
 Zasedání Rady 17 / poř.č.: 9 
Identifikátor: 0905(2014) Dne: 16. - 17. září 2014 
zpracoval: Burešová Lenka 

Věc: 
CET 21 spol.s r.o.; Fanda/Kriminálka Miami III (8)/1.8.2014/20.20 - kontrola DaTel 

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady:  

Návrh na usnesení Rady: 
Rada se seznámila s výsledky rešerše k vysílání kriminálního seriálu Kriminálka Miami III (8) 
dne 1. srpna 2014 od 20:20 hodin na programu fanda.   

Usnesení Rady: 
Rada se seznámila s výsledky rešerše k vysílání kriminálního seriálu Kriminálka Miami III (8) 
dne 1. srpna 2014 od 20:20 hodin na programu fanda.   

11-0-0 

Přílohy: 
Dokument (text materiálu, 1.9.2014, TEXT); Dokument (video záznam, 1.9.2014, 
vozovatelé@TV@CET 21 spol. s r.o@Fanda@2014.08.01@20.20@Pořad Kriminálka Miami 
III (8).wmv, vozovatelé@TV@CET 21 spol. s r.o@Fanda@2014.08.01@20.20@Pořad 
Kriminálka Miami III (8));  

Lustrum: 
 

stránka č. 13745-2



TEXT 

 
CET 21 spol. s.r.o./fanda – Kriminálka Miami III (8), 1. srpna 2014 od 20.20 hodin 

Program DaTel Report s předstihem upozornil, že dne 1. srpna 2014 bude na programu fanda 
odvysílán ve večerním čase pořad, za jehož uvedení mezi 06.00 a 22.00 hodinou již Rada 
v minulosti uložila provozovateli pokutu. Jednalo se o díl kriminálního seriálu – Kriminálka 
Miami III (8).  

Pořad Kriminálka Miami III (8) byl v minulosti odvysílán dne 27. března 2014 od 17:37:33 hodin 
na programu NOVA. Název této konkrétní epizody je Rychlost zabíjí. 

Anotace pořadu: V jednom z barů se koná party pro nezadané. Princip je jednoduchý: stejný počet 
partnerů a partnerek, každých pět minut se muži střídají u stolu další partnerky. Jeden z účastníků této 
akce, Richard Laken, je však v noci nalezen mrtvý a jeho auto je poškozeno. Kvůli poškození auta 
acetonem vedou první stopy ke kadeřnici Mary. Tu manžel před čtyřmi měsíci nechal kvůli manažerce, 
žena po něm chce dům, mají spolu tři děti. Mary poznala Richarda před několika měsíci a párkrát 
s ním měla rande, on jí pak sdělil, že se vrací ke své bývalé ženě, Mary ho však přistihla, jak na party 
opět "loví", a to jí rozčílilo.  

Zdroj: http://www.serialzone.cz/serial/kriminalka-miami/epizody/rychlost-zabiji/#ixzz31gauWMwS 

Na odvysílání pořadu bylo upozorněno v rámci screeningu.  

Screener upozornil, že předmětný díl obsahuje scény nevhodné pro dětského diváka. Věc byla 
projednána na 11. zasedání Rady dne 27. května 2014. 

Z analýzy: 

OATV se domnívá, že uvedené záběry (zejména tělo bez hlavy a hlava vařící se ve vodě) jsou zcela 
nevhodné pro dětské diváky, kteří mohli být v dobu, kdy byl pořad odvysílán, u televizní obrazovky. 
Tyto scény mohou mít pro toho, kdo není profesionální kriminalista, drastický a šokující charakter. 
Oddělení hlavy od těla a její následné vaření se naprosto vymyká představě běžného diváka, jaké 
metody se mohou při pitvě používat. OATV se proto domnívá, že zejména u dětských diváků může 
dojít po zhlédnutí uvedené scény k psychickému otřesu, čímž může být ohrožen jeho psychický vývoj. 
Vzhledem k vyznění scény, v níž vyšetřovatelé cynickým způsobem „zaškolují“ nového praktikanta, lze 
uvažovat o snížení citlivosti dětského diváka při vnímání následků násilí a k narušení přirozeného 
vnímání nezbytnosti důstojného nakládání s ostatky zemřelého a respektu k zemřelému. Správní 
řízení lze zahájit s ohledem na typově podobné udělení pokuty za odvysílání např. Krimálky Las 
Vegas XI (20) – 0426/2013 – či Kriminálky Las Vegas X (20) – 0313/2013.  

Ovšem vzhledem k faktu, že všechny sankcionované epizody byly v premiéře odvysílány až po 
premiérovém uvedení předmětného pořadu a také vzhledem k tomu, že tento díl kriminálního seriálu 
byl již v minulosti několikrát reprízován bez sankční reakce Rady, doporučuje OATV vydání 
upozornění. 

Dle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání, je provozovatel vysílání povinen 
nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit 
fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých; tato povinnost se na provozovatele vysílání 
nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené 
s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit 
přístup k vysílání dětem a mladistvým. 

Rada rozhodla vydat provozovateli upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., o vysílání, neboť odvysíláním pořadu Kriminálka Miami III (8) dne 27. března 2014 
v 17:37 hodin na programu NOVA se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin 
do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí 
a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 
hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény, které mají potenciál vyvolat u dětského 
diváka psychický otřes, snížení citlivosti dětského diváka při vnímání následků násilí 
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a k narušení přirozeného vnímání nezbytnosti důstojného nakládání s ostatky zemřelého 
a respektu k zemřelému. Závadný charakter měla zejména naturalistická scéna v čase 8:58–
11:04 minut od začátku pořadu, v níž dochází k explicitní prezentaci pitevní praktiky, kdy je hlava 
oddělena od trupu a vařena ve vodě.  

Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení upozornění. 

Nyní tedy program DaTel Report avizoval vysílání pořadu Kriminálka Miami III (8) opět, a to na 
programu fanda dne 1. srpna 2014 od 20.20 hodin.  

Bylo vyčkáno odvysílání předmětného dílu a následně byl proveden monitoring. 

Bylo zjištěno, že díl seriálu, který byl pod tímto názvem vysílán, neodpovídá dílu, za nějž Rada 
uložila pokutu.  

Přehled epizod 3. série: 

1. Ztracený syn (Lost Son)  
2. Samoobhájce (Pro Per)  
3. Pod vlivem (Under the Influence)  
4. Blesková vražda (Murder in a Flash)  
5. Nezákonně (Legal)  
6. Pekelná noc (Hell Night)  
7. Vlna zločinu (Crime Wave)  
8. Rychlost zabíjí (Speed Kills) – epizoda, za jejíž odvysílání Rada uložila pokutu 
9. Piráti (Pirated)  
10. Po pádu (After the Fall)  
11. Závislost (Addiction)  
12. Válka gangů (Shootout)  
13. Bonnie a Clyde (Cop Killer)  
14. Na jednu noc (One Night Stand)  
15. Totožnost (Identity)  
16. Není co ztratit (Nothing to Lose) – stručná anotace: V Everglades je nalezena mrtvola právě v době, kdy 
v těchto místech vypuknou velké požáry. Na jejich zlikvidování jsou povoláni i vězni z nedaleké věznice. Jeden z nich však 
uteče a na útěku po něm zůstává spousta mrtvých – epizoda, která byla odvysílána dne 1. 8. 2014 
17. Letadlo plné peněz (Money Plane)  
18. Konec hry (Game Over)  
19. Sex a daně (Sex & Taxes)  
20. Vražedné rande (Killer Date)  
21. Tři výstřely (Recoil)  
22. Pomsta (Vengeance)  
23. Dům na pláži (Whacked)  
24. Zmrtvýchvstání (10-7)  

Zdroj: http://www.serialzone.cz/serial/kriminalka-miami/epizody/#ixzz3CEygPuWe 

Dne 1. srpna 2014 byla odvysílána zcela jiná epizoda, než je ta, za niž Rada vydala upozornění. 
Jednalo se o 16. epizodu s názvem Není co ztratit (v případě epizody, za jejíž odvysílání Rada 
vydala upozornění na porušení zákona, se jednalo o 8. díl s názvem Rychlost zabíjí). Znamená to 
tedy, že k porušení zákona nedošlo.  

Zhodnocení: 
 
K zahájení správního řízení nebyl shledán důvod, neboť provozovatel odvysílal jinou epizodu 
než tu, za jejíž uvedení obdržel upozornění na porušení zákona. 

Je tedy zřejmé, že rozhodnutí Rady o tom, že daný díl nelze vysílat ve vysílacím čase mezi 
06.00 a 22. hodinou, bylo respektováno. 

Zpracovala: Lenka Burešová, 3. září 2014 
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 Zasedání Rady 17 / poř.č.: 10 
Identifikátor: 0870(2014) Dne: 16. - 17. září 2014 
zpracoval: Hliňáková Denisa 

Věc: 
AIDEM a.s.; Systematický monitoring hlasitosti obchodních sdělení na programu Brno TV ze 
dne 23. srpna 2014, 19:00 - 21:00 hodin 

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady:  

Návrh na usnesení Rady: 
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na 
programu Brno TV ze dne 23. srpna 2014, 19:00 - 21:00 hodin. 

a 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele televizního vysílání 
AIDEM a.s., IČ: 27695964, se sídlem Brno - Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 615 00, na 
porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání 
reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací 
danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání 
reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat normované úrovni -23,0 LUFS 
s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 23. srpna 2014 na programu Brno TV v 
časovém rozmezí 19:00 – 21:00 hodin odvysílal blok reklamních spotů zařazený do vysílání 
od 19:38:14 hodin o hladině hlasitosti -20,6 LUFS a blok reklamních spotů zařazený do 
vysílání od 20:32:57 hodin o hladině hlasitosti -18,3 LUFS – tedy dva bloky obchodních 
sdělení, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu -23,0 LUFS s tolerancí +/- 1 
LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

Usnesení Rady: 
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na 
programu Brno TV ze dne 23. srpna 2014, 19:00 - 21:00 hodin. 

11-0-0 

a 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele televizního vysílání 
AIDEM a.s., IČ: 27695964, se sídlem Brno - Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 615 00, na 
porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání 
reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací 
danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání 
reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat normované úrovni -23,0 LUFS 
s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 23. srpna 2014 na programu Brno TV v 
časovém rozmezí 19:00 – 21:00 hodin odvysílal blok reklamních spotů zařazený do vysílání 
od 19:38:14 hodin o hladině hlasitosti -20,6 LUFS a blok reklamních spotů zařazený do 
vysílání od 20:32:57 hodin o hladině hlasitosti -18,3 LUFS – tedy dva bloky obchodních 
sdělení, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu -23,0 LUFS s tolerancí +/- 1 
LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  
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Přílohy: 
Dokument (text materiálu, 26.8.2014, Systematický monitoring hlasitosti obchodních sdělení 
na programu Brno TV ze dne 23. srpna 2014, 19:00 - 21:00 hodin);  

Lustrum: 
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SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
Program Brno TV   

23. srpna 2014, 19:00 – 21:00 hodin   
 
Dne 1. června 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání, spolu 
s prováděcí vyhláškou, která umožňuje radě monitorovat úroveň hlasitosti reklamy, označení 
sponzora a teleshoppingu, a shledá-li rada pochybení provozovatele, zahájit s ním správní 
řízení; pokud se v jeho rámci pochybení prokáže, uložit finanční sankci. 
 
§ 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit, aby reklamy, teleshopping a označení 
sponzora byly vysílány takovým způsobem, že hladina hlasitosti jejich vysílání je v souladu s 
technickou specifikací stanovenou vyhláškou, kterou podle ustanovení § 5 písm. y) vydá Rada. 
Takový způsob vysílání se použije i při vysílání zvukových nebo zvukově-obrazových 
prostředků oddělujících reklamu a teleshopping od ostatních částí vysílání podle odstavce 1 
písm. a). 
 
Vyhláška 122/2013 ze dne 14. května 2013 
 
§ 2 
Některé charakteristiky zvukové složky reklamy, teleshoppingu a označení sponzora v 
televizním vysílání 
(1) Provozovatel televizního vysílání zajistí, aby zvuková složka jím vysílaných reklam, 
teleshoppingu a označení sponzora vyhovovala požadavkům Doporučení Evropské vysílací 
unie EBU-R 128 „Normalizace hlasitosti a maximální povolená úroveň zvukových signálů“, 
Ženeva, srpen 2011 a požadavkům Technického dokumentu Evropské vysílací unie EBU Tech 
Doc 3343 „Praktické pokyny pro výrobu a implementaci podle EBU R 128“, Verze 1.1, 
Ženeva, říjen 2011.  
(2) Pro účely splnění povinnosti podle odstavce 1 provozovatel televizního vysílání zejména 
zajistí, že 
a) hladina hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení sponzora je normována na cílovou 
hladinu -23,0 LUFS, s maximální odchylkou +/- 1,0 LU a  b) maximální povolená skutečná 
špičková hladina hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení sponzora je -1 dBTP (dB 
skutečné špičky) při měření měřicím zařízením odpovídajícím Doporučení Mezinárodní 
telekomunikační unie ITU-R BS.1770-2 „Algoritmy pro měření hlasitosti zvukových programů 
a skutečné špičkové úrovně zvuku“, březen 2011 a Technickému dokumentu Evropské vysílací 
unie EBU Tech Doc 3341 „Měření hlasitosti: měření v „režimu EBU“ na doplnění 
normalizace hlasitosti v souladu s EBU-R 128“, Ženeva, srpen 2011. 
 
