaktní údaje 

nesouhlasící s údaji o provozovateli TV REGIO, DWP s.r.o. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 

dní ode dne doručení této výzvy. 

a 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) 

zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 

platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání DWP s.r.o., 

IČ: 27608883, sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, 

z jakého důvodu byl do vysílání programu TV REGIO – Hostinné ve dnech 4. a 5. 10. 2018 celkem 

čtrnáctkrát zařazen pořad Pohled na čtyři roky stavebního ruchu v Hostinném, zda k zařazení do 

vysílání nedošlo za úplatu a jakým způsobem provozovatel zajistil, aby vysílání pořadu nezasáhlo do 

rovné politické soutěže před volbami. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 

doručení této výzvy. 

a 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) 

zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 

platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání DWP s.r.o., 

IČ: 27608883, sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, 

z jakého důvodu byla v období 10. 9. až 5. 10. 2018 část vysílací smyčky s názvem Zprávy z města na 

programu TV REGIO – Stochov tvořena 27 snímky znázorňujícími investiční akce města v období 2015-

2018, zda k zařazení nedošlo za úplatu a jakým způsobem provozovatel zajistil, aby její vysílání 

nezasáhlo do rovné politické soutěže před volbami. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 

ode dne doručení této výzvy. 
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Přílohy16 

TV REGIO – Bohuňovice 

smyčka č. 1 10. 9. 2018, 0:00:09 

oznámení provozovatele Obecní úřad Bohuňovice 

oznámení provozovatele Kontakty OÚ Bohuňovice 

oznámení provozovatele Bohuňovice členem mikroregionu Šternbersko 

oznámení provozovatele Obecní knihovna Bohuňovice 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr Bohuňovice 

Zdravotnictví • klinika Opral (4) 
• Centrum zdraví Bohuňovice (5) 
• zubní lékař 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 6:20 min   
 

smyčka č. 2 29. 9. 2018, 19:47:40 

oznámení provozovatele Obecní úřad Bohuňovice 

oznámení provozovatele Kontakty OÚ Bohuňovice 

oznámení provozovatele Bohuňovice členem mikroregionu Šternbersko 

oznámení provozovatele Obecní knihovna Bohuňovice 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr Bohuňovice 

Zdravotnictví • klinika Opral (4) 
• Centrum zdraví Bohuňovice (5) 
• zubní lékař 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 6:20 min   
(dole textový kraul avizující záznam fotbalového zápasu) 

 

Fotbalový zápas 29. 9. 2018, 21:00:02 

záznam zápasu Bohuňovice - Troubelice 

délka 1:21:35 hod 
 

 

smyčka č. 3 30. 9. 2018, 8:58:29 

oznámení provozovatele Obecní úřad Bohuňovice 

oznámení provozovatele Kontakty OÚ Bohuňovice 

oznámení provozovatele Bohuňovice členem mikroregionu Šternbersko 

oznámení provozovatele Obecní knihovna Bohuňovice 

                                                           
16 Přílohy tvoří seznam a popis premiér jednotlivých úseků vysílání TV REGIO, jak byly ve své plné délce 
monitorovány během analyzovaného období 10. 9. až 5. 10. 2018. 
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oznámení provozovatele Sběrný dvůr Bohuňovice 

Zdravotnictví • klinika Opral (4) 
• Centrum zdraví Bohuňovice (5) 
• zubní lékař 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 6:20 min   
(dole textový kraul avizující delší verzi záznamu fotbalového zápasu) 

 

Fotbalový zápas 30. 9. 2018, 10:00:02 

delší verze záznamu zápasu Bohuňovice - Troubelice 

délka 1:31:37 hod  
 

TV REGIO – Bzenec 

smyčka č. 1 10. 9. 2018, 0:00:06 

oznámení provozovatele Městský úřad Bzenec 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Komerční banka, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Poruchy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

Zprávy z města • upozornění města týkající se ukládání odpadů mimo 
kontejner + provozní doba sběrného dvora 
• program 21. zasedání ZM 
• pozvánka na veletrh sociálních a návazných služeb 
• pozvánka na bazárek pro děti 
• pozvánka na veletrh středních škol 
• pozvánka na diskuzi s psychology 

Kulturní servis • kroužky v Bzeneckém klubíku 
• zápis dětí do zájmových kroužků v DDM 
• zájmové aktivity pro dospělé v DDM 
• nové aktivity v DDM 
• nabídka kroužků v DDM a kontakt 
• program loutkového divadla Kašpárek 
• pozvánka na Strážnické vinobraní 
• pozvánka na Strážnické rockové slavnosti 
• pozvánka na Den s Policií ČR 
• pozvánka na auto-moto burzu 
• pozvánka na setkání se Zdeňkem Troškou 
• pozvánka na pobyt v lázních Luhačovice 

Zdravotnictví • zdravotnické služby v Bzenci (5) 
• Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix 

Občanská inzerce • hledání podnájmu 
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Reklama • nabídka zaměstnání v DDM 
• Kabelová televize CZ 
• nabídka zaměstnání v PIKA a.s. 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 14:13 min  
 

Obrazová kronika 10. 9. 2018, 8:00:02 

videozáběry ze Bzence - srpen 2018: 
• výstava Bzenec v letech 1918-2018 
• slavnostní schůze včelařského spolku 
• vína ze zámků ve Bzenci na zámku 
• fotbal ve Bzenci 
• pouť ve Bzenci 
• slavnostní průvod a mše svatá 
• pozvánka na auto-moto burzu 

délka 35:14 min  
 

smyčka č. 2 10. 9. 2018, 11:44:12 

oznámení provozovatele Městský úřad Bzenec 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Komerční banka, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Poruchy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

Zprávy z města • upozornění města týkající se ukládání odpadů mimo 
kontejner + provozní doba sběrného dvora 
• program 21. zasedání ZM 
• pozvánka na veletrh sociálních a návazných služeb 
• pozvánka na bazárek pro děti 
• pozvánka na veletrh středních škol 
• pozvánka na diskuzi s psychology 

Kulturní servis • kroužky v Bzeneckém klubíku 
• zápis dětí do zájmových kroužků v DDM 
• zájmové aktivity pro dospělé v DDM 
• nové aktivity v DDM 
• nabídka kroužků v DDM a kontakt 
• program loutkového divadla Kašpárek 
• pozvánka na Den s Policií ČR 
• pozvánka na auto-moto burzu 
• pozvánka na setkání se Zdeňkem Troškou 
• pozvánka na pobyt v lázních Luhačovice 

Zdravotnictví • zdravotnické služby v Bzenci (5) 
• Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix 

Občanská inzerce • hledání podnájmu 
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Reklama • nabídka zaměstnání v DDM 
• Kabelová televize CZ 
• Úsporné centrum 
• nabídka zaměstnání v PIKA a.s. 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 13:51 min  
 

smyčka č. 3 17. 9. 2018, 18:42:33 

oznámení provozovatele Městský úřad Bzenec 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Komerční banka, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Poruchy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Ztratila se korela 

Zprávy z města • upozornění města na vítání občánků a krádeže kol 
• upozornění města týkající se ukládání odpadů mimo 
kontejner + provozní doba sběrného dvora 
• upozornění města na provoz plaveckého bazénu 
• program 21. zasedání ZM 
• pozvánka na bazárek pro děti 
• pozvánka na veletrh středních škol 
• pozvánka na diskuzi s psychology 

Kulturní servis • kroužky v Bzeneckém klubíku 
• zápis dětí do zájmových kroužků v DDM 
• zájmové aktivity pro dospělé v DDM 
• nové aktivity v DDM 
• nabídka kroužků v DDM a kontakt 
• program loutkového divadla Kašpárek 
• pozvánka na Den s Policií ČR 
• pozvánka na auto-moto burzu 
• pozvánka na setkání se Zdeňkem Troškou 
• pozvánka na puť do Koclířova 
• pozvánka na plaveckou soutěž 
• pozvánka na pobyt v lázních Luhačovice 

Sport • nábor dětí do oddílů TJ Sokol Bzenec 

Zdravotnictví • zdravotnické služby v Bzenci (5) 
• Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix 

Reklama • Kabelová televize CZ 
• výprodej skladů Dadka Vracov 
• šipkový turnaj v hospodě U Parku 
• Úsporné centrum 
• nabídka zaměstnání v PIKA a.s. 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 15:13 min  
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smyčka č. 4 20. 9. 2018, 15:37:20 

oznámení provozovatele Městský úřad Bzenec 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Komerční banka, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Poruchy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Ztratila se korela 

Zprávy z města • upozornění města na vítání občánků a krádeže kol 
• upozornění města týkající se ukládání odpadů mimo 
kontejner + provozní doba sběrného dvora 
• upozornění města na provoz plaveckého bazénu 
• pozvánka na veletrh práce 
• upozornění na prodloužení kotlíkové dotace 
• pozvánka na bazárek pro děti 
• pozvánka na veletrh středních škol 
• pozvánka na diskuzi s psychology 

Kulturní servis • nábor v ZUŠ Bzenec 
• kroužky v Bzeneckém klubíku 
• zápis dětí do zájmových kroužků v DDM 
• zájmové aktivity pro dospělé v DDM 
• nové aktivity v DDM 
• nabídka kroužků v DDM a kontakt 
• program loutkového divadla Kašpárek 
• pozvánka na Den s Policií ČR 
• pozvánka na auto-moto burzu 
• pozvánka na setkání se Zdeňkem Troškou 
• pozvánka na koncert Hop Trop 
• pozvánka na koncert Skoroňáci 
• pozvánka na puť do Koclířova 
• pozvánka na plaveckou soutěž 
• pozvánka na koncert Janáčkova kvarteta 
• pozvánka na koncert Marty Töpferové 
• pozvánka na představení s Hurvínkem 
• pozvánka na představení Na ostro 
• pozvánka na koncert Vinařinky 
• pozvánka na pobyt v lázních Luhačovice 

Sport • pozvánka na Noc sokoloven 
• nábor dětí do oddílů TJ Sokol Bzenec 

Zdravotnictví • zdravotnické služby v Bzenci (5) 
• Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix 

Občanská inzerce • drobná inzerce - prodám 
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Reklama • nabídka volného místa ve FenStar 
• nabídka volného místa v Eurotec 
• nabídka volného místa v distribuci letáků 
• Kabelová televize CZ 
• výprodej v Elektro Kvart Bzenec 
• výprodej skladů Dadka Vracov 
• šipkový turnaj v hospodě U Parku 
• nabídka volného místa v PIKA a.s. 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 20:35 min  
 

smyčka č. 5 24. 9. 2018, 11:35:00 

oznámení provozovatele Městský úřad Bzenec 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Komerční banka, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Poruchy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Ztratila se korela 

Zprávy z města • upozornění města na vítání občánků a krádeže kol 
• upozornění města týkající se ukládání odpadů mimo 
kontejner + provozní doba sběrného dvora 
• upozornění města na provoz plaveckého bazénu 
• pozvánka na veletrh práce 
• upozornění na prodloužení kotlíkové dotace 
• pozvánka na bazárek pro děti 
• pozvánka na veletrh středních škol 
• pozvánka na diskuzi s psychology 

Kulturní servis • nábor v ZUŠ Bzenec 
• kroužky v Bzeneckém klubíku 
• zájmové aktivity pro dospělé v DDM 
• nové aktivity v DDM 
• nabídka kroužků v DDM a kontakt 
• program loutkového divadla Kašpárek 
• pozvánka na setkání se Zdeňkem Troškou 
• pozvánka na koncert Hop Trop 
• pozvánka na koncert Skoroňáci 
• pozvánka na puť do Koclířova 
• pozvánka na plaveckou soutěž 
• pozvánka na koncert Janáčkova kvarteta 
• pozvánka na koncert Marty Töpferové 
• pozvánka na představení s Hurvínkem 
• pozvánka na představení Na ostro 
• pozvánka na koncert Vinařinky 
• pozvánka na pobyt v lázních Luhačovice 

Sport • nábor dětí do oddílů TJ Sokol Bzenec 
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Zdravotnictví • zdravotnické služby v Bzenci (5) 
• Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix 

Občanská inzerce • drobná inzerce - prodám 

Reklama • nabídka zaměstnání ve FenStar 
• nabídka zaměstnání v Eurotec 
• nabídka zaměstnání v distribuci letáků 
• Kabelová televize CZ 
• výprodej v Elektro Kvart Bzenec 
• nabídka zaměstnání v PIKA a.s. 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 18:07 min  
 

smyčka č. 6 27. 9. 2018, 15:46:56 

oznámení provozovatele Městský úřad Bzenec 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Komerční banka, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Poruchy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

Zprávy z města • oznámení města o svozu plastů 
• upozornění města na vítání občánků a krádeže kol 
• upozornění města týkající se ukládání odpadů mimo 
kontejner + provozní doba sběrného dvora 
• upozornění města na provoz plaveckého bazénu 
• pozvánka na veletrh práce 
• upozornění na prodloužení kotlíkové dotace 
• pozvánka na bazárek pro děti 

