
Ve dnech 15. – 16. října 2010 se konaly v České republice volby do zastupitelstev měst a obcí a 
částečně i volby do Senátu. 
Oddělení rozhlasových analýz analyzovalo vybrané pořady u celoplošných rozhlasových stanic 
v časovém úseku 13. září 2010 až 15. října 2010, tedy v období přibližně jednoho měsíce. 
Analýza se týkala provozovatele veřejnoprávního vysílání Českého rozhlasu a dvou provozovatelů 
s licencí – Londa, s.r.o. a Frekvence 1, a.s. 
 

Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál 

Dvacet minut Radiožurnálu 

Rozhovor s hlavním aktérem významné události uplynulých hodin je do  programu zařazen od pondělí 
do pátku před večerními Ozvěnami dne, to znamená od 17:05 hodin do 17:30 hodin a v repríze od 
21:35 do 22:00 hodin po Stalo se dnes. Štěpánka Čechová a Martin Veselovský si zvou hosty nejenom 
z politiky, ale i z vědy, kultury či sportu. 

Ve sledovaném čase bylo odvysíláno pět Předvolebních speciálů z různých měst České republiky – 
z Brna, Českých Budějovic, Horního Jiřetína, Ostravy a Brna. Tyto speciální pořady byly hodinové, 
hosty byli vždy zástupci místní politické garnitury. 

DEN DATUM HOST 

pondělí 13. září Karolína Peak 

úterý 14. září Václav Klaus ml. 

středa 15.září První předvolební speciál 

čtvrtek 16. září Hana Malinová 

Pátek  17. září Lubomír Zaorálek 

pondělí 20. září Petr Moos 

úterý 21. září Richard Falbr 

středa 22. září 
Druhý předvolební 

speciál 

čtvrtek 23. září Martin Říman 

pátek 24. září Jan Höcke 

pondělí 27. září Leoš Heger 

úterý 28. září Státní svátek 

středa 29. září Třetí předvolební speciál 

čtvrtek 30. září Miroslav Verner 

pátek 1. října Tomáš Jeţek 

pondělí 4. října Martin Špryňar 

úterý 5. října Jan Vitula 

středa 6. října 
Čtvrtý předvolební 

speciál 

čtvrtek 7. října Lubomír Lízal 

pátek 8. října Šimon Pánek 

pondělí 11. října Erazim Kohák 

úterý 12. října Aleš Michl 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zprava/_zprava/774887
http://www.rozhlas.cz/_osoba/1491


středa 13. října Pátý předvolební speciál 

čtvrtek 14. října Michal Šnobr 

pátek 15. října Ondřej Šteffl 

 

 

 

Pondělí 13.9. 2010 
host:  Karolína Peak, poslankyně a místopředsedkyně Věcí veřejných 
téma vysílání: novela zákona o veřejných zakázkách, možnost arbitráží kvůli zadání a   
  netransparentnosti při zadávání veřejných zakázek, boj s korupcí při veřejných  
  zakázkách 
 
Úterý 14.9. 2010 
host: Václav Klaus ml, poradce ministra školství, ředitel gymnázia 
téma vysílání: úroveň a výše vzdělání u učitelů na školách, propouštění zaměstnanců ve školství, 
  rušení některých škol, rušení školní byrokracie a legislativy 
 
 
Středa 15.9. 2010 
První předvolební speciál s Martinem Veselovským z Brna 
hosté: Roman Onderka z ČSSD, Robert Kotzian za ODS, Helena Sýkorová z KSČM, Irena Matonohová 
 za TOP 09, Ivo Procházka z Věcí veřejných, Daniel Rychnovský za KDU-ČSL, Martin Ander za 
 Stranu zelených 
téma vysílání: Představení brněnského zastupitelstva a jeho politického složení po minulých  
  volbách, se zástupci politických stran v Brně probíral redaktor Veselovský palčivá 
  témata a problémy jihomoravské metropole – otevření sportovního areálu za  
  Lužánkami, podpora malých obchodníků v centru města, podzemní garáže pod  
  Zelným trhem a další regionální témata, dotazy posluchačů 
 
Čtvrtek 16.9. 2010 
host: Hana Malinová, výkonná ředitelka sdružení Rozkoš bez rizika 
téma vysílání: Pražští zastupitelé schválili zákon o regulaci prostituce – úvahy o tom, co by mohl 
  tento zákon přinést, zda snížení prostituce v ulicích, jaký je názor samotných  
  prostitutek, zda je nějaká regulace reálná v praxi 
 
Pátek 17.9. 2010 
host: Lubomír Zaorálek, místopředseda ČSSD 
téma vysílání: Příprava voleb v jednotlivých regionech, nacismem zavánějící hesla na bilbordech 
  v některých regionech (například v Mostě a na Praze 5), o síle vedení strany a  
  názorech na problémy ve společnosti 
 
Pondělí 20.9. 2010 
host: Petr Moos, proděkan Fakulty dopravní ČVUT 
téma vysílání: o otevřené stavbě nového obchvatu Pražského okruhu – projektová příprava,  
  realizace a řízení projektu, převážně kontrola financování, kontrola sváru  
  Lahovického mostu, jedná se o nekvalitní práci ovšem neohrožující provoz, které se 
  bude stále kontrolovat, další části okruhu budou pod kontrolou 
 



Úterý 21.9.  2010 
host: Richard Falbr, europoslanec, bývalý předseda odborářů 
téma vysílání: jak vnímá bývalý předseda odborářů stávku v Praze, srovnání se stávkou ve Francii, 
  zda se dá stávkou dosáhnout kladného výsledku, místní odboráři dle mínění p. Falbra 
  nemají zkušenosti s vedením odborů a organizováním stávek, rovněž místní politici 
  nereagují na stávky vhodně  
 
Středa 22.9. 2010 
Druhý předvolební speciál s Martinem Veselovským z Českých Budějovic 
hosté: Vladimír Brůha za ODS, Josef Průcha za ČSSD, Tomáš Bouzek za TOP 09, Ivan Nadberežný za 
 KSČM, Jaromír  Talíř za KDU, Martin Vítů za Věci Veřejné a Juraj Thoma za Občané pro 
 Budějovice  
téma vysílání: Složení Budějovického magistrátu dle politického zastoupení po minulých volbách, 
  letiště v Plané, nová investice do stavby a rozvoje letiště, výstavba dálnice D3 
  dotazy posluchačů, týkající se témat letiště a D3, dotazy posluchačů 
 