Novelizovaný zákon provozovateli ukládá povinnost dodržovat úroveň hlasitosti zvukové 
složky obchodních sdělení v televizním vysílání. Zákon však nereguluje hlasitost obchodních 
sdělení ve vztahu k okolnímu pořadu. Je proto možné, že reklamní spoty jsou vysílány 
v hlasitosti v souladu se zákonem, oproti tomu ale hlasitost pořadu, do kterého je reklama 
vložena, může být výrazně nižší. Reklamní spoty jsou pak znatelně hlasitější než televizní 
pořad. 
 
Rada od 1. června 2013 začala provádět pravidelný monitoring hlasitosti obchodních sdělení 
ve vysílání provozovatelů. Vzhledem k nemožnosti (technické i fyzické) nepřetržitého měření 
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všech provozovatelů a jejich programů najednou, byl monitoring rozdělen do fází, kdy je 
vybrán jednotlivý provozovatel, datum a časové rozmezí k měření, nejlépe vyhovují k tomuto 
účelu víkendové dny a období prime-time, kde se předpokládá největší sledovanost a tedy 
nejpravděpodobnější případné porušení vyhlášky. 
 

Brno TV 
 
K měření hlasitosti byl v rámci systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení 
vybrán program Brno TV, jehož provozovatelem je AIDEM a.s., a to ze soboty 23. srpna 
2014 v časovém rozmezí 19:00 – 21:00 hodin.   
 
Měření na programu Brno TV 
 
Dne 23. srpna 2014 v časovém rozmezí 19:00 – 21:00 hodin byly na programu Brno TV 
vysílány celkem dva bloky obchodních sdělení.  
 
Brno TV (19:00 – 20:00 hodin) Čas vysílání Název záznamu 

1. Blok reklamních spotů Od 19:38:14 hodin 01_brnoTV.mpg 
  

JTV (21:00 – 22:00 hodin) Čas vysílání Název záznamu 
2. Blok reklamních spotů Od 20:32:57 hodin 02_brnoTV.mpg 

 
Záznamy těchto celých bloků obchodních sdělení byly vystřiženy a uloženy ve formátu mpeg. 
Následně byla změřena hladina hlasitosti těchto záznamů na speciálním software. Čísla 
přiřazená obchodním sdělením/blokům dle pořadí vysílání odpovídají číslům jednotlivých 
vystřižených záznamů, u nichž byla hladina hlasitosti měřena.  
 
Výpis výsledků měření: 
 
1. 01_brnoTV.mpg: integrovaná hlasitost -20,6 LUFS (-2,4 LU), max. špičková hlasitost: -6,1 dBTP 
2. 02_brnoTVmpg: integrovaná hlasitost -18,3 LUFS (-4,7 LU), max. špičková hlasitost: -5,7 dBTP 
 
 
Z výpisů výsledků měření vyplývá, že ani v jednom případě nebyla zvuková hladina hlasitosti 
obchodních sdělení normována na úrovni -23,0 LUFS, s maximální odchylkou +/- 1,0 LU, jak 
ukládá zákonný předpis doplněný vyhláškou o technické specifikaci hladiny vysílání reklamy.  
 
Nebyly dodrženy stanovené parametry – dva bloky obchodních sdělení/ (viz tabulka výše) 
byly odvysílány v rozporu s vyhláškou, a došlo tak k porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb.  
 
AO navrhuje vydat provozovateli upozornění na porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí 
být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 
odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora 
musí odpovídat normované úrovni -23,0 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť 
provozovatel dne 23. srpna 2014 na programu Brno TV v časovém rozmezí 19:00 – 
21:00 hodin odvysílal blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:38:14 hodin o 
hladině hlasitosti -20,6 LUFS a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:32:57 
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hodin o hladině hlasitosti -18,3 LUFS – tedy dva bloky obchodních sdělení, jejichž 
hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu -23,0 LUFS s tolerancí +/- 1 LU. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  
   
 
 
Zpracovala: Denisa Hliňáková, 28. srpna 2014  
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 Zasedání Rady 18 / poř.č.: 30 
Identifikátor: 0908(2014) Dne: 30. - 01. října 2014 
zpracoval: NEJEDLÝ Václav 

Věc: 
ČESKÁ TELEVIZE; Monitoring vysílání se zaměřením na ztvárnění menšin a specifických 
skupin, programy ČT1, ČT24, únor a březen 2014  

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady:  

Návrh na usnesení Rady: 
Rada se seznámila s analýzou pořadů programů ČT1 a ČT24 z hlediska informování o 
příslušnících menšin a specifických skupin za období únor a březen 2014. 

Usnesení Rady: 
Rada se seznámila s analýzou pořadů programů ČT1 a ČT24 z hlediska informování o 
příslušnících menšin a specifických skupin za období únor a březen 2014. 

13-0-0 

Přílohy: 
Dokument (text materiálu, 5.9.2014, analýza); Dokument (ostatní, 16.9.2014, příloha-
přepisy);  

Lustrum: 
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Provozovatel: Česká televize 
 
Programy: ČT1, ČT24 
 
Předmět analýzy: Monitoring vysílání se zaměřením na ztvárnění menšin a 
specifických skupin za období únor a březen 2014 
 
 
Cílem monitoringu bylo zjistit, jakým způsobem provozovatel ve svých 
zpravodajských a publicistických pořadech informuje o menšinách a specifických 
skupinách občanů, zda se nedopouští nežádoucí stereotypizace, která vychází 
z předsudků o chování a životě menšin a specifických skupin. Analýza se zaměřila 
na to, jak jsou příslušníci menšin a specifických skupin označováni, jakým způsobem 
jsou ztvárňováni, ve spojitosti s jakými tématy je o nich informováno a zda jsou jejich 
zástupci zváni do vysílání jako odborníci či hosté.  
 
Monitoring zohlednil informování o etnických a národnostních menšinách, o 
příslušnících náboženských menšin, o osobách se zdravotním postižením, o 
seniorech, o sexuálních menšinách a rovněž vzal v úvahu genderová hlediska.  
 
 
Úvod: 
 

Stereotypem se zpravidla rozumí zjednodušené a často předjímavě hodnotící názory 
na chování, názory či zájmy některých skupin či jednotlivců. Stereotypy jsou 
přirozenou součástí procesu vnímání okolního světa, vycházejí ze zkušeností, 
abstrahovaných do archetypálních předpokladů. Ovšem právě pro svou 
zjednodušující povahu mohou být nebezpečné, často obsahují sexistické, rasové, 
etnické nebo jinak podmíněné předsudky, které jsou natolik zažité a všeobecně 
přijímané, že se stávají součástí konkrétní kultury, jakož i konkrétní společenské 
praxe. Právě v souvislosti se zjednodušeným přístupem k jednotlivcům a skupinám 
mohou vyvolávat negativní reakce na odlišné jedince či skupiny, a to i bez 
konkrétního důvodu, což může přispívat ke společenskému vyloučení některých lidí.  

Pro stereotypy je typické, že jsou vysoce odolné proti změně a hrají významnou 
úlohu při formování postojů členů dané společnosti k ostatním lidem, skupinám, 
národům či společnostem. Stereotypy se vyskytují a vytvářejí v nejrůznějších 
sociálních prostředích, ale mimořádná role se při jejich posilování a potvrzování 
přisuzuje masovým médiím. Masová média ve svých produktech operují existujícími 
stereotypy, ať již jde o stereotyp rodových rolí ženy a muže, o stereotypy etnických 
menšin, stereotypy stárnutí, stereotypy historie apod. Vzhledem k tomu, jak 
významně se na posilování stereotypů podílejí, je zvláště důležité všímat si toho, 
které stereotypy se v médiích projevují a jak. (J. Jirák) 

Pokud televizní publikum nemá vlastní zkušenost s nějakou menšinou, je velmi 
pravděpodobné, že bude považovat za „realitu“ to, jak mu tuto menšinu budou 
prezentovat média. Obzvláště tehdy, když je působení některých stereotypů 
dlouhodobé a významově prakticky neměnné, stává se v podvědomí konzumenta 
„virtuální realita“ „realitou skutečnou“. Hrozí tedy docházet, často pouze vinou 
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neschopnosti nebo nezájmu tvůrců televizního vysílání, ke stereotypizaci rozličných 
skupin a vzniku předsudečných stereotypů. Jelikož jsou velká média v moderním 
světě obecně hlavním zdrojem představ o okolním světě a zároveň jsou po všech 
stránkách a ve všech směrech provázána s většinovými proudy ve společnosti, 
nabízejí především tzv. většinové stereotypy, tj. stereotypy rozhodujících vrstev a 
převažujících hodnot ve společnosti. 

 
Analýza: 
 
Jako jediný z monitorovaných provozovatelů přináší ČT programy speciálně 
věnované problematice menšin, jsou to zejména rozhovory v Pořadu Ekonomika 
ČT24 nebo Hyde Park či reportáže v pořadu Reportéři ČT.  
Hlavní zpravodajská relace Události prakticky žádné reportáže vztahující se 
k menšinám neobsahuje. Věnuje se hlavně nejdůležitějším světovým geopolitickým 
událostem a vrcholné tuzemské politice. V monitorovaném období navíc probíhala 
krymská krize, která zabírala stěžejní část zpravodajského záběru. Více relevantních 
zpravodajských příspěvků k danému tématu obsahují Události v regionech, které se 
věnují mnohem více konkrétním „obyčejným“ lidem a jejich problémům. 
Výrazně větší prostor dostávají sledovaná témata v diskusních pořadech, zejména  
v pořadu Hyde Park. Zde je často zmiňováno téma rovnoprávnosti ženy-muži, 
postavení žen v církvi, postavení seniorů atd. Je to výsledek snahy prezentovat 
problémy menšin ve stylu „když už, tak zevrubně“.  
 
Předmětem analýzy byly pořady nebo části pořadů Události v regionech, 
Události, Reportéři ČT, Interview ČT24, Hyde Park, Události, komentáře, 
Ekonomika ČT24, Události v kultuře a Otázky Václava Moravce, které se 
nějakým způsobem dotýkaly problematiky menšin nebo specifických skupin 
občanů v kontextu tuzemské reality. 
 
Monitorované období (dva kalendářní měsíce) obnáší 59 vydání pořadů 
Události a Události v kultuře, 49 vydání pořadů Události v regionech, Události, 
komentáře, Hyde Park, Ekonomika ČT24 a Interview ČT24, 9 vydání pořadu 
Otázky Václava Moravce a 8 vydání pořadu Reportéři ČT. Celkem se tedy jedná 
o 340 monitorovaných pořadů, tj. více než 216 hodin, přesně 12981 minut 
vysílání. 
 
Celkem bylo zaznamenáno 50 pořadů, v nichž bylo nějakým způsobem 
referováno o některé menšině nebo specifické skupině. Rozložení dle pořadů je 
následující: 
 
Hyde Park                                      12 

Ekonomika ČT24                           12 

Události v regionech                     10 

Události, komentáře                        8 

Interview ČT24                                 4 

Reportéři ČT                                     3 

Otázky Václava Moravce                 1 
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Přehled mediálního obsahu relevantního k danému tématu  
Rozděleno podle pořadů. Jde pouze o citace inkriminovaných míst vysílání – tedy 
citace částí pořadů, reportáží nebo zpravodajských příspěvků, kde je tematika 
bezprostředně zmíněna. Kompletní přepisy všech těchto pořadů, reportáží a 
zpravodajských příspěvků jsou k dispozici v PŘÍLOZE. 