Kulturní servis • nábor v ZUŠ Bzenec 
• kroužky v Bzeneckém klubíku 
• zájmové aktivity pro dospělé v DDM 
• nové aktivity v DDM 
• nabídka kroužků v DDM a kontakt 
• program loutkového divadla Kašpárek 
• pozvánka na koncert Skoroňáci 
• pozvánka na puť do Koclířova 
• pozvánka na plaveckou soutěž 
• pozvánka na podzimní dílny 
• pozvánka na koncert Janáčkova kvarteta 
• pozvánka na koncert Marty Töpferové 
• pozvánka na představení s Hurvínkem 
• pozvánka na představení Na ostro 
• pozvánka na koncert Vinařinky 
• pozvánka na pobyt v lázních Luhačovice 

Sport • nábor dětí do oddílů TJ Sokol Bzenec 

Zdravotnictví • zdravotnické služby v Bzenci (5) 
• Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix 
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Občanská inzerce • drobná inzerce - prodám 

Reklama • nabídka zaměstnání ve FenStar 
• nabídka zaměstnání v Eurotec 
• nabídka zaměstnání v distribuci letáků 
• Kabelová televize CZ 
• výprodej v Elektro Kvart Bzenec 
• nabídka zaměstnání v PIKA a.s. 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 17:02 min  
 

smyčka č. 7 30. 9. 2018, 22:01:50 

oznámení provozovatele Městský úřad Bzenec 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Komerční banka, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Poruchy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

Zprávy z města • oznámení města o svozu plastů 
• upozornění města na vítání občánků a krádeže kol 
• upozornění města týkající se ukládání odpadů mimo 
kontejner + provozní doba sběrného dvora 
• upozornění města na provoz plaveckého bazénu 
• pozvánka na veletrh práce 
• upozornění na prodloužení kotlíkové dotace 
• pozvánka na bazárek pro děti 

Kulturní servis • nábor v ZUŠ Bzenec 
• kroužky v Bzeneckém klubíku 
• nové aktivity v DDM 
• program loutkového divadla Kašpárek 
• pozvánka na koncert Skoroňáci 
• pozvánka na puť do Koclířova 
• pozvánka na plaveckou soutěž 
• pozvánka na podzimní dílny 
• pozvánka na koncert Janáčkova kvarteta 
• pozvánka na koncert Marty Töpferové 
• pozvánka na představení s Hurvínkem 
• pozvánka na představení Na ostro 
• pozvánka na koncert Vinařinky 
• pozvánka na pobyt v lázních Luhačovice 

Zdravotnictví • zdravotnické služby v Bzenci (5) 
• Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix 

Občanská inzerce • drobná inzerce - prodám 
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Reklama • nabídka zaměstnání ve FenStar 
• nabídka zaměstnání v distribuci letáků 
• Kabelová televize CZ 
• nabídka zaměstnání v PIKA a.s. 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 14:48 min  
 

smyčka č. 8 2. 10. 2018, 16:10:53 

oznámení provozovatele Městský úřad Bzenec 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Komerční banka, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Poruchy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

Zprávy z města • oznámení města o volbách mimo volební místnost a 
uzavření knihovny 
• upozornění města o kontrole dodatku stálého seznamu 
voličů 
• oznámení města o konání voleb a okrscích 
• upozornění města týkající se ukládání odpadů mimo 
kontejner + provozní doba sběrného dvora 
• upozornění města na provoz plaveckého bazénu 
• oznámení lékaře o dovolené 
• pozvánka na veletrh práce 
• upozornění na prodloužení kotlíkové dotace 
• pozvánka na bazárek pro děti 

Kulturní servis • nábor v ZUŠ Bzenec 
• program loutkového divadla Kašpárek 
• pozvánka na koncert Skoroňáci 
• pozvánka na puť do Koclířova 
• pozvánka na plaveckou soutěž 
• pozvánka na podzimní dílny 
• pozvánka na odpoledne pro psy 
• pozvánka na představení Nosáčkovo dobrodružství 
• pozvánka na hrátky s pamětí 
• pozvánka na koncert Janáčkova kvarteta 
• pozvánka na koncert Marty Töpferové 
• pozvánka na představení s Hurvínkem 
• pozvánka na koncert Kamelot 
• pozvánka na koncert Vinařinky 
• pozvánka na představení Na ostro 
• pozvánka na koncert Vypsaná fixa 
• pozvánka na pobyt v lázních Luhačovice 
• pozvánka na Svatomartinské slavnosti 
• pozvánka na zájezd do Vídně 
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Zdravotnictví • zdravotnické služby v Bzenci (5) 
• Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix 

Občanská inzerce • drobná inzerce - prodám 

Reklama • nabídka zaměstnání ve FenStar 
• nabídka zaměstnání v distribuci letáků 
• Kabelová televize CZ 
• plavání s Českou průmyslovou 
• nabídka zaměstnání v PIKA a.s. 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 18:43 min  
 

Obrazová kronika 4. 10. 2018, 21:00:03 

videozáběry ze Bzence - září 2018: 
• Bzenecký výtvarný podzim - vernisáž 
• příjezd zahraničních hostů 
• vinobraní - páteční program 
• Bzenecké krojované vinobraní - průvod 
• setkání seniorů 

délka 58:48 min  
 

smyčka č. 9 5. 10. 2018, 12:30:18 

oznámení provozovatele Městský úřad Bzenec 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Komerční banka, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Bzenci 

oznámení provozovatele Poruchy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

Zprávy z města • oznámení města uzavření knihovny, úřadu a silnice 
• oznámení města o konání voleb a okrscích 
• oznámení lékaře o dovolené 
• pozvánka na veletrh práce 
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Kulturní servis • program loutkového divadla Kašpárek 
• pozvánka na Slovácké hody 
• pozvánka na puť do Koclířova 
• pozvánka na plaveckou soutěž 
• pozvánka na podzimní dílny 
• pozvánka na odpoledne pro psy 
• pozvánka na představení Nosáčkovo dobrodružství 
• pozvánka na hrátky s pamětí 
• pozvánka na koncert Janáčkova kvarteta 
• pozvánka na koncert Marty Töpferové 
• pozvánka na představení s Hurvínkem 
• pozvánka na koncert Kamelot 
• pozvánka na koncert Vinařinky 
• pozvánka na představení Na ostro 
• pozvánka na koncert Vypsaná fixa 
• pozvánka na pobyt v lázních Luhačovice 
• pozvánka na Svatomartinské slavnosti 
• pozvánka na zájezd do Vídně 

Sport • fitness na Chamartinu 

Zdravotnictví • zdravotnické služby v Bzenci (5) 
• Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix 

Reklama • nabídka zaměstnání ve Zdravém stravování 
• Kabelová televize CZ 
• nabídka drůbežárny 
• prodejní výstava v zahradnictví U Hušků 
• plavání s Českou průmyslovou 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 16:29 min  
 

TV REGIO – Hostinné 

smyčka č. 1 10. 9. 2018, 0:06:08 

oznámení provozovatele Městský úřad Hostinné 

oznámení provozovatele upoutávka na dnešní videopořady OBR 
• Co připravuje ZUŠ v Hostinném? 
• Rozloučení s létem mělo úspěch 
• Gymnázium v Hostinném začalo školní rok s novým 
názvem. Budou změny? 
• Rozloučení s létem 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Informační centrum Hostinné 

oznámení provozovatele Františkánský klášter - muzeum 

oznámení provozovatele Knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Hostinné 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Hostinném 

oznámení provozovatele Moneta Money bank, pobočka v Hostinném 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Hostinném 
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Zprávy z města • upozornění města týkající se ukončení období 
mimořádných klimatických podmínek 
• výluky a omezení provozu 
• přerušení dodávek elektřiny (2) 
• pozvánka na otevření dětského dopravního hřiště 
• pozvánka na slavnost vysazení lípy 
• nabídka pronájmu městských bytů 

Zdravotnictví • pohotovostní služby zubařů 

Kulturní servis • pozvánka na koncert Evy a Vaška 
• pozvánka na hru ve skautském středisku 
• pozvánka na Den s antikou 
• pozvánka na výstavu fotografií Sagrada Familia 
• pozvánka na výstavu o hradu Vízmburku 
• pozvánka na hudební večer Folkáči na tahu 
• program Týdne seniorů 
• pozvánka na talkshow s Czendlikem 

Občanská inzerce • prodám pozemek 

Reklama • nabídka zaměstnání v Model Obaly (2) 
• nabídka zaměstnání v Krkonošských papírnách (5) 

Foto z akcí • Arnultovické šedesátky v Hostinném 2018 

oznámení provozovatele kabelové televize - nabídka programů, hlášení poruch (3) 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 20:03 min  
 

smyčka č. 2 13. 9. 2018, 5:32:54 

oznámení provozovatele Městský úřad Hostinné 

oznámení provozovatele upoutávka na dnešní videopořady OBR 
• Co připravuje ZUŠ v Hostinném? 
• Rozloučení s létem mělo úspěch 
• Gymnázium v Hostinném začalo školní rok s novým 
názvem. Budou změny? 
• Rozloučení s létem 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Informační centrum Hostinné 

oznámení provozovatele Františkánský klášter - muzeum 

oznámení provozovatele Knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Hostinné 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Hostinném 

oznámení provozovatele Moneta Money bank, pobočka v Hostinném 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Hostinném 

Zprávy z města • program zasedání ZM 
• upozornění města týkající se ukončení období 
mimořádných klimatických podmínek 
• výluky a omezení provozu 
• přerušení dodávek elektřiny (2) 
• pozvánka na otevření dětského dopravního hřiště 
• pozvánka na slavnost vysazení lípy 
• nabídka pronájmu městských bytů 
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Zdravotnictví • pohotovostní služby zubařů 

Kulturní servis • pozvánka na koncert Evy a Vaška 
• pozvánka na hru ve skautském středisku 
• pozvánka na Den s antikou 
• pozvánka na výstavu fotografií Sagrada Familia 
• pozvánka na výstavu o hradu Vízmburku 
• pozvánka na hudební večer Folkáči na tahu 
• program Týdne seniorů 
• pozvánka na talkshow s Czendlikem 

Občanská inzerce • prodám pozemek 

Reklama • nabídka zaměstnání v Model Obaly (2) 
• nabídka zaměstnání v Krkonošských papírnách (5) 

Foto z akcí • slavnostní otevření Pumptrack a skill centra 

oznámení provozovatele kabelové televize - nabídka programů, hlášení poruch (3) 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 17:44 min  
 

Městský týdeník 13. 9. 2018, 6:00:05 

• Co připravuje ZUŠ v Hostinném? 
• Rozloučení s létem mělo úspěch 
• Gymnázium v Hostinném začalo školní rok s novým názvem. Budou změny? 

délka 4:28 min  
 

Rozloučení s létem 13. 9. 2018, 6:04:33 

nekomentované videozáběry z loučení s létem 

délka 21:23 min  
 

smyčka č. 3 20. 9. 2018, 6:34:20 

oznámení provozovatele Městský úřad Hostinné 

oznámení provozovatele upoutávka na dnešní videopořady OBR 
• Pumptarck je otevřen! 
• Hasiči soutěžili! 
• Poslední koncert Tóny v parku 
• O štít města Hostinného 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Informační centrum Hostinné 

oznámení provozovatele Františkánský klášter - muzeum 

oznámení provozovatele Knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Hostinné 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Hostinném 

oznámení provozovatele Moneta Money bank, pobočka v Hostinném 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Hostinném 

Zprávy z města • výluky a omezení provozu 
• pozvánka na slavnost vysazení lípy 

Zdravotnictví • pečovatelské služby v Charita 
• pohotovostní služby zubařů 
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Kulturní servis • pozvánka na hru ve skautském středisku 
• pozvánka na výstavu fotografií Sagrada Familia 
• pozvánka na výstavu o hradu Vízmburku 
• pozvánka na hudební večer Folkáči na tahu 
• pozvánka na křest knihy Hostinné 
• pozvánka na pochod českých turistů 
• pozvánka na přednášku o okupaci Hostinného 
• pozvánka na výstavu hub 
• program Týdne seniorů 
• pozvánka na Týden knihoven 
• pozvánka na společné pletení 
• pozvánka na talkshow s Czendlikem 

Občanská inzerce • prodám pozemek 

Reklama • nabídka zaměstnání v Model Obaly (2) 
• nabídka zaměstnání v Krkonošských papírnách (5) 

Foto z akcí • otevření dětského dopravního hřiště 
• pohádkový park 

oznámení provozovatele kabelové televize - nabídka programů, hlášení poruch (3) 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 17:15 min  
 

Městský týdeník 20. 9. 2018, 6:00:03 

• Pumptrack je otevřen! 
• Hasiči soutěžili! 
• Poslední koncert Tóny v parku 

délka 6:35 min  
 

O štít města Hostinného 20. 9. 2018, 6:06:38 

nekomentované videozáběry z hasičské soutěže 

délka 27:42 min  
 

smyčka č. 4 23. 9. 2018, 6:33:12 

oznámení provozovatele Městský úřad Hostinné 

oznámení provozovatele upoutávka na dnešní videopořady OBR 
• Dopravní hřiště u mateřské školky je otevřeno 
• Eva a Vašek po delší době opět v Hostinném 
• Kdo vyhrál dětské rybářské závody? 
• Den s antikou 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Informační centrum Hostinné 

oznámení provozovatele Františkánský klášter - muzeum 

oznámení provozovatele Knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Hostinné 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Hostinném 

oznámení provozovatele Moneta Money bank, pobočka v Hostinném 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Hostinném 
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Zprávy z města • výluky a omezení provozu 
• pozvánka na slavnost vysazení lípy 

