Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského
Volební speciál Martina Veselovského - 16 dílu, vţdy v úterý a čtvrtek, ze všech krajů (14) a týden
před volbami v úterý a ve středu v Praze debata mezi lídry aktuálně nejsilnějších politických stran.
Hosty v jednotlivých krajích byli vţdy zástupci těch politických stran, které by podle regionálního
průzkumu při volbách do poslanecké sněmovny překročily 5% hranici. Průzkum realizovala společnost
STEM, s.r.o., a SC and C spol. s r. o.
Všechny Volební speciály byly realizovány korektním způsobem. Moderátor poskytoval všem
přítomným totoţný prostor, rozebíraly se přibliţně stejná témata. V kaţdém z nich zazněl dotaz na
ekonomickou situaci České republiky, na způsob kde a jak šetřit, na odbourávání korupce apod.
Podstatnou část dotazů tvořila i regionální problematika a prostor dostávali i posluchači. V některých
regionech, kde existuje všeobecně známý a závaţný problém (např. probourávání těţebních limitů,
dokončení rychlostní dálnice), byl větší prostor v debatě věnován právě těmto skutečnostem.
Debata ve Volebních speciálech probíhala kultivovaným způsobem, moderátor dokázal vést debatu
nestranně, se znalostí rozebíraných témat.
Snad pouze Volební speciál z Ústeckého kraje a z Prahy byl narušen nevhodným chováním
přítomných diváků, kteří měli snahu pískotem a bučením narušit jinak věcný průběh debaty.
Součástí předkládaného materiálu je kompletní přepis jednoho Volebního speciálu, a to
z Karlovarského kraje. U ostatních regionů je výpis účastníků debaty a hrubý nárys rozebíraných
témat.
Volební speciál Martina Veselovského – Karlovarský kraj – 6. 4. 2010
Diskuze se zúčastnili: Jaroslava Fiala (ČSSD), Miloš Patera (ODS), Pavel Hojda (KSČM), Josef Malý
(TOP 09), Dalibor Sadovský (VV), Tomáš Kubát (Strana zelených), Vladislav Kučík (SPO Zemanovci)
Průběh debaty: - představení všech přítomných s uvedením procentuálního zastoupení v průzkumu
Lucie Husarová – souhrn informací o karlovarském kraji, o tom, kolik poslanců má nyní v PSP, jaká
byla účast u voleb apod.
Výsledky průzkumu u obyvatel karlovarského regionu o spoluúčasti pacientů – 70% obyvatel si
nemyslí, ţe by došlo ke zlepšení situace ve zdravotnictví.
Následně tento dotaz dostávají všichni přítomní politici.
ČSSD – ne spoluúčasti pacientům,
ODS – je zastáncem, vysvětluje proč
KSČM – usiluje o úplné zrušení všech poplatků ve zdravotnictví
TOP 09 – ano, občané by přispívat měli, zákony se mají ctít
VV – pokud jde o regulační poplatky – odmítáme je, tzv. poloţku za recept, ale navrhujeme zavést tzv.
základní zdravotní péči (následně vysvětluje co to znamená).
Strana zelených – poplatek za vyuţití pohotovosti ano, zrušit ty, které regulační nejsou
SPO Zemanovci – povaţuji poplatky za nemravné
Další dotaz – jakým způsobem zlepšit systém ve zdravotnictví, co udělat s jeho financováním?
SPO Zemanovci – předkládá své návrhy jak přispět ke zlepšení situace ve zdravotnictví
Strana zelených – zvýšit poplatek za občany, které neplatí zdravotní pojištění (důchodci,
nezaměstnaní apod.), zkvalitnit výběrové zakázky
VV – definovat základní zdravotní péči, tzv. zdravotnické standardy, jedna státem garantovaná
pojišťovna, vše ostatní by byl nadstandard a tady by byla moţnost dalších pojišťoven
TOP 09 – základem je lepší hospodaření
KSČM – sníţit počet pojišťoven, usilujeme o zastrupování
ODS – sníţit ceny léčiv, silná role státu, silné zdravotnické pojišťovny, podpora vzdělávání ve
zdravotnictví, zdravotní připojišťění nadstandardu
ČSSD – vycházíme z Ústavy, zachovat stávající systém fakultních nemocnic, převést další nemocnice
na neziskové
Dotazy z publika – koho byste volili za prezidenta?
ČSSD – budeme prosazovat přímou volbu prezidenta
ODS – kandidátů máme víc
KSČM – máme své reprezentanty, já osobně bych viděl na tomto postu Ing. Vacka
TOP 09 – musí být průřezový kandidát, neměla by se opakovat situace z poslední volby

VV – mám soukromých tipů velice mnoho, prosazujeme přímou volbu nejen prezidenta ale i hejtmanů
a starostů
Strana zelených - Jan Švejnar
SPO Zemanovci – my prosazujeme Miloše Zemana, ten do toho půjde pouze pokud bude přímá volba
Dotaz č. 2 – zajímalo by mne, zda někdo zruší letní čas!
ČSSD – mě osobně letní čas vyhovuje
ODS – nebudu se tím zabývat
KSČM – letní čas ztratil ten význam, ale chtělo by to celoevropskou změnu
TOP 09 – souhlasí s celoevropským přístupem
VV – totéţ
Strana zelených – rovněţ se domnívá, ţe je to celoevropská problematika
SPO Zemanovci – taktéţ to vnímá jako celoevropský problém
Dotaz č. 3 – adresně na zástupce KSČM - Proč je výstavba silnic tak nákladná?
Odpověď – nákladný je zejména výkup pozemků. Projekty jsou příliš nákladné
Moderátor následně znovu představuje všechny účastníky debaty.
Lucie Husarová – o pracovních místech a nezaměstnanosti v KV, výsledky průzkumu o občanů
Dotaz: co uděláte pro rozvoj podnikatelského prostředí v ČR?
SPO Zemanovci – vytvořením státních zakázek
Strana zelených – vytvořit rovnou soutěţ při soutěţích, to se u nás neděje
VV – těch receptů máme celou řadu – alespoň jeden z nich: čerpat prostředky z EU, zatím se nám to
nepovedlo! Aktivně hledat příjemce dotací, pomoc při vyřizování ţádostí, zjednodušit administrativu.
TOP 09 – vytvořit jednotné inkasní místo, to ţivnostníkům i podnikatelům komplikuje ţivot,
zjednodušit dokládání potvrzení, to co si můţe stát sám získat, ať nemusí dokládat občan.
KSČM – řešit otázku absolventů, výstavba startovacích bytů, podpora malých a středních českých
podniků, podpora exportu
ODS – měnit by se to v podnikatelském prostředí mělo minimálně. Podpora malých organizací,
zprůhlednění veřejných zakázek atd.
ČSSD – urychlené čerpání z EU, výrazně zaostáváme, státní zakázky – dostavba elektrárny Temelín,
naplnit státní fond bytového rozvoje, opravy tepelných elektráren, vrátit větší pozici investičním
pobídkám, zpracování státního plánu rozvoje.
Jak dostat veřejné finance pod kontrolu? Jak zkrotit státní dluh?
Zazní úvodní informace k tomuto tématu.
Jste ochotni kvůli zadluţení ČR - jako poslanci - prosazovat sníţení výdajů?
ČSSD – mámě program, který přinese 25 miliard korun, je orientace na eliminaci korupčních praktik
ODS – ořezávání výdajů musí jít ruku v ruce s ořezáváním příjmů. Zavedení finanční ústavy – je to
něco jak o, ústavní zákon o rozpočtové kázni.
KSČM – máme přebujelý státní aparát.
TOP 09 – sníţení příspěvku politickým stranám o 50%. Doteď jsme neuspěli, uţ jsme předkládali.
Sníţení nákladů na správu jednotlivých ministerstev.
VV - pro nás je absolutně neakceptovatelné schvalování deficitního rozpočetu. Zadluţujeme se
neuvěřitelným tempem (vyčísluje), jsme na okraji dluhové pasti, musíme přijmout nějaká opatření, ve
shodě napříč politickým spektrem, sníţit počty úředníků o 10%, centrální nákupy pro veřejnou správu.
Strana zelených – šetřit se musí chytře, je třeba vybírat levnější variantu výstavby silnic, státní správa
je přebujelá, budeme ji muset omezit
SPO Zemanovci – uvádí příklad z diplomové práce, poté mluví o odpolitizování státní správy, sloučení
některých ministerstev.
Moderátor – upozorňuje, ţe se blíţí 18. 00 hodina, celostátní vysílání končí, budou se věnovat pouze
regionálním tématům a vysílání bude pokračovat pouze na okruhu Český rozhlas Plzeň, a také večer
v repríze pro posluchače ČRo 6.
První dotaz: Je to téma, které zajímá velkou většinu regionu - Výzva - omezit moţnosti Rusů
ČSSD – ctí cizince, kteří komunikují ve prospěch celého regionu a ctí naše zákony. Moderátor
upřesňuje – čili neomezovat? Zástupce ČSSD opakuje – řekl jsem, těch co respektují naše zákony.
ODS: odvrací pozornost k Vietnamcům, přiklání se k tomu, co řekl kolega, měli bychom je spíš donutit
k tomu, aby respektovali zákony, mluvili česky.
KSČM – mluvil bych nerad o problematice Rusů, ale celkově o cizincích – aby podnikatelské prostředí
bylo férové, byly dodrţovány naše zákony.