 
 
 

Hyde park: 
 
 
 
 
Dne 6. 2. byl hostem Ondřej ZÁVODSKÝ,budoucí náměstek ministra financí - 
jde o muže se zrakovým postižením a tato problematika je také v rozhovoru 
okrajově zmíněna. Rozhovor se věnuje běžným politickým a ekonomickým 
tématům, na hostovo postižení dojde řeč až při dotazu jednoho z diváků: 
"Dobrý večer, můžete přiblížit technické nástroje, které používáte při čtení, psaní, 
prezentaci, vyhledávání na internetu a tak dále? Jak pokročily tyto nástroje za 
posledních 5 let a jaký je jejich očekávaný vývoj?" Odpověď: „Upřímně řečeno, 
nejsem vývojář na poli softwaru, já využívám k práci s počítačem hlasový výstup a v 
podstatě nemám co dál k tomu popisovat, to znamená, veškeré textové věci, které 
čtu nebo které vnímám, tak vnímám skrz hlasový výstup svého notebooku, a tak to 
nějak funguje.“ 
Daniel TAKÁČ, moderátor: „A to je všechno. To zní strašně jednoduše, pane 
Závodský, ale může se zlepšovat ta technika, může to mluvit čím dál tím lépe a 
přesněji?“ 
Odpověď: „Ono to, ono to mluví velmi dobře, ono to mluví velmi přesně, v tomto 
směru nedochází k žádným nepřesnostem, samozřejmě pokrok, k pokroku dochází v 
rozpoznávání nějakého naskenovaného, naskenovaného textu, dochází samozřejmě 
ale i k vývoji věci, které zrakově postiženému při čtení na internetu život nějak ztěžují, 
a samozřejmě ten software pro zrakově postiženýho jde o několik roků vždycky 
pozadu, to znamená, vždycky je nějaká třeba posuvná reklama na internetu, která 
nás překvapí a s kterou se třeba dá velmi obtížně vnímat ten text.“ 
 
 
 
Dne 4. 3. byla hostem Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a 
sociálních věcí, hovoří mj. o praxi rozhodování posudkových lékařů a zmiňuje 
přitom i osoby se zdravotním postižením. 
„Já to za normální nepovažuji, nicméně tak, jak je to teďka nastaveno, tak se to 
velice často děje a musím říct, že zase jsme otevřeli další obrovský problém na 
resortu ministra, ministerstva práce a sociálních věcí, a to je posuzování zdravotního 
stavu. Lidi se zdravotním postižením, to je problém dlouhodobý, část toho problému 
je, že posudkových lékařů je velice málo a ty, které máme nebo ti, které máme, jsou 
většinou už v důchodovém věku, že se nedaří získávat nové posudkové lékaře.“ 
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Dne 13. 2. byla hostem Marta SEMELOVÁ, poslankyně, a ve svých úvahách o 
lidských právech se dotýká i gender problematiky: 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Vyčerpali beze zbytků divákův dotaz a nenechali žádnou otázku nezodpovězenou. 
Lenka Koutná: "Paní poslankyně, jaký je váš názor na kvóty pro ženy?" 
 
Marta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/ 
-------------------- 
No, já jsem samozřejmě pro rovnoprávné postavení mužů a žen ve společnosti, vím, 
že ženy jsou na tom mnohdy mnohem hůř než muži, ať už je to otázka zaměstnání, 
zvlášť, pokud mají malé děti, proto my jsme, my prosazujeme to, aby se tady využily 
formy, jako je zkrácený pracovní úvazek, flexibilní zaměstnání, včetně práce doma, a 
tak dále, a tak dále, a aby byla vyrovnána i mzda, protože i ten plat je pro ženy 
mnohem nižší než u mužů a odráží se to potom i při pobírání penzí, takže já jsem pro 
to, aby se zrovnoprávnilo to postavení, aby společnost vytvořila takové podmínky, 
aby ženy se dostávaly i k rozhodovacím procesům, aby mohly se dostávat do politiky 
a tak dále, ale nejsem zrovna přítel kvót. Myslím si, že by nemělo rozhodovat to, 
jakého pohlaví ten či onen je, ale že by to mělo být o něčem jiném, o tom, jaký je to 
člověk, jaké má vlastnosti, charakterové, morální a jakou má odbornost. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Ponižují tyto kvóty ženy? 
 
Marta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/ 
-------------------- 
Asi jak kterou. To si myslím, že na to není jednotný názor. Některé ženy možná ano, 
některé ženy naopak kvóty ze stejných důvodů, jaké jsem teď řekla já, tak je chtějí 
přijmout. 
 
 
 
Dne 13. 3. byl hostem Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu 
v ČR. V přeneseném významu se jeho slova dotýkají menšiny věřících 
(katolíků), neboť hovoří o církvi, restitucích, papežovi atd. Dotýká se i vztahu 
mezi jednotlivými církvemi nebo vztahu mezi křesťanstvím a islámem. Rozhovor 
probíhá spíše na obecně-filozofické rovině. 
Poměrně obsáhle obhajuje církevní restituce a vůbec situaci v církvi (konkrétně 
katolické), můžeme tedy počítat příspěvek mezi pozitivně vyznívající směrem 
k věřícím. 
Říká např.:“Církevní restituce, jak jsem řekl, je tady koncept spravedlnosti, který je 
potřeba uznat, ale na druhou stranu, víte, já nejsem spokojen s tím, jak obrovská 
vlna určitejch reakcí sena to konto vzbuzuje. Připadá mi to nepřiměřené. Chápu, že 
to může budit, nevím, závist, nějaké problémy dotyčných lidí. Věřím tomu, že majetek 
církve by stejně nevyřešil problémy naší země, věřím tomu, že církev ten majetek, 
tak jak to bylo před tím řečeno ze strany papeže, nepoužije pro sebe, nebudou se 
obohacovat církevní hodnostáři. Myslím si, že žádný kněz nežije nad poměry, tady u 
nás alespoň a ani biskup, že žijeme jako normální lidé, že dostáváme to, co 
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dostáváme a to, co bude vráceno, tak není ani pro nás, jsme odpovědní zase i pro 
další.“ 
Dalším tématem je homosexualita:  
Daniel TAKÁČ, moderátor: „A teď, možná to bude jenom moje neznalost, ona byla 
nějaká, byť složitá slova mířící směrem k homosexuálům, která naznačovala, že 
katolická církev s nimi nemá problém? Takhle v minulosti, než přišel papež 
František.“ 
Odpověď: „Já vím, že v katechismu katolické církve, což už také bylo určité novum, 
katechismus byl vydán někdy ve 93. roce. Se říká, že být gayem nebo tedy lesbické 
orientace není hříšné, není vlastně špatné, ovšem ten katechismus těmto lidem říká 
to, že jsi takový, je jeden fakt, ale nemůžeš jakoby praktikovat svoji přirozenost, to 
znamená, nemůžeš jednat jako gay, jako lesbicky orientovaná žena. 
Daniel TAKÁČ, moderátor: „Není to nefér, že někdo se může chovat přirozeně a 
někdo ne, podle učení katolické církve?“ 
odpověď: „Tak tohle to je katechismus. Myslím, že to slovo, které říká papež teď 
momentálně, je velmi povzbudivé i pro tuto skupinu lidí.“ 
Daniel TAKÁČ, moderátor: „Že i učení církve se v tomto změní? Ve vztahu k chování 
těch lidí?“ 
Odpověď: „Víte, já bych řekl, jsi-li gay, jsi-li lesba, poděkuj za to Bohu, jsi-li věřící, 
protože Bůh nedělá věci zkažené, Bůh, jak říká písmo, činí skutky nebo skutečnosti 
dobré. Bůh viděl všechno, co udělal a bylo to velmi dobré. Já myslím, že je to určité 
obdarování, se kterým se ten dotyčný musí vypořádat, musí se chovat odpovědně, v 
tomto obdarování, ale nevidím v tom nic špatného, čili pokud se člověk chová 
odpovědně, určitě odpovídá i tomu, co říká církev nebo co říká současný papež a 
jeho slovo v tomto smyslu, je velkým, skutečně ještě jednou opakuji povzbuzením.“ 
 
 
 
Dne 7. 2. byl hostem Daniel KVASNIČKA, farář Církve bratrské v Říčanech, 
odpovídá mj. na dotaz: „Proč některé církve stále trvají na zachování celibátu? 
Není to v dnešní době přežitek, a proč odmítají jmenovat ženy jako kněží? Není to 
diskriminace?“ 
-------------------- 
odpověď: Děkuji Hance. Krásná otázka, nevím, jestli bude krásná odpověď. Některé 
církve stále trvají na zachování celibátu a v těch církvích to tak vře a ti kolegové 
velmi často říkají, jak tím trpí. Na druhou stranu někteří to umí a já bych byl pro to, 
aby to bylo dobrovolné. Proč to není dobrovolné teď a hned, to úplně nevím, ale jsem 
přesvědčen, že to je otázka času, kdy tato záležitost padne opět do dobrovolnosti, 
jako to kdysi bývalo. I v oné církvi pod Římem to nebylo vždycky takto. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Má to nějaký věcný základ, který pomáhá práci církve a nebo, proč to vlastně je? 
 
Daniel KVASNIČKA, farář Církve bratrské v Říčanech 
-------------------- 
Víte, já jsem ženatý a mám 4 děti a velmi zřetelně vím, jak velmi mi pomůže, že jsem 
ženatý, že mám manželku, která mne má ráda a že mám děti kolem sebe. Je to 
zázemí a v některých těch chvílích, když jsem řekl 65 %, já vím, kam můžu jít. Ale 
zase chápu ty, kteří nemají děti a jsou chvíle, kdy celá jejich práce by byla téměř 
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nemožná nebo by ty děti a ta manželka velmi trpěla, kdyby měly unést tolik práce. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Totéž, co u celibátu? Taky to jednou přijde, že to bude jinak? 
 
Daniel KVASNIČKA, farář Církve bratrské v Říčanech 
-------------------- 
Já si myslím, že když má žena co říci, když má žena čím posloužit, tak proč ne? Mně 
by to vůbec nevadilo. Já ten problém nemám a je to otázkou času, v některých 
církvích to už samozřejmě je. 
 
 
 
Dne 10. 3. byla hostem (případně hostkou) Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender 
Studies. Moderátor na úvod konstatuje: 
„Ženy jsou na tom u nás v mnoha ohledech hůř, než na tom jsou muži, hlásí to 
zpráva Světového ekonomického fóra. Tak třeba politika. V míře zastoupení obou 
pohlaví v politice je Česko na 79. místě žebříčku, v postavení na trhu práce na 95. 
dokonce a ženy u nás za stejnou práci berou o 23 % míň, anebo jinak, aby si 
vydělaly stejně jako muži, tak by musely pracovat 15 měsíců v průměru samozřejmě. 
Co s tím? Jaká jsou řešení? Tak třeba kvóty? V Hyde Parku si o rovných 
příležitostech můžete popovídat s ředitelkou Gender Studies Helenou Skálovou. 
Dobrý večer. Paní ředitelko, dobrý večer, vítejte v Hyde Parku, děkuju, že jste přišla 
za našimi diváky. 
 
Několik vyjádření hosta (hostky) pořadu: 
 
Cítila bych se pohodlněji v tom být hostem, protože vím, že to slovo je zavedenější a 
tu kontroverzi vnímám také, samozřejmě, každopádně vnímám i to, že to, jak funguje 
jazyk, tak často ženy zneviditelňuje, že čeština je jazyk bohatý, používá ženský i 
mužský rod téměř ve všech situacích, rozhodně máme asi ekvivalenty pro všechna 
povolání, pro všechny situace, do kterých se ženy i muži mohou dostávat, pro 
všechny společenské role, některé mohou budit třeba úsměv, třeba pro moje rodiče 
je celkem nepříjemné slovo občanka, která v nich evokuje ten občanský průkaz, ale 
nikoliv ženu občanku, mně třeba už občanka přijde úplně normální. S hostkou, to 
osobně, jak už jsem řekla, vnímám trochu jako kontroverzi, každopádně věřím tomu, 
že časem se to usadí a kontroverzní to být přestane. 
 
Určitě se to dá, dá zjednodušit. Pokud bych to měla vztáhnout k hlavnímu tématu 
dnešního večera, kterým jsou rovné příležitosti, tak pro mě osobně a myslím si, že i 
takovým light motivem v českém ženském hnutí je to, že nám jde o rovné šance, že 
tady jde o sociální spravedlnost, jde tady o rovné příležitosti, na startu, nikoli ve 
výsledku, to je důležité říct, k tomu se asi nejspíš dostaneme i pokud bude řeč o těch 
kvótách a, jak se říká, jak praví klasik, tak feminismus je radikální názor, že i žena je 
člověk a ten názor já sdílím a ano, jsem feministka. 
 
To, že já se třeba rozhodnu, že chci být profesně aktivní ženou, že si chci budovat 
kariéru, může často narazit právě na to vnější prostředí, nikoliv na ty zákonné limity, 
ale na to reálné chování, na předsudky třeba například zaměstnavatelů, pokud mám 
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být úplně konkrétní, tak je dokladováno čísly, že prostě ženy čelí znevýhodnění na 
pracovním trhu právě třeba v přístupu k zaměstnání, v kariérním postupu, jak už bylo 
řečeno, jsou platově znevýhodněné a tohle to jsou všechno bariéry, které jako žena 
vnímám a které jsou i otázkou toho ženského hnutí. 
 