Čtvrtek 23.9. 2010 
host: Martin Říman, nový člen dozorčí rady ČEZ a šéf poradců premiéra 
téma vysílání: foltaika a její vliv na cenu elektřiny, případný růst energie – vliv politický, růst se nedá 
  odhadnout, o nákupu solárních kolektorů, firma ABL ve státních službách, o střetu 
  zájmů  
 
Pátek 24.9. 2010 
host: Jan Höcke, ředitelem Národního hřebčína Kladruby nad Labem  
téma vysílání: o stavu Národního hřebčína Kladruby nad Labem, kulturní národní památce, která je 
  v havarijním stavu a nutně potřebuje rekonstrukci – žádost o příspěvku z EU na 
  rekonstrukci, o novele plemenářského zákona 
 
Pondělí 27.9. 2010 
host: Leoš Heger, ministr zdravotnictví 
téma vysílání: o případné chystané stávce zdravotníků, jednání se zástupci zdravotníků a možné 
  vyvarování se stávky, nutnost škrtů i hledání 10 miliard pro příští rok 
 
 
Úterý 28.9. 2010 
státní svátek (pořad nebyl odvysílán) 
 
Středa 29.9. 2010 
Třetí předvolební speciál s Martinem Veselovským z Horního Jiřetína 
hosté: Branko Glavica za Sdružení nezávislých kandidátů pro zachování Horního Jiřetína, Petr 
 Leichner za Hnutí dialog, Vladimír Buřt za Stranu zelených a Anna Kratochvílová za KSČM 
téma vysílání: přehled politických stran zastoupených v místním zastupitelstvu pominulých volbách 
  před čtyřmi roky, 
  Prolomení či zachování územních limitů těžby černého uhlí, změna zákona o převodu 
  zásob z bilančních do nebilančních, vybudování kanalizace a čističky odpadních vod, 
  problémy se stavebním povolením, obstrukce s těžebními společnostmi, dotazy  
 
 
Čtvrtek 30.9. 2010 
host: Miroslav Verner, Egyptolog 
téma vysílání: o úspěších v bádání českých egyptologů, zda lze ještě při nových bádáních v Egyptě 
  dojít k překvapujícím objevení 



Pátek 1.10. 2010 
host: Tomáš Ježek, ekonom 
téma vysílání: Škrty ve státním rozpočtu a o zvyšujících se výdajích občanů, vláda musí být  
  připravena na problematická jednání s odbory, zvýšení příjmů ve státním rozpočtu lze 
  dosáhnout i zvýšením DPH, vláda zatím provádí škrty a ne reformy, zavedení systému 
  sociálního zabezpečení pro nemajetné, ekonomické úvahy o dalších krocích vlády, 
  fotovoltaika 

Pondělí 4.10. 2010 
host: Martin Špryňar, generální tajemník profesního sdružení dopravců ČESMAD Bohemia  
téma vysílání: dopravci z důvodu plánovaného zdražení mýtného pro kamiony jednají s vládou, 
  některé kamiony zatěžují obce objížděním mimo placené dálnice, vyjednávání slev 
  pro dopravce 

Úterý 5.10. 2010 
host: Jan Vitula, předseda Jihomoravské TOP 09, odborník na obor školství 
téma vysílání: p. Vitula byl odvolán z MŠ, odstoupilo i celé vedení z důvodu špatného osobního 
  jednání, zastavení čerpání  peněz EU – program  pro výzkum a inovace je odvoláním 
  ohrožen, ohroženo je i další čerpání dotací 
 
Středa 6.10. 2010 
Čtvrtý předvolební speciál s Martinem Veselovským z Ostravy 
hosté: Dalibor Madej z ODS, Petr Kajnar z ČSSD, Pavel Dostál z Věcí veřejných, Aleš Juchelka z TOP 
 09, Martin Juroška za KSČM a Lukáš Curyla z KDU-ČSL 
téma vysílání: Přehled zastoupení v ostravském zastupitelstvu po minulých volbách. 
  Žaloba města Ostravy na vládu, konkrétně na Ministerstvo životního prostředí kvůli 
  špatnému životnímu prostředí v Ostravě, požadují sestavení akčního plánu snížení 
  emisí – zástupci se vyjadřují k tomuto problému, o opatření města k zlepšení ovzduší, 
  dotazy posluchačů a přítomných hostů 
 
Čtvrtek 7.10. 2010 
host: Lubomír Lízal,  členem NERV 
téma vysílání: Fotovoltaika a možnosti opatření státu k snížení cen energie, možnost arbitráží, o 
  protikorupčním opatření vypracované NERVEM, snaha o zavedení naprosté  
  transparentnost v zadávání zakázek, úprava datových schránek – všechny tendry by 
  šly přes ně, soudy by měly umět soudit problematické spory v ekonomické trestné 
  činnosti, důchodová reforma  
 
Pátek 8.10. 2010 
host: Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni 
téma vysílání: udělení Nobelovy ceny čínskému disidentovi, dodržování lidských práv v Číně, určitý 
  posun k demokracii je, ovšem proces bude velmi dlouhý, udělení ceny Homo homini 
  právě tomuto disidentovi od Člověka v tísni 
 
 
Pondělí 11.10 2010 
 host: Erazim Kohák, filosof 
téma vysílání: o změně ČSSD, nespokojenost s dřívějším vedením strany, osobnost Jiřího Paroubka, 
  nové vedení se starými tvářemi nastolují nový směr strany, kritika současné vlády za 
  spoluúčast ve financování ve zdravotnictví, placení školného 
 
 



terý 12.10. 2010 
host: Aleš Michl, ekonom 
téma vysílání: o výši důchodového připojištění, o demografickém vývoji v České republice, penzijní 
  reforma  nezabezpečí dobré důchody, ale zabezpečí alespoň minimální důchod 
  nutnost jiného se  zabezpečení občanů na důchod, rada pro lidi s průměrným  
  příjmem -  dividendové akcie jsou jednou z možností zabezpečení, řešení fotovoltaiky 
     