Druhá předvolební debata Českého rozhlasu – kraj VYSOČINA – 8. 4. 2010
Dům kultury a odborů z Jihlavy, první hodina na celostátním, druhá na regionálním okruhu a bude se
týkat pouze regionálních témat, otázky budou klást přítomní hosté-posluchači.
Diskuze se zúčastnili:
26% - ČSSD – František Bublan
16.5% - ODS - Miroslava Němcová
13% - KSČM - Pavel Kováčik
9,5% - KDU-ČSL – Jan Kasal
7% - Josef Novotný – Věci veřejné
6%- Strana práv občanů – Zemanovci - Jaromír Schling
Základní informace o kraji Vysočina
Rozebíraná témata:
O energetické koncepci, zda má dostat jádro přednost
Otázky z publika – o tiché podpoře komunistů, zodpovědnosti politiků za zpackané zákony, propojení
politiků s bussinisem, o zadluţení státu.
Liberecký kraj, liberecká vědecká krajská knihovna – 13. 4. 2010
Diskuse se zúčastnili:
Pavel Ploc (ČSSD), Zdeněk Mach (ODS), Václav Horáček (TOP 09), Marie Nedvědová (KSČM), Petr
Skokan (VV), Martina Pokorná (SZ).
Rozebíraná témata:
Cena kilometru nové dálnice v Česku, jste pro zrušení Senátu, proč si myslí, ţe zrovna oni dokáţou
něco prosadit v parlamentu, jak fungující protikorupční opatření byste chtěli prosadit? Sníţení státního
příspěvku stranám, jaké státní výdaje chcete ořezat? Dotazy z publika – jsou konkrétní na jednotlivé
účastníky (např. na pana Skokana, zda se nebojí přeskakování ze strany do strany, ţe si zlomí nohu,
na Ploce – o R 35, jiţní varianta vedení R 35, kudy ji vést, podpora výstavby cyklostezek, o spolupráci
s komunisty na vládní úrovni.
Zlínský kraj: 15. 4. 2010
Diskuse se zúčastnili:
Zdeněk Škromach (ČSSD), Petr Nečas (ODS), Vladimír Koníček (KSČM), Martin Vacek (VV),
Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), Petr Gazdík (TOP 09)
Rozebíraná témata:
První téma – kdo podle dotázaných ve zlínském kraji dokáţe zajistit nová pracovní místa? Co uděláte
s poslaneckou imunitou a vysokými platy? Rodinná politika, důchodová reforma, omezení státních
údajů, dotazy s lokálním charakterem – na co jste hrdí vy, ve zlínském kraji?
Královehradecký kraj, Muzeum východních Čech - 20. 4. 2010
Diskuse se zúčastnili:
Petr Štěpánek (ODS – 24%), Hana Orgoníková (ČSSD – 23,5%), Leoš Heger (TOP 09 – 12,5%),
Soňa Marková (KSČM – 12%), Jan Hrdina (Věci veřejné – 8%) a Jiřina Šiklová (Strana zelených –
5,5%)

Rozebíraná témata:
Témata – první téma – jak by měl stát podporovat sport? Nepřispívá Sazka nízkou částkou? Jste pro
zavedení státních maturit? Nesloučí se TOP 09 a ODS po volbách? Proč je tak vysoká spotřební daň
na alkohol? Politika péče o rodinu – řešení mateřské a rodičovské dovolené, sníţení státního
příspěvku stranám, kde ušetřit státu?
Plzeňský kraj – 22. 4. 2010
Diskuse se zúčastnili :
Václav Votava (ČSSD -25,5%), Jiří Pospíšil (ODS – 23%), Karel Šidlo (KSČM-12,5% ), Jaroslav
Škárka (VV – 12%), Jaroslav Lobkowicz (TOP 09 – 11,5%)