Zdravotnictví • pečovatelské služby v Charita 
• pohotovostní služby zubařů 

Kulturní servis • pozvánka na hru ve skautském středisku 
• pozvánka na výstavu fotografií Sagrada Familia 
• pozvánka na výstavu o hradu Vízmburku 
• pozvánka na hudební večer Folkáči na tahu 
• pozvánka na křest knihy Hostinné 
• pozvánka na pochod českých turistů 
• pozvánka na přednášku o okupaci Hostinného 
• pozvánka na výstavu hub 
• program Týdne seniorů 
• pozvánka na Týden knihoven 
• pozvánka na společné pletení 
• pozvánka na talkshow s Czendlikem 

Občanská inzerce • prodám pozemek 

Reklama • nabídka zaměstnání v Model Obaly (2) 
• nabídka zaměstnání v Krkonošských papírnách (5) 

Foto z akcí • otevření dětského dopravního hřiště 
• pohádkový park 

oznámení provozovatele kabelové televize - nabídka programů, hlášení poruch (3) 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 17:17 min  
 

Městský týdeník 23. 9. 2018, 6:00:05 

• Dopravní hřiště u mateřské školky je otevřeno 
• Eva a Vašek po delší době opět v Hostinném 
• Kdo vyhrál dětské rybářské závody? 

délka 7:08 min  
 

Den s antikou 23. 9. 2018, 6:07:13 

nekomentované videozáběry ze Dne s antikou 

délka 25:59 min  
 

Městský týdeník 4. 10. 2018, 8:42:08 

• Den s antikou 
• Co je to Sagrada Familia 
• Slavnostní pasování nových žáků 
• Koncert mezi sochami 

délka 6:56 min  
 

Pohled na čtyři roky stavebního  
ruchu v Hostinném 

4. 10. 2018, 8:49:04 

fotografie a videozáběry z různých stavebních prací a slavnostních otevření 
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délka 51:15 min  
 

smyčka č. 5 4. 10. 2018, 9:40:19 

oznámení provozovatele Městský úřad Hostinné 

oznámení provozovatele upoutávka na dnešní videopořady OBR 
• Den s antikou 
• Co je to Sagrada Familia 
• Koncert mezi sochami 
• Stavby v Hostinném 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení 

oznámení provozovatele Informační centrum Hostinné 

oznámení provozovatele Františkánský klášter - muzeum 

oznámení provozovatele Knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Hostinné 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Hostinném 

oznámení provozovatele Moneta Money bank, pobočka v Hostinném 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Hostinném 

Zprávy z města • přerušení dodávky elektřiny 
• pozvánka na besedu v MŠ 
• pronájem městského bytu (3) 

Zdravotnictví • pečovatelské služby v Charita 
• pohotovostní služby zubařů 

Kulturní servis • pozvánka na výstavu o hradu Vízmburku 
• pozvánka na přednášku o okupaci Hostinného 
• pozvánka na výstavu hub 
• program Týdne seniorů 
• pozvánka na Týden knihoven 
• pozvánka na společné pletení 
• pozvánka na drakiádu 
• pozvánka na koncert Podzimáček 
• pozvánka na halloweenskou party 

Občanská inzerce • prodám pozemek 

Reklama • nabídka zaměstnání pomocné kuchařky 

Foto z akcí • křest knihy o Hostinném 
• sázení lípy 

oznámení provozovatele kabelové televize - nabídka programů, hlášení poruch (3) 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 16:17 min  
 

Zasedání ZM 4. 10. 2018, 20:00:03 

záznam z 26. zasedání ZM, konaného 17. 9. 2018 

délka 1:34:37 hod  
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TV REGIO – Jevíčko 

smyčka č. 1 10. 9. 2018, 0:00:10 

oznámení provozovatele Městský úřad Jevíčko 

oznámení provozovatele časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Kontakty Městský úřad Jevíčko (2) 

oznámení provozovatele Městská policie Jevíčko 

oznámení provozovatele Městské muzeum Jevíčko 

oznámení provozovatele Městská knihovna Jevíčko 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele SDH Jevíčko 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Pošta Jevíčko 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele Komerční banka pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy 

Zprávy z města • nabídka kurzů v ZUŠ Jevíčko 

Kulturní servis • pozvánka na výstavu regionálních umělců 
• Dny evropského dědictví v Jevíčku 
• pozvánka na koncert dechové hudby 
• pozvánka na vaření kotlíkového guláše 
• pozvánka na Den pohybu 
• pozvánka na výstavu drobného zvířectva 

Zdravotnictví • nabídka Střediska pečovatelské služby 
• dětští lékaři (2) 
• praktičtí lékaři (2) 
• ordinace interny 
• ordinace chirurgie 
• gynekologie, oční lékař 
• zubní lékaři (3) 
• otevírací doba lékárny 
• optika 

Reklama • Kabelová televize CZ 
• nabídka pronájmu městské chaty 

Foto z akcí • 760. výročí města a jevíčská pouť 
• Přátelské posezení v Zadním Arnoštově 

oznámení provozovatele info o možnostech občanské inzerce a reklamy 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 20:09 min  
 

smyčka č. 2 10. 9. 2018, 11:32:10 

oznámení provozovatele Městský úřad Jevíčko 

oznámení provozovatele časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Kontakty Městský úřad Jevíčko (2) 

oznámení provozovatele Městská policie Jevíčko 

oznámení provozovatele Městské muzeum Jevíčko 
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oznámení provozovatele Městská knihovna Jevíčko 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele SDH Jevíčko 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Pošta Jevíčko 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele Komerční banka pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele ztráty a nálezy 

Zprávy z města • nabídka kurzů v ZUŠ Jevíčko 

Kulturní servis • Dny evropského dědictví v Jevíčku 
• pozvánka na vaření kotlíkového guláše 
• pozvánka na koncert dechové hudby 
• pozvánka na Den pohybu 
• pozvánka na výstavu drobného zvířectva 
• pozvánka na akci Humor a jazz 

Zdravotnictví • nabídka Střediska pečovatelské služby 
• dětští lékaři (2) 
• praktičtí lékaři (2) 
• ordinace interny 
• ordinace chirurgie 
• gynekologie, oční lékař 
• zubní lékaři (3) 
• otevírací doba lékárny 
• optika 

Reklama • Kabelová televize CZ 
• nabídka pronájmu městské chaty 

Foto z akcí • 760. výročí města a jevíčská pouť 
• Přátelské posezení v Zadním Arnoštově 

oznámení provozovatele info o možnostech občanské inzerce a reklamy 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 20:09 min  
 

smyčka č. 3 12. 9. 2018, 13:23:27 

oznámení provozovatele Městský úřad Jevíčko 

oznámení provozovatele časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Kontakty Městský úřad Jevíčko (2) 

oznámení provozovatele Městská policie Jevíčko 

oznámení provozovatele Městské muzeum Jevíčko 

oznámení provozovatele Městská knihovna Jevíčko 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele SDH Jevíčko 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Pošta Jevíčko 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele Komerční banka pobočka v Jevíčku 
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oznámení provozovatele ztráty a nálezy 

Zprávy z města • nabídka kurzů v ZUŠ Jevíčko 

Kulturní servis • Dny evropského dědictví v Jevíčku 
• pozvánka na vaření kotlíkového guláše 
• info o zrušení koncertu dechové hudby 
• pozvánka na Den pohybu 
• pozvánka na výstavu drobného zvířectva 
• pozvánka na akci Humor a jazz 
• pozvánka na setkání harmonikářů 
• pozvánka na představení Revizor 

Zdravotnictví • nabídka Střediska pečovatelské služby 
• dětští lékaři (2) 
• praktičtí lékaři (2) 
• ordinace interny 
• ordinace chirurgie 
• gynekologie, oční lékař 
• zubní lékaři (3) 
• otevírací doba lékárny 
• optika 

Reklama • Kabelová televize CZ 
• nabídka pronájmu městské chaty 

Foto z akcí • 760. výročí města a jevíčská pouť 
• Přátelské posezení v Zadním Arnoštově 

oznámení provozovatele info o možnostech občanské inzerce a reklamy 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 20:53 min  
 

smyčka č. 4 17. 9. 2018, 18:44:15 

oznámení provozovatele Městský úřad Jevíčko 

oznámení provozovatele časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Kontakty Městský úřad Jevíčko (2) 

oznámení provozovatele Městská policie Jevíčko 

oznámení provozovatele Městské muzeum Jevíčko 

oznámení provozovatele Městská knihovna Jevíčko 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele SDH Jevíčko 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Pošta Jevíčko 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele Komerční banka pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele ztráty a nálezy 

Zprávy z města • nabídka kurzů v ZUŠ Jevíčko 
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Kulturní servis • pozvánka na Den pohybu 
• pozvánka na výstavu drobného zvířectva 
• pozvánka na akci Humor a jazz 
• pozvánka na setkání harmonikářů 
• pozvánka na představení Revizor 

Zdravotnictví • nabídka Střediska pečovatelské služby 
• dětští lékaři (2) 
• praktičtí lékaři (2) 
• ordinace interny 
• ordinace chirurgie 
• gynekologie, oční lékař 
• zubní lékaři (3) 
• otevírací doba lékárny 
• optika 

Reklama • Kabelová televize CZ 
• nabídka pronájmu městské chaty 

Foto z akcí • 760. výročí města a jevíčská pouť 
• Přátelské posezení v Zadním Arnoštově 

oznámení provozovatele info o možnostech občanské inzerce a reklamy 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 19:47 min  
 

smyčka č. 5 18. 9. 2018, 10:11:36 

oznámení provozovatele Městský úřad Jevíčko 

oznámení provozovatele časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Kontakty Městský úřad Jevíčko (2) 

oznámení provozovatele Městská policie Jevíčko 

oznámení provozovatele Městské muzeum Jevíčko 

oznámení provozovatele Městská knihovna Jevíčko 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele SDH Jevíčko 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Pošta Jevíčko 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele Komerční banka pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele ztráty a nálezy 

Zprávy z města • pozvánka na bazar dětského oblečení a potřeb 
• nabídka kurzů v ZUŠ Jevíčko 

Kulturní servis • pozvánka na Den pohybu 
• pozvánka na výstavu drobného zvířectva 
• pozvánka historickou výstavu 
• pozvánka na akci Humor a jazz 
• pozvánka na setkání harmonikářů 
• pozvánka na představení Revizor 
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Zdravotnictví • nabídka Střediska pečovatelské služby 
• dětští lékaři (2) 
• praktičtí lékaři (2) 
• ordinace interny 
• ordinace chirurgie 
• gynekologie, oční lékař 
• zubní lékaři (3) 
• otevírací doba lékárny 
• optika 

Reklama • Kabelová televize CZ 
• nabídka pronájmu městské chaty 

Foto z akcí • 760. výročí města a jevíčská pouť 
• Přátelské posezení v Zadním Arnoštově 

oznámení provozovatele info o možnostech občanské inzerce a reklamy 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 20:31 min  
 

smyčka č. 6 20. 9. 2018, 16:25:56 

oznámení provozovatele Městský úřad Jevíčko 

oznámení provozovatele časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Kontakty Městský úřad Jevíčko (2) 

oznámení provozovatele Městská policie Jevíčko 

oznámení provozovatele Městské muzeum Jevíčko 

oznámení provozovatele Městská knihovna Jevíčko 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele SDH Jevíčko 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Pošta Jevíčko 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele Komerční banka pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele ztráty a nálezy 

Zprávy z města • pozvánka na bazar dětského oblečení a potřeb 
• nabídka kurzů v ZUŠ Jevíčko 

Kulturní servis • program rodinného centra Palouček 
• pozvánka na Den pohybu 
• pozvánka na výstavu drobného zvířectva 
• pozvánka historickou výstavu 
• pozvánka na akci Humor a jazz 
• pozvánka na setkání harmonikářů 
• pozvánka na představení Revizor 
• pozvánka na výroční akci vzniku Československa 
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Zdravotnictví • nabídka Střediska pečovatelské služby 
• dětští lékaři (2) 
• praktičtí lékaři (2) 
• ordinace interny 
• ordinace chirurgie 
• gynekologie, oční lékař 
• zubní lékaři (3) 
• otevírací doba lékárny 
• optika 

Reklama • Kabelová televize CZ 
• nabídka pronájmu městské chaty 

Foto z akcí • Pardubický kraj podpořil pořízení odpočívadel na Maříně 
• 760. výročí města a jevíčská pouť 
• Přátelské posezení v Zadním Arnoštově 

oznámení provozovatele info o možnostech občanské inzerce a reklamy 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 22:05 min  
 

Rozhlas 21. 9. 2018, 14:00:04 

Ženský hlas zve na: 
• Den pohybu 

 

smyčka č. 7 24. 9. 2018, 10:46:01 

oznámení provozovatele Městský úřad Jevíčko 

oznámení provozovatele časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Kontakty Městský úřad Jevíčko (2) 

oznámení provozovatele Městská policie Jevíčko 

oznámení provozovatele Městské muzeum Jevíčko 

oznámení provozovatele Městská knihovna Jevíčko 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele SDH Jevíčko 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Pošta Jevíčko 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele Komerční banka pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele ztráty a nálezy 

Zprávy z města • pozvánka na bazar dětského oblečení a potřeb 
• nabídka kurzů v ZUŠ Jevíčko 