 
Středa  13.10. 2010 
Pátý předvolební speciál Martina Veselovského z Prahy 
hosté: Bohuslav Svoboda (ODS), Jiří Dienstbier ml. (ČSSD), Zdeněk Tůma (TOP09), Markéta Reedová 
 (Věci veřejné), Marta Semelová (KSČM) a Jiří Witzany (SZ + SNK ED) 
téma vysílání: Politické rozložení stran na pražském magistrátu po volbách před 4 lety 
  Dopravní komunikace v Praze a řešení dopravy – budoucnost severojižní magistrály, 
  problém s Opencard a možnost dalšího využití, dotazy 
 
 
 
Čtvrtek 14.10. 2010 
host: Michal Šnobr, analytik společnosti J&T 
téma vysílání: fotovoltaika – řešení problému proti zvýšení cen energie by měla vláda přistoupit buď 
  prodejem emisních povolenek nebo zavedením srážkové daně či zavedením poplatku 
  za vyjmutí z půdního fondu, zda má někdo z vysokých politiků podíl ve   
  fotovoltaických elektrárnách  
 
 
Pátek 15.10. 2010 
host: Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio 
téma vysílání: generálka státních maturit odhalila nedostatky, nastavení testů – kvalita a úroveň - 
  nižší a vyšší úroveň testů, okolnosti zavádění maturit společností CERMAT, cílem by 
  mělo být zkvalitnění výuky na středních školách 
 

 

 

 

 

Český rozhlas / Český rozhlas 2 Praha 

 

Jak to vidí 
Pravidelný dlouholetý pořad Jak to vidí … je vysílán každý všední den v 8:30 hodin a reprízován vždy 
tentýž den ve 23:05 hodin. 
Redaktoři Zuzana Burešová a Vladimír Kroc, zpovídají pozvané hosty, tzv „Jaktovidiče“, kteří hovoří o 
současných aktuálních událostech, o věcech, které se týkají jejich profese nebo prostě komentují  
dění okolo sebe. Pravidelným, vždy pondělním komentátorem je Ivan Hoffman, v ostatní dny se 
střídají vědci, přední lékaři, právníci a známé osobnosti. 
 



Zaujalo nás 

Krátký pořad (přibližně pětiminutový), zařazený přibližně v 9:30 a 14:30 hodin. Představena je vždy 
nějaká aktualita či zajímavost z různých oblastí celé České republiky, jedná se o zajímavost kulturní, 
společenskou či sportovní. 
 
 
 
 
Hosté pořadu Jak to vidí z období 13. září – 15. října 2010: 
 
 
 

DEN DATUM HOST 

pondělí 13. září Ivan Hoffman  

úterý 14. září Pavel Kosatík 

středa 15.září Tomáš Halík 

čtvrtek 16. září Jiřina Šiklová 

Pátek  17. září Ivo Bartečka 

pondělí 20. září Ivan Hoffman  

úterý 21. září Táňa Fischerová 

středa 22. září Šimon Pánek 

čtvrtek 23. září Eliška Wagnerová 

pátek 24. září Vladimír Beneš 

pondělí 27. září Ivan Hoffman  

úterý 28. září Alexander Tomský 

středa 29. září Ivan Kraus 

čtvrtek 30. září Jan Macháček 

pátek 1. října Václav Malý 

pondělí 4. října Ivan Hoffman  

úterý 5. října Maxmilián Kašparů  

středa 6. října Václav Pačes 

čtvrtek 7. října Václav Cílek 

pátek 8. října Jan Petránek 

pondělí 11. října Ivan Hoffman  

úterý 12. října Jiřina Šiklová 

středa 13. října Václav Beneš 

čtvrtek 14. října Šimon Pánek 

pátek 15. října Richard Hindls 

 

 

 



Pondělí 13.9. 2010 
Jak to vidí  host Ivan Hoffman, redaktor Vladimír Kroc 
  témata: po 7 letech vystoupil prezident Klaus v Poslanecké sněmovně, Michael Kocáb  
                             a jeho rezignace na funkci, snížení platů soudců, zapálení Koránu v USA, muž  
                             s maketou samopalu ohrožoval provoz na dálnici u Plzně, spor Vondráčková x  
                             Kubišová, archeologické výzkumy 
Zaujalo nás 9:30 vše o stromech Karlem Křížem 
  14:29 vyvraždění Slavníkonců v Libici 
 
Úterý 14.9. 2010 
Jak to vidí host Pavel Kosatík, redaktor Zuzana Burešová 
  témata: 9 let od teroristického útoku v USA a konspirační teorie spojené s útokem, o  
                             nové knize P. Kosatíka, názor na akci bratří Mašínů, nová kniha esejů amerického 
  spisovatele Thoreau 
Zaujalo nás  9:40 Zahájení 12. mezinárodního TV a rozhlasového festivalu „Zlatý hrozen“ 
  9:48 O pohádkách, jídlech a zvyklostech ve Slezku 
  14:27 O cestování pomocí prostředků veřejné dopravy, převážně v Rusku 
 
Středa 15.9. 2010 
Jak to vidí  host: Tomáš Halík, redaktor Vladimír Kroc 
  témata: návštěva papeže v Anglii – anglický katolicismus, nová kniha T. Halíka,  
                             přednášky v zahraničí, Zlatá Bible - hodnocení překladu vydání 
Zaujalo nás  9:45 Historie sdružení Veteran car klubu v Kaplici 
 
Čtvrtek 16.9. 2010 
Jak to vidí  host: Jiřina Šiklová, redaktor Zuzana Burešová 
  témata: IV. mezinárodní krajanské setkání, korupční aféry, kdy viník není potrestán,  
                             odchod soudců do důchodu v 65 letech, o škrtech podpory zaměstnavatelům  
                             zdravotně postižených 
Zaujalo nás  9:31 Rozhovor se zoologem CHKO Jeseníky o šnecích 
  9:46 V obci Dvorec se nachází park exotických zvířat, jeho návštěva 
 