Samozřejmě, že podporujeme muže, protože feminismus, genderová studia, ostatně 
i rovné příležitosti prostě z toho titulu, že jsou rovné a že by měly nastolovat 
spravedlnost, tak vlastně hledají tu nebo chtějí vlastně narovnat ty podmínky jak pro 
ženy, tak pro muže, protože vlastně genderové stereotypy a předsudky vlastně 
negativně dopadají jak na muže, tak na ženy, na každé v trochu jiné oblasti, ale 
přesto i na muže dopadají negativně. 
 
Dobře nastavená kvóta funguje tak, že pokud se do toho nejužšího kola dostane 
kandidát a kandidátka, kteří budou stejně dobře naplňovat ty kvalifikační předpoklady 
a buďto je to tedy feminizovaný kolektiv, tak bude upřednostněn muž tak, aby 
vyrovnal to zastoupení těch mužů. Je-li to kolektiv, ve kterém převažují muži, bude 
upřednostněna žena právě proto, aby ten kolektiv pomohla diverzifikovat vlastně tou 
svojí přítomností. Takže tady ta situace by nastat neměla. 
 
 
Dne 10. 2. byl hostem ředitel pražské záchranné služby a během rozhovoru 
zmínil i výhody některých starších lékařů (seniorů) oproti mladším. 
Zdeněk SCHWARZ, ředitel, ZZS hl. m. Prahy, senátor /nez./ 
-------------------- 
Ano, ano. Ono je jedno, jestli kmenové nebo ty brigádníky, kteří k nám chodí také, 
vemte si, že v celé republice záchranky stojí na výpomoci lékařů z nemocnic. My v 
Praze jsme na tom o něco lépe, my ten poměr máme výrazně jiný, my máme více 
kmenových lékařů, těch brigádníků máme méně než v jiných krajích a je to problém 
čím dál tím častější z důvodů, že nefunguje systém vzdělávání. Máme tam jakýsi 
generační propad, není to jenom v odbornosti naší, ale i v jiných oborech, jako je 
třeba chirurgie, tam jsou taky generační propady, takže nejsou noví lékaři, kteří by 
přicházeli. A pak je to problém atomizace medicíny, že ta medicína se tak atomizuje, 
že já si pamatuju, když jsem nastupoval před 25 lety, tak na chirurgii byli zkušený 
chirurgové, který odporovali téměř vše, kdežto dneska máte chirurga, který dělá 
jenom břicho, jinej dělá jenom něco jiného, jiný se zase specializuje na tohle, ale to 
komplexní málokdo dneska jakoby umí a to si myslím, že je i problém, proč nejsou 
lékaři na záchranku, že málokterý lékař umí jakoby celou medicínu, všechny obory a 
ještě k tomu tu akutní medicínu a je ochoten pracovat v tom prostředí, v kterém 
záchranná služba je. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
No, a to je chyba vzdělávání? Není to prostě tak, že mladí lidé, kteří chtějí být lékaři, 
tak. 
 
Zdeněk SCHWARZ, ředitel, ZZS hl. m. Prahy, senátor /nez./ 
-------------------- 
Chtějí mít více pohodlí. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
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-------------------- 
Apriori nejdou studovat, řeknu to zjednodušeně, to, aby uměli všechno a mohli dělat 
na záchrance? Tak radši rovnou hledají specializaci. 
 
 
 
Dne 3. 3. zmiňuje v rozhovoru host Kamil FILA, filmový publicista, své výhrady 
k seriálu Sanitka II, týkající se zobrazení menšin. 
-------------------- 
Velmi stručně. Prostě já, moje hlavní chyba byla to, že jsem se soustředil jenom na 
jednu věc, že jsem vlastně jako kritizoval stereotyp zobrazení Romů a muslimů v tom 
seriálu, ale pointa seriálu je stereotypní kompletně. On je prostě jako hrozně 
nerealisticky natočenej, jako opravdu jako velmi špatně. Je to šmíra podle mě. ( …) 
Prostě podle mě tam, že v tu chvíli, kdy samozřejmě jako zobrazujete stereotypně tu 
majoritní část společnosti, a to nevadí tolik, jako když zobrazujete tu, která je 
minoritní a vytváříte o ní nějaký démonizující obraz a nedáváte tý minoritě šanci, aby 
působili jako živý postavy, jo, pokud prostě někdo je jenom násilník, jenom vrah, tak 
to působí děsivě, ale jako, já říkám znovu, prostě představte, že takhle by byl 
natočenej nějakej film zahraniční, tak to prostě působí šíleně. Já nejsem proti tomu, 
aby se netočilo o kriminalitě a prostě o jako, řekněme, i jako nějakých jako rasových 
tenzích nebo prostě kulturních střetech, jo, já jsem schválně dával třeba příklad 
seriálu The /nesrozumitelné/, to je naprosto vynikající seriál prostě z prostředí 
drogovýho z předměstí, kde prostě, přesně jako jsou právě, jak se ukazuje, jak 
funguje černošská komunita, prodej drog, je to asi děsivá záležitost a ten, a není to 
rasistická věc, protože vy máte pocit, že ty postavy chápete, se vidíte jako nějakou 
jejich zoufalost, já nevím, prostě jako nějakou bezvýchodnost, zkušenost, zároveň 
jakoby i, jako lidský individuální chyby, nejenom prostě, že za to může někdo jiný, 
společnost, systém a tak dále, je to zase hrozně komplexní, to ta Sanitka vůbec, 
vůbec není jako v ničem, jo. Já to nechci rozebírat donekonečna, ale jako prostě 
podle mě, tam nejde o to, že se ubližuje menšinám, ale prostě podle mě je to špatně 
proto, jak jsem říkal na začátku tu definici umění, že vás to ničím neobohatí, vám to 
jenom, vy můžete mít nějakej předsudek a ten předsudek se vám potvrdí, potvrzení 
předsudku není uměleckej, výsledek uměleckýho díla. Umělecký díl vám vysvětlí, jak 
vznikají předsudky, proč je máte, že jsou v něčem oprávněný, v něčem neoprávněný 
a že v sobě máte jakoby nějakej komplexní dojem. To je umění. Tohle to ten seriál 
nenaplňuje ani v ničem, ani v základně. 
 
 
 
Dne 5. 3. byl hostem Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejné ochránkyně práv, 
čelí mj. dotazu, že v minulosti výrazně kritizoval Romy: 
-------------------- 
Já, prosím, nekritizuji, já jsem řadu Romů zastupoval jako advokát, psal jsem pro ně 
příručky, školil jsem jejich aktivisty, pokud jde o bytovou problematiku, čili tady v tom 
případě není, ale já prostě odmítám přijmout kritiku českého národa, že je rasistický 
jen pro to, že si některý lidé stěžují, že se nemůžou v noci vyspat. Prosím vás. Tohle 
to já jsem řekl ve sněmovně a na tomhle já si tedy stojím. Přece není možné, jestliže 
na tom sídlišti je s odpuštěním bordel, jestliže se hází odpadky z okna a lidem se to 
nelíbí, říct, že jsou, že jsou rasisté, takovýto, takový ten, takový to dělání toho 
dlouhého nosu, jak někteří aktivisté nebo i politici dělají na ty obyčejné lidi: "Vy 
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neumíte žít ve svobodě, neumíte se chovat, neumíte si řádně zvolit, že jo, politické 
strany, jste rasisté xenofobní," to přece není pravda a to bychom měli odmítnout. 
Lidé mají, i ta většina má přece nějaká práva a já si myslím, že ta práva mají vybrána 
adekvátně, že každý má svoje práva plnit, mají se také ty práva od každého 
požadovat v míře, která je samozřejmě možná, ale obviňovat někoho jenom z 
rasismu proto, že chce pořádek na sídlišti, že chce, aby s ním bylo zacházeno stejně 
jako s tím druhým nebo obráceně, aby s tím druhým bylo zacházeno stejně jako s 
ním, to není ani rasismus, ani nic proti Romům Já jsem to vždycky zásadně odmítl. 
Já jsem bral zpátky jinou věc na Facebooku, já jsem takový facebookový pisatel, tak 
tam se objevila zpráva, že Romové, to je ten děčínský případ, kdy zmlátili nějaké ty 
manžele, které šli, já jsem tam napsal: "To bude zase výkřiků o rasismu," že jo. No, 
tak to je taková hloupá poznámka, to jsem si mohl odpustit, to jsem vzal zpátky, ale 
já odmítám, odmítám obviňovat český národ z rasismu jenom proto, že si přeje 
pořádek a rovné zacházení i s většinou /nesrozumitelné/. 
 
 
 
Dne 3. 2. byl hostem Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí 
Úsvit, hojně hovoří o menšinách, přistěhovalectví apod. 
Např.: 
Zaprvý není to náš zákaz imigrace, je to návrh na to, a já si myslím, že je velmi 
správnej, abysme upravili legislativně možnosti v uvozovkách totální, jak bych to řekl, 
když úprava toho, když někdo se přistěhuje do nějaké země, by měla mít nějaká 
pravidla a ta pravidla by měla znít asi zhruba tak, že může se přistěhovat každý 
kdykoliv kamkoliv, ale na to, aby získal občanství, by nemělo stačit jenom to, že tam 
žije 6 měsíců nebo 5 let. 
 
Rozhodně se bavíme o tom, že lidi, kteří nedodržují zákon, tak by ho měli dodržovat, 
tak tam by měla platit jasná rychlost legislativy i justice i práva, že když něco 
spáchám, bílej, černej, modrej, dobrý, jdu, zaplatím pokutu nebo jdu sedět nebo nesu 
nějakou odpovědnost, to je vše. Pokud naopak zase třeba, bavíme se, když se o tom 
bavíme, tak samozřejmě navrhujeme nějaké zákony a principy, které by pomáhaly, 
zase jako ta prevence, to jsme se bavili o těch Afričanech, tak ano, je mi naprosto 
jasný, že tady jsou přece spousta, je tady spousta lidí, který odmalička už jsou, už 
spějí k té problémovosti. Jestliže někdo ve 4 letech se nenaučí česky a nemá, jeho 
rodiče nemají peníze nebo nemají na to, aby mohl chodit do nějaký školky, aby byl 
mezi normálníma lidma, aby se, aby četl knížky, sledoval nějaký třeba edukativní 
pořady v České televizi, no, tak, holt těm musíme pomoct, tak tady stát systémově by 
měl zajistit, myslím, že to funguje na Slovensku dneska, jednak povinná školka, ale 
opravdu povinná školka od 5 let, zdarma obědy pro sociálně slabý, na Slovensku to 
je jenom teda pro, dokonce plošně, ale my bysme byli třeba pro to, aby od 4 let už 
děti sociálně slabých měly zaprvé zdarma školku včetně veškerejch služeb k tomu, 
aby se naučily, protože já tomu rozumím, když to dítě z rodiny, která neumí pořádně 
česky, má jiný myšlenkový a duševní hodnoty a je vychovávaný jenom tou rodinou a 
přijde do tý školy a vlastně neumí pořádně ani mluvit. 
 
Ano, ale přece my nechceme, aby ti imigranti kopali příkopy. Naopak, jestliže sem 
přijde imigrant, který je vzdělanej, tak já bych chtěl, aby sem chodili špičkoví 
odborníci, profesně zdatní lidé z celé planety a naopak pozdvihovali úroveň České 
republiky, to chceme. Ale druhá stránka věci je ta, a tady jsme se bavili zase o těch v 
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uvozovkách nepřizpůsobivých, ale já bych to přesunul na ty lidi méněpříjmové. 
Nemůžeme si přece dovolit imigraci lidí, kteří skutečně jsou jenom ekonomičtí 
imigranti a jenom hledají práci za levné peníze a bohužel berou práci lidem, kteří u 
nás ji nemají, jo, nelze, když se vrátím zpět. 
 
 
 
Dne 18. 3. byl hostem Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO, 
se vyjadřuje mj. k otázce zaměstnání cizinců v ČR: 
Tak, na webu se ptá Bedřich Maleš: "Myslíte, že je opravdu v možnostech státu 
razantně snížit nezaměstnanost? Jak? Co třeba právně nenapadnutelné způsoby, 
jak se rozloučit s gastarbeitery? Bylo by v takovém případě možné Čechy nutit do 
takto uvolněných pozic? Speciálně ty nepřizpůsobivé?" Ptá se Bedřich Maleš. 
 
Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO 
-------------------- 
Ta důležitá zpráva v tomto případě je, že nikdo nemůže být nucen do žádné práce. 
To tady bylo a bylo to velmi nepříjemné, a taky jedno, byl to jeden z důvodů, proč 
tady byla v roce 89 revoluce. Co se týká gastarbeiterů, jedna věc je, kdo tady pracuje 
legálně. Můžeme je takto nazývat, ale druhá strana je, kdo je tedy nelegálně. V tom 
případě je tady policie, jsou tady speciální složky, které by toto měly zjišťovat, a ty lidi 
podle zákona z České republiky buďto, buďto vykázat ty, kteří jim to poskytli, tak 
patřičně ocenit. Teď to  myslím v tom samozřejmě pejorativním slova smyslu. 
 
 
 
Dne 6. 3. byl hostem psycholog a sexuolog, vyjádřil se i k otázce akcí 
homosexuálů:  
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
A váš názor na tyto akce typu Prague Pride? Jestliže lidé příslušející k různým 
sexuálním menšinám mají hlavní ambici být jako jiní, jako ostatní, proč mají potřebu 
se takto prezentovat jinak než většinová společnost? 
 
Petr WEISS, psycholog, sexuolog 
-------------------- 
Myslím si, že to může být, alespoň částečně, reakce na ty dlouhé roky, kdy byly, kdy 
byly vlastně i diskriminováni, i zákonně dokonce a společensky určitě a nemohli se 
projevovat úplně volně, tak možná je to trochu přehnané do druhého extrému, já 
nejsem přívržencem příliš takových akcí, kde, kde je to spíš karikatura než tedy 
skutečně ta hrdost, kterou by to mělo vyjadřovat, ale na druhou stranu, když může 
být karneval v Riu, tak proč by nemohl být v Praze Prague Pride Parade. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Čili myslíte, že to sexuálním menšinámspíš škodí, že je to spíš karikuje, než že by 
jejich sebeuvědomění to prospívalo? 
 
Petr WEISS, psycholog, sexuolog 
-------------------- 
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Tak možná, možná pomáhá to jiným homosexuálům v tom, aby viděli, že se nemusí 
za to stydět, že jsou gayové a lesby, že jsou i takoví zkrátka, kteří to hrdě dávají na 
odiv, ale samozřejmě jsou i lidé, kterým to bude jistě vadit, protože je to jaksi příliš 
nápadné, příliš, často příliš křiklavé. 
 
 

 
Ekonomika 

 
 
 
Dne 6. 2. byla v rozhovoru o aktivitách podnikatelů zmíněna i pomůcka pro 
osoby se zrakovým postižením.  
Michala HERGETOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Práce je nedostatek a mladé tak čím dál víc láká podnikání. Podle průzkumu 
Universum mezi studenty v 35 zemích světa chce svůj vlastní byznys rozjet už téměř 
každý 10. student. Láká je také podpora speciálních center, která se na rozvoj 
takzvaných startupů zaměřují.  
 
Pavel CYPRICH, redaktor 
-------------------- 
Ztratit se ve městě, nebo třeba jen doma někam založit klíče. Spíš nepříjemnost. Pro 
zrakově postižené to ale může být zásadní problém. Pomoci jim teď může 
jednoduchá aplikace pro chytrý telefon.  
 
Tomáš STANÍK, výkonný ředitel, Remote Assistant 
-------------------- 
Je tam jedno tlačítko, které stlačí a spojí je to buď s kamarádem, nebo s asistenční 
službou.  
 
Pavel CYPRICH, redaktor 
-------------------- 
Tomáš s kolegy mohli projekt rozjet hlavně díky podpoře Centra pro začínající firmy. 
Takových v Česku funguje už více než 15. Vstupenkou je životaschopný byznysplán 
a dobrý produkt. Odměnou několikaměsíční podpora, a to nejen finanční. 
 
 
 
 
Dne 6. 3. v příspěvku o pracovních úrazech je zařazena i zmínka o občanovi se 
zdravotním postižením. 
Michala HERGETOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
V Česku chodí do zaměstnání zhruba 5 milionů lidí. Není ale moc důvodů cítit se tam 
v bezpečí. Jak ukázala předběžná čísla Státního úřadu inspekce práce, téměř 40 
tisíc lidí totiž loni přišlo při výkonu povolání k úrazu. Nejčastěji šlo o pády ze schodů, 
přimáčknutí břemeny, nebo smrtelná zranění ve firemních autech, víc než stovka 
úrazů byla smrtelná. 
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redaktorka 
-------------------- 
Vteřina nepozornosti a následky na celý život. To je případ montéra Leoše Páleníčka, 
který při stavbě haly v Ostravě spadl ze žebříku. Ne vlastní vinou tak skončil na 
invalidním vozíku.  
 
 
 
Dne 12. 2. byla zařazena reportáž o nerovnosti v odměňování mužů a žen. 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Za stejnou práci až o čtvrtinu méně peněz. Taková je aktuální situace českých 
pracujících žen ve srovnání s muži. Vyplývá to z analýzy společnosti Profesia, kterou 
provedla k zítřejšímu Mezinárodnímu dni žen.  
 
redaktor /archivní záběry/ 
-------------------- 
Radost ženám, především důchodkyním, připravilo k Mezinárodnímu dni žen v 
Hradci Králové agitační středisko číslo tři.  
 
Aneta HRONOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Doba chlebíčků a karafiátů už dávno minula. Většina českých žen by ráda od mužů k 
MDŽ dostala zcela jiný dárek - za stejnou práci a kvalifikaci stejné cifry na výplatní 
pásce.  
 
Kateřina JAROŇOVÁ, marketingová ředitelka 
-------------------- 
Ženy berou o 20-30 % méně než muži. Já vidím tři hlavní důvody. Jeden z nich je 
rozdělení pozic a oborů, druhým je, že žena v době, kdy by měla být na vrcholu své 
kariéry, velmi často volí péči o děti a v neposlední řadě ženy si při pohovorech 
řeknou řádově o 23 % méně, než muži. 
 
Aneta HRONOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Uchazečky o zaměstnání se paradoxně nejvíc podceňují u pozic ve vrcholném 
managementu. Tady si říkají průměrně o třetinu míň. Obecně si Češky taky hledají 
hůř placená místa. 
 
Kateřina JAROŇOVÁ, marketingová ředitelka 
-------------------- 
Ženy v životopisech nejčastěji uvádějí, že hledají práci v administrativě. Jedná se o 
polovinu uchazeček. Dále potom v obchodě, což představuje 40 % životopisů, nebo v 
cestovním ruchu 36,7 % životopisů. 
 
Aneta HRONOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Čeští zaměstnavatelé ženám nepomáhají ani tím, že stále šetří se zkrácenými 
úvazky. Těch je u nás téměř nejmíň v Evropě. Zájem by přitom o ně měla víc jak 
třetina žen hledajících práci, hlavně matky s dětmi. Přesto se podle analytiků vyvíjí 
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postavení žen na tuzemském trhu práce relativně příznivě.  
 
Daniel SOUKUP, manažer lidských zdrojů, PwC 
-------------------- 
V rámci zemí OECD se Česká republika umístila na 20. místě. Ten trend je postupné 
zlepšování. Nicméně k těm nejlepším zemím, mezi které patří severské státy a Nový 
Zéland, máme ještě daleko. 
 
Aneta HRONOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Podle analytiků je pozitivní, že neroste nezaměstnanost žen. V lednu jich bylo v 
evidenci úřadů práce 300 tisíc. Aneta Hronová, Česká televize. 
 
 
 
Dne 10. 3. byla hostem Marie BÍLKOVÁ, generální ředitelka Úřadu práce ČR. 
Redaktorka na závěr připomněla tématiku rovnosti mužů a žen ve společnosti.  
-------------------- 
Marie BÍLKOVÁ, generální ředitelka, Úřad práce ČR  
Ano, to by jistě měli a my se velmi snažíme je takto cílit. Problémem je, že ne 
vždycky zaměstnavatelé vědí s dlouhým odstupem, jaká místa budou požadovat, 
abychom jim byli schopni ty lidi připravit, ale větší problém tady v tomto je, že úřad 
práce je jeden subjekt v celé republice a díky zákonu o zadávání veřejných zakázek 
musíme soutěžit všechny rekvalifikace z centrální úrovně, což nám velmi 
znepružňuje tu situaci a oddaluje dobu, kdy my jsme schopni poskytnout rekvalifikaci, 
která je momentálně požadována. 
 
Michaela HERGETOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Dámy, oběma děkuji, že jste přišli zvláště po Hyde Parku věnovaném tomu, kolik žen 
je v nejvyšších funkcích, je vaše účast ukázkou o tom, že to jde. Díky, hezký večer. 

 
 

Dne 21. 3. byl zařazen příspěvek o nezaměstnanosti, je zmíněna otázka seniorů.  
Jana HORKÁ, redaktorka 
-------------------- 
Nejohroženější skupinou jsou nezaměstnaní v předdůchodovém věku. Alarmující je 
situace u lidí ve věku 55 až 59 let. Práci nemají dvě třetiny z nich, převážně se přitom 
jedná o ženy. Většina hledá práci i déle než rok, jako Marie Hauková z Moravy. Ta 
měla nakonec štěstí, dnes pracuje v brněnské přádelně a měsíčně bere 16 tisíc 
hrubého. Její zaměstnavatel je ve vládním programu na podporu zaměstnanosti lidí 
nad 50 let. Proto mu 10 tisíc na její výplatu přispívá stát. 
 
Marie HAUKOVÁ 
-------------------- 
Já jsem hledala práci 15 měsíců. Celý život jsem se motala okolo toho elektra, takže 
tady jsem začínala všechno se učit znovu. Když jsem nastoupila, tak jsem si myslela, 
že se to nikdy nenaučím. 
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Veronika KUBÍČKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Je to tak. Lidé se průměrně dožívají vyššího věku. Dnes je v Česku 44 % těch, kteří 
ekonomice přinášejí peníze, musí ale v uvozovkách vydělávat nejen na sebe, ale 
zprostředkovaně i na nezaměstnané studenty nebo důchodce. A třeba seniorů je teď 
skoro 2,5 milionu. Jenže demografické křivky ukazují, že v roce 2060 už bude 
důchodcem dokonce každý třetí a právě to byl zásadní argument všech vlád pro 
zvyšování hranice pro odchod do důchodu. ( … ) Pro představu, ročníky 1977 by 
měly zamířit do penze v 67 letech. Není ale vyloučené, že se podle současné 
důchodové kalkulačky budou penze počítat i dál a v roce 2012 narozené děti pak 
budou moct práci opustit až ve 73. A pro zaměstnavatele se tím otvírá otázka, jak 
tyto lidi zaměstnat nebo nejlépe propustit. Pro vysoký věk se jich totiž už zbavovat 
nemohou. Někteří je k odchodu do penze motivují finančně, často i desítkami tisíc. 
Jinak naopak zkušené manažery nechtějí pustit ani v 70. 
 
 
 
Dne 4. 2. byl zařazen rozhovor na téma obchodní sítě v ČR, zmíněni cizinci, 
konkrétně Vietnamci. 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Když se řekne večerka, tak skoro logicky naskočí vietnamská večerka. Máme čísla, 
kolik jich vlastně v Česku funguje a platí ta vazba, že hodně večerek je 
vietnamských?  
 
Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Máš pravdu. Když se podíváme na obchody s dlouhou otevírací dobou, tak mezi nimi 
mají jednoznačně převahu ty, které vedou vietnamští prodejci. Podle posledních čísel 
je vietnamských večerek zhruba 2300 a v takovýchto obchodech často pracuje i celá 
rodina.  
 
Hal Long LUONG, Daily Fresh Stores 
-------------------- 
My jako Vietnamci komunitě, tak jsme velmi pracovití, pracujeme od rána do večera a 
že máme jiný přístup k zákazníkům než řetězci. 
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Ano, tak přístup k zákazníkům je asi jiný. Co přístup k placení daní? Daňové úniky?  
 
Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Často se o nich mluví v souvislosti s vietnamskými prodejci, ale nejsou to pouze 
vietnamští prodejci. Dalo by se říci, že to jsou obecně podnikatelé, drobní 
podnikatelé. Podle nedávné analýzy Svazu obchodu a cestovního ruchu odvádějí na 
daních jen 30 %, tedy zhruba jednu třetinu toho, co by skutečně měli. V samotném 
obchodě je pak situace ještě horší. Pesimistické odhady mluví dokonce o 10 %. Nová 
vláda to chce ale změnit.  
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David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Proč jsou vietnamští prodejci tak populární, nebo tak hodně zastoupeni mezi prodejci 
ve večerkách? Je to kulturní dispozice, nebo proč opravdu jedna menšina, která čítá 
dejme tomu několik desítek tisíc lidí, má tak nepoměrné zastoupení v jednom velice 
specifickém segmentu maloobchodu?  
 