Kulturní servis • program rodinného centra Palouček 
• pozvánka na výstavu drobného zvířectva 
• pozvánka historickou výstavu 
• pozvánka na akci Humor a jazz 
• pozvánka na setkání harmonikářů 
• pozvánka na představení Revizor 
• pozvánka na výroční akci vzniku Československa 
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Zdravotnictví • nabídka Střediska pečovatelské služby 
• dětští lékaři (2) 
• praktičtí lékaři (2) 
• ordinace interny 
• ordinace chirurgie 
• gynekologie, oční lékař 
• zubní lékaři (3) 
• otevírací doba lékárny 
• optika 

Reklama • Kabelová televize CZ 
• nabídka pronájmu městské chaty 

Foto z akcí • Pardubický kraj podpořil pořízení odpočívadel na Maříně 
• 760. výročí města a jevíčská pouť 
• Přátelské posezení v Zadním Arnoštově 

oznámení provozovatele info o možnostech občanské inzerce a reklamy 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 21:42 min  
 

Rozhlas 25. 9. 2018, 14:00:04 

Ženský hlas zve na: 
• odhalení naučných panelů 

 

smyčka č. 8 2. 10. 2018, 16:13:33 

oznámení provozovatele Městský úřad Jevíčko 

oznámení provozovatele časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Kontakty Městský úřad Jevíčko (2) 

oznámení provozovatele Městská policie Jevíčko 

oznámení provozovatele Městské muzeum Jevíčko 

oznámení provozovatele Městská knihovna Jevíčko 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele SDH Jevíčko 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Pošta Jevíčko 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele Komerční banka pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele ztráty a nálezy 

Kulturní servis • pozvánka historickou výstavu 
• pozvánka na akci Humor a jazz 
• pozvánka na setkání harmonikářů 
• pozvánka na představení Revizor 
• pozvánka na výroční akci vzniku Československa 
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Zdravotnictví • nabídka Střediska pečovatelské služby 
• dětští lékaři (2) 
• praktičtí lékaři (2) 
• ordinace interny 
• ordinace chirurgie 
• gynekologie, oční lékař 
• zubní lékaři (3) 
• otevírací doba lékárny 
• optika 

Reklama • Kabelová televize CZ 
• nabídka pronájmu městské chaty 

Foto z akcí • 125. výročí Sokola v Jevíčku 
• Swingový podvečer na plovárně 
• Výstava regionálních umělců 
• Odhalení infopanelů 

oznámení provozovatele info o možnostech občanské inzerce a reklamy 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 19:57 min  
 

smyčka č. 9 5. 10. 2018, 11:34:38 

oznámení provozovatele Městský úřad Jevíčko 

oznámení provozovatele časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Kontakty Městský úřad Jevíčko (2) 

oznámení provozovatele Městská policie Jevíčko 

oznámení provozovatele Městské muzeum Jevíčko 

oznámení provozovatele Městská knihovna Jevíčko 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele SDH Jevíčko 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Pošta Jevíčko 

oznámení provozovatele Česká spořitelna, pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele Komerční banka pobočka v Jevíčku 

oznámení provozovatele ztráty a nálezy 

Zprávy z města • pozvánka na den otevřených dveří na gymnáziu (2) 

Kulturní servis • pozvánka historickou výstavu 
• pozvánka na akci Humor a jazz 
• pozvánka na setkání harmonikářů 
• pozvánka na představení Revizor 
• pozvánka na výroční akci vzniku Československa 
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Zdravotnictví • nabídka Střediska pečovatelské služby 
• dětští lékaři (2) 
• praktičtí lékaři (2) 
• ordinace interny 
• ordinace chirurgie 
• gynekologie, oční lékař 
• zubní lékaři (3) 
• otevírací doba lékárny 
• optika 

Reklama • Kabelová televize CZ 
• nabídka pronájmu městské chaty 

Foto z akcí • 125. výročí Sokola v Jevíčku 
• Swingový podvečer na plovárně 
• Výstava regionálních umělců 
• Odhalení infopanelů 

oznámení provozovatele info o možnostech občanské inzerce a reklamy 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 20:28 min  
 

TV REGIO – Klobouky 

Svatovavřinecké hody 2017 - 2. díl 10. 9. 2018, 0:00:09 

videozáběry z hodů, bez komentáře 

délka 1:17:11 hod  
 

smyčka č. 1 10. 9. 2018, 1:17:20 

oznámení provozovatele Městský úřad Klobouky u Brna 

oznámení provozovatele Kontakty MěÚ Klobouky u Brna (2) 

oznámení provozovatele Důležitá telefonní čísla 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Třídění odpadu (3) 

oznámení provozovatele Městské muzeum 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Větrný mlýn 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Kloboukách 

oznámení provozovatele Česká pojišťovna, pobočka v Kloboukách 

Zprávy z města • informace o volnu v městské knihovně 
• pozvánka na vysazení lípy k 100. výročí republiky 
• zahrádkářské okénko - září (3) 

Sport • informace o kurzech cvičení 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 11:31 min  
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Svatovavřinecké hody 2017 - 1. díl 10. 9. 2018, 8:00:01 

videozáběry z hodů, bez komentáře 

délka 1:06:59 hod  
 

smyčka č. 2 10. 9. 2018, 12:48:49 

oznámení provozovatele Městský úřad Klobouky u Brna 

oznámení provozovatele Kontakty MěÚ Klobouky u Brna (2) 

oznámení provozovatele Důležitá telefonní čísla 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Třídění odpadu (3) 

oznámení provozovatele Městské muzeum 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Větrný mlýn 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Kloboukách 

oznámení provozovatele Česká pojišťovna, pobočka v Kloboukách 

Zprávy z města • zahrádkářské okénko - září (3) 

Sport • informace o kurzech cvičení 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 10:39 min  
 

smyčka č. 3 24. 9. 2018, 13:45:50 

oznámení provozovatele Městský úřad Klobouky u Brna 

oznámení provozovatele Kontakty MěÚ Klobouky u Brna (2) 

oznámení provozovatele Důležitá telefonní čísla 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Třídění odpadu (3) 

oznámení provozovatele Městské muzeum 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Větrný mlýn 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Kloboukách 

oznámení provozovatele Česká pojišťovna, pobočka v Kloboukách 

Zprávy z města • zahrádkářské okénko - září (3) 

Kulturní servis • pozvánka na Svatováclavský jarmark 
• pozvánka na výstavu obrazů malířů z Klobouk 

Sport • informace o kurzech cvičení 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 11:48 min  
 

smyčka č. 4 2. 10. 2018, 16:13:03 

oznámení provozovatele Městský úřad Klobouky u Brna 
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oznámení provozovatele Kontakty MěÚ Klobouky u Brna (2) 

oznámení provozovatele Důležitá telefonní čísla 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Třídění odpadu (3) 

oznámení provozovatele Městské muzeum 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Větrný mlýn 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Kloboukách 

oznámení provozovatele Česká pojišťovna, pobočka v Kloboukách 

Zprávy z města • zahrádkářské okénko - říjen (3) 

Kulturní servis • pozvánka na výstavu obrazů malířů z Klobouk 

Sport • informace o kurzech cvičení 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 11:17 min  
 

smyčka č. 5 4. 10. 2018, 17:31:11 

oznámení provozovatele Městský úřad Klobouky u Brna 

oznámení provozovatele Kontakty MěÚ Klobouky u Brna (2) 

oznámení provozovatele Důležitá telefonní čísla 

oznámení provozovatele Sběrný dvůr 

oznámení provozovatele Třídění odpadu (3) 

oznámení provozovatele Městské muzeum 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Větrný mlýn 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Kloboukách 

oznámení provozovatele Česká pojišťovna, pobočka v Kloboukách 

Zprávy z města • informace o Týdnu knihoven 
• zahrádkářské okénko - říjen (3) 

Kulturní servis • pozvánka na výstavu obrazů malířů z Klobouk 

Sport • informace o kurzech cvičení 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 11:38 min  
 

TV REGIO – Ořech 

smyčka č. 1 10. 9. 2018, 0:00:06 

oznámení provozovatele Obecní úřad Ořech 

oznámení provozovatele Školská zařízení 

oznámení provozovatele Sbor dobrovolných hasičů Ořech 



 

48 
 
 

Zprávy z obce • informace obecního úřadu (4): petice proti dotřiďovacímu 
centru, pozvánky na kulturní akce, krizové kontakty, sběr 
vyřazeného elektroodpadu 
• cvičení pro seniory 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 5:05 min  
 

Regionální kaleidoskop 10. 9. 2018, 6:00:01 

• expedice Aye-aye 
• portrét Elišky Dohnalové 
• závěrečný koncert 50. ročníku HFAD Příbram, představení ZUŠ 
• letecké záběry Prahy 

délka 59:51 min  
 

smyčka č. 2 10. 9. 2018, 11:10:41 

oznámení provozovatele Obecní úřad Ořech 

oznámení provozovatele Školská zařízení 

oznámení provozovatele Sbor dobrovolných hasičů Ořech 

Zprávy z obce • informace obecního úřadu (4): petice proti dotřiďovacímu 
centru, pozvánky na kulturní akce a volby, krizové kontakty, 
sběr vyřazeného elektroodpadu 
• cvičení pro seniory 

Kulturní servis • pozvánka na slavnostní otevření kopce 
• pozvánka na bál 1. republiky 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 5:55 min  
 

smyčka č. 3 17. 9. 2018, 18:43:42 

oznámení provozovatele Obecní úřad Ořech 

oznámení provozovatele Školská zařízení 

oznámení provozovatele Sbor dobrovolných hasičů Ořech 

Zprávy z obce • informace obecního úřadu (4): petice proti dotřiďovacímu 
centru, pozvánky na kulturní akce a volby, krizové kontakty, 
sběr vyřazeného elektroodpadu 
• cvičení pro seniory 

Kulturní servis • pozvánka na bál 1. republiky 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 5:34 min  
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smyčka č. 4 24. 9. 2018, 10:45:28 

oznámení provozovatele Obecní úřad Ořech 

oznámení provozovatele Školská zařízení 

oznámení provozovatele Sbor dobrovolných hasičů Ořech 

Zprávy z obce • informace obecního úřadu (4): petice proti dotřiďovacímu 
centru, pozvánky na kulturní akce a volby, krizové kontakty, 
sběr vyřazeného elektroodpadu 
• cvičení pro seniory 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 5:05 min  
 

Regionální kaleidoskop 25. 9. 2018, 19:00:02 

• představení Archiv jazyků, Habaďůra 
• tuchlovická pouť 
• představení Můj romantický příběh 
• portrét Moniky Timkové 
• představení Prokletí nefritového škorpióna 
• Kaleidoskop zajímavostí 
• představení Obsluhoval jsem anglického krále 
• představení Tajemný hrad v Karpatech 
• letecké záběry Prahy 

délka 59:52 min  
 

smyčka č. 5 4. 10. 2018, 17:29:08 

oznámení provozovatele Obecní úřad Ořech 

oznámení provozovatele Školská zařízení 

oznámení provozovatele Sbor dobrovolných hasičů Ořech 

Zprávy z obce • informace obecního úřadu (4): drobná oznámení, 
pozvánky na kulturní akce a volby, krizové kontakty, sběr 
vyřazeného elektroodpadu 
• cvičení pro seniory 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 5:07 min  
 

TV REGIO – Ostrožská Nová Ves 

smyčka č. 1 10. 9. 2018, 0:00:07 

předěl Infokanál Ostrožská Nová Ves 
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Zprávy z obce • informace o parkování v Záhumení 
• sběr starého papíru 
• přerušení dodávky elektřiny 
• informace o rekonstrukci ulic (2) 
• dovolená lékaře 
• provozní doba pošty 
• otevírací doba lékárny 
• služby místní knihovny 
• informace o kontejneru na bioodpad 
• nabídka na pokladně OÚ 
• upozornění na nakládání s popelnicemi 
• objednávky v pálenici 
• nabídka práce u Hoffmann 
• nabídka práce u MESIT & RÖDERS 
• informace o poznávacích omalovánkách 
• kontakt na veterináře 
• informace o svozu odpadu 
• informace o případných poruchách 
• otevírací doba sběrného dvora 
• informace o kontrolách komínů 
• info o Kabelové televizi CZ 

Kulturní servis • pozvánka na odpoledne pro děti 
• pozvánka na odpoledne s dechovkou 
• pozvánka na divadlo Tchýně na zabití 
• pozvánka na degustaci destilátů 
• program Slováckého divadla 

Občanská inzerce • nabídka potravin na hody 
• pozvánka do mateřského centra 
• pozvánka na bazárek 
• pozvánka na moto burzy (2) 
• sbírka pro světlušku 
• info o zápisu do kroužků a kurzů 

Reklama • kamenictví Gamar 

Sport • tabata v sokolovně 
• přehled kurzů cvičení 
• gymnastický oddíl (7) 
• FK Ostrožská Nová Ves (9) 
• oddíl kanoistiky (8) 

oznámení provozovatele info o vysílání infokanálu 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 22:01 min  
 

Televize Slovácko  
- Ostrožská Nová Ves 
(31. 8. 2018) 