Pátek 17.9. 2010 
Jak to vidí  host: Ivo Barteček, redaktor Vladimír Kroc 
  témata: příprava výstavy – České umění v exilu – z německy mluvících zemí, rušení  
                             ambasád v zahraničí, zavalení Chilských horníků, co je nového na Univerzitě v  
                             Olomouci 
Zaujalo nás  14:43 Sběratel vojenských aut Jeep z II. světové války 
 
Pondělí 20.9. 2010 
Jak to vidí  host Ivan Hoffman, redaktorka Zuzana Burešová 
  témata: omezení dotací u fotovoltaických zdrojů, premiér Nečas podpořil  
                             francouzského prezidenta ohledně vyhošťování Romů z Francie, placení u  
                             stomatologů za amalgamové plomby, demonstrace odborů, ochrana spotřebitele v  
                             USA, vysoká rozvodovost v ČR 
Zaujalo nás  9:33 O druzích nočních i denních motýlů v CHKO Český ráj 
  15:15 Otevření 22. kilometrů okruhu okolo Prahy 
 
Úterý 21.9.  2010 
Jak to vidí  host Táňa Fišerová, moderátor Zuzana Burešová 
  témata: stávka odborářů, řecká cesta zadlužování státu, státní zakázky – přijetí  
                             zákona o státních zakázkách, nové tarify a platové tabulky při odměňování  



                             zaměstnanců, otevření nového silničního obchvatu, volby – rozdělení do 7 volebních  
                             obvodů, státní fond kultury 
Zaujalo nás  9:31 Otevřena nová elektrárenská věž v Ledvicích, s budoucí prosklenou vyhlídkou 
  14:27 Studio OAZA, centrum pro mentálně postižené na pražské Kampě 
 
Středa 22.9. 2010 
Jak to vidí  host Šimon Pánek, redaktor Vladimír Kroc 
  témata: Mezinárodní den míru, volby v Afgánistánu, právě probíhá Summit OSN  
                             v New Yorku, zastavení pandemie AIDS, Člověk v tísni stále pomáhá Pákistánu po  
                             záplavách 
Zaujalo nás  9:31 Výstava v Kroměříži „Za dlouhých zimních večerů“ 
 
Čtvrtek 23.9. 2010 
Jak to vidí  Host Eliška Wagnerová, redaktor Vladimír Kroc 
  témata: referendum v Turecku k zavedení reforem – právní náhled a šance Turecka  
                             na vstup do EU, šátková platforma dívek na školách v Turecku, neúspěšné  
                             referendum na Slovensku o zrušení koncesionářských poplatků, nedůvěra dětí ve  
                             státní instituce a jejich povědomí o fungování státní správy 
Zaujalo nás  9:31 Zážitky z Afriky cestovatele Špillara 
 
Pátek 24.9. 2010 
Jak to vidí  host Vladimír Beneš, redaktor Tomáš Voženílek 
  témata: o prázdninovém odpočinku a pracovních aktivitách o dovolené, o protestu  
                             pracovníků zdravotnictví, o cizincích, kteří pracují v českém zdravotnictví, financování  
                             ve zdravotnictví, High-Tech medicína 
Zaujalo nás  9:31 příprava farmářských trhů v Plzni 
  14:30 ženská olympiáda na Černém Mostě „Stop zevlingů“ 
 
 
Pondělí 27.9. 2010 
Jak to vidí  host Ivana Hoffman, redaktor Vladimír Kroc 
  témata: úvahy o stavbě Kaplického knihovny, nový silniční obchvat Prahy, nevznikne  
                             parlamentní vyšetřovací komise k nákupu zbraní na MO, inovace zákoníku práce a  
                             případná stávka odborů a jejich profilace, o Dnu české státnosti a jménu Václav  
Zaujalo nás  9:31 Výstava v zámku Veltrusy o historii lovů 
  14:33 ZŠ v Teplicích zavedla nový vyučovací předmět – cyklistiku 
 
 
Úterý 28.9. 2010 
Jak to vidí  host Alexander Tomský, redaktorka  
  témata: o dnešním svátku a sv. Václavu, navázání komunikace ve vlaku, o knize  
                             Zachránit! – holandské autorky, o setkávání lidí a lidské samotě, zpět k české  
  státnosti, fejeton „Recese a víno“ pro Slavnosti vína v Buchlovicích 
 
Středa 29.9. 2010 
Jak to vidí  host Ivan Kraus, redaktor Vladimír Kroc 
  témata: inteligenční kvocient – stoupající a klesající hodnoty z hlediska historie a  
                             světového porovnání, emoční inteligence, historicky o dnu sv. Václava, český česnek  
                              v obchodě, české nároky na život v ČR, o moderních sociálních sítích 
Zaujalo nás  9:31 Proč taje sníh na Kilimandžáru 
 
 



Čtvrtek 30.9. 2010 
Jak to vidí  host Jan Macháček, redaktorka Zuzana Burešová 
  témata: protest odborářů v Bruselu proti ekonomickému omezování, dopady  
                             finanční krize na hospodářství, zdanění fotovoltaiky, jak se jezdí na kole v Evropě, ale  
                             třeba i v New Yorku, o znovupostavení Kaplického knihovny, hodnocení zásahů vlády  
                            proti finanční krizi 
Zaujalo nás  9:31 návštěva kostela v Jistebnici s věží vysokou 38 metrů 
 
Pátek 1.10. 2010 
Jak to vidí  host Václav malý, redaktorka Zuzana Burešová 
  témata: návštěva papeže Benedikta XVI. ve Velké Británii, o postavě a myšlenkách  
                             papeže, návštěva spisovatele Raymonda Moody – kniha Život po životě, názor na  
                             život po smrti, hodnocení zveřejnění karikatury Mohameda 
Zaujalo nás  9:31 výstava v Národním památníku na Vítkově – Zlatá? šedesátá 
 
 
Pondělí 4.10. 2010 
Jak to vidí  host Ivan Hoffman, redaktor Vladimír Kroc 
  témata: o basketbalovém úspěchu českých hráček na MS, Mezinárodní den zvířat –  
                             počet zvířat v domácnosti Ivana Hoffmana a o vztahu ke sv. Františku z Assisi -  
                             patronu zvířat, zadluženost českých domácností, kauza Krejčíř a politické vyšetřování  
                             jeho případu 
 