Zdeněk JURAČKA, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
-------------------- 
Já nevím, jestli je to kulturní dispozice, ale je to určitě dispozice pro obchodování. 
Ona většina těch vietnamských lidí, který do toho obchodu jdou, jsou rozený 
obchodníci. Oni jsou ochotný, jsou přívětiví, jak se říká, dělají od nevidím do nevidím. 
A pro toho zákazníka by nechali duši. To je taková ta kladná stránka toho jejich 
obchodu, který se, kterým se těžko konkuruje, zejména tou otvírací dobou a tou 
obětavostí těch lidí, který v tom obchodě z té vietnamské strany pracují. Je to pravda, 
jak říkáte.  
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Jsou vlastně vietnamští obchodníci členové vašeho svazu, máte s nimi kontakty, 
nebo tato komunita se organizuje sama, separátně, autonomně?  
 
Zdeněk JURAČKA, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
-------------------- 
Bohužel ne, jako přesto, že jsme je zvali, právě abychom diskutovali takové ty věci, 
které jsou, nejsou 100% potvrzené, kolik Vietnamců odvádí daně, kolik neodvádí 
daně, protože oni stejné problémy jsou v jinejch složkách maloobchodu, takže jsme 
je zvali do Svazu obchodu. Teďkom to snad vypadá už na jednání, že by teda 
vstoupili a bylo by to lepší, kdybychom na půdě Svazu obchodu diskutovali o těch 
problémech toho maloobchodu v Český republice. ( … ) Vietnamci, který vystudovali 
Vysokou školu ekonomickou, výborným studiem, dneska jsou výborný obchodníci, 
dělají specializace, jo, takže všechna čest.  
 
 
 
Dne 28. 2. byla hostem Jaroslava REZLEROVÁ, generální ředitelka Manpower, 
došlo i na charakteristiku Asiatů: 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Jací šéfové jsou Korejci nebo Jihokorejci? 
 
Jaroslava REZLEROVÁ, generální ředitelka Manpower 
-------------------- 
To se ptáte asi někoho ne úplně pravého. 
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Vy to víte, akorát to možná nemůžete říct, protože máte třeba klienty mezi nimi. 
 
Jaroslava REZLEROVÁ, generální ředitelka Manpower 
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-------------------- 
Naprosto jednoznačně řekla bych, že ta kultura je hodně odlišná od české nebo 
vůbec evropské a že zaměstnanci se s tím buď musí smířit anebo ne. 
 
 
 
Dne 4. 2. byl zařazen příspěvek na téma aktivní stáří. 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Aktivní důchod. To je poněkud vyprázdněný slogan. Ale jsou tu exaktní čísla, která 
ukazují, že senioři začínají hrát významnou ekonomickou roli. Přibývá těch, kteří dál 
pracují, nebo si přivydělávají. Loni to bylo přes 145 tisíc lidí. O 15 lidí víc než v roce 
2010. Další se zase naplno pouštějí do aktivit, které jim dnešní doba nabízí, nebo na 
které dřív neměli tolik času.  
 
Miloš MINAŘÍK, redaktor 
-------------------- 
Důchodem nic nekončí. Heslo, které razí stále víc seniorů. Tradiční houbaření, 
křížovky a zahrádky zůstávají. K tomu ale přibylo cvičení, umělecké kurzy nebo 
cestování. To si teď naplno užívá třeba pan Rudolf Haťka. Sicílii už viděl. Letos má 
vyhlídnuté Španělsko.  
 
Rudolf HAŤKA 
-------------------- 
Teď jezdím s přítelkyní, která je takový blázen jako já. 
 
Miloš MINAŘÍK, redaktor 
-------------------- 
Cestovní kanceláře už jsou na starší cestovatele připraveny. Řada z nich jim nabízí 
speciální programy. Nejčastěji od 55 let. 
 
osoba 
-------------------- 
Upřednostňujete památky, gastronomii, koupání?  
 
osoba 
-------------------- 
Ne, ne, manžel spíš teda koupání ... 
 
Miloš MINAŘÍK, redaktor 
-------------------- 
Ani doma se ale senioři nenudí. Čím dál víc z nich si tyká s novou technikou, surfují 
na Internetu, chatují na sociálních sítích, volají s chytrými telefony, nebo tablety. 
 
Petr VIKTORA, partner v oddělení ICT poradenství, Deloitte 
-------------------- 
Je to segment zákaznický, který očekáváme, že v nejbližším roce poroste nejrychleji. 
Ten nárůst představuje zhruba 25% meziroční navýšení.  
 
Ludmila JŮZOVÁ 
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-------------------- 
Děti odkládají to, co už není tak úplně uptade, tak i babička nebo maminka dostane 
něco, co bylo před tím v kapse synka. Bohužel k tomu vždycky nedostanu přesné 
informace, nedostanu třeba návod. Dostanu jenom radu: Najdi si to na Internetu a 
nebo zkoušej.  
 
Miloš MINAŘÍK, redaktor 
-------------------- 
Roste i další početná skupina - studující důchodci. Loni jich bylo už přes 40 tisíc. 
Navíc než 20 tuzemských univerzitách třetího věku. Nejvíc kurzů nabízí pražská VŠE 
nebo Univerzita Palackého v Olomouci. Miloš Minařík, Česká televize.  
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Analytik, politolog Petr Robejšek je naším hostem. Já vás zdravím.  
 
Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 
-------------------- 
Dobrý večer. 
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Vy shodou okolností přednášíte pro seniory. Jaké je to publikum?  
 
Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 
-------------------- 
Tak ty seniory, který budu přednášet ještě neznám, ale počítám, jestli jsou takoví, 
jako ti, které znám, tak to bude velmi zajímavé. Publikum, publikum, které chce 
vědět, které už samo hodně ví a plete se i do toho, co jim je předkládáno. Nenechá si 
prostě všecko líbit. A to je publikum, které mi nejvíc sedí.  
 
 
 
Dne 11. 3. byl zařazen příspěvek o práci tzv. načerno, v jehož rámci byli 
zmíněni cizinci.  
Michala HERGETOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Miliardy korun unikají každý rok státu kvůli lidem pracujícím načerno. Nelegální 
pracovníky nebo daňové úniky hledají třeba celníci. Dnes úřadovali na jedné pražské 
stavbě. Ze šedesátky kontrolovaných cizinců nemělo 10 pracovní smlouvu a 6 
pracovní povolení. Dalších 30 zaměstnavatelé neohlásili úřadům práce, což je ze 
zákona nutné. 
 
Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Sedm vozů s majáky a zhruba třicítka celníků. Kromě nezbytných vest s označením 
mají i tentokrát helmy. Jejich cílem je totiž tato stavba v pražských Strašnicích. Každý 
ví, kdy má stát, co má hlídat. Kontrole neunikne nikdo i díky tomu, že z této jámy je 
jen pár východů. 
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Roman HAVELKA, vedoucí odboru 
-------------------- 
Kontrola takového stanoviště jako je tady, je pro celní správu jednodušší. Nemůžou 
se nám rozprchnout nikam. 
 
 
Hana VORLÍČKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Celníci chtějí vidět pracovní povolení, pas a pracovní smlouvu. Zaměstnavatel pak 
musí doložit i to, že cizince, které na práci najímá, nahlásil na úřad práce. To je často 
ale problém a ukazuje se to i na této stavbě. 39 z celkem 62 cizinců nahlášeno není. 
 
Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Opozice teď varuje před tím, že práci načerno může ještě zvednout plán současné 
vlády na růst minimální mzdy. 
 
 
 
Dne 27. 3. byl zařazen příspěvek o podvodech namířených na seniory.  
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Prodejní akce, kde se nabízí seniorům zázračné hrnce, nebo spíše zázračně 
předražené hrnce, to je podvod, který už je docela známý. Teď je tu ale nový trik. 
Penzisté dostávají upozornění, že jim byl doručen na poštu balík a dopředu musí 
nevyžádanou zásilku zaplatit. 
 
Michaela POLÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Pan Alois Nábělek z Vysokého Mýta chodí vybírat schránku každý den. To, co v ní 
našel nedávno, mu ale radost neudělalo. Žlutý formulář sděloval, že na něj čeká 
jakýsi balík, za který ale musí dopředu zaplatit. Přitom si vůbec nic neobjednal.  
 
 
 
 

Události, komentáře 
 
 
 
Dne 3.2. byla zařazena reportáž o poplatcích v nemocnici. Zmínění jsou i lidé 
s mentálním postižením. 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Dobře. Ale my se nebavíme přece jen o tom poplatku za, za jídlo v nemocnici nebo 
postel. 
 
Bohuslav SVOBODA, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru /ODS/ 
-------------------- 
A ten problém, ten problém ... pojďme to postavit trošičku jinak. Ten problém není tak 
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nebo je problémem i velkých nemocnic, ale ty mají nějaké rezervy a mají nějakou 
možnost vydělávat peníze. Malé nemocnice... 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pardon, pane poslanče, vydržte. Řekněte mi, řekněte mi... 
 
Bohuslav SVOBODA, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru /ODS/ 
-------------------- 
...hospice, dětský psychiatrie, mentálně postižení nemají žádný jiný příjem, kromě 
toho, že mají nějaké peníze za léky, což je vlastně reprodukce peněz, které za ty léky 
vydají, a oni v okamžiku, kdy ho nebudou mít, tak ty skutečně sahají na dno a 
nezbyde jim nic jiného, než tu péči zásadním, ale zásadním způsobem zhoršit. A to 
je ta nejslabší skupina, kterou máme. 
 
 
 
Dne 26. 3. je zařazena informace o navrácení významného rituálního předmětu 
židovské víry z USA do Čech. 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Do Prahy se skoro po 60 letech vrátil ztracený židovský rituální předmět - opona ze 
synagogy z poloviny 19. století. Vůbec poprvé se tak Židovskému muzeu podařilo 
dostat zpět svou památku. 
 
Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka 
Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 
redaktorka 
-------------------- 
Přes 2 metry vysoký vyšívaný hedvábný brokát a samet. I když není v dokonalém 
stavu, pro Židovské muzeum je návrat téhle textilie prvním úspěchem. Po ztracených 
předmětech tu pátrají léta. 
 
 
 
Dne 25.3. v rozhovoru o nekorektním vyjádření ministryně Válkové bylo 
zmíněno v kontextu 2.sv.války obecně židovské obyvatelstvo.  
Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ se omluvila za výrok o 
tom, že v protektorátu se nic tak hrozného nedělo 
-------------------- 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
My se k tomu dostaneme. Tak, my se dostaneme k těm zákonům, o tom se budeme 
bavit. Mě by zajímalo, co říkáte na tu omluvu, která ovšem zároveň od paní 
ministryně jaksi míří do vašich řad? 
 
Marek BENDA, poslanec /ODS/ 
-------------------- 
Tak já jsem bohužel omluvu úplně neslyšel. Kdyby paní ministryně řekla, ano, tahle, 
tuhle větu jsem řekla chybně, tak řeknu dobrý, stalo se. To, co zaznělo dneska ve 
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sněmovně o teritorialitě a o teritoriích, já jsem fakt chvilkama přemýšlel, jestli se 
bavíme víc o soudních exekutorech nebo o druhé světové válce. Jako ten výrok byl 
původně řečen v souvislosti s poválečným odsunem Němců a s výrokem o tom, že 
se v protektorátu tak moc nedělo, a to je opravdu jako podle mě neudržitelné, 
neudržitelné. Když bychom zapomněli na všechny oběti z řad českého obyvatelstva, 
tak neudržitelné minimálně k židovskému obyvatelstvu. A tohle jsme jako přece 
opakovaně s těmi Němci diskutovali, že ano, co se stalo po válce, byly tam chyby, 
ale vy jste si začali. 
 
 
 
Dne 12. 2. v příspěvku o vývoji plakátu byl zmíněn i ženský prvek: 
Jaroslav ANDĚL, kurátor, Centrum současného umění DOX 
-------------------- 
Je tu německý plakát, který varuje před invazí spojenců, americký, který v podstatě 
říká tutéž story.  
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Za druhé světové války propagovala pomoc ve výrobě. Dnes je žena v červeném 
šátku oblíbeným motivem. Objevuje se i třeba na kalendářích nebo cukrovinkách. 
Původní plakát vznikl v Michiganu. Podle fotografie teprve 17leté nýtařky Geraldine 
Hoffové. O deset let později si ho přivlastnily feministky, teď reklama. 
 