10. 9. 2018, 8:00:02 
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• Oslavy 760. výročí od první písemné zmínky o obci 
• Zalubil exceloval v domácím závodě 
• Do mistrovství Moravy se zapojilo 65 posádek 
• Tradiční Myslivecká noc zaplnila fotbalový areál 
• Příměstský tábor přilákal děti 
• Hudební večer na Slováckém dvoře 
• Návštěvníky Sirnatých lázní potěšily mažoretky i Tetičky z Kunovic 

délka 12:48 min  
 

smyčka č. 2 12. 9. 2018, 17:22:42 

předěl Infokanál Ostrožská Nová Ves 

Zprávy z obce • informace o parkování v Záhumení 
• sběr starého papíru 
• přerušení dodávky elektřiny 
• informace o rekonstrukci ulic 
• provozní doba pošty 
• otevírací doba lékárny 
• služby místní knihovny 
• informace o kontejneru na bioodpad 
• nabídka na pokladně OÚ 
• upozornění na nakládání s popelnicemi 
• objednávky v pálenici 
• nabídka práce u Hoffmann 
• nabídka práce u MESIT & RÖDERS 
• informace o poznávacích omalovánkách 
• pozvánka na podzimní besedu 
• kontakt na veterináře 
• informace o svozu odpadu 
• informace o případných poruchách 
• otevírací doba sběrného dvora 
• informace o kontrolách komínů 
• info o Kabelové televizi CZ 

Kulturní servis • pozvánka na Den charity 
• pozvánka na odpoledne pro děti 
• pozvánka na odpoledne s dechovkou 
• pozvánka na divadlo Tchýně na zabití 
• pozvánka na výstavu bonsají 
• pozvánka na degustaci destilátů 
• program Slováckého divadla 
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Občanská inzerce • nabídka zahradnictví v podzimní sezóně 
• výprodej zboží v prodejně nábytku 
• nabídky potravin na hody (2) 
• rozvozy obědů 
• pozvánka do mateřského centra 
• pozvánka na bazárek 
• pozvánka na moto burzu 
• výprodej partiové obuvi 
• pozvánka na moto burzu 
• sbírka pro světlušku 
• info o zápisu do kroužků a kurzů 

Reklama • kamenictví Gamar 

Sport • přehled kurzů cvičení 
• gymnastický oddíl (6) 
• FK Ostrožská Nová Ves (7) 
• oddíl kanoistiky (8) 

oznámení provozovatele info o vysílání infokanálu 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 23:19 min  
 

smyčka č. 3 19. 9. 2018, 16:39:05 

předěl Infokanál Ostrožská Nová Ves 

Zprávy z obce • informace o parkování v Záhumení 
• přerušení dodávky elektřiny 
• provozní doba pošty 
• otevírací doba lékárny 
• služby místní knihovny 
• informace o kontejneru na bioodpad 
• nabídka na pokladně OÚ 
• upozornění na nakládání s popelnicemi 
• objednávky v pálenici 
• nabídka práce u Hoffmann 
• nabídka práce u MESIT & RÖDERS 
• informace o poznávacích omalovánkách 
• kontakt na veterináře 
• informace o svozu odpadu 
• informace o případných poruchách 
• otevírací doba sběrného dvora 
• informace o kontrolách komínů 
• info o Kabelové televizi CZ 

Kulturní servis • pozvánka na divadlo Tchýně na zabití 
• pozvánka na koncert v kostele 
• pozvánka na výstavu bonsají 
• pozvánka na degustaci destilátů 
• pozvánka na divadlo Vinetůůů! 
• program Slováckého divadla 
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Občanská inzerce • nabídka zahradnictví v podzimní sezóně 
• výprodej zboží v prodejně nábytku 
• rozvozy obědů 
• program mateřského centra 
• výprodej partiové obuvi 
• pozvánka na moto burzu 

Reklama • kamenictví Gamar 

Sport • přehled kurzů cvičení 
• gymnastický oddíl (6) 
• FK Ostrožská Nová Ves (8) 
• stolní tenis 
• oddíl kanoistiky (8) 

oznámení provozovatele info o vysílání infokanálu 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 19:45 min  
 

Týden na Slovácku 
(23. 8. 2018) 

19. 9. 2018, 21:00:01 

• Modernizace základní školy 
• Na Hotařské búdě zarazili horu a do vinohradů už nikdo nesmí 
• Pivobraní připravilo program pro celou rodinu 
• Jedenáctý ročník hasičské soutěže absolvovalo v tropických vedrech 11 týmů 
• Muzeum zahájilo výstavu věnovanou Jaroslavu Novákovi 
• Pouť Matice Velehradské přinesla také pohádku pro děti 

délka 12:57 min  
 

Týden na Slovácku 
(30. 8. 2018) 

19. 9. 2018, 21:12:58 

• Procházka středověkem na náměstí Velké Moravy 
• Divadelní hra Tchýně na zabití pobavila ostrožské publikum 
• Legiovlak připomněl život legionářů 
• Divadelní léto zakončilo představení Vrátila se jednou v noci 
• V Areálu Jízdy králů se uskuteční první ročník akce Staň se králem 

délka 11:17 min  
 

Týden na Slovácku 
(6. 9. 2018) 

19. 9. 2018, 23:00:02 

• Hodový víkend přinesl bohatý kulturní i společenský program 
• Návštěvníci se mohli seznámit s ukázkami činností spolků 
• Tenisový memoriál Jiřího Vařechy 
• Velkomoravský koncert 
• Bluesový objev roku zahrál v domě kultury 
• Cimbálová muzika Bálešáci pokřtila nové CD "Široko, daleko" 

délka 14:28 min  
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Týden na Slovácku 
(13. 9. 2018) 

19. 9. 2018, 23:14:30 

• Vinobraní se konalo už podvacáté 
• Podpis deklarace přátelství s ukrajinským městem 
• Hvězdou rockových slavností byl Martin Kratochvíl 
• Obec zažila tradiční vinobraní 
• Region Staroměstsko se představil na nádvoří Staré radnice 
• Park u Obchodní akademie patřil Mikroregionu Dolní Poolšaví 
• Zámecká galerie vystavuje obrazy Josefa Pšurného 

délka 13:50 min  
 

smyčka č. 4 20. 9. 2018, 16:36:50 

předěl Infokanál Ostrožská Nová Ves 

Zprávy z obce • upozornění na zrušení přípravy na biřmování 
• informace o parkování v Záhumení 
• přerušení dodávky elektřiny 
• provozní doba pošty 
• otevírací doba lékárny 
• služby místní knihovny 
• informace o kontejneru na bioodpad 
• nabídka na pokladně OÚ 
• upozornění na nakládání s popelnicemi 
• objednávky v pálenici 
• nabídka práce u Hoffmann 
• nabídka práce u MESIT & RÖDERS 
• informace o poznávacích omalovánkách 
• ztráty a nálezy - kšiltovka 
• kontakt na veterináře 
• informace o svozu odpadu 
• informace o případných poruchách 
• otevírací doba sběrného dvora 
• informace o kontrolách komínů 
• info o Kabelové televizi CZ 

Kulturní servis • pozvánka na divadlo Tchýně na zabití 
• pozvánka na koncert v kostele 
• pozvánka na výstavu bonsají 
• pozvánka na degustaci destilátů 
• pozvánka na divadlo Vinetůůů! 
• program Slováckého divadla 

Občanská inzerce • prodej hroznů 
• nabídka zahradnictví v podzimní sezóně 
• výprodej zboží v prodejně nábytku 
• rozvozy obědů 
• program mateřského centra 
• výprodej partiové obuvi 
• pozvánka na moto burzu 
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Reklama • kamenictví Gamar 

Sport • přehled kurzů cvičení 
• gymnastický oddíl (6) 
• FK Ostrožská Nová Ves (8) 
• stolní tenis 
• oddíl kanoistiky (8) 

oznámení provozovatele info o vysílání infokanálu 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 20:52 min  
 

smyčka č. 5 21. 9. 2018, 17:29:16 

předěl Infokanál Ostrožská Nová Ves 

Zprávy z obce • upozornění na zrušení přípravy na biřmování 
• informace o parkování v Záhumení 
• přerušení dodávky elektřiny 
• provozní doba pošty 
• otevírací doba lékárny 
• služby místní knihovny 
• informace o kontejneru na bioodpad 
• nabídka na pokladně OÚ 
• upozornění na nakládání s popelnicemi 
• objednávky v pálenici 
• nabídka práce u Hoffmann 
• nabídka práce u MESIT & RÖDERS 
• informace o poznávacích omalovánkách 
• ztráty a nálezy - kšiltovka 
• kontakt na veterináře 
• informace o svozu odpadu 
• informace o případných poruchách 
• otevírací doba sběrného dvora 
• informace o kontrolách komínů 
• info o Kabelové televizi CZ 

Kulturní servis • pozvánka na posezení v hotelu U Lázní 
• pozvánka na divadlo Tchýně na zabití 
• pozvánka na koncert v kostele 
• pozvánka na výstavu bonsají 
• pozvánka na degustaci destilátů 
• pozvánka na divadlo Vinetůůů! 
• pozvánka na vernisáž Ludvíka Ehrenhafta 
• program Slováckého divadla 

Občanská inzerce • prodej hroznů 
• nabídka zahradnictví v podzimní sezóně 
• výprodej zboží v prodejně nábytku 
• rozvozy obědů 
• program mateřského centra 
• výprodej partiové obuvi 
• pozvánka na moto burzu 
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Reklama • kamenictví Gamar 

Sport • přehled kurzů cvičení 
• gymnastický oddíl (6) 
• FK Ostrožská Nová Ves (8) 
• stolní tenis 
• oddíl kanoistiky (8) 

oznámení provozovatele info o vysílání infokanálu 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 21:32 min  
 

smyčka č. 6 25. 9. 2018, 16:24:16 

předěl Infokanál Ostrožská Nová Ves 

Zprávy z obce • informace o parkování v Záhumení 
• přerušení dodávky elektřiny 
• provozní doba pošty 
• otevírací doba lékárny 
• služby místní knihovny 
• informace o kontejneru na bioodpad 
• nabídka na pokladně OÚ 
• upozornění na nakládání s popelnicemi 
• objednávky v pálenici 
• nabídka práce u Hoffmann 
• nabídka práce u MESIT & RÖDERS 
• nabídka práce v úklidové firmě 
• informace o poznávacích omalovánkách 
• ztráty a nálezy - kšiltovka 
• kontakt na veterináře 
• informace o svozu odpadu 
• informace o případných poruchách 
• otevírací doba sběrného dvora 
• informace o kontrolách komínů 
• info o Kabelové televizi CZ 

Kulturní servis • pozvánka na Svatováclavské hody (3) 
• pozvánka na výstavu bonsají 
• pozvánka na degustaci destilátů 
• pozvánka na divadlo Vinetůůů! 
• pozvánka na Svatováclavský koncert 
• pozvánka na vernisáž Ludvíka Ehrenhafta 
• pozvánka na besedu v knihovně 
• pozvánka na košt ořechovky 
• program Slováckého divadla 
• program mateřského centra 

Občanská inzerce • prodej hroznů 
• nabídka zahradnictví v podzimní sezóně 
• výprodej zboží v prodejně nábytku 
• rozvozy obědů 

Reklama pouze předěl 
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Sport • přehled kurzů cvičení 
• gymnastický oddíl (6) 
• FK Ostrožská Nová Ves (9) 
• stolní tenis 
• oddíl kanoistiky (8) 

oznámení provozovatele info o vysílání infokanálu 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 21:55 min  
 

Rozhlas 26. 9. 2018, 16:34:05 

Ženský hlas zve na kulturní akce v obci 

 

Rozhlas 27. 9. 2018, 16:31:48 

Ženský hlas zve na kulturní akce v obci 

 

smyčka č. 7 27. 9. 2018, 16:31:49 

předěl Infokanál Ostrožská Nová Ves 

Zprávy z obce • informace o parkování v Záhumení 
• provozní doba pošty 
• otevírací doba lékárny 
• služby místní knihovny 
• informace o kontejneru na bioodpad 
• nabídka na pokladně OÚ 
• upozornění na nakládání s popelnicemi 
• objednávky v pálenici 
• nabídka práce u Hoffmann 
• nabídka práce u MESIT & RÖDERS 
• nabídka práce v úklidové firmě 
• informace o poznávacích omalovánkách 
• kontakt na veterináře 
• informace o svozu odpadu 
• informace o případných poruchách 
• otevírací doba sběrného dvora 
• informace o kontrolách komínů 
• info o Kabelové televizi CZ 
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Kulturní servis • pozvánka na Svatováclavské hody (3) 
• pozvánka na výstavu bonsají 
• pozvánka na degustaci destilátů 
• pozvánka na divadlo Vinetůůů! 
• pozvánka na Svatováclavský koncert 
• pozvánka na vernisáž Ludvíka Ehrenhafta 
• pozvánka na besedu v knihovně 
• pozvánka na košt ořechovky 
• pozvánka na představení Pověsti staré a české 
• program Slováckého divadla 
• program mateřského centra 

Občanská inzerce • prodej hroznů 
• nabídka zahradnictví v podzimní sezóně 
• výprodej zboží v prodejně nábytku 
• rozvozy obědů 

Reklama pouze předěl 

Sport • kurzy pilates 
• přehled kurzů cvičení 
• gymnastický oddíl (6) 
• FK Ostrožská Nová Ves (9) 
• stolní tenis 
• oddíl kanoistiky (8) 

oznámení provozovatele info o vysílání infokanálu 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 21:53 min  
 