Úterý 5.10. 2010 
Jak to vidí  host Jaroslav Max Kašparů, redaktor Vladimír Kroc 
  témata: využití čínské medicíny v našem zdravotnictví, hrozba teroristických útoků  
                             v Evropě, aktuální problémy v Evropě 
Zaujalo nás  14:35 Živnostníkem roku je biopekař 
 
Středa 6.10. 2010 
Jak to vidí  host Václav Pačes, redaktorka Zuzana Burešová 
  témata: hodnocení návštěvy kongresu v Austrálii, vládní úspory např. u platů soudců,  
                             o nově udělených Nobelových cenách 
 
 
Čtvrtek 7.10. 2010 
Jak to vidí  host Václav Cílek, redaktor Vladimír Kroc 
  témata: výskyt nových druhů ptáků v ČR - např. pták ibis, prognóza na letošní zimu, 
  podle některých klimatologů bude zima krutá, cesty s americkými studenty a srovnání  
                             evropských měst, o veřejnoprávních médiích  
Zaujalo nás  9:37 Muzeum Podhradí v Buchlovicích – výstava kravat 
  14:29 V galerii Jar. Frágnera – výstava o Hamburku 
 
Pátek 8.10. 2010 
Jak to vidí  host Jan Petránek, redaktorka Zuzana Burešová 
  témata: ekologická katastrofa v Maďarsku, zhodnocení humanitárních pomocí po  
                             přírodních katastrofách, potřeba zprůhlednět a zpřehlednět politiku, o stahování 
  amerických  vojsk z Afgánistánu 
Zaujalo nás  14:48 Rozhovor s houslistkou Gabrielou Demeterovou 
  15:40 Návštěva posledního otevřeného uranového dolu na Žďársku 
 
 



Pondělí 11.10 2010  
Jak to vidí  host Ivan Hoffman, redaktor Vladimír Kroc 
  témata: Velká pardubická a vítěz Václav Chaloupka, nebezpečné odpady  
                             v zalidněných oblastech, ostražitost před možnými teroristickými útoky, zamyšlení  
                             nad projevem V.Klause na Fóru 2000, Slovanská epopej Alfonse Muchy 
Zaujalo nás  10:33 Nový výtvarný styl „scapbook“ je k vidění ve vlastivědném muzeu v Klatovech 
 
 
Úterý 12.10. 2010 
Jak to vidí  host Jiřina Šiklová, redaktorka Zuzana Burešová 
  témata: o návštěvě škol v Úpici, o státních maturitách, konference Fórum 2000,  
                             divadlo Archa – festival divadelních představení imigrantů, projekty pro zdravotně  
                             postižené 
 
 
Středa  13.10. 2010 
Jak to vidí  host Vladimír Beneš, redaktor Vladimír Kroc 
  témata: Klinika neurochirurgická nemocnice ve Střešovicích – kladné hodnocení, o  
                             závažných zákrocích v oboru neurochirurgie,  entomologie -  biodiverzita v přírodě, o 
  závislosti na loteriích a hracích automatech  
Zaujalo nás  15:40 O handicapované spoluobčany se starali i neandrtálci 
 
 
Čtvrtek 14.10. 2010 
Jak to vidí  host Šimon Pánek, redaktorka Zuzana Burešová 
  témata: o příspěvku Svazu pekařů a cukrářů, který předali prostřednictvím Člověka v 
  tísni na podporu malých živností na Liberecku, kteří byli postiženi povodněmi,  
                             o celkovém působení a fungování Člověka v tísni, o chystané cestě Š. Pánka do  
  Pákistánu  a o veliké přírodní katastrofě, která postihla tuto zemi 
Zaujalo nás  15:40 Šípkové plody jako cenný zdroj vitamínu C 
 
 
Pátek 15.10. 2010 
Jak to vidí  host Richard Hindls, redaktor Vladimír Kroc 
  témata: o statistice a její politické nezávislosti, výstupy statistických dat jsou uváděny                                                             

                             bez záměru a interpretace,  Statistická rada – její vznik, fungování a obsazení,                                                   

                             obecně o volbách  - rozhodování voliče, statistické zpracování voleb s ohledem na 

  věk a pohlaví voliče, ale i kandidátů. Statisticky lze zpracovávat lecco.                            

Zaujalo nás  14:14 Výstava o historii Olomouce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Londa, spol.  s r.o. /  RÁDIO  IMPULS          

 

 

Z pořadů, zabývajících se volební tématikou:  
 

Impulsy Václava  Moravce 

 

Pořad je vysílán ve všední dny od pondělí do čtvrtka vždy od 18:00 do 18:30 hodin. 

Moderátor a novinář Václav Moravec zve do svého pořadu hosty, kteří v danou dobu mohou posluchači přiblížit 

a ozřejmit aktuální téma. Hosté jsou z řad politiků a osobností z kultury a sportu.  

Osobnost hosta a probírané téma je posluchačům sdělováno  během celého dne  a tak mají posluchači možnost 

zasílat svoje dotazy na avízovanou osobu již  v průběhu dne. 

 

 

Hosté pořadu Impulsy Václava Moravce z období 13. září – 15. října 2010: 

 

 

 

DEN DATUM HOST 

pondělí 13. září Barbora Špotáková  

úterý 14. září Ivan Veselý 

středa 15.září Zdeněk Tůma 

čtvrtek 16. září Alexandr Vondra 

pondělí 20. září Radek John  

úterý 21. září Pavel Rödl 

středa 22. září Josef Fiřt 

čtvrtek 23. září Ilona Csáková 

pondělí 27. září Tomáš Hanák  

středa 29. září Jan Měšťák 

čtvrtek 30. září Vít Bárta 

pondělí 4. října Michaela Šojdrová  

úterý 5. října Jan Ţaloudík  

středa 6. října Jana Bobošíková 

čtvrtek 7. října Luděk Sobota 

pondělí 11. října Helena Vondráčková  

úterý 12. října Miroslav Šlouf 

středa 13. října Bohuslav Svoboda 

čtvrtek 14. října Lubor Blaţek 

 

 

 

 

 



Téma dne   

Vysílání Rádia Impuls se celý den věnuje jednomu tématu dne, ke kterému se vyjadřují odborníci či známé 

osobnosti a prostor pro svůj názor dostávají i posluchači.   

