Provozovatel:

Soukup Karel

Program:

Duha

Předmět řízení:
Analýza úseku vysílání programu TV Duha z lokalit Nová Role a Horní
Slavkov z období od 19. do 25. května 2010, vypracovaná v rámci monitoringu případného
výskytu politického zpravodajství, publicistiky a reklamy v období před parlamentními
volbami 2010 ve vysílání regionálních programů
K analýze byl použit záznam zaslaný provozovatelem, Rada záznam
obdržela dne 23. června 2010.
ANALÝZA:
Záznam daného úseku vysílání byl zaslán na čtyřech nosičích, dva obsahují záznam vysílání z Nové
Role, dva z Horního Slavkova. Jde vždy o dvě hodinové smyčky, neboť do předmětného období
spadají dvě smyčky, obměňované každý týden. Jedna smyčka byla vysílána do 20. května, další od 21.
května. Logo je přítomno po celou dobu vysílání. Vysílání obsahuje následující pořady:
TV Duha Nová Role
Novinky z Nové Role
Projektantka a zástupce zhotovitele (bez uvedení jména firmy) odpovídají na dotazy ohledně
prováděné akce renovace městské zeleně v Nové Roli
Informace z Karlovarského kraje
Reportáže:
Folkový festival
Reportáže o školní soutěži cyklistů
Otevření nových startovacích bytů v Horním Slavkově
Sportovní zprávy
Setkání starostů měst Mariánskolázeňska s hejtmanem Karlovarského kraje
Beseda školáků s olympionikem Lukášem Bauerem
Maškarní slavnost v Karlových Varech
Karlovarský symfonický orchestr má problémy mezi hudebníky a novým šéfdirigentem
Pietní akt u pomníku padlých ve druhé sv. válce
Slavnostní večer k vyhlášení osobností Karlovarského kraje

Týden v kraji
Náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy a regionálního rozvoje odpovídá na
dotazy, týkající se těchto témat:
Soutěž vesnice roku, Vodácká Ohře, Pěstování energetických plodin, Stavba úseku dálnice R6
Lubenec – Pšov
V dalším vydání odpovídá krajský radní pro oblast zdravotnictví na dotazy ohledně situace
v karlovarské nemocnici, kde hrozí stávka lékařů
Reklamní bloky (řádně odděleny)
Jak se nestát obětí trestného činu
Karla Hoffamanová, manažerka prevence kriminality, radí, jak se bránit útoku zločinců
Klip hudební skupině Bankrot
Videotext
Zejména pozvánky na místní kulturní akce, inzerce (spíše komerčního charakteru, spíš tedy reklama,
ale řádně a výrazně graficky oddělená od ostatních informací).
TV Duha Horní Slavkov
Vysílání je totožné, jen namísto Novinek z Nové Role je vysílán pořad Slavkovský zpravodaj, který
informuje o místních novinkách, voleb se týká rozhovor s Danou Novohradskou, vedoucí odboru
správního a vnitřních věcí MÚ Horní Slavkov, která informuje diváky o organizační stránce voleb, jak a
kdy a kde volit apod.
Shrnutí:
Ve vysílání se nevyskytuje žádný pořad ani žádná část pořadu, která by se z politického hlediska
jakkoli vztahovala k volbám. Nejsou zařazeny žádné rozhovory s politiky, nejsou zmiňovány žádné
politické strany, nevyskytuje se žádná politická reklama.
Ojedinělý výskyt politiků je spojen výhradně s reportážemi z konkrétních akcí, kde jejich přítomnost
logicky vyplývá z podstaty věci (např. slavnostního otevření tzv. startovacích bytů ve Slavkově se
zúčastnila i místní starostka a zástupci kraje, též hovoří na kameru, ale výhradně k věci, a navíc
zásadně není uváděna jejich stranická příslušnost. Tyto momenty jsou navíc ojedinělé.
ZÁVĚR:
Analýza, zaměřená na případný výskyt politického zpravodajství, publicistiky, nebo politické
reklamy v období před parlamentními volbami 2010 ve vysílání programů TV Duha Horní Slavkov a
TV Duha Nová Role, přinesla zjištění, že žádný z uvedených prvků se ve sledovaném období ve
vysílání nevyskytoval.