Rozhlas 2. 10. 2018, 16:34:36 

Ženský hlas zve na kulturní akce v obci, info o volbách 

 

smyčka č. 8 2. 10. 2018, 16:34:36 

předěl Infokanál Ostrožská Nová Ves 
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Zprávy z obce • informace o parkování v Záhumení 
• provozní doba pošty 
• otevírací doba lékárny 
• služby místní knihovny 
• informace o kontejneru na bioodpad 
• nabídka na pokladně OÚ 
• upozornění na nakládání s popelnicemi 
• objednávky v pálenici 
• nabídka práce u Hoffmann 
• informace o Týdnu knihoven 
• nabídka práce v úklidové firmě 
• informace o poznávacích omalovánkách 
• kontakt na veterináře 
• informace o svozu odpadu 
• informace o případných poruchách 
• otevírací doba sběrného dvora 
• informace o kontrolách komínů 
• info o Kabelové televizi CZ 

Kulturní servis • pozvánka na divadlo Vinetůůů! 
• pozvánka na Svatováclavský koncert 
• pozvánka na vernisáž Ludvíka Ehrenhafta 
• pozvánka na besedu v knihovně 
• pozvánka na představení Pověsti staré a české 
• program Slováckého divadla 
• program mateřského centra 

Občanská inzerce • nabídka zahradnictví v podzimní sezóně 
• výprodej zboží v prodejně nábytku 
• rozvozy obědů 
• pozvánka na burčákový pochod 

Reklama pouze předěl 

Sport • kurzy pilates 
• přehled kurzů cvičení 
• gymnastický oddíl (6) 
• FK Ostrožská Nová Ves (7) 
• stolní tenis 
• oddíl kanoistiky (8) 

oznámení provozovatele info o vysílání infokanálu 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 19:02 min  
 

smyčka č. 9 5. 10. 2018, 16:24:16 

předěl Infokanál Ostrožská Nová Ves 
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Zprávy z obce • informace sběru železa a elektroodpadu 
• informace o parkování v Záhumení 
• dovolená lékaře 
• provozní doba pošty 
• otevírací doba lékárny 
• služby místní knihovny 
• informace o kontejneru na bioodpad 
• nabídka na pokladně OÚ 
• upozornění na nakládání s popelnicemi 
• objednávky v pálenici 
• nabídka práce u Hoffmann 
• informace o Týdnu knihoven 
• nabídka práce v úklidové firmě 
• informace o poznávacích omalovánkách 
• kontakt na veterináře 
• informace o svozu odpadu 
• informace o případných poruchách 
• otevírací doba sběrného dvora 
• informace o kontrolách komínů 
• info o Kabelové televizi CZ 

Kulturní servis • pozvánka na divadlo Vinetůůů! 
• pozvánka na Svatováclavský koncert 
• pozvánka na vernisáž Ludvíka Ehrenhafta 
• pozvánka na besedu v knihovně 
• pozvánka na představení Pověsti staré a české 
• program Slováckého divadla 
• program mateřského centra 
• pozvánka na výstavu Kroj naživo 

Občanská inzerce • nabídka zahradnictví v podzimní sezóně 
• výprodej zboží v prodejně nábytku 
• rozvozy obědů 
• pozvánka na burčákový pochod 
• inzerce kamenosochařství 

Reklama pouze předěl 

Sport • kurzy pilates 
• přehled kurzů cvičení 
• gymnastický oddíl (6) 
• FK Ostrožská Nová Ves (7) 
• stolní tenis 
• oddíl kanoistiky (8) 

oznámení provozovatele info o vysílání infokanálu 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 20:27 min  
 

TV REGIO – Stochov 

smyčka č. 1 10. 9. 2018, 0:00:10 

oznámení provozovatele Městský úřad Stochov 
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oznámení provozovatele Kontakty Městský úřad Stochov 

oznámení provozovatele Městská policie Stochov 

oznámení provozovatele Městská knihovna Stochov 

oznámení provozovatele Informační centrum Stochov 

oznámení provozovatele Dům kultury a digitální kino Stochov 

oznámení provozovatele Technické služby Stochov (2) 

oznámení provozovatele Pošta Stochov 

Zprávy z města • investiční akce města 2015-2018 (27) 

Kulturní servis • program kina Stochov - září (4) 
• pozvánka na taneční odpoledne 
• pozvánka na Svatováclavské posvícení 
• pozvánka na představení Natěrač 

Zdravotnictví • kontakty na dům s pečovatelskou službou 
• praktičtí lékaři (2) 
• gynekologie 
• stomatologie 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 10:43 min  
 

smyčka č. 2 17. 9. 2018, 18:44:50 

oznámení provozovatele Městský úřad Stochov 

oznámení provozovatele Kontakty Městský úřad Stochov 

oznámení provozovatele Městská policie Stochov 

oznámení provozovatele Městská knihovna Stochov 

oznámení provozovatele Informační centrum Stochov 

oznámení provozovatele Dům kultury a digitální kino Stochov 

oznámení provozovatele Technické služby Stochov (2) 

oznámení provozovatele Pošta Stochov 

Zprávy z města • investiční akce města 2015-2018 (27) 

Kulturní servis • program kina Stochov - září (2) 
• pozvánka na Svatováclavské posvícení 
• pozvánka na představení Natěrač 

Zdravotnictví • kontakty na dům s pečovatelskou službou 
• praktičtí lékaři (2) 
• gynekologie 
• stomatologie 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 9:42 min  
 

smyčka č. 3 5. 10. 2018, 11:41:09 

oznámení provozovatele Městský úřad Stochov 

oznámení provozovatele Kontakty Městský úřad Stochov 
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oznámení provozovatele Městská policie Stochov 

oznámení provozovatele Městská knihovna Stochov 

oznámení provozovatele Informační centrum Stochov 

oznámení provozovatele Dům kultury a digitální kino Stochov 

oznámení provozovatele Technické služby Stochov (2) 

oznámení provozovatele Pošta Stochov 

Zprávy z města • investiční akce města 2015-2018 (27) 

Kulturní servis • pozvánka na představení Natěrač 

Zdravotnictví • kontakty na dům s pečovatelskou službou 
• praktičtí lékaři (2) 
• gynekologie 
• stomatologie 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 8:45 min  
 

TV REGIO – Troubky 

smyčka č. 1 10. 9. 2018, 0:00:10 

oznámení provozovatele Obecní úřad Ořech 

oznámení provozovatele Kontakty obec Troubky 

oznámení provozovatele Místní knihovna 

oznámení provozovatele SDH Troubky 

oznámení provozovatele Občanská beseda Troubky 

oznámení provozovatele Myslivecký spolek Mezivodí Troubky 

oznámení provozovatele Hanák Troubky - folklórní soubor 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Troubkách 

Kulturní servis • pozvánka na výstavu drobného zvířectva 

Sport • FK Troubky 
• TJ Sokol Troubky 

Zdravotnictví • praktičtí lékaři pro dospělé (2) 
• lékař pro děti a dorost 
• zubní lékař 

Foto z akcí • Zlatý kotlík 2018 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 8:03 min  
 

smyčka č. 2 10. 9. 2018, 11:32:47 

oznámení provozovatele Obecní úřad Ořech 

oznámení provozovatele Kontakty obec Troubky 

oznámení provozovatele Místní knihovna 

oznámení provozovatele SDH Troubky 

oznámení provozovatele Občanská beseda Troubky 

oznámení provozovatele Myslivecký spolek Mezivodí Troubky 
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oznámení provozovatele Hanák Troubky - folklórní soubor 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Troubkách 

Sport • FK Troubky 
• TJ Sokol Troubky 

Zdravotnictví • praktičtí lékaři pro dospělé (2) 
• lékař pro děti a dorost 
• zubní lékař 

Foto z akcí • Zlatý kotlík 2018 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 7:35 min  
 

smyčka č. 3 27. 9. 2018, 15:59:29 

oznámení provozovatele Obecní úřad Ořech 

oznámení provozovatele Kontakty obec Troubky 

oznámení provozovatele Místní knihovna 

oznámení provozovatele SDH Troubky 

oznámení provozovatele Občanská beseda Troubky 

oznámení provozovatele Myslivecký spolek Mezivodí Troubky 

oznámení provozovatele Hanák Troubky - folklórní soubor 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Troubkách 

Sport • FK Troubky 
• TJ Sokol Troubky 

Zdravotnictví • praktičtí lékaři pro dospělé (2) 
• lékař pro děti a dorost 
• zubní lékař 

Foto z akcí • Turnaj seniorů v petanque 2018 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 7:35 min  
 

TV REGIO – Velké Opatovice 

smyčka č. 1 10. 9. 2018, 0:00:09 

oznámení provozovatele Město Velké Opatovice 

oznámení provozovatele vysílací časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele Moravské kartografické centrum a Památník Města Velké 
Opatovice (2) 

oznámení provozovatele Koupaliště Velké Opatovice 

oznámení provozovatele SDH Velké Opatovice 

Zprávy z města • zákaz odběru povrchových vod z vodních toků 
• upozornění na letecké cvičení Ample Strike 
• bazar dětského oblečení a potřeb 
• termíny svozu odpadu 
• vodné a stočné, poplatek za odpad 
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Kulturní servis • kulturní a sportovní akce - září (4) 
• kino Velké Opatovice 
• pozvánka na přednášku v knihovně 
• pozvánka na oslavy výročí SDH 
• pozvánka na oslavy 100. výročí republiky 
• pozvánka na zájezd na Šumavu 

Zdravotnictví • pohotovost na zubním oddělení (2) 
• obvodní lékař 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 10:22 min  
 

Rozhlas 11. 9. 2018, 16:00:01 

Ženský hlas zve na: 
• program v kině 
• oslavy 100. výročí republiky 

 

Rozhlas 12. 9. 2018, 17:00:01 

Ženský hlas zve na: 
• grilování v restauraci 
• program v kině 
• samosběr jahod 
• oslavy 100. výročí republiky 

 

smyčka č. 2 14. 9. 2018, 8:53:03 

oznámení provozovatele Město Velké Opatovice 

oznámení provozovatele vysílací časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele Moravské kartografické centrum a Památník Města Velké 
Opatovice (2) 

oznámení provozovatele Koupaliště Velké Opatovice 

oznámení provozovatele SDH Velké Opatovice 

Zprávy z města • upozornění na letecké cvičení Ample Strike 
• bazar dětského oblečení a potřeb 
• termíny svozu odpadu 
• vodné a stočné, poplatek za odpad 

Kulturní servis • kulturní a sportovní akce - září (3) 
• kino Velké Opatovice 
• pozvánka na přednášku v knihovně 
• pozvánka na oslavy 100. výročí republiky 
• pozvánka na divadlo Obrazy mezilidských vztahů 
• pozvánka na zájezd na Šumavu 
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Zdravotnictví • pohotovost na zubním oddělení (2) 
• obvodní lékař 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 9:43 min  
 

Rozhlas 14. 9. 2018, 17:00:01 

Ženský hlas zve na: 
• program v kině 
• oslavy 100. výročí republiky 
• prodej z drůbežárny 

 

Rozhlas 17. 9. 2018, 17:00:01 

Ženský hlas zve na: 
• koncert Beatles Revival 
• samosběr jahod 

 

smyčka č. 3 17. 9. 2018, 18:45:31 

oznámení provozovatele Město Velké Opatovice 

oznámení provozovatele vysílací časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele Moravské kartografické centrum a Památník Města Velké 
Opatovice (2) 

oznámení provozovatele Koupaliště Velké Opatovice 

oznámení provozovatele SDH Velké Opatovice 

Zprávy z města • bazar dětského oblečení a potřeb 
• termíny svozu odpadu 
• vodné a stočné, poplatek za odpad 

Kulturní servis • kulturní a sportovní akce - září (3) 
• kino Velké Opatovice 
• pozvánka na přednášku v knihovně 
• pozvánka na divadlo Obrazy mezilidských vztahů 
• pozvánka na zájezd na Šumavu 

Zdravotnictví • pohotovost na zubním oddělení (2) 
• obvodní lékař 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 9:02 min  
 

Rozhlas 19. 9. 2018, 16:00:01 



 

66 
 
 

Ženský hlas zve na: 
• nabídce zaměstnání 
• akci Obrazy mezilidských vztahů 
• bazaru dětského oblečení a potřeb 
• uzavření účtárny 
• koncertu Beatles Revival 

 

Rozhlas 20. 9. 2018, 16:00:01 

Ženský hlas zve na: 
• nabídce zaměstnání 
• akci Obrazy mezilidských vztahů 
• akci v restauraci 
• uzavření účtárny 

 

smyčka č. 4 20. 9. 2018, 16:25:25 

oznámení provozovatele Město Velké Opatovice 

oznámení provozovatele vysílací časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele Moravské kartografické centrum a Památník Města Velké 
Opatovice (2) 

oznámení provozovatele Koupaliště Velké Opatovice 

oznámení provozovatele SDH Velké Opatovice 

Zprávy z města • informace o kotlíkové dotaci 
• bazar dětského oblečení a potřeb 
• termíny svozu odpadu 
• vodné a stočné, poplatek za odpad 

Kulturní servis • kulturní a sportovní akce - září (3) 
• kino Velké Opatovice 
• pozvánka na divadlo Obrazy mezilidských vztahů 
• pozvánka na zájezd na Šumavu 