Rozebíraná témata:
Zdá se vám normální a správné, ţe na kaţdém rohu vznikají herny a kasína? O Odstoupení
Miloslava Vlčka? O vázaném mandátu poslanců, o úsporách v armádě, ekologická katastrofa
v Národním parku Šumava? Jaké výdaje státu chcete ořezávat?
Jihočeský kraj – studio českého rozhlasu v Českých Budějovicích – 27. 4. 2010
Diskuze se zúčastnil:
Vítězslav Jandák (ČSSD), Jan Bauer (ODS), Vlasta Parkanová (TOP 09), Vojtěch Filip (KSČM), Viktor
Paggio (VV).
Rozebíraná témata:
Dotazy – má se prodávat budějovický Budvar? Podpoříte prodej státního podíliu ČEZ-u? Zadluţení
českého státu, jeho státní dluh, řešení energetické situace? Zdravotnické poplatky, posouzení
privatizací
Pardubický kraj, z divadla 29 – 29. 4. 2010
Debaty se zúčastnili:
Miroslav Váňa (ČSSD), Daniel Petruška (ODS), Václav Snopek (KSČM), Miroslav Petráň (VV), Pavel
Severa (TOP 09), Roman Línek (KDU-ČSL)
Rozebíraná témata:
Dopravní situace, výstavba R35, kamionová doprava, dokončení splavnění Labe do Pardubic,
poslanecká imunita, přímá volba prezidenta
Olomoucký kraj - z Mozartova sálu – 4. 5. 2010
Diskuse se zúčastnili: Roman Váňa (ČSSD), Ivan Langer (ODS), Alexander Černý (KSČM), Lenka
Andrýsová (VV), Jitka Chalánková (TOP 09), Pavel Horák (KDU-ČSL).
Rozebíraná témata:
Jak přistoupíte k zahraničním vojenským misím? Prodluţování věkové hranice při odchodu do
důchodu, přestupování poslanců do jiných stran, vázací akt u strany Věci veřejných, rozdávání
třináctých důchodů
Ústecký kraj, z Národního domu - 6. 5. 2010
Debaty se zúčastnili:
Jiří Paroubek (ČSSD), Petr Gandalovič (ODS), Josef Šenfeld (KSČM), Milan Šťovíček (VV) a Jaromír
Drábek (TOP 09).
Rozebíraná témata:
Prolomení těţebních limitů, jak vyřešit případnou nevůli občanů,obcházení zákona při hrazení
zdravotnických poplatků, agresivita příznivců strany ČSSD v sále, kritika ze strany posluchačů
Atak Kubata - Paroubek o Univerzitě, problematika kolem Lesů České republiky, opět dotaz na
nutnost platit si své fanoušky v sále, placení školného, sniţování nezaměstnanosti, má stát dávat více
peněz do kraje pouze proto, ţe jsou zde doly, jaké jsou největší problémy tohoto kraje
Jihomoravský kraj – 11.5. 2010
Diskuze se zúčastnili:
Bohuslav Sobotka (ČSSD), Václav Mencl (ODS), Anna Putnová (TOP 09), Zuzka Bebarová-Rujbrová
(KSČM), Michal Babák (VV), Stanislav Juránek (KDU-ČSL).
Pozitivní diskriminace, které energie (jaký druh) upřednostníte? Energetická budoucnost ČR
Rozebíraná témata:
Zadluţení státu a snaha o sníţení deficitu – jak řešit tento problém, zemědělská problematika,
korupce
Středočeský kraj, mladoboleslavský dům kultury – 13.5. 2010
Diskuse se zúčastnili:
Milan Urban (ČSSD), Petr Bendl (ODS), Miroslav Kalousek (TOP 09), Stanislav Grospič (KSČM) a
Kateřina Klasnová (VV)

Rozebíraná témata:
Zdravotnické poplatky, reforma důchodového systému, vojenské mise v zahraničí, sníţení deficitu
Volební diskuse z Prahy – 18.5.2010
Debaty se zúčastnili:
David Vodráţka (ODS), Karel Schwarzenberg (TOP 09), Martin Pecina (ČSSD), John Radek (VV), Jiří
Dolejš
(KSČM)
Moravskoslezský kraj – 20.5. 2010
Debaty se zúčastnili:
Lubomír Zaorálek (ČSSD), Pavel Drobil (ODS), Kateřina Konečná (KSČM), Kristýna Kočí (VV), Pavol
Lukša (TOP 09), Jiří Carbol (KDU-ČSL)
Volební diskuse s lídry stran – 25.5. 2010
Pozvání přijali:
Karel Schwarzenberg (TOP 09), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Ondřej Liška (Strana zelených), Vojtěch
Filip (KSČM), Radek John (Věci veřejné) a Miloš Zeman (SPOZ)
Předvolební duel lídrů nejsilnějších stran – 26.5., 18:00
Poslední předvolební debata s Martinem Veselovským je z Prahy.
Debaty se zúčastnili:
Petr Nečas z ODS a Jiří Paroubek z ČSSD

Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 2 Praha
O vybraných pořadech vysílaných na programu ČRo 2 - Praha :
Jak to vidí
Je to vlastně svého druhu zázrak, ţe je tento pořad tak oblíbený. Vţdyť všechny rozhlasové poučky
tvrdí, ţe po ránu lidé nemají čas na nic jiného neţ na písničky proloţené krátkým slovem. A přece už
řadu let zve Český rozhlas 2 - Praha v každý všední den od 8:30 do 9:00 hodin na kus celistvé a
smysluplné řeči osobnosti, které mají obsaţně a beze spěchu, jen s kratičkými instrumentálními
předěly ve vysílání co říci o světě kolem nás. (08:31, 23:00 – repríza)
Jak to vidí (výčet hostů s uvedením profesí)
DEN

DATUM

HOST

pondělí

3.
května

Ivan Hoffman, novinář a komentátor

úterý

4.
května

Jaroslav Maxmilián Kašparů,
psychiatr, teolog, spisovatel

středa

5.
května

Ivo Barteček, bývalý děkan Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci, dnes profesor katedry
historie

čtvrtek

6.
května

Pavel Kosatík, spisovatel a publicista

pátek

7.
Václav Malý, pomocný biskup praţský
května

pondělí

10.
května

Ivan Hoffman, novinář a komentátor

úterý

11.

Václav Pačes, profesor Ústavu

května

molekulární genetiky Akademie věd
České republiky
Vladimír Beneš, přednosta kliniky
Neurochirurgie I. Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské
nemocnice v Praze

středa

12.
května

čtvrtek

Eliška Wagnerová, Místopředsedkyně
13.
května
Ústavního soudu České republiky

pátek

14.
května

Ivan Kraus, spisovatel a publicista

pondělí

17.
května

Ivan Hoffman, novinář a komentátor

úterý

18.
května

Richard Hindls, rektor Vysoké školy
ekonomické v Praze

středa

19.
května

Tomáš Halík, profesor Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
prezident České křesťanské akademie

čtvrtek

20.
května

Václav Pačes, profesor Ústavu
molekulární genetiky Akademie věd
České republiky

pátek

21.
května

Václav Cílek, geolog, klimatolog,
spisovatel nebo filozof

pondělí

24.
května

Ivan Hoffman, novinář a komentátor

úterý

Šimon Pánek, ředitel nadace Člověk v
25.
května
tísni ČR

středa

26.
května

Ondřej Neff, spisovatel a publicista

čtvrtek

27.
května

Jan Macháček, publicista a
komentátor

Jak to vidí
Pravidelný pořad, který je součástí ranního vysílacího bloku HOST DO DOMU. Hosty jsou většinou
známe osobnosti z oblasti médií, vědy, soudnictví, medicíny.
Výčet pozvaných hostů je uveden v tabulce.
Moderátoři po představení pozvaného hosta volí témata, která jsou právě aktuální a ty probírají z úhlu
pohledu daného hosta. Hlavní téma je většinou spojené s profesí pozvaného, ovšem dále se dotýkají i
jiných témat a to i z oblasti kultury, politiky či sportu.
Zaujalo nás
Krátký pořad, který je vysílán v 09:45 a v 10:45 hodin, představena je vţdy nějaká aktualita,
zajímavosti z různých oblastí.
Časové rozmezí analyzovaného pořadu Jak to vidí je od pondělí 3. května do pátku 27. května 2010,
k analýze byly pouţity záznamy z archivu Českého rozhlasu.
Pořad Zaujalo nás byl analyzován aţ od 5. května 2010, jelikoţ záznam z 3. a 4. května nebyl
k dispozici ani v archivu Českého rozhlasu ani na nahrávacím zařízení TERAMOS.
Veškerá témata, která se vztahují k volební a předvolební tematice jsou zvýrazněna.
Pondělí 3. května:
Jak to vidí - host Ivan Hoffman, redaktorka Zuzana Burešová
témata : Průběh oslavy 1. máje p. Hoffmana
Ekologická havárie v Mexickém zálivu a její dopady na ţivotní prostředí
Dostavba Prunéřova a vliv ČEZ, který stát ani ţádní politici nemohou ovlivnit
Vztah mladí versus staří, o netoleranci mladých a jejich směřování

