Provozovatel:

Kadlec Aleš

Program:

KOTVA

Předmět řízení:
Analýza úseku vysílání programu Kotva 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 21.
června 2010.

ANALÝZA:
Program Kotva nemá vlastní publicistiku, ve vysílání se tedy neobjevují žádné prvky, které by souvisely
s volbami. Zpravodajství je zaměřeno na zcela nepolitické informace z regionu.
Jde o hodinové smyčky, jedna byla vysílána do 20. 5., druhá od 20. do 25. 5., premiéry smyček jsou
nasazovány v týdenním intervalu, jsou vysílány vždy non-stop po celý týden kromě víkendu.
Obsah vysílání: Jde především o upoutávky na programy, které jsou zprostředkovávány kabelovou televizí,
zejména upoutávky na filmy na HBO, dále praktické informace technického rázu - na jakých frekvencích je
možno přijímat různé rozhlasové programy, jaké je možno předplatit televizní programy atd., prostřídáno
s praktickými radami a návody, jak postupovat pro bezproblémový příjem digitálního vysílání, jak zapojit settop-box apod. Rady jsou zaměřeny čistě technicky, nejde o propagaci žádných konkrétních výrobků či služeb.
V jediném zpravodajském pořadu nazvaném Zpravodajství Kotva regionu byly odvysílány tyto reportáže:
Vernisáž a beseda ak.malířky Jarmily Lorencové v Libušině Galerii v Malhostovicích
Reportáž z taneční soutěže Dance open Drásov, konané v základní škole Drásov
Sportovní aktuality dětská sportovní sputěž – turnaj přípravek v házené
Jarní výstavy v Tišnově, Drásově a Chudčicích
Noc s Andersenem – dětská akce v ZŠ Kuřim - Jungmannova
Rej čarodějnic v MŠ Kuřim - Komenského ul.
Čarodky s hasiči – reportáž o „oslavě čarodějnic“ s hasiči Svazu dobrovolných hasičů Drásov a Kuřim
Májový šachový turnaj v KD Kuřim
Do vysílání je vkládán reklamní blok, řádně oddělený, bezproblémový z hlediska zákona.
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.

ZÁVĚR:
Analýza, zaměřená na případný výskyt politického zpravodajství, publicistiky, nebo politické reklamy
v období před parlamentními volbami 2010 ve vysílání programů Kotva, přinesla zjištění, že žádný
z uvedených prvků se ve sledovaném období ve vysílání nevyskytoval.