Zdravotnictví • pohotovost na zubním oddělení (2) 
• obvodní lékař 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 9:01 min  
 

smyčka č. 5 24. 9. 2018, 10:44:18 

oznámení provozovatele Město Velké Opatovice 

oznámení provozovatele vysílací časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele Moravské kartografické centrum a Památník Města Velké 
Opatovice (2) 
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oznámení provozovatele Koupaliště Velké Opatovice 

oznámení provozovatele SDH Velké Opatovice 

Zprávy z města • informace o kotlíkové dotaci 
• termíny svozu odpadu 
• vodné a stočné, poplatek za odpad 

Kulturní servis • kulturní a sportovní akce - září (2) 
• pozvánka na zájezd na Šumavu 

Zdravotnictví • pohotovost na zubním oddělení (2) 
• obvodní lékař 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 7:30 min  
 

Rozhlas 24. 9. 2018, 16:00:01 

Ženský hlas informuje o: 
• nabídce zaměstnání 
• výstavě obrazů 

 

Rozhlas 25. 9. 2018, 16:00:01 

Ženský hlas informuje o: 
• nabídce zaměstnání 
• výstavě obrazů 
• setkání voličů s kandidáty v komunálních volbách (Město lidem) 
• prodejní chovatelské výstavě 

 

Rozhlas 26. 9. 2018, 17:00:01 

Ženský hlas informuje o: 
• výstavu obrazů 
• prodejní chovatelskou výstavu 
• zahrádkářskou výstavu 
• setkání voličů s kandidáty v komunálních volbách (Město lidem) 

 

smyčka č. 6 27. 9. 2018, 15:56:30 

oznámení provozovatele Město Velké Opatovice 

oznámení provozovatele vysílací časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele Moravské kartografické centrum a Památník Města Velké 
Opatovice (2) 

oznámení provozovatele Koupaliště Velké Opatovice 

oznámení provozovatele SDH Velké Opatovice 
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Zprávy z města • informace o kotlíkové dotaci 
• charitativní sbírka 
• soutěž ve sběru druhotných surovin 
• pozvánka na besedu v městské knihovně 
• pozvánka na přednášku o bylinkách 
• termíny svozu odpadu 
• vodné a stočné, poplatek za odpad 

Kulturní servis • kulturní a sportovní akce - září (2) 
• pozvánka na zájezd na Šumavu 
• pozvánka na Týden knihoven 
• pozvánka na pochod vinohrady 
• pozvánka na besedu se spisovatelem Vondruškou 
• pozvánka na turistický pochod a cyklojízdu 
• pozvánka na cestopisnou besedu o Austrálii 

Zdravotnictví • pohotovost na zubním oddělení (2) 
• obvodní lékař 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 10:51 min  
 

Rozhlas 27. 9. 2018, 16:00:01 

Ženský hlas informuje o: 
• prodeji a výkupu chovatelských potřeb 
• včelařském dni 
• prodejní chovatelské výstavě 
• zahrádkářské výstavě 
• setkání voličů s kandidáty v komunálních volbách (Město lidem) 
• divadelním představení 

 

smyčka č. 7 30. 9. 2018, 21:32:11 

oznámení provozovatele Město Velké Opatovice 

oznámení provozovatele vysílací časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele Moravské kartografické centrum a Památník Města Velké 
Opatovice (2) 

oznámení provozovatele Koupaliště Velké Opatovice 

oznámení provozovatele SDH Velké Opatovice 

Zprávy z města • informace o kotlíkové dotaci 
• charitativní sbírka 
• soutěž ve sběru druhotných surovin 
• pozvánka na besedu v městské knihovně 
• pozvánka na přednášku o bylinkách 
• termíny svozu odpadu 
• vodné a stočné, poplatek za odpad 
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Kulturní servis • kulturní a sportovní akce - říjen (3) 
• kino Velké Opatovice 
• pozvánka na Týden knihoven 
• pozvánka na pochod vinohrady 
• pozvánka na besedu se spisovatelem Vondruškou 
• pozvánka na turistický pochod a cyklojízdu 
• pozvánka na cestopisnou besedu o Austrálii 

Zdravotnictví • pohotovost na zubním oddělení 
• obvodní lékař 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 11:15 min  
 

Rozhlas 2. 10. 2018, 16:00:01 

Ženský hlas informuje o: 
• hodinách cvičení 
• předprodeji vstupenek na divadelní představení 

 

Rozhlas 4. 10. 2018, 16:00:01 

Ženský hlas informuje o: 
• přednášce v knihovně 

 

smyčka č. 8 5. 10. 2018, 11:36:21 

oznámení provozovatele Město Velké Opatovice 

oznámení provozovatele vysílací časy hlášení rozhlasu 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Turistické informační centrum 

oznámení provozovatele Moravské kartografické centrum a Památník Města Velké 
Opatovice (2) 

oznámení provozovatele Koupaliště Velké Opatovice 

oznámení provozovatele SDH Velké Opatovice 

Zprávy z města • charitativní sbírka 
• soutěž ve sběru druhotných surovin 
• pozvánka na přednášku o bylinkách 
• termíny svozu odpadu 
• vodné a stočné, poplatek za odpad 

Kulturní servis • kulturní a sportovní akce - říjen (3) 
• kino Velké Opatovice 
• pozvánka na Týden knihoven 
• pozvánka na pochod vinohrady 
• pozvánka na besedu se spisovatelem Vondruškou 
• pozvánka na turistický pochod a cyklojízdu 
• pozvánka na cestopisnou besedu o Austrálii 
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Zdravotnictví • pohotovost na zubním oddělení 
• obvodní lékař 

Reklama • Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 10:30 min  
 

Rozhlas 5. 10. 2018, 16:00:01 

Ženský hlas informuje o: 
• prodeji a výkupu chovatelských potřeb 
• akce v řeznictví 

 

TV REGIO – Žacléř 

smyčka č. 1 10. 9. 2018, 0:02:52 

předěl vysílání TV REGIO Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř - kontakty 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Žacléř 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele Policie ČR, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele upoutávka na pořad Žacléř objektivem 
• Fichtlklání 2018 

Zprávy z města • zákaz odběru pitné vody 
• upozornění města týkající se ukončení období 
mimořádných klimatických podmínek 
• oznámení města o ukončení sběru v Klubu žen 
• oznámení dovolené lékaře 

Kulturní servis • pozvánka na vandr přes Vraní hory 
• pozvánka na koncert KPH a ZUŠ 
• pozvánka na Dny evropského dědictví 
• pozvánka na koncert sboru NaŽďár 
• pozvánka na výstavu fotografií Žacléřska 
• pozvánka na výstavu Umění a přátelství 
• pozvánka na výtvarnou dílnu 
• pozvánka na prodejní výstavu ateliérové keramiky 
• pozvánka na tradiční přechod Krkonoš 

Sport • pozvánka na turnaj v petanque 
• pozvánka na fotbalový zápas 
• cvičení aerobiku v Žacléři 

Zdravotnictví • ordinační hodiny lékařů, lékárna (5) 
• pečovatelská služba Rehamedica 
• zubní pohotovost na Trutnovsku 
• lékařská pohotovost 

Občanská inzerce • pronájem garáže 
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Reklama • nabídka zaměstnání kuchaře v ZŠ 
• nabídka zaměstnání v Köster CZ (2) 
• Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 15:05 min  
 

Žacléř objektivem 10. 9. 2018, 0:00:06 

• Fichtlklání 2018 

délka 2:45 min 
 

 

smyčka č. 2 10. 9. 2018, 11:08:31 

předěl vysílání TV REGIO Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř - kontakty 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Žacléř 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele Policie ČR, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele upoutávka na pořad Žacléř objektivem 
• Fichtlklání 2018 

Zprávy z města • zákaz odběru pitné vody 
• upozornění města týkající se ukončení období 
mimořádných klimatických podmínek 
• oznámení města o ukončení sběru v Klubu žen 
• oznámení dovolené lékaře 

Kulturní servis • pozvánka na koncert KPH a ZUŠ 
• pozvánka na Dny evropského dědictví 
• pozvánka na koncert sboru NaŽďár 
• pozvánka na výstavu fotografií Žacléřska 
• pozvánka na výstavu Umění a přátelství 
• pozvánka na výtvarnou dílnu 
• pozvánka na prodejní výstavu ateliérové keramiky 
• pozvánka na tradiční přechod Krkonoš 

Sport • pozvánka na fotbalový zápas (2) 
• cvičení aerobiku v Žacléři 

Zdravotnictví • ordinační hodiny lékařů, lékárna (5) 
• pečovatelská služba Rehamedica 
• zubní pohotovost na Trutnovsku 
• lékařská pohotovost 

Občanská inzerce • pronájem garáže 

Reklama • nabídka zaměstnání kuchaře v ZŠ 
• nabídka zaměstnání v Köster CZ (2) 
• Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 14:43 min  
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smyčka č. 3 12. 9. 2018, 17:27:22 

předěl vysílání TV REGIO Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř - kontakty 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Žacléř 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele Policie ČR, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele upoutávka na pořad Žacléř objektivem 
• Zahájení školního roku 

Zprávy z města • zákaz odběru pitné vody 
• upozornění města týkající se ukončení období 
mimořádných klimatických podmínek 
• oznámení města o ukončení sběru v Klubu žen 
• oznámení dovolené lékaře (2) 

Kulturní servis • akce ve Dnech evropského dědictví (8) 
• pozvánka na výstavu fotografií Žacléřska 
• pozvánka na výstavu Umění a přátelství 
• pozvánka na výtvarnou dílnu 
• pozvánka na prodejní výstavu ateliérové keramiky 
• pozvánka na tradiční přechod Krkonoš 

Sport • pozvánka na fotbalový zápas (2) 
• cvičení aerobiku v Žacléři 

Zdravotnictví • ordinační hodiny lékařů, lékárna (5) 
• pečovatelská služba Rehamedica 
• zubní pohotovost na Trutnovsku 
• lékařská pohotovost 

Občanská inzerce • pronájem garáže 

Reklama • nabídka zaměstnání kuchaře v ZŠ 
• nabídka zaměstnání v Köster CZ (2) 
• Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 15:31 min  
 

Žacléř objektivem 12. 9. 2018, 18:00:04 

• Zahájení školního roku 

délka 2:33 min 
 

 

smyčka č. 4 17. 9. 2018, 18:46:08 

předěl vysílání TV REGIO Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř - kontakty 

oznámení provozovatele Městská knihovna 



 

73 
 
 

oznámení provozovatele Technické služby Žacléř 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele Policie ČR, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele upoutávka na pořad Žacléř objektivem 
• Zahájení školního roku 

Zprávy z města • zákaz odběru pitné vody 
• upozornění města týkající se ukončení období 
mimořádných klimatických podmínek 
• oznámení města o ukončení sběru v Klubu žen 
• oznámení dovolené lékaře 

Kulturní servis • pozvánka na výstavu Umění a přátelství 
• pozvánka na výtvarnou dílnu 
• pozvánka na prodejní výstavu ateliérové keramiky 
• pozvánka na tradiční přechod Krkonoš 

Sport • pozvánka na fotbalový zápas (2) 
• cvičení aerobiku v Žacléři 

Zdravotnictví • ordinační hodiny lékařů, lékárna (5) 
• pečovatelská služba Rehamedica 
• zubní pohotovost na Trutnovsku 
• lékařská pohotovost 

Občanská inzerce • pronájem garáže 

Reklama • nabídka zaměstnání kuchaře v ZŠ 
• nabídka zaměstnání v Köster CZ (2) 
• Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 12:55 min  
 

smyčka č. 5 24. 9. 2018, 10:44:54 

předěl vysílání TV REGIO Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř - kontakty 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Žacléř 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele Policie ČR, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele upoutávka na pořad Žacléř objektivem 
• Zahájení školního roku 

Zprávy z města • oznámení města o ukončení sběru v Klubu žen 
• oznámení dovolené lékaře 

Kulturní servis • pozvánka na výstavu Umění a přátelství 
• pozvánka na soutěž ve vaření 
• pozvánka na Fest skaut 
• pozvánka na koncert KPH a ZUŠ 
• pozvánka na prodejní výstavu ateliérové keramiky 
• pozvánka na tradiční přechod Krkonoš 
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Sport • pozvánka na Žacléřskou 70 
• pozvánka na fotbalový zápas (2) 
• cvičení aerobiku v Žacléři 

Zdravotnictví • ordinační hodiny lékařů, lékárna (5) 
• pečovatelská služba Rehamedica 
• zubní pohotovost na Trutnovsku 
• lékařská pohotovost 

Občanská inzerce • pronájem garáže 

Reklama • nabídka zaměstnání kuchaře v ZŠ 
• nabídka zaměstnání v Köster CZ (2) 
• Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 13:30 min  
 

Žacléř objektivem 25. 9. 2018, 0:00:06 

• Dny evropského dědictví 2018 
• Dvě nové výstavy v muzeu 

délka 6:36 min  
 

smyčka č. 6 25. 9. 2018, 0:06:42 

předěl vysílání TV REGIO Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř - kontakty 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Žacléř 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele Policie ČR, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele upoutávka na pořad Žacléř objektivem 
• Dny evropského dědictví 2018 
• Dvě nové výstavy v muzeu 

Zprávy z města • oznámení města o ukončení sběru v Klubu žen 
• oznámení dovolené lékaře 