k pravici, jako příklad uvádí klip „Přemluv bábu a dědu“
Česká pošta zavedla nové známky
Stoupající počet exekucí u nás souvisí s finanční gramotností lidí
Politická kariéra a pád Miloslava Vlčka
Úterý 4. května:
Jak to vidí - host Jaroslav Maxmilián Kašparů, moderátor Vladimír Kroc
témata: Počet sebevraţd na jaře stoupá, proč tomu tak je, případy demonstrativních
sebevraţd
Kde se bere potřeba lidí se bát či věštit katastrofy do budoucnosti, o věštění
konce světa
65. výročí konce 2. světové války - jaký je psychologický portrét lidí, kteří se
oblékají do historických uniforem
Kavárny a vinárny jako sociálně komunikativní prostor
Co vše je povaţováno za drogu
Středa 5. května:
Jak to vidí - host Ivo Barteček, moderátorka Zuzana Burešová
témata : Původní poslání Československého ústavu zahraničního, jeho projekty a
plány, spolupráce, podpora projektů v zahraničí
O chystaném mezinárodním kniţním veletrhu Svět knihy, vztah hosta ke
knihám, za knihu mého srdce by označil knihu od Josefa Lady Vzpomínky
z dětství
Jak se Univerzitě Palackého v Olomouci daří právě na poli badatelském v
oblasti literatury
Veletrh staroţitností Antique, proměna šperků, o českém granátů
Studentské volby – jaký jim přisuzujete význam – podporují výchovu
k zodpovědnému občanství, o aktivitě či pasivitě mladých lidí
Úrazové pojištění na cesty – ano či ne
Zaujalo nás
9:51
Protesty zemědělců v Paříţi
10:46 Jak aktivní jsou čeští muţi v roli otců
Čtvrtek 6. května :
Jak to vidí - host Pavel Kosatík, moderátor Vladimír Kroc
témata : Pozitivní témata – co vás v poslední době potěšilo?
Setkáni s cestovatelem Zikmundem a o jeho ţivotní moudrosti
O stáří a v té souvislosti o knihách rakouského spisovatele, ve kterých
naturalisticky stáří popisuje
Další souvislosti o stáří s Jiřinou Šiklovou a o její vitalitě
Umění – výstava Zdeňka Sklenáře v Domě U Kamenného zvonu
Výstava Georga Dokoupila na Praţském Hradě
Aukce uměleckých předmětů
Křest druhého vydání knihy
Zaujalo nás
9:58
Léčba pomocí larev v Litomyšlské nemocnici
10:46 Konflikt mladí a senioři
Pátek 7. května :
Jak to vidí - host Václav Malý, moderátorka Zuzana Burešová
témata : Vysvětluje, že jeho doporučení koho volit , presentované v tisku, bylo
vytržené z kontextu a dále hovoří o reakcích, které byly i nesouhlasné, ale
i zlé
Zamyšlení nad tragédií u Smolenska
Postavení křesťanství a křesťanů ve světě, zvláště v muslimských zemích
O práci rakouského jezuity, který se věnuje bezdomovcům
Ţivot a dílo kardinála Tomáše Špidlíka, o jeho odkazu
Otevření kostelů a katedrál v noci z 28. na 29. května
Kulturní záţitek – vystoupení České filharmonie s houslistou Špačkem

Zaujalo nás
9:54
Návštěva Hrabyně – památníku II. světové války a multimediální expozicí
10:48 Pardubické centrum pro nevidomé pořádá výlety na dvojkolech s vodiči
Pondělí 10. května:
Jak to vidí - host Ivan Hoffman, moderátor Vladimír Kroc
témata: Umrtí Otakara Motejla
Odvolání šéfa České filharmonie
Roční výročí vlády Jana Fischera
65. výročí konce II. světové války
Finanční pomoc ze strany Evropské unie Řecku
Rodinné rozpočty a spotřebitelské úvěry
Mistrovství světa v hokeji a naše účast
Zaujalo nás
9:52
Galerie Epikure – vernisáţ výstavy Alexandry Hejlové – Kdyţ obrazy a šperky tančí
10:46 Nový film s Antoniem Banderasem a další kulturní novinky
Úterý 11. května:
Jak to vidí - host Jan Pačes, moderátorka Zuzana Burešová
témata: Kausa neuskutečněného koncertu České filharmonie
Přidělování peněţ na výzkum, jmenování nové Rady pro výzkum, vývoj a
inovace
Postoj ministryně školství ve vztahu stát a česká věda
Čtení dědičných informací – vztah neandrtálce k člověku moudrému
Návrh nového písma do škol – Comenia Script
Facebook a vztah k němu
Zaujalo nás
9:49
O způsobu leţení při spaní a co která spací poloha znamená
10:46 Soutěţ o nejkrásnější nádraţí
Středa 12. května:
Jak to vidí - host Vladimír Beneš, moderátor Vladimír Kroc
témata: Otevření nového Centra Paraple v Praze
Pomoc postiţeným – poranění míchy a páteře
Transplantace obličeje ve Španělsku a návazně o plastické a estetické
medicíně
Co je to fantomová bolest u paraplegiků
Dnes je mezinárodní den ošetřovatelek
Politická shoda v hrazení lékařské péče u nás
Zaujalo nás
9:52
Dokument o Václavu Havlovi
10:46 Projíţďka po Praţském Semeringu v historickém vláčku
Čtvrtek 13. května:
Jak to vidí - host – Eliška Wagnerová, moderátor Zuzana Burešová
témata: U soudu v Strassburgu čeká přes dva tisíce ţádostí k vyřízení, přepočet počtu
ţádostí na počet obyvatel, jaká práva jsou nejvíce namítána
Rozhodování u Ústavního soudu
Vzpomíná na osobnost Otakara Motejla
Podpora místního obchodování, podpora podnikatelského ducha v Brně
Zaujalo nás
9:52
Carsherring – sdílení aut více členů
10:46 O vzácné rostlině, která pochází z doby ledové – wollemia nobelis
Pátek 14. května:
Jak to vidí - host Ivan Kraus, moderátor Vladimír Kroc
témata: Beseda o nové knize Jak to vidí Ivan Kraus
O kniţních veletrzích, vydávaných knihách, o knihovnách