 
 
Dne 27. 2. v rozhovoru o tom, jak děti čtou, je zmíněna i otázka rozdílu mezi 
pohlavími. 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Tam v té reportáži také zaznělo ta genderová nevyváženost, to znamená, že když čte 
otec, tak to dítě, speciálně ten syn, pak jaksi lépe čte, čím to je? 
Vít RICHTER, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR: 
Nějaké konkrétní vysvětlení pro to není, ono na celém světě v současné době je to 
tak, že ženy čtou o něco více než muži, ale Česká republika je typická tím, že ten 
rozdíl je veliký. Nejen u dětí, ale i u dospělých, a to vysvětlení moc neznáme. Jeden z 
důvodů může být třeba to, že dneska z hlediska těch dětí je to čtení vnímáno něco 
jako ženská záležitost, protože když je dítě malé, tak čte maminka, pak jde do školky, 
tam čte paní učitelka, pak jde do školy, tam čte taky paní učitelka, a pak přijde 
nakonec do knihovny a tam čte paní knihovnice, takže možná že pro ty hochy to není 
tak atraktivní. 
 
 
 
Dne 28.2. bylo tématem jednoho rozhovoru předepsané vzdělání ve školství, 
s jistou obavou host specifikoval skupinu žen. 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Dobrá, jsou to tři lidé, ti neuvažují, že si dodělají to vzdělání? 
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Jan KORDA, prezident Asociace profese učitelství 
-------------------- 
Tak samozřejmě uvažují, jo. Je to otázka, jestli najdeme na fakultě takový kurz, který 
jim bude vyhovovat, protože jsou to třeba učitelé, kteří už mají bakalářský studium, 
mají titul bakaláře a nechtějí studovat na prvním stupni celých pět let a potřebují 
pouze dodělat určitou specializaci, takže určitě uvažují a já si myslím, že kvalitní 
učitel znamená učitel, který se stále vzdělává i potom, když má titul Mgr. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pane Dobšíku, já vím, že vy souhlasíte s tím, že by ti učitelé měli tu zkoušku mít. 
Když jsme tady byli naposled spolu, tak jste říkal ten argument například, že lékař 
také jaksi neléčí bez toho, aniž by měl vzdělání. Přesto, neměl by jaksi toto, co 
například říká pan ředitel, neměl by být ten důvod, aby tito lidé měli udělenou 
výjimku? 
 
František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků škol 
-------------------- 
Nevím, jaká je věková struktura těch paní kolegyň, kterých se to týká, protože 
předpokládám, že jsou to paní učitelky. A ten zákon je tady v platnosti 10 let a pokud 
tedy učí nějakou dobu a mohli by si tu nebo případně tu aprobaci dostudovat, tak 
bych se přimlouval za to, jak říká pan ředitel, že každý učitel by měl na sobě pracovat 
a to, co vyžaduje dikce zákona, to vzdělání si doplnit. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pane řediteli, můžeme odpovědět na otázku, jak jsou s věkovou strukturou tito učitelé 
na tom? 
 
Jan KORDA, prezident Asociace profese učitelství 
-------------------- 
Ježíš, tak to já ... jsou to spíš střední věk, já nebudu nikoho se dotýkat, ale má 
pravdu pan Dobšík, jsou to ženy … 
 
 
 
Dne 13. 2. hovořili hosté ve studiu mj. na téma rozdílu mezd mezi muži a 
ženami v rámci ČR.  
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pardon, pane místopředsedo, já vám to zařadím tu otázku do kontextu. Jestliže 
dostupné údaje říkají, že Česká republika patří mezi 5 zemí Evropské unie, kde je 
největší rozdíl na tom jednom pracovním místě mezi platem muže a stejně 
kvalifikované ženy. A že ten rozdíl dělá průměrně zhruba pětinu toho platu, no tak se 
ptám, jak docílit jiného stavu? 
 
Václav PÍCL, 1. místopředseda ČMKOS 
-------------------- 
Já jsem odpovídal v tom smyslu, že o to usilujeme také, aby tady došlo ke srovnání 
právě v oblasti odměňování. 
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Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Já znovu opakuji, že to vím a ptám se, jak to udělat? 
 
Václav PÍCL, 1. místopředseda ČMKOS 
-------------------- 
No určitě je to v kontrole, kterou, kterou provádíme nejenom my v rámci toho, že se 
snažíme v kolektivních smlouvách zajistit to, aby to odměňování bylo rovnoprávné, 
ale je to i oblast tedy kontroly z úřadu práce. 
 
 
 
Dne 14. 2. byl zařazen rozhovor s fotografkou, zmíněna homosexuální menšina.  
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Tak uvidíte, co tam bude, až, až spolu domluvíme. Třeba tam bude spousta nabídek 
právě. To vaše téma, homosexualita v Kongu. Jak jste na to přišla? Byl to váš 
spontánní nápad, nebo to byla plánovaná akce? 
 
Jana AŠENBRENNEROVÁ, fotografka 
-------------------- 
To byla, to je vlastně tématika, já teda už jedenáct let žiju v Sant Francisku, kde 
vlastně tadyhleta komunita homosexuální je ne menšinou ale většinou a myslím si, 
že i na základě tohohletoho místa vlastně mýho pobytu za těch jedenáct let, že tak 
nějak je to vlastně téma, které je mi blízké, nebo se kterým, na které, které jsem 
reportovala, když jsem se vlastně učila žurnalistiku, nebo je to prostě, je to opravdu 
tématika, která je mi blízká. Takže když já potom mám možnost jet na nějakou misi 
nebo cestovat za nějakým příběhem, ať už je jakýkoli, tak mě vždycky vlastně 
zajímá, jaká je ta homosexuální komunita právě v místě, ve kterým, do kterýho se 
chystám, jaká je ta situace tý komunity tadyhle tý. 

 
 
 
Dne 3. 2. byl zařazen rozhovor s Ladislavem MACHALOU, infekcionistou, 
v rámci tématu zmíněna homosexualita. 
-------------------- 
Já bych si dovolil to trošičku zkorigovat. Ono za posledních 10 let každoročně se 
zvyšuje ten počet asi o 10 %. A ty čísla za rok 2013 tomu trendu odpovídají. Ale je to 
samozřejmě celkově největší počet za rok. Já se domnívám, že HIV infekce nebo 
onemocnění AIDS přestalo být strašákem, jak tomu bylo před 20 a více lety. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
To znamená, že jde čistě o v podstatě psychologický přístup k tomu, že prostě před 
20 lety nebo kdo si pamatuje, v 80. letech to prostě byla ohromná hrozba. 
 
Ladislav MACHALA, infekcionista, AIDS centrum, Nemocnice Na Bulovce 
-------------------- 
Ano, ano. 
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Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
A teď už to tak není? 
 
Ladislav MACHALA, infekcionista, AIDS centrum, Nemocnice Na Bulovce 
-------------------- 
Není. Já, typicky když přijde nový pacient a typický nový pacient je mladý muž s 
homosexuální orientací, na HIV infekci se u něj přijde proto, že přišel na 
venerologické oddělení kvůli syfilis nebo jiné pohlavní chorobě a ta diagnoza HIV je 
vlastně taková vedlejší diagnoza, tak on mě informuje o tom, že my určitě už máme 
léky na to, které jsou schopny to vyléčit. A jestliže je nemáme teď, takže určitě brzy 
budou. Takže já se domnívám, že to je fatální podceňování toho problému. 
Současná paleta léků samozřejmě umožňuje ten zdravotní stav dlouhodobě 
stabilizovat. My říkáme, že někomu, když se nakazí v 25 letech dneska, tak při 
dostupnosti všech vymožeností moderní medicíny mu můžeme garantovat 40 let 
života, ale je to za cenu velmi náročné léčby. 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Na to jsem se chtěl zeptat, jestli, jestli ten trend, který vy jste popsal, řekněme, 
desetiletý, jestli má nějaký předobraz v západních zemích? 
 
Ladislav MACHALA, infekcionista, AIDS centrum, Nemocnice Na Bulovce 
-------------------- 
Ano, ano. Tam se mluvilo o druhé vlně zase mezi homosexuálně orientovaným a 
mladýma mužema a bylo to o tom, že oni neviděli své vrstevníky umírat, jako ta 
generace před nima. Čili já si myslím, že by bylo vhodné znova provádět kampaně 
cílené především na tuhle tu skupinu obyvatelstva, protože mezi těma nově 
diagnostikovanýma případama muži mající sex s musí představují 70 %, což je 
nárůst zase proti minulým letům u nás. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Z jakého důvodu se, řekněme, pohnula ta skladba lidí, mužů a žen, homosexuálů, 
heterosexuálů v té skladbě nakažených virem HIV? 
 
Ladislav MACHALA, infekcionista, AIDS centrum, Nemocnice Na Bulovce 
-------------------- 
Tak to je těžko říct. Já nechci říct, že každý homosexuál je promiskuitní. Samozřejmě 
mezi náma je asi půl milionu lidí s homosexuální orientací, a toto se týká několika 
desítek. Ale já si myslím, že zvlášť tuto skupinu zasáhl ten pocit určité bezpečnosti, 
bezpečí, a to že jde ruku v ruce s tou nezodpovědností. 
 
 
Dne 5. 2. byl zařazen rozhovor o přístupu Vatikánu k případům zneužívání dětí, 
okrajově bylo zmíněno i téma homosexuality. 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Organizace spojených národů tvrdě kritizovala Vatikán za jeho přístup k sexuálnímu 
zneužívání dětí duchovními. Podle zprávy Světové organizace církev přesouvala 
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podezřelé kněze na jiné posty a kryla je před obviněním. OSN kritizuje církev i za její 
postoj k homosexualitě, antikoncepci a potratům. Vatikán se proti zprávě ohradil s 
tím, že zasahuje do katolické morální nauky. A ve studiu ještě jednou Milan Badal. Je 
tato zpráva něco, čemu by římskokatolická církev přikládala nějakou velkou váhu? 
 
Milan BADAL, poradce pražského arcibiskupa 
-------------------- 
No, nepochybně, protože i kdyby se jednalo o zneužití jediného dítěte, tak je to 
katastrofa. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
To znamená, že to, co jeden z vatikánských představitelů říkal, že z jeho názoru je ta 
zpráva v některých ohledech zastaralá, protože už některá opatření byla Vatikánem 
přijata, znamená to jinými slovy, že už na tom není potřeba dál pracovat? 
 
Milan BADAL, poradce pražského arcibiskupa 
-------------------- 
Určitě je na tom potřeba dál pracovat. Já se domnívám, že spíš, jak jsem slyšel, 
kritizoval tu zprávu v jiných aspektech ohledně homosexuality a dalších věcí, ale 
prostě v tomto aspektu jako určitě i papež František zdůrazňuje, že se musí jako jít 
dál a prostě těmto případům pokud možno zamezit. Nikdy je jako nevymýtí ani 
církev, ani školy na sto procent, protože vždycky se najde nějaký šílenec, který to 
zneužije. Ale prostě jak říkám, i kdyby se jednalo o jeden jediný případ, je to 
katastrofa, je to bolestné, je to politováníhodné. Není slov omluvy. 
 
 
 
 

Interwiev ČT24 
 
 
 
 
Dne 31. 3. byl v rozhovoru s předsedou ODS zmíněn válečný osud Židů 
v kontextu dřívějšího zlehčujícího vyjádření ministryně Válkové o obětech 
v období protektorátu. 
Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Když vy sám zmínil samozřejmě ten střet s ministryní spravedlnosti Helenou 
Válkovou, vaše poslankyně Miroslava Němcová ji vyzvala, aby si šla přečíst jména 
mrtvých Židů, vy jste prohlásil, že říká ahistorické nesmysly, není ale poslankyně 
Němcová stejně podle vás přehnaně vyostřená, i když chápu, že tím chtěla upozornit 
na ty děsivé počty obětí, vy jako historik, pomáhá historii, dalším generacím, že se 
bavíme o době války, protektorátu v takto zjednodušené politické podobě? 
 
Petr FIALA, předseda strany /ODS/ 
-------------------- 
Já jsem smutný, že se o tom bavíme ve zjednodušené politické podobě, ale nebyli 
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jsme to, kdo tuto zjednodušenou podobu vnesl do veřejné debaty. A já se domnívám, 
že výrok paní ministryně Válkové je výrok, o kterém musíme mluvit a který si 
skutečně vyžaduje nějaké konsekvence, protože jednak není historicky přesný a je 
hodně zavádějící a pak se může stát, že z úst ministryně spravedlnosti bude třeba 
pro mladší generaci tento výrok chápán jako něco autoritativního, a to prostě není 
možné připustit, a proto ta naše reakce byla taková silná a mimochodem toto jsou 
výroky, za které se v některých demokratických zemích odstupuje, protože 
zpochybňování utrpení za druhé světové války není něco, co bychom si mohli v 
demokratické společnosti dovolit. 
 
 
 
 
Dne 7. 3. bylo tématem rozhovoru udělování výjimek z požadovaného stupně 
vzdělání pro některé pedagogy, zmíněna věková hranice. 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Co dělat úplně jiné kritérium? Když někdo má odučeno pár let a jsou s ním spokojeni 
jeho nadřízení, popřípadě rodiče a žáci, tak to by bylo to hlavní kritérium, nikoliv to, 
jestli má papír z fakulty. 
 