 

 

Pondělí 13. 9. 2010  

Impulsy Václava Moravce – hostem pořadu byla mistryně světa v hodu oštěpem Barbora Špotáková 

           a mluvila v rozhovoru  například o změně trenéra a o budoucích plánech a  

                                                      nejbližších závodech 

Téma dne   Je podle vás české zdravotnictví na dobré úrovni a přidali byste doktorům a sestrám? 

 

Úterý 14. 9. 2010  

Impulsy Václava Moravce  - hostem pořadu byl předseda romského sdružení Dženo Ivan Veselý mluvil v  

                                                       rozhovoru pro Rádio Impuls o diskriminaci v Česku, o práci „na černo“, nutnost  

                                                       zvýšit vzdělanost mladých Romů, zpřísnění vyplácení sociálních dávek rodičům,   

                                                       kteří posílají děti do školy 

Téma dne   Mají prostitutky pracovat legálně a odvádět daně?  

 

Středa 15. 9. 2010  

Impulsy Václava Moravce  hostem pořadu byl bývalý guvernér České národní banky a dnes lídr TOP  

                                                               09 na pražského primátora Zdeněk Tůma mluvil v rozhovoru o svých  

                                                               představách a o odlišnostech mezi funkcí bankéře a prací v politice, o  

                                                               reklamě před volbami 

 

Téma dne   Ženy na dietách trápí „jojo“ efekt, která dieta má podle vás smysl a má cenu držet  

                            dietu? Jaký je váš boj s nadváhou ? 

 

Čtvrtek 16. 9. 2010  

Impulsy Václava Moravce -  hostem byl ministr obrany Alexandr Vondra, tématem byly armádní zakázky a  

                                                       vypořádání se s jejich neprůhledným zadáním, o  veřejných zakázek a jejich  

                                                       reformování, rozpletení „chobotnice“ na ministerstvu  

Téma dne   Souhlasíte s šetřením při výstavbě dálnic a silnic v Čechách ? 

 

Pátek 17.9. 2010 

Téma dne   Je lepší bydlet v městě nebo na vesnici? 

 

Pondělí 20. 9. 2010  

Impulsy Václava Moravce  -  hostem byl ministr vnitra Radek John, tématem byly úspory                                               

                                                       v resortu vnitra ,  o chystané  demonstraci policistů, snižování platů 

Téma dne   Proč stát nedokáže za dobré peníze postavit dopravní komunikace a kde vám chybí městský  

                                okruh? 

 

Úterý 21. 9. 2010  

Impulsy Václava Moravce   -  hostem byl plzeňský primátor Pavel Rödl,  rozhovor byl o titulu kulturní město  

             Evropy 2015, který Plzeň získala, co vše vítězství městu přineslo. 

Téma dne   Podporujete dnešní protest odborářů, taky vám v práci snížili plat? 

 

Středa 22. 9. 2010  

http://www.impuls.cz/clanek/zeny-na-dietach-trapi-jojo-efekt/228357


Impulsy Václava Moravce -  hostem byl předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt, tématem bylo  

                                                       zdražování  elektřiny pro další rok, o licitování kolem ceny elektřiny 

 

Téma dne Jak se chcete rozloučit s létem a kdy se chystáte přezout auto?       

 

Čtvrtek 23. 9. 2010  

Impulsy Václava Moravce – hostem byla zpěvačka Ilona Csáková, která mluvila o přípravě narozeninového  

                                                       koncertu – večírku nebo o svých začátcích se skupinou Laura a její tygři 

Téma dne Pocítili jste úsporná opatření v českém zdravotnictví na vlastní kůži?   

 

Pátek  24.9. 2010 

Téma dne  Potřebuje Česká republika vůbec nějakou armádu a jak vzpomínáte  případně na svou vojnu? 

  

Pondělí  27.9. 2010 

Impulsy Václava Moravce -  hostem byl herec Tomáš Hanák, který  nedávno vydal své autorské hudební                    

                                                       album, je rovněž vášnivý hráč  scrabl 

Téma dne  Koho vynesete ve volbách na radnici, nějakého nezávislého kandidáta  ? A koho rozhodně volit  

                               nebudete?  

 

Úterý 28.9. 2010   Státní svátek 

 

 

Středa 29. 9. 2010  

Impulsy Václava Moravce – hostem byl plastický chirurg Jan Měšťák, hovořil o své práci a specializaci –  

                                                       operaci nosů nebo o tom, důležité místo mají   rekonstrukční operace                                                 

           po úrazech a odstranění vrozených vad  

Téma dne   Je pro vás některý z politiků důvěryhodný ? 

 

Čtvrtek 30. 9. 2010  

Impulsy Václava Moravce  -  hostem byl ministr dopravy  Vít Bárta a mluvil o výstavbě dalších úseků dálnic 

            v České republice, o zvýšení mýtného pro nákladní auta, prověření smluv se  

                                                        společností Kapsch 

Téma dne   Nevadila by vám nižší podpora v nezaměstnanosti pokud z práce odejdete sami? 

 

Pátek 1.10. 2010 

Téma dne  Co vy na to aby se mladým dávaly řidičské průkazy už v sedmnácti? 

 

Pondělí 4. 10. 2010  

Impulsy Václava Moravce  -  hostem byla předsedkyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová, která v rozhovoru   

                                                        mluvila v rozhovoru o situaci u lidovců před podzimními volbami – o změně 

            názvu strany, o absenci strany v Poslanecké sněmovně,  o státních maturitách 

            na nečisto  

Téma dne   Také jste si pořídily solární panely, co vy na zvýšení ceny za elektrickou energii? 

 

Úterý 5. 10. 2010  

Impulsy Václava Moravce  - hostem byl profesor onkolog Jan Žaloudík, hovořil o současné lékařské péči v  

                                                       České republice, o nových metodách v léčbě rakoviny 

Téma dne   Proč je české pivo nejlepší na světě a kolik jich na posezení zvládnete? 