Vztah rodiny ke čtení a knihám
O finanční pomoci Německa Řekům
Odvolání Jiřího Pernese z Úřadu pro studium totalitních reţimů
Heraldika – co by si Ivan Kraus dal do erbu
Zaujalo nás
9:49 Organizování volného času důchodců v Polsku
10:46 Bezpečnostní pásy v autech jako povinná součást bezpečné jízdy
Pondělí 17. května:
Jak to vidí - host Ivan Hoffman, moderátorka Zuzana Burešová
témata: Povodně – zda se týkají povodně na Zlínsku i jeho osobně
Výsledky studentských voleb a proč propadla levice, zamýšlí se, že mladí
sice projevují názor, ale k volbám přijdou v malém počtu, tito mladí
nebudou v budoucnu asi solidární se starými lidmi, jde o mladou
generaci, která vyrůstala spolu s budováním kapitalismu u nás
O nutnosti mladých volit bez ohledu zda volí strany vpravo či vlevo
Zamyšlení, proč u studentů získala své hlasy Dělnická i Pirátská strana –
mladí prý mají rádi rychlá řešení a určitý radikalismus, ale rozhodně
nejsou rasističtí
Složenka Miroslava Kalouska – z marketinkového hlediska dobrý tah,
ovšem nereálný, lidé by se měli alespoň zamyslet
Začal soud se ţháři z Vítkova, zda výše jim udělených trestů můţe ovlivnit
extremismus v Čechách
Únik ropy v Mexickém zálivu
President Klaus vetoval zákon o navýšení podílu biosloţky v benzinu
Zaujalo nás
9:54
Dokument děti 50. let – výpověď dcer
10:45 Vše zajímavé o cukru – výstava v Máslovicích
Úterý 18. května:
Jak to vidí – host Richard Hindls, moderátor Vladimír Kroc
témata: Krize v Řecku a moţnost finančních problémů i v ostatních zemí EU
Krize eura, rozpočtový deficit DPH
Přepočítávání hlasů při volbách tzv. Dontovou metodou, jedná se o
vyrovnávání různě velkých volebních krajů a počtem volících lidí dle
daného vzorce
Celoţivotní vzdělávání dospělých
Zaujalo nás
9:50
Nový orloj pro město Brno
10:45 Nový facelift u aut – omlazování aut
Středa 19. května:
Jak to vidí - host Tomáš Halík, moderátor Tomáš Voţenílek
témata: Muzea, o vztahu k muzeím našim i světovým
Záplavy na Moravě, o solidárnosti lidí k postiţeným povodněmi
Pohřeb Otakara Motejla a o morálce a stavu justice
Nesouhlasí se záplavou arogantních předvolebních plakátů
Budoucnost evropské federace
O účasti při udílení cen Paměti národa
Zaujalo nás
9:50
Preventivní prohlídky – zrak, tlak cukr cholesterol
10:46 Písmo a typografie – vznik nových podob – Výstava ve Zlíně
Čtvrtek 20. května
Jak to vidí – host Václav Pačes, moderátor Vladimír Kroc
témata - Vznik Učené společnosti, společenství akademiků učenců vědců

Udělení cen a medailí - mimořádné ocenění profesorů a vědců
30 let od úmrtí Antonína Svobody, po emigraci se zabýval samočinnými
počítači
Dnes je výročí zavedení metrického systému
Co je to syntetická biologie, obavy o její zneuţití
Jak nalézt vhodný studijní obor pro vysokoškoláky, zkoumat vlohy a případně
poptávku po určitých oborech
Zaujalo nás
9:48
Novinky praţských věţí v Praze – vyuţití systému blue info ve formátu mp3
10:47 Příchod jara do amerického Washingtonu
Pátek 21. května:
Jak to vidí – host Václav Cílek, moderátorka Zuzana Burešová
témata – Povodně a jejich rozsah u nás i v Polsku
Historické sledování povodní aţ do 16. století
Zda povodně souvisí se sopkou na Islandu – to bude otázka pro další výzkum
Střídání teplých a studených období, klesá povrchová teplota oceánu
Výzkum v Egyptě – zkoumá eolitické procesy v přírodě, přiblíţení ţivočichů,
kteří ţijí v oblasti pouště a hor
Zaujalo nás
9:52
Zámek ve Slavkově u Brna je nově zrekonstruovaný a otevírá se koncem května
10:46 Bambiriáda v Praze
Pondělí 24. května:
Jak to vidí - host Ivan Hoffman, moderátor Vladimír Kroc
témata – Vítězství hokejistů na MS, probírají okolnosti vítězství, osobnost Jaromíra
Jágra v týmu
Povodně a důsledky povodní, solidarita a zneuţívání pomoci
Tolerance – pochod gayů v Bratislavě napadli radikálové
Dohoda arcibiskupa Duky s Hradem o majetkovém vypořádání ohledně
Katedrály svatého Víta
Největší ţivotní volba – podle Ivana Hoffmana – výběr ţivotního partnera
Zaujalo nás
9:46
Obří čapí hnízdo na soběslavském komínu jiţ kaţdoročně
10:50 Ostrava jede do Prahy, kultura
Úterý 25. května:
Jak to vidí – host Šimon Pánek, moderátorka Zuzana Burešová
témata – Hovoří bezprostředně po návratu z Afriky – Angoly a Namibie, z důvodu
kontaktu s některými místy kde Člověk v tísni působí, podrobně rozebírá
aktivity v Namibii, kde svoji misi uzavírají a zaměřuje se na Angolu, nutnost
šíření gramotnosti, postavili tam jiţ 13 škol.
O lidech a jejich výběru, kteří se projektů účastní.
Zaujalo nás
9:54
Výstava Boţský komediant Salvator Dalí v Kroměříţi
10:47 Moţnost vyuţít slevy při návštěvě hradů a výstav – Věrnostní pas, karta

Středa 26. května:
Jak to vidí – host Ondřej Neff, moderátor Vladimír Kroc
témata – Dohoda o vlastnictví Svatovítské katedrály
Spor o pozemky kolem dálnice D11, případné vyvlastnění
Povodně a protipovodňová opatření
Američtí vědci vyvinuli umělou buňku
Jak hodnotí různé bulvární fámy

Zaujalo nás
9:52
na Třebíčsku vytvářejí sochaři Kameník a Rujbr orloj pro Brno
10:45 Elektřina jako zdroj budoucnost, například elektrická auta
Čtvrtek 27. května:
Jak to vidí - host Jan Macháček, moderátorka Zuzana Burešová
témata – Hodnotí návštěvu USA, kde měl přednášky a jednání s novináři
Vyhlídky eura, evropské ekonomiky a Evropské unie
Záchranný ekonomický fond poskytnutý Řecku
Zaujalo nás
9:51
Jednotlivé exponáty z Muzea kuriozit – nejmenší obraz
10:45 Zápis do škol

Provozovatel: Londa, spol. s r.o. / RÁDIO IMPULS
Z pořadů, zabývajících se volební tématikou:
Volební deník Václava Moravce
Volební deník Václava Moravce je vysílán kaţdý všední den v 8:30, 11:30 a 15:30 hodin, jednotlivé
pořady jsou premiérově vysílány v 8:30 hodin a v dalších dvou časech jsou reprízovány.
Krátké vstupy Volebního deníku VM jsou zařazovány v rámci zpravodajské relace a kaţdý týden má
svoje tematické odlišení. Volby jsou hodnoceny z pohledu historie - Cesta do minulosti, z hlediska
hodnocení předvolební kampaně zahraničním tiskem či zahraničními osobnostmi - Pohled zvenčí,
v posledním týdnu před volbami je zaměření volnější a zvolená témata odlehčenější - Perly
předvolební kampaně.
Impulsy Václava Moravce
Pořad vysílaný ve všední dny od pondělí do čtvrtka vţdy od 18:00 do 18:20 hodin.
Moderátor a novinář Václav Moravec zve do svého pořadu hosty, kteří v danou dobu mohou
posluchači přiblíţit a ozřejmit aktuální téma. Hosté jsou z řad politiků a osobností z kultury a sportu.
Václav Moravec na úvod nastíní probírané téma a pozvaný host odpovídá na dotazy, které ovšem
zasílají v průběhu dne i sami posluchači.
Ve sledovaném čase nebyli hosty pouze politici, pokud tomu tak bylo, je osobnost hosta zvýrazněna.
Zvolené pořady Rádia Impuls byly monitorovány aţ od 5. května 2010, vysílání z 3. a 4. května 2010
nebylo na nahrávacím zařízení TERAMOS k dispozici.
Středa 5. května:
Volební deník - Cesta do minulosti – z historie, hranice věku volitelnosti
Impulsy Václava Moravce
Dobrovolné návraty – návraty cizinců do vlasti a kontroly pracujících cizinců na území ČR s ředitelem
Sluţby cizinecké policie Vladislavem Husákem
Čtvrtek 6. května:
Volební deník - Cesta do minulosti – volilo se v neděli a za neúčast ve volbách hrozila nejen pokuta,
ale i vězení