Kulturní servis • pozvánka na výstavu Umění a přátelství 
• pozvánka na soutěž ve vaření 
• pozvánka na Fest skaut 
• pozvánka na koncert KPH a ZUŠ 
• pozvánka na prodejní výstavu ateliérové keramiky 
• pozvánka na tradiční přechod Krkonoš 

Sport • pozvánka na Žacléřskou 70 
• pozvánka na fotbalový zápas (2) 
• cvičení aerobiku v Žacléři 

Zdravotnictví • ordinační hodiny lékařů, lékárna (5) 
• pečovatelská služba Rehamedica 
• zubní pohotovost na Trutnovsku 
• lékařská pohotovost 
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Občanská inzerce • pronájem garáže 

Reklama • nabídka zaměstnání kuchaře v ZŠ 
• nabídka zaměstnání v Köster CZ (2) 
• Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 13:40 min  
 

smyčka č. 7 27. 9. 2018, 15:55:15 

předěl vysílání TV REGIO Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř - kontakty 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Žacléř 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele Policie ČR, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele upoutávka na pořad Žacléř objektivem 
• Dny evropského dědictví 2018 
• Dvě nové výstavy v muzeu 

Zprávy z města • oznámení města o ukončení sběru v Klubu žen 

Kulturní servis • pozvánka na výstavu Umění a přátelství 
• pozvánka na soutěž ve vaření 
• pozvánka na Fest skaut 
• pozvánka na varhanní koncert 
• pozvánka na koncert KPH a ZUŠ 
• pozvánka na prodejní výstavu ateliérové keramiky 
• pozvánka na tradiční přechod Krkonoš 

Sport • pozvánka na Žacléřskou 70 
• pozvánka na fotbalový zápas (2) 
• cvičení aerobiku v Žacléři 

Zdravotnictví • ordinační hodiny lékařů, lékárna (5) 
• pečovatelská služba Rehamedica 
• zubní pohotovost na Trutnovsku 
• lékařská pohotovost 

Občanská inzerce • prodám zahradu 
• pronájem garáže 

Reklama • nabídka zaměstnání kuchaře v ZŠ 
• nabídka zaměstnání v Köster CZ (2) 
• Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 14:02 min  
 

smyčka č. 8 30. 9. 2018, 21:18:53 

předěl vysílání TV REGIO Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř 
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oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř - kontakty 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Žacléř 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele Policie ČR, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele upoutávka na pořad Žacléř objektivem 
• Dny evropského dědictví 2018 
• Dvě nové výstavy v muzeu 

Zprávy z města • oznámení města o ukončení sběru v Klubu žen 

Kulturní servis • pozvánka na výstavu Umění a přátelství 
• pozvánka na koncert KPH a ZUŠ 
• pozvánka na tradiční přechod Krkonoš 

Sport • pozvánka na fotbalový zápas (2) 

Zdravotnictví • ordinační hodiny lékařů, lékárna (5) 
• pečovatelská služba Rehamedica 
• zubní pohotovost na Trutnovsku 
• lékařská pohotovost 

Občanská inzerce • prodám zahradu 
• pronájem garáže 

Reklama • nabídka zaměstnání kuchaře v ZŠ 
• nabídka zaměstnání v Köster CZ (2) 
• Kabelová televize CZ 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 11:47 min  
 

smyčka č. 9 2. 10. 2018, 16:17:27 

předěl vysílání TV REGIO Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř - kontakty 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Žacléř 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele Policie ČR, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení, našel se pes 

oznámení provozovatele upoutávka na pořad Žacléř objektivem 
• Dny evropského dědictví 2018 
• Dvě nové výstavy v muzeu 

Zprávy z města • oznámení města o ukončení sběru v Klubu žen 

Kulturní servis • pozvánka na výstavu fotografií Žacléřska 
• pozvánka na výstavu Umění a přátelství 
• pozvánka na koncert KPH a ZUŠ 
• pozvánka na tradiční přechod Krkonoš 
• pozvánka na Dýňobraní 

Sport • pozvánka na fotbalový zápas (2) 
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Zdravotnictví • ordinační hodiny lékařů, lékárna (5) 
• pečovatelská služba Rehamedica 
• zubní pohotovost na Trutnovsku 
• lékařská pohotovost 

Občanská inzerce • prodám zahradu 
• pronájem garáže 

Reklama • nabídka zaměstnání kuchaře v ZŠ 
• nabídka zaměstnání v Köster CZ (2) 
• Kabelová televize CZ 

Foto z akcí • Fichtlklání 2018 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 16:20 min  
 

smyčka č. 10 5. 10. 2018, 12:07:29 

předěl vysílání TV REGIO Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř 

oznámení provozovatele Městský úřad Žacléř - kontakty 

oznámení provozovatele Městská knihovna 

oznámení provozovatele Technické služby Žacléř 

oznámení provozovatele Česká pošta, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele Policie ČR, pobočka v Žacléři 

oznámení provozovatele Ztráty a nálezy - výzva k oznámení, našel se pes 

oznámení provozovatele upoutávka na pořad Žacléř objektivem 
• Dny evropského dědictví 2018 
• Dvě nové výstavy v muzeu 

Zprávy z města • oznámení města o ukončení sběru v Klubu žen 

Kulturní servis • pozvánka na výstavu fotografií Žacléřska 
• pozvánka na výstavu Umění a přátelství 
• pozvánka na tradiční přechod Krkonoš 
• pozvánka na Dýňobraní 

Sport • pozvánka na fotbalový zápas (2) 

Zdravotnictví • ordinační hodiny lékařů, lékárna (5) 
• pečovatelská služba Rehamedica 
• zubní pohotovost na Trutnovsku 
• lékařská pohotovost 

Občanská inzerce • prodám zahradu 
• pronájem garáže 

Reklama • nabídka zaměstnání kuchaře v ZŠ 
• nabídka zaměstnání v Köster CZ (2) 
• Kabelová televize CZ 

Foto z akcí • Fichtlklání 2018 

oznámení provozovatele info o Kabelové televizi CZ 

oznámení provozovatele RRTV jako orgán dohledu 

délka 14:17 min  
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Přijatá usnesení a shrnutí dalšího vývoje 

 

Usnesení přijaté dne 14. května 2019 (zasedání Rady č. 9/2019): 

- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu TV REGIO a jeho lokálních verzí provozovatele 
DWP s.r.o. před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018, v období 10. 9.–5. 
10. 2018. 
 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením 
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání DWP s.r.o., IČ: 27608883, sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha 
- Libeň, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu byl do vysílání programu TV REGIO – 
Hostinné ve dnech 4. a 5. 10. 2018 celkem čtrnáctkrát zařazen pořad Pohled na čtyři roky 
stavebního ruchu v Hostinném, zda k zařazení do vysílání nedošlo za úplatu a jakým způsobem 
provozovatel zajistil, aby vysílání pořadu nezasáhlo do rovné politické soutěže před volbami. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 
 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením 
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání DWP s.r.o., IČ: 27608883, sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha 
- Libeň, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu byla v období 10. 9. až 5. 10. 2018 
část vysílací smyčky s názvem Zprávy z města na programu TV REGIO – Stochov tvořena 27 
snímky znázorňujícími investiční akce města v období 2015-2018, zda k zařazení nedošlo za 
úplatu a jakým způsobem provozovatel zajistil, aby její vysílání nezasáhlo do rovné politické 
soutěže před volbami. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 
 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením 
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání DWP s.r.o., IČ: 27608883, sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha 
- Libeň, PSČ 180 00, o podání vysvětlení týkající se licencovaných územních rozsahů programu 
TV REGIO: 1) Z jakého důvodu nebyla v období 10. 9.–5. 10. 2018 aktualizována vysílací smyčka 
programů TV REGIO – Bohuňovice, TV REGIO – Hostinné, TV REGIO – Klobouky, TV REGIO – 
Ořech, TV REGIO – Stochov a TV REGIO – Troubky minimálně jednou týdně, jak stanovují 
licenční podmínky programu; 2) Jakým způsobem provozovatel zajišťuje rozdíl mezi lokálními 
mutacemi programu a plošnou verzí TV REGIO, který by měl dle licenčních podmínek spočívat 
v zařazení jiných pořadů a informací, když je dle sdělení provozovatele plošné TV REGIO 
koncipováno jako vysílání regionálních mutací, které se pravidelně střídají; 3) Na základě čeho 
provozovatel vysílá program TV REGIO s územním rozsahem Jevíčko a Stochov, když dle změny 
licenčních podmínek z 22. 11. 2016 byl program o tyto územní rozsahy v minulosti redukován; 
4) Z jakého důvodu provozovatel nevysílá program TV REGIO s územním rozsahem Pečky. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 
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- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením 
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání DWP s.r.o., IČ: 27608883, sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha 
- Libeň, PSČ 180 00, o podání vysvětlení týkající se programu TV REGIO s územním rozsahem 
Ostrožská Nová Ves, z jakého důvodu byl v období 10. 9. až 5. 10. 2018 součástí vysílací smyčky 
snímek, v němž se uvádí, že Infokanál Ostrožská Nová Ves vydává a spravuje Obec Ostrožská 
Nová Ves, a který dále obsahuje adresu a další kontaktní údaje nesouhlasící s údaji o 
provozovateli TV REGIO, DWP s.r.o. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 
 

Usnesení přijaté dne 23. července 2019 (zasedání Rady č. 13/2019): 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání DWP s.r.o., IČ: 27608883, 
sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, z jakého důvodu byl do 
vysílání programu TV REGIO - Hostinné ve dnech 4. a 5. 10. 2018 celkem čtrnáctkrát zařazen 
pořad Pohled na čtyři roky stavebního ruchu v Hostinném, zda k zařazení do vysílání nedošlo 
za úplatu a jakým způsobem provozovatel zajistil, aby vysílání pořadu nezasáhlo do rovné 
politické soutěže před volbami. 
 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání DWP s.r.o., IČ: 27608883, 
sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, z jakého důvodu byla v 
období 10. 9. až 5. 10. 2018 část vysílací smyčky s názvem Zprávy z města na programu TV 
REGIO Stochov tvořena 27 snímky znázorňujícími investiční akce města v období 2015-2018, 
zda k zařazení nedošlo za úplatu a jakým způsobem provozovatel zajistil, aby její vysílání 
nezasáhlo do rovné politické soutěže před volbami.  
 

 

 

Předložená analýza zaznamenala dvě nejasnosti, které se týkaly zpravodajství a publicistiky.  

Provozovatel ve sledovaném období celkem čtrnáctkrát odvysílal pořad Pohled na čtyři roky 
stavebního ruchu v Hostinném. Jednalo se o nekomentovanou prezentaci fotografií a videozáběrů 
oprav a staveb, které se ve městě uskutečnily v průběhu posledních čtyř let, tedy uplynulého volebního 
období. Prezentované úspěchy vedením města a jeho investice mohly v divácích vzbudit nekritický 
pohled na tehdejší politické představitele a v konečném důsledku ovlivnit jejich volební preference. 
Rada proto na svém 9. zasedání, konaném dne 14. května 2019, rozhodla vyzvat provozovatele 
k podání vysvětlení, z jakého důvodu byl pořad do vysílání programu zařazen, zda k zařazení do vysílání 
nedošlo za úplatu a jakým způsobem zajistil, aby vysílání pořadu nezasáhlo do rovné politické soutěže 
před volbami. Provozovatel ve vysvětlení uvedl, že předmětný pořad je vysílán pravidelně, nikoli jen 
záměrně před volbami a vysílání reportáže nebylo provedeno za úplatu, reportáž považoval za ryze 
informativní. Rada vysvětlení provozovatele akceptovala a na svém 13. zasedání, konaném dne 23. 
července 2019, se s ním seznámila, aniž by přistoupila k dalším krokům.  

Do programu byl opakovaně zařazen také pořad Zprávy z města, který byl vždy tvořen 27 snímky 
znázorňujícími investiční akce města v období let 2015 – 2018. Prezentované úspěchy vedení města a 
jeho investice mohly v divácích vzbudit nekritický pohled na tehdejší politické představitele a 
v konečném důsledku ovlivnit jejich volební preference. Rada proto na svém 9. zasedání, konaném dne 
14. května 2019, rozhodla vyzvat provozovatele k podání vysvětlení, z jakého důvodu byl pořad do 



 

81 
 
 

vysílání programu zařazen, zda k zařazení do vysílání nedošlo za úplatu a jakým způsobem zajistil, aby 
vysílání pořadu nezasáhlo do rovné politické soutěže před volbami. I v tomto případě provozovatel ve 
vysvětlení uvedl, že předmětný pořad je vysílán pravidelně, nikoli jen záměrně před volbami a vysílání 
reportáže nebylo provedeno za úplatu, reportáž považoval za ryze informativní. Rada vysvětlení 
provozovatele akceptovala a na svém 13. zasedání, konaném dne 23. července 2019, se s ním 
seznámila, aniž by přistoupila k dalším krokům. 

Rada vůči provozovateli v kontextu komplexní kontroly programu podnikla i další kroky, které ale 
nesouvisely s problematikou voleb ani s možným porušením zásad objektivity a vyváženosti. S jejich 
výsledky je možné se seznámit prostřednictvím zápisů ze zasedání Rady a tiskových zpráv, které jsou 
k dispozici na internetových stránkách Rady.  

 

 

 

 

 

 