 



Středa 6. 10. 2010  

Impulsy Václava Moravce  - hostem byla bývalá europoslankyně, současná předsedkyně strany Suverenita   

                                                       Jana Bobošíková, tématem byla  Evropská unie, spory vedené o zahraniční  

                                                       politiku země, o suverenitě České republiky a negativních stránkách vstupu do  

                                                       EU 

 Téma dne   Myslíte, že někdo chce kauzou ABL zničit „véčkaře“ a myslíte, že se účelově vynořují takové  

                                kauzy právě před volbami? 

 

 

Čtvrtek 7. 10. 2010  

Impulsy Václava Moravce  - hostem byl herec Luděk Sobota mluvil o roli v seriálu Okresní přebor, o práci v  

                                                       divadle  Semafor 

Téma dne   Když se rodiče neshodnou na péči má dítě skončit v dětském domově? Podporuje stát rodinu? 

 

 

Pátek 8. 10. 2010  

Téma dne   Zvládnou naši fotbalisté Skoty a proč se český fotbal ocitl ve slepé uličce? 

 

 

Pondělí 11. 10. 2010  

Impulsy Václava Moravce  - hostem byla zpěvačka Helena Vondráčková, mluvila o sporu s Martou  

                                                       Kubišovou, o sporu, který rozdělil obě zpěvačky 

Téma dne   Měla by se Slovanská epopej stěhovat do Prahy? 

 

Úterý 12. 10. 2010  

Impulsy Václava Moravce  -  hostem byl pražský lídr Strany práv občanů-Zemanovců Miroslav Šlouf mluvil  

                                                        například o problematice bezdomovectví, o financování a sponzoringu stran, o  

                                                        zdanění darovaných peněz stranám, o jejich vymezení v politickém spektru a  

                                                        vůči ČSSD, o bezdomovectví – jeden bod z volebního programu SPOZ 

Téma dne   Napadá vás jak zastavit zdražování elektřiny a nebudeme zase topit dřevem a uhlím? 

 

 

Středa 13. 10. 2010  

Impulsy Václava Moravce  - hostem byl kandidát na pražského primátora za ODS Bohuslav Svoboda,  

           mluvil   o kandidatuře na post pražského primátora, o reformě zdravotnictví 

Téma dne   Jak vám chutná mléko z automatů a kde vám mlékomat chybí? 

 

Čtvrtek 14. 10. 2010  

Impulsy Václava Moravce  - hostem byl trenér stříbrných basketbalistek na mistrovství světa Lubor Blažek  

                                                       mluvil hlavně o českém úspěchu  a o svém dalším setrvání ve funkci trenéra 

Téma dne   Jsou soudy v Česku opravdu nezávislé a spravedlivé, a zda mají mít i soudci snížený plat ? 

 

 

Pátek 15. 10. 2010 

Téma dne   Koupíte letos svetr svému psovi a jak na vás působí zima ? 

 

 

 

 



 

FREKVENCE 1, a.s. / Frekvence 1 
 

 

PRESSKLUB 

Diskusní pořad, který uvádí moderátor Luboš Xaver Veselý, vysílá se na programu Frekvence 1 

v sobotu a v neděli vždy od 17.00 do 17.30 hodin. V jeho křesle se střídají politici, manažeři 

a podnikatelé s dalšími hosty, kteří patří k těm nejzajímavějším ze svého oboru. 

 

 

Hosté pořadu Pressklub z období 13. září – 15. října 2010: 

 

 

DEN DATUM HOST 

sobota 18. září Vít Bárta  

neděle  19. září Milan Kníţák 

sobota 25. září František Ringo Čech 

neděle 26. září Václav Klaus ml. 

sobota 2. října Aleš Poklop  

neděle 3. října Luboš Heger 

sobota 9. října Bohuslav Sobotka 

neděle 10. října Lubor Blaţek 

 

 
 
 
Sobota 18. 9. 2010 
host: Vít Bárta, ministr dopravy 
téma vysílání:  o náročnosti působení ve vysoké politice, o pravdě v problematických dopravních 
  stavbách, revize zadaných zakázek a řešení problémů, škrty v resortu MD, nalézání 
  nových  zdrojů pro financování staveb, odvolání ředitele ČD Cargo, porovnání cen při 
  stavbě dálnic a silnic v ČR a v ostatních státech Evropy, vysvětlení důvodů, příklady 
  předražených silničních staveb, o korupci a lobismu na MD, sliby Věcí veřejných 
  v oblasti korupce - akcie na doručitele a zprůhlednění v zadávání zakázek 
 
 
Neděle 19.9. 2010 
host:  Milan Knížák, ředitel Národní galerie 
téma vysílání:  krize postihla i NG – menší státní dotace, menší příjmy z pronájmů, o ekonomickém 
  fungování NG, nákupu nových děl a případném prodeji děl, která koncepčně  
  nevyhovují, funkce ředitele obsahuje i „nudnou“ provozní práci, názor na situaci ve 
  Filharmonii, Milan Knížák si myslí, že by eventuálně vzniklou situaci zvládl, neboť 
  hlavní problém vidí například v dramaturgii, ale podotýká, že jeho názor není  
  odborný, dále hovořili o volném čase a o tom, zda má ještě pan Knížák čas na vlastní 
  tvorbu a zda má ještě dostatek energie tvořit, hovoří o tom, že komponuje vlastní  



  vážnou hudbu,  o extravagantní módě a bydlení, zpět k NG a jejím diskutabilním 
  nákupům 
 
 
Sobota 25. 9. 2010 
host:  František Ringo Čech, textař, herec, režisér, malíř, bývalý politik 
téma vysílání:  hovoří o bývalém postu v Sociální demokracii – odborník na kulturu, poslední žijící 
  „Zemanovec“, založení jeho strany je podle něho ukvapený krok, osobu Miroslava 
  Šloufa hodnotí jako oddaného a chytrého bojovníka, Ringo Čech je spoluautorem 
  knihy – Jako Čuk a Gek, napsaná spolu s Petrem Novotným, pravdivá cestopisná 
  kniha, dále hovoří o plánovaných cestách a zážitcích z cest, o svém pobytu v Americe, 
  jaký je otec a dědeček, syn Michal Čech je režisér a kterak konzultuje pracovní  
  záležitosti s otcem, Čech je autorem nejslavnějších textů Pražského výběru, jeho 
  postoj k muzikálům, o zájezdovém divadle FRČ, o připravované nové divadelní hře, 
  rekapitulace života a hodnocení úspěchů – nejlépe vzpomíná na éru Jirky Schelingera 
 