Impulsy Václava Moravce - pád burzovních indexů spojený s finančními problémy v Řecku,
Portugalsku, Španělsku, dluhopisy rostou i v ČR, host Petr Koblic, ředitel Burzy cenných papírů

Pátek 7. května:
Volební deník - Cesta do minulosti – uzenkou mandát – získávání hlasů kupováním hlasů a „panáků“
při tancovačkách – informace z přelomu 19. století
Pondělí 10. května:
Volební deník - Pohled zvenčí – Jak vnímají volby u nás za hranicemi naší vlasti, pohled
francouzského politologa J. Rupnika
Impulsy Václava Moravce - Nová česká vláda nesmí dopustit zrychlení zadluţování přichází
varování agentury Moodis o sníţení ratingu;
hostem je předseda Strany zelených Ondřej Liška, SZ chce omezit výdaje na předvolební
agitace, volební kampaň je neprůhledná ale toto neprosadili, kdyţ byli ve vládě, nepřijetí změny
volebního zákona zapříčinila prý KDU-ČSL. Je třeba zprůhlednit financování stran, např. od ČEZu
či Českých lesů, o vyjednávání případně s předsedou ČSSD, spolupráci vidí jako nepřijatelnou. Hlavní
prioritou je zastavení výdajů, některé stavby či dálnice jsou zbytečné a lze na nich ušetřit. VM si
myslí, ţe SZ promarnila šanci prosazení některých omezení (omezení jízd kamionů), a proto nemá
velkou důvěru, Liška si myslí, ţe prosadili mnoho z toho, co si předsevzali. Novou vládu by
podporovali formou konstruktivní opozice, nepodporovali by vládu, která by neprosadila např. zákon o
veřejných zakázkách, musela by bát proevropská. Raději budou v opozici. Komentuje názor na
omezení státních výdajů, které přednesl premiér Fischer. Biomasa a zelená politika, obnovitelné
zdroje energie.
Toto prosazování připisuje ČSSD a jejímu předsedovi, kteří to prosadili bez ohledu na vyuţití.
Úterý 11. května:
Volební deník - Pohled zvenčí – porovnání české a slovenské předvolební kampaně, česká je
tvrdá a vtipná, slovenská nudná
Impulsy Václava Moravce - sníţení spotřeby pohonných hmot v ČR z důvodu drahého paliva –
zvýšení DP;
hostem je místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek, jaké daně by strana pro oţivení
ekonomika zvolila, nechce vystavit obyvatele skokové zvyšování, při zvýšení daně z příjmu
právnických osob by došlo k přepsání sídel firmy mimo ČR, chtějí seškrtat výdaje státu a budou pro
oţivení ekonomiky, zastavení růstu dluhu státu i cestou bolestivou a razantní, vyrovnaný státní
rozpočet do r. 2015. Sníţení počtu státních zaměstnanců, zrušení platových tabulek ve státní správě,
dostupnost zdravotní péče všem občanům
Středa 12. května:
Volební deník - Pohled zvenčí – pohled slovenských médií na českou stanu TOP 09, strana je
hodnocena kladně
Impulsy Václava Moravce - hostem je Michal Březina – mladý český krasobruslař, naděje českého
krasobruslení
Čtvrtek 13. května:
Volební deník - Pohled zvenčí – pohled slovenských novinářů na ČSSD, posouzení jejich
předvolební kampaně
Impulsy Václava Moravce - mluvčí ODS varují před nastrčenými provokatéry, kteří by mohli zaútočit
na představitele ČSSD;
hostem je Jiří Paroubek, předseda ČSSD, manţelka odmítla ochranu, neboť se jedná o provokaci
ze strany ODS, kteří vymýšlejí strategii proti jeho straně, VM říká, ţe moţná ČSSD podněcují
prostřednictvím Tvrdíka eskalaci nenávisti, JP říká, ţe ODS pořádá výcvik komand, a Ivan Langr
vymýšlí intriky. Zveřejnění další části programu – zrovnoprávnění muţů a ţen v politice, ČSSD ovšem
ţádnou ţenu ve vedení nemá, JP si myslí, ţe vhodná ţena se vyprofiluje po volbách. Další témata

- zadluţování, hospodářský růst, nezaměstnanost, zdravotnictví a důchody. Zabývá se nyní jenom
volebním vítězstvím a ne poţadavkem prezidenta o předloţení 101 hlasů. Nechce odkrývat
závěrečnou volební taktiku, následně odpovídá na dotazy posluchačů.
Pátek 14. května:
Volební deník - Pohled zvenčí – Jak se jeví volební kampaň v ČR dle slovenských deníků,
negativní kampaň mají na svědomí američtí poradci

Pondělí 17. května:
Volební deník - Perly předvolební kampaně – dnes u Věcí veřejných – budou prosazovat přímý
prodej zemědělských produktů ze dvora,
stánkovým prodejem, atd.
Impulsy Václava Moravce - Povodně, aktuální téma, hostem je předsedkyně Ústřední povodňové
komise Rut Bízková, dalším hostem je Martin Barták (telefonické spojení), hovoří o povodňových
rizikách

Úterý 18. května:
Volební deník - Perly předvolební kampaně – dnes TOP 09, zasílání složenek o výši dluhu
Impulsy Václava Moravce - politá okna a dveře na sídle KSČM v ulici Politických vězňů, reakce;
hostem je Vojtěch Filip, předseda KSČM, hovoří o akci polití jejich sídla červenou barvou, hovoří o
vině či nevině současné strany, byl schválen protikorupční balíček, prošel zákon o zvýšení dávek
mateřského příspěvku
Středa 19. května:
Volební deník - Perly předvolební kampaně – získání pozornosti – na to vsadily některé malé
strany, např. Solidarita, Pirátská strana, kdy
oblíbenou rostlinou je konopí
Impulsy Václava Moravce - Řecká finanční krize a její řešení;
hostem je Miroslav Kříţek z Institutu rozvoje podnikání z VŠE, rovněţ o české zadluţenosti, způsob
řešení evropské hospodářské krize

Čtvrtek 20. května:
Volební deník - Perly předvolební kampaně - dnes KSČM, základním programovým cílem
strany je socialismus
Impulsy Václava Moravce - oslavy narození filmaře Karla Zemana;
hostem je reţisérka a ilustrátorka Ludmila Zemanová, dcera Karla Zemana, hovoří o vzájemné
spolupráci s otcem, o dětství, které jí ovlivnilo, o emigraci a její tvorbě
Pátek 21. května:
Volební deník - Perly předvolební kampaně - ČSSD říká, že ODS má předvolební komando,
další je, že ODS má obavy o život Petry Paroubkové

Pondělí 24. května:
Volební deník - Voličovi na cestu – celkem se uchází o přízeň 25 stran a hnutí (odpadly 2
strany), v každém kraje je počet volitelných stran jiný,
nejvíce stran je v Praze
Impulsy Václava Moravce - Vydání státních dluhopisů – pomoc postiţeným povodní;
hostem je Petr Nečas, předseda ODS, co je nejúmornější na volební kampani, o volebních tématech

– nutnost zavedení důchodové reformy, maximální podpora skupiny odborníků, kteří ji připravují.
Vítězství v hokeji – vyuţití vlastnosti nevzdávat se a drţet pohromadě, bojovat. Před volbami budou
druhou parlamentní schůze – vypsání dluhopisů, ODS bude hlasovat pro. Schválení zvýšení
mateřského příspěvku, úspora tedy musí být, pomáhat tam, kde je potřeba– větší adresnost při
udílení dávek, při úsporách je třeba se zaměřit na provoz státu.
Konvergenční program, podnikatelé nemají zájem o přijetí eura, biopaliva domluva Hradu
s Arcibiskupstvím o vlastnictví Chrámu sv. Vita.

Úterý 25. května:
Volební deník - Voličovi na cestu – jak označit preferenční hlasy – kroužkování čtyř
preferenčních hlasů, např. iniciativa defenestrace
doporučuje kroužkovat politiky z konce volebních lístků
Impulsy Václava Moravce - Zdravé veřejné finance, sníţení schodku zadluţení;
hostem je Milan Urban, místopředseda ČSSD a stínový ministr MPO, jak váţně hrozbu dalšího
zadluţování státu, vliv finanční krize v Řecku, obavy o vznik stabilní vlády, která by měla plnit sliby
dané před volbami, hrozba volebního patu, ČSSD vloţila největší částku na předvolební kampaň

Středa 26. května:
Volební deník - Voličovi na cestu – co dělat s volebními lístky, pokud jste je ještě nedostali,
lze je vyzvednout i ve volebních místnostech, mohou
sloužit jako prodejní kupon
Impulsy Václava Moravce - Povodně vystřídaly sesuvy půdy;
hostem je Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj, probírají celkovou pomoc lidem
postiţeným povodní, poslední zasedání Poslanecké sněmovny – schválení dluhopisů
Čtvrtek 27. května:
Volební deník - Voličovi na cestu – nejčetnější jméno na kandidátkách, nejdelší jméno, jméno
s nejvíce tituly
Impulsy Václava Moravce - President Václav Klaus jmenoval nové soudce;
hostem je předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Broţová, o jmenování jedné z nových soudkyň, bývalé
poslankyně Šedivé fungování Nejvyššího soudu, případné škrty by ovlivňovaly chod soudu, ČR nemá
jako jedna z mála soudní samosprávu

Provozovatel Frekvence 1 a.s. / FREKVENCE 1
Zprávy programu FRKEVENCE 1 („Víte to první“) byly monitorovány od 7. května 2010, jejich
obsah přes den se obsahově příliš nemnění, vybrané kontrolované zpravodajství bylo vysíláno vţdy
po 18. hodině:
7. května 2010 – kontroly kamiónů praţskými policisty, sobota s ptačím zpěvem na havíčkobrodsku,
ţaloba německých profesorů na stát z důvodu pomoci Řecku, svíčka s vůní hamburgru
8. května 2010 – ministr obrany Barták udělil resortní vyznamenání veteránům, obří oblak popela nad
Atlantikem a komplikace v letecké dopravě, úmrtí ţeny v Roudnici nad Labem, demonstrace na
Karlově náměstí a Parukářce za legalizaci konopí, Sandra Bullock nekončí s kariérou

9. května 2010 – útok fotbalových fanoušků na budovu zastupitelstva – prohlášení zastupitele
Borise Šťastného, Moskva zaţila největší vojenskou přehlídku k výročí konce 2. světové války, lidé
s adresou (trvalým bydlištěm)na magistrátu v Hradci Králové, výsledky praţského marathonu
(moderátor): Zastupitel Boris Šťastný proto od boku hned střílí první jméno moţného viníka
(Šťastný): Zdá se, ţe do celé této záleţitosti je nějakým způsobem, dosud pro nás neznámým,
zapojen kandidát za sociální demokracii pan magistr Jiří Dienstbier. Nám jde všem mráz po zádech.
(moderátor): Jiří Dienstbier, akcionář klubu Bohemians 1905 a jeden z hlavních zástupců fanoušků prý
totiţ uţ ve středu před místostarostou Městské části Praha 10 zaţertoval, ţe prý by jim mohl někdo
úřad vypálit.
10. května 2010 – benzín a nafta zdraţely, bratr útočníka na Sobotku je socialista, ţádost policie o
pomoc při vyšetřování výbuchu na Náchodském zámku při ohňostroji, jednání o nové vládě ve Velké
Británii, hokejisty posílil Martin Růţička.
(moderátor): Muţ, který na mítinku napadl místopředsedu ČSSD Sobotku, pochází ze sociálně
demokratické rodiny. Jeho bratr je dokonce aktivním politikem této strany. Píše týden.cz Pokud jde o
hlavního rivala ČSSD, ODSku, ta násilí na mítincích uţ minulý týden jednoznačně odsoudila.
Jihomoravský lídr sociální demokracie se vrací do volební kampaně. Napadený Bohuslav Sobotka
bude uţ dnes na mítinku své strany. Místopředseda ČSSD přerušil kampaň kvůli incidentu z minulého
týdne, kdy ho útočník udeřil na mítinku v Brně pěstí do obličeje. Politik pak dva dny strávil
v nemocnici. Sobotka nemá ani dnes zcela v pořádku krční páteř, zranění mu však nebrání, aby se
mítinku zúčastnil, byť se zpevňujícím límcem na krku. Sociální demokraté nechystají na ţádný mítink
zvláštní bezpečnostní opatření. Na místě bude standardní pořadatelská sluţba.
11. května 2010 – útočnící z Vítkova chtěli utéct do zahraničí, muţ v nemocnici po kousnutí klíštětem,
aktuální výsledky z hokeje, celníci zadrţeli medvědí maso na hranicích, výsledky filmů v kinech,
nehoda v Austrálii, Jiří Kubíček opouští funkci v Sigmě Olomouc
12. května 2010 – ředitel ÚSTR končí, obvinění ostravského soudce, proti Švédsku chytá Vokoun
13. května 2010 – nehoda letadla na Prachaticku, obvinění autora anonymu, který vyhroţoval rodině
z Vítkova, Dvůr Králové ukončí členství v asociaci zoologických zahrad, mše papeţe v Portugalsku
14. května 2010 – kolaps dopravy v Praze, kuplíři z Chebu odsouzeni na 5 let, volání po změně
přístupu k celibátu ve Spieglu, ubytí tučňáka dětmi v zoo na slovensku, nová farma hokejového klubu
Pardubice
15. května 2010 – informace o zvyšování hladin řek, odhalení padělatelských dílen v Chebu, výsledky
kvalifikace formule 1, britský rekord v loterii
16. května 2010 – deště zvedají hladiny řek, podpora papeţe na Svatopetrském náměstí, Weber
vyhrál závod formule 1, ceny mléka a problémy zemědělského druţstva, dodrţování pitného reţimu,
zejména vody
17. května 2010 – kulminace moravských toků, rozlučka s Otakarem Motejlem, ortopedické operace
v Pardubicích, Češi a úspory
18. května 2010 – aktuální zpravodajství z hokejového MS, hladiny moravskoslezských řek klesají,
růst hladiny moravských řek, informace o dobročinných sbírkách, záchrana malého chlapce, kterého
jeho matka odloţila, zpravodajství o počasí v Itálii
19. května 2010 – pokles řek ve Zlínském kraji - začínají sesuvy půdy, rabování v Ostravě, návrat
obyvatel Troubek a další zprávy ze zaplavených obcí, MS v hokeji, varování před kolonami
20. května 2010 – zprávy ze zaplavených obcí, Paroubek se sešel s Topolánkem, Senát schválil
větší práva obcí v regulaci hazardu, MS v hokeji