 
Neděle 26.9. 2010 
host:  Václav Klaus ml., poradce ministra školství, ředitel gymnázia 
téma vysílání:  o státní maturitě a její úrovni, hodnocení přínosu  jejího zavedení, o malé  
  kontrole škol v koncepci směřování výuky, jo nutnosti zkvalitnit celý průběh výuky a 
  nesoustředit se pouze na maturitu, úroveň českého školství a v porovnání s ostatní 
  Evropou, problémem je snad ve vysokém školství a učňovském školství,  
  gymnazisté v cizině jsou většinou úspěšní, sexuální výuka na školách – co by mělo být 
  nezbytné, ženy-učitelky na školách převažují 
 
 
Sobota 2. 10. 2010 
host: Aleš Poklop, předseda představenstva a generální ředitel penzijního fondu České spořitelny, a.s. 
téma vysílání: říká, že i on sám má penzijní připojištění a každý by se měl připravovat už v mladém 
  věku na penzi, pohled státu na tento typ spoření, v budoucnu budou změny, ale 
  pozitivní, důvod, proč by si měl každý založit stavební spoření je ten, že bude nutné 
  v budoucnosti zajistit si doplňkový příjem k důchodu, pokud si lidé chtějí zachovat 
  určitou životní úroveň, státní dluhopisy, o penzijních fondech v rámci důchodové 
  reformy 
 
 
Neděle 3.10. 2010 
host: Luboš Heger, ministr zdravotnictví 
téma vysílání: o „krizi“ ve zdravotnictví, zda je české zdravotnictví srovnatelné s Evropským, péče, 
  zařízení a vybavení je srovnatelné, část lékařů hrozí odchodem do zahraničí, možnost 
  stávek kvůli platům ve zdravotnictví, o receptu na zvýšení platů lékařům, reforma 
  zdravotnictví je otázkou času, finanční zdroje, které jsou momentálně k dispozici 
  nemohou zatím pokrýt veškeré nároky, péče bude zatím limitovaná, o politicích z TOP 
  09 – z hlediska hodnocení p. Hegera mají všichni jeho důvěru, k osobě p. Kalouska 
  nemá výhrady, pouze že kouří a měl by víc dbát o sebe 
 
 
Sobota 9. 10. 2010 
host: Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD  
téma vysílání: jak se cítí krátce před volbami on sám i celá Sociální demokracie, hodnocení  
  programové konference v Olomouci, hodnocení červnových voleb s odstupem času, 



  perspektiva posílení v Senátu, Sjezd Sociální demokracie bude v březnu 2011 v březnu 
  a Sobotka se bude ucházet o post předsedy, jako strana se budou ucházet o sociálně 
  slabého občana, změna volební kampaně např. v Mostě a na Praze 5, které nejsou 
  v souladu s programem ČSSD, bylo třeba, aby odešli někteří lidé, nutno je dát  
  příležitost novým lidem, novým tvářím, mluví i tom, že přímo v politice nemá přátele, 
  má tam pouze spojence, s Michalem Haškem mají korektní vztahy, ve straně není 
  nikdo, koho by se měl obávat, Jiří Paroubek se asi stále ještě nevyrovnal s úderem 
  z voleb, zatím neví, jaká bude budoucí role p. Paroubka. Probírají problém kandidáta 
  Pocheho z Prahy 5, který byl podezřelý z korupční kauzy – sponzorování strany z 
  peněz, které dostával za dozorování v dozorčích radách a ukládal je do stranické 
  pokladny, obecně by měl platit zákon o střetu zájmů. Proti vládě má mnoho výhrad, 
  hlavně neví, co bude vláda dělat se společností, ekonomikou po všech vládních  
  škrtech, myslí si, že vláda nemá pevnou vizi. O střetu zájmu ve vládě – o firmě ABL, 
  ministři Bárta a John by, dle mínění Sobotky, měli odstoupit. Doufá, že volby do 
  Senátu dopadnou tak, že ČSSD bude mít většinu. 
 
 
Neděle 10.10. 2010 
host: Lubor Blažek, šéftrenér českých basketbalistek 
téma vysílání: O celkovém průběhu mistrovství, návštěva presidenta Klause na mistrovství, doufá, 
  že úspěch přivede mládež a děti k basketbalu, vzpomínají na slavné české  
  basketbalisty z minulé éry, mluví o tom, co zapříčinilo úspěch hráček, o celkové 
  přípravě a předchozích úspěších 
 
 
 
 
 
 
Závěr 
Analýza předvolebního vysílání měla prokázat, zda a případně jak zasáhly volby do publicistických 
pořadů provozovatelů, které jsou celoplošné. Konkrétně byly vybrány pořady provozovatele 
programu  Český rozhlas 1 Radiožurnál – pořad Dvacet minut Radiožurnálu, Český rozhlas 2 Praha – 
pořady Jak to vidí a Zaujalo nás, provozovatele  programu Rádio Impuls - pořad Impulsy Václava 
Moravce a provozovatele  programu Frekvence 1 - pořad Pressklub. 
Ve všech pořadech se jako host objevili politici, ovšem politici z různých politických stran, kteří ne 
vždy hovořili o volbách. Pokud byli hosty někteří z ministrů současné vlády, tématem byla většinou 
jejich práce na příslušném ministerstvu a pokud se dotkli tématu voleb, tak jen okrajově. Cíleným 
volebním pořadem pořad „Volební speciál“, který do svého vysílání v rámci pravidelných pořadů 
Dvacet minut Radiožurnálu, zařadil Český rozhlas. 
Převážná část hostů všech sledovaných publicistických pořadů však byli lidé ne přímo politicky činní, 
jako umělci, vědci, sportovci. 
 
Celkově lze konstatovat, že veškeré sledované pořady z období 13. září až 15. října 2010 byli 
z hlediska zákona o rozhlasovém a televizním vysílání bez závad a nedošlo zde k porušení. 
 