(moderátor): Překvapivé, Paroubek se sešel s Topolánkem. Podle serveru aktuálně.cz setkání
proběhlo v jedné z praţských restaurací. Jestli je to pravda říká rádiu Frekvence 1 Paroubkův
spolupracovník Petr Dimun.
(Dimun): Ano, tuto schůzku mohu potvrdit, měla jediný smysl, a to je to, ţe předseda ČSSD Jiří
Paroubek vyjádřil Mirkovi Topolánkovi jeho osobní podporu a vyjádřil mu také přesvědčení, ţe jejich
spor nebyl nikdy osobní, ţe byl pouze politický a samozřejmě v takové rovině se nesla celá schůzka.
Spekulovat o tom, ţe měla nějaký politický podtext, je zbytečné, neměla.
(moderátor): Dimun také Frekvenci 1 řekl, ţe Jiřímu Paroubkovi se nelíbil způsob, kdy se ODS
k Topolánkovi zachovala jako smečka vlků.
21. května 2010 – pátrání po bezdomovkyni, výzva o pomoc zaplaveným, prodlouţení humanitární
sbírky v Hradci Králové, Sicílii obsadil růţový Hitler (reklama obchodu s módou)
22. května 2010 – MS v hokeji, blesk zranil dva mladíky na Trutnovsku, havárie letadla Air India
Expres, vakcíny proti prasečí chřipce nemají význam,
23. května 2010 – evakuace německé výletní lodi, začne finále MS v hokeji, další pokles hladin řek –
přibývá sesuvů půdy, šetření ODS a ČSSD po volbách
(moderátor): Dva největší volební soupeři ODS a ČSSD budou muset chtě nechtě po volbách šetřit.
Zatímco ODS by ráda ušetřila třeba tím, ţe omezí růst důchodů, sociální demokracie chce šetřit u
rodin, které se špatně starají o své děti, jak říká její šéf Jiří Paroubek
(Paroubek): Oni nechtějí valorizovat důchody, tak se nebudou zvyšovat, ale nebudou mít odvahu
sniţovat důchody. No a pak je tam podpora rodin s dětmi. To se obávám, ţe také je jedna z věcí, kde
se dají ušetřit, moţná jenom miliardy u těch, kteří se třeba o ty své děti nestarají, nedávají je do škol a
podobně.
24. května 2010 – povodňové dluhopisy, oslavy zlata z MS v hokeji, vyšetřování smrti Petra Muka,
silné bouřky v ČR, pokles ceny benzínu a nafty
25. května 2010 – zákaz vstupu do lesů v Luţických horách, konec prodeje speciálu 91, přestup
hokejisty Červenky do Omsku, odvolání rektora univerzity Tomáše Bati, ekologické následky ropné
katastrofy v Mexickém zálivu, volání po reformě církve
26. května 2010 – pohřeb Petra Muka, zmizení místopředsedy ČMFS, vyčíslení pojistných škod,
přibývá sesuvů půdy, problém se sebevraţdami v tchajwanské firmě
27. května 2010 – konec stávající Poslanecké sněmovny (konec předvolební kampaně a informace o
otevření volebních místností), demolice domů v Karviné, výměna trolejbusů v Hradci Králové, větší
úniky z vrtu v Mexickém zálivu, výsledky Zlaté tretry
28. května 2010 – dlouhodobá předpověď počasí, volební kuriozita z libereckého kraje (jedna ze stran
s jediným kandidátem – kandidát odstoupil, strana nemůţe), návrh zákona tzv. „náhubku na média“
v Itálii, na Karlovarsku havárie malého letadla, MS ve fotbale 2016 ve Francii
29. května 2010 – první výsledky po uzavření volebních místností – vše jiţ v souladu se zákonem
PRESSKLUB - prestiţní diskusní pořad Frekvence 1 s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým.
V jeho horkém křesle se střídají politici, manaţeři a podnikatelé s dalšími hosty, kteří patří k těm
nejzajímavějším ze svého oboru. Kaţdou sobotu a neděli od 17:00 do 17:30
8. května 2010 – host Vojtěch Filip – debata o májových oslavách (první máj), ale také o účasti
bývalých komunistických představitelů na těchto akcích, otázka na spokojenost s předvolebními
preferencemi KSČM, otázka účasti KSČM na moţné vládě…pořad je laděn spíše zábavně,
neobsahuje příliš předvolebních informací, spíše obecná zamyšlení nad otázkou vyrovnání se z
minulostí
9. května 2010 – host Karel Schwarzenberg – otázky na odhad výsledku voleb, korektnost
předvolební kampaně, financování kampaně TOP 09, případné moţné koaliční partnery…pořad laděn
obdobně (podobná struktura rozhovorů, obdobné otázky)

15. května 2010 – host Pavel Bém – otázka na úroveň volební kampaně, otázka na psychologa –
volby jako sportovní utkání, předvolební průzkumy, otázka na klip „Přemluv bábu“, útoky na
předvolebních akcích…opět obdobné otázky a podobné celé schéma rozhovoru
16. května 2010 – host Bohuslav Sobotka – otázka na zdravotní stav po útoku v Brně, otázka na
obecnou etiku předvolební kampaně, otázka na osobnost Jiřího Paroubka, volby jako sportovní
utkání…opět obdobné otázky a podobné celé schéma rozhovoru
22. května 2010 – host Jiří Paroubek - otázka na obecnou etiku předvolební kampaně, volby jako střet
programů nikoli lidí, otázka na blokaci některých médií a na vztah hosta k médiím, vnímaní voleb
rodinou…
23. května 2010 – host Petr Nečas – otázky na sledování MS v hokeji, na předvolební vystupování
v médiích, volební kampaň a její úroveň, tzv. předvolební taháky a strašáky, zejména otázka dluhu…

Další monitorované programy
Vedle těchto provedených analýz na celoplošných rozhlasových programech byly provedeny také
mikroanalýzy dalších programů, s jejich výsledky byla Rada postupně seznámena na minulých
zasedáních.
Závěr:
Ve sledovaných dnech na programech Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Český rozhlas 2 – Praha,
Rádio Impuls a FREKVENCE 1 v období od 3.5. (resp. 5. a 7.5.) 2010 nebyl v analyzovaných
pořadech shledán žádný prohřešek. Vybrané analyzované pořady byly v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání.

Zpracovala: Mgr. Miroslava Škaloudová
Hana Kuţelková
Mgr. František Čunderlík, MBA