František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 
-------------------- 
To si myslím, že by měla umožnit a nechci říct, že to je, je to vlastně výjimka. Je to 
výjimka pro toho člověka, který tady má pár let do důchodu, to je zhruba, teď se 
nechci nikoho dotknout, kdo má 55 a má dvacet a více praxe, takže určitě tam je 
předpoklad, že se nějakým stylem osvědčil a že aby začal studovat a vlastně hned 
potom mu naskočil důchodový věk, že by to, i na tom jsme se shodli s pedagogickými 
fakultami, že by to byly jakoby proinvestované peníze. 
 
 
 

 
Dne 3. 2. byl hostem Jaroslav ZAVADIL, poslanec /ČSSD/, předseda 
sněmovního výboru pro sociální politiku, zmíněni senioři v kontextu s podvody 
na nich páchanými. 
-------------------- 
No, dobře, ale tak já předpokládám, že když ji stahuje, že má připravenou jaksi 
rychlou novelu, protože tady je to potřeba skutečně řešit velmi rychle. Přeci není 
možné, my jim říkáme podobně jako těm, kteří teda zneužívají ty důchodce šmejdi, 
aby tady dostávali tihle lidé finanční prostředky, které neustále narůstají, a ti, co tam 
bydlej bych řekl v těch podmínkách, které nejsou ani nebudu říkat slušné, tak, aby 
jaksi byli tímto způsobem nuceni do těchto prostor jít a někdo na tom vydělával 
nehorázný peníze a ty peníze rostou poměrně geometrickou řadou rok od roku, takže 
tady je potřeba velmi rychlý zásah a jestli paní ministryně to stáhla, asi má proto 
důvody, ale pak já budu taky požadovat, aby to bylo co nejrychleji napraveno. 
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Dne 28. 3. byl hostem předseda herecké asociace, hlásící se ke gay komunitě. 
 Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Pane prezidente, nemůžu nevyužít vaší přítomnosti jakožto člověka, který léta 
bojoval za práva homosexuální menšiny, abychom se nepobavili o debatě, která s 
teď patrně začíná rozvíjet v České republice, a sice o adopci dětí homosexuálními 
páry, zejména těmi, které jsou v registrovaném partnerství. Jiří Dienstbier hodlá přijít 
s iniciativou, která odstraní podle něj absurditu, naprostou absurditu, kdy v tom 
registrovaném partnerství není možná. Je to rozumný nápad umožnit adopci 
registrovaným partnerům, adopci dětí? 
 
Jiří HROMADA, prezident Herecké asociace 
-------------------- 
To není ani nápad, ani rozumný nápad, to je přirozený vývoj situace, tak jak jste to 
sám před chvílí řekl. Já bych jenom, prosím, chtěl upřesnit jednu věc. Registrované 
partnerství není registrovaným partnerstvím homosexuálů, ano. Homosexuál, 
heterosexuál patří do sexuologických ordinací, výzkumných ústavů, tam je 
zanechme. Registrované partnerství je partnerství dvojic stejného pohlaví, takže jestli 
se ten institut adopcí prosadí v rámci registrovaných partnerství, tak to vůbec 
neznamená, že ty dva pojí intimní vztah v ložnicích. To mohou být opravdu, to může 
být dvojice stejného pohlaví, která má k sobě kamarádský vztah, ale to není to 
podstatné. Samozřejmě, že naprostá většina jsou ti, kteří spolu žijí intimně a citově a 
tak, jak to bylo s registrovaným partnerstvím. V roce 90 pouze 10 % občanů České 
republiky akceptovalo naši jinakost. V roce 2006, když se podařilo prosadit 
registrované partnerství, už to bylo 80 %, totéž s adopcemi. Před 15 lety to bylo snad 
8 % lidí, kteří vůbec chtěli přemýšlet o tom, jestli je možné adoptovat dítě dvojicí 
stejného pohlaví, dnes už je to 47 %. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
A pak se ve škole setkat s tím: "Jé, jak to, že máš dva tatínky, dvě maminky?" 
 
Jiří HROMADA, prezident Herecké asociace 
-------------------- 
Ano, to vám hned řeknu, ale ten identifikační vzor jsou dva. Oni ukazují, že se hádají, 
usmiřují, vaří spolu, jezdí na výlety a tak dál. A teď správně se ptáte na ty, na ty žáky, 
na tu reakci. Většinou to ty žáky baví měsíc, dva. Pak mají úplně zase jiné problémy, 
ale jak to zase chcete vysvětlit tento problém v kontextu s tím, že v tuto chvíli je v 
České republice 50 % rozvodů manželství? A co je lepší? Když to dítě nebo dvě žijí 
jenom s maminkou nebo jenom s tatínkem a nebo když má dva milující. 
 
 
 
Den 14. 3. byl hostem teolog a filozof Tomáš Halík. Sice diplomaticky, ale spíše 
nesouhlasně se vyjadřuje o otázce homosexuality. 
Redaktorka: 
Rozeslal (papež) dotazníky do řady církví na světě kvůli otázkám homosexuality, 
antikoncepce, rozvodů. Dokáže podle vás vůli společnosti skutečně proměnit v 
nějaké skutečné změny? 
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Tomáš HALÍK, teolog a filozof 
-------------------- 
Víte, oni všichni čekají, jenomže když se změní postoj k tomu, či onomu, já si myslím, 
že on ukazuje, že není nejdůležitější změna nějakých nařízení, ale spíš taková 
změna srdce. On říká, ano, jsou tady určité regule třeba v tom otázkách 
manželského soužití, ale ten zpovědník je od toho, aby měl porozumění a 
milosrdenství. Takže já si myslím, že tam nelze čekat, že najednou prostě přijdou 
zrušení toho, či onoho, ale že on bude inspirovat to, aby ta pravidla, která zde jsou, 
byla uplatňována s velikým vcítěním do těch lidských problémů. Tohle to je stálý úkol 
církve, vždycky se říkalo na tazatelně jako lev, ve zpovědnici jako beránek. Což 
znamená, že člověk někde musí hlásat ty nepopulární věci. Kdo to má říkat jiný, ty 
nepopulární věci, že lidé nemají krást a že si mají být manželé věrní. To je velmi 
nepopulární a kdo to má jiný říkat, než církev. Na druhé straně ale musí být církev 
také tu druhou tvář, když je zpovědník, kterému se lidé svěřují v těch těžkých 
otázkách, tak musí mít pro ně porozumění, musí je nějakým způsobem povzbudit ne 
odsoudit, takže na jedné straně jistě hlásat určitá pravidla, která jsou důležitá a 
kterých se nemáme vzdát. Na druhé straně, mít velké porozumění pro lidské slabosti 
a pro ty velké problémy, které všichni v životě máme. 
 
Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
On se pustil do skutečně citlivých témat. Problematiky zneužívání dětí nebo do tajů 
vatikánské banky. Jsou to témata, která církev v minulé době zanedbávala? 
 
Tomáš HALÍK, teolog a filozof 
-------------------- 
No, víte, ta mediálně tolik probíraná věc toho zneužívání, tam člověk zase musí říct A 
i B. To A je, že je to hrozné. Kdyby to byl jediný případ, těch případů bylo hodně, tak 
je to hrozné. Bylo to nejenom zneužití sexuální, vlastně zneužití moci a důvěry, to je 
na tom to nejhorší. Na druhé straně třeba poctivě říct, že co se týče toho zneužívání, 
tak 80 % se děje v rodině. Tak proto nemůžeme odsoudit církev jako nemůžeme 
odsoudit rodinu. A církev se s tím vyrovnala. Jistě i taky pod tlakem, ale vyrovnala se 
s tím daleko poctivěji řada další. Takže já si myslím, že tohle je věc, která, že tady se 
dneska, jsou ta církevní prostředí v této oblasti úplně nejbezpečnější ze všeho, co na 
světě je. A jsem rád, že o těch věcech se poctivě mluvilo, i když se církev prostě 
nasadila tady trošku nespravedlivě. Prostě tahle ta, tahle ta maska jakoby to byla 
jediná instituce, kde se ty věci dějí. Jinde se dějí daleko víc.  
 
 
 

 
OVM 

 
 
Dne 2. 2. byl mimo jinými hostem i Milan CHOVANEC, ministr vnitra, 
místopředseda strany /ČSSD/, zmiňuje seniory jako potřebné služeb pošty i 
v malých obcích. 
-------------------- 
Nemyslím si, že transformace je spasitelná a samospasitelná. Podívejte se na ostatní 
společnosti, které se převedli a akciové společnosti. Byla tam vize obrovských zisků 
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na trhu, ty se prostě nepotvrdily. Česká pošta zatím generuje zisk. Tam je problém se 
střednědobým a dlouhodobým výhledem. Česká pošta se stala takovým trošku 
politickým Klondikem, kde ty politické pletence přicházely, docházelo tam k 
personálním zemětřesením a dalším a dalším věcem. To je věc, který je potřeba 
zamezit. Profesní tým tady povede Českou poštu směrem k její ziskovosti. Česká 
pošta plní veřejnou službu. Tady souhlasím s panem Johnem bezesporu a my 
budeme dělat všechno pro to, aby ty pobočky neubývaly. Dneska je z těch 3200 je 
130 takzvaných frančíz. To je jedna z cest, kdy se můžeme pokoušet o toto opravdu 
umisťovat na obecní úřad, do nějakého supermarketu. Otázkou je, aby to bylo 
výhodné. Ty obce to nechtějí. Je tady otázka jakéhosi virtuálního pošťáka, to je věc, 
která se zatím neosvědčila. A já se jí trošku bojím. Musíme si uvědomit, že právě v 
tom venkovském prostoru žije poměrně velký počet seniorů a pokud jim tu poštu 
vezmeme, tak jim bereme jednu z posledních jistot, kterou mají. Budu dělat všechno 
pro to, aby ta pobočková síť se nesnižovala. Pokud se snižovat bude, tak v 
omezeném množství po dohodě se starosty a s kraji. Odeslal jsem dopis panu 
hejtmanu Haškovi, šéfovi asociace, o spolupráci nejen v této věci, ale i v dalších 
oblastech a ta Česká pošta má dvě cesty. Jedno, kdy stát začne platit za tu veřejnou 
službu, přizná se k ní a po diskusi s Evropskou komisí tam bude posílat zhruba 1 
miliardu korun za zachování té pobočkové sítě. 
 
 
 

Události v regionech 
 
 
 
Dne 18. 2. bylo v rozhovoru zmíněno téma výroby pomůcek pro osoby se 
zdravotním postižením. 
Veronika HUDEČKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Podobných firem je ale v Moravskoslezském kraji víc. Třeba jen loni do pomyslného 
oscara o nejlepší inovační firmu v kraji se přihlásily víc než dvě desítky, a to z 
různých oborů. Třeba ostravská firma na výrobu chytrých etiket je v Česku jediná. 
Tento stroj patří mezi nejrychlejší na světě. Vyrobí až patnáct tisíc etiket za hodinu. 
 
Petra CHOVANIOKOVÁ, ředitelka, Agentura pro regionální rozvoj 
-------------------- 
Když si vezmeme zdravotnictví, tak jsou to inteligentní pomůcky pro zdravotně 
postižené nebo třeba v potravinářství upravený chléb nebo speciálně vyvinuté židle. 
 
 
 
Dne 8. 2. byla zařazena reportáž o legendárním králi Šumavy, zmiňující 
současný život tohoto člověka v Americe a informující o aktivitě pamětníků, 
kteří si přijeli na Šumavu připomenout tragické období 50. let. 
Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Král Šumavy dnes slaví 90. narozeniny. Převaděč, který nejprve v policejní uniformě 
a později jako agent Chodec zachránil desítky lidí před komunistickou diktaturou. 
Jmenuje se Josef Hasil a do dnes žije v domku na předměstí amerického Chicaga. 
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Na něj i na jeho zastřeleného bratra Bohumila přijeli zavzpomínat příbuzní a známí 
do Českých Žlebů na Šumavě. 
 
 
 
Dne 2. 3. byl zařazen příspěvek pod názvem „Senioři mění naše města“.  
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka 
Senioři mění česká města. Vedení radnic si od nich stále častěji nechává radit, co 
zlepšit. Podle sociálních pracovníků zůstávají důchodci do vysokého věku aktivní a 
do domovů pro seniory se pak stěhují většinou jen vážně nemocní. 
 
 
 
Dne 16. 2. byla zařazena reportáž o starých lidech, kteří se často stále 
bezvýsledně dožadují vydání osvědčení účastníka boje proti komunismu. 
Dvaadevadesátiletá paní Mejzlíková si žádost podala mezi prvními, přesto stále 
čeká vinou byrokratických průtahů.  
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka 
Boj s časem provází vydávání osvědčení účastníka odboje a odporu proti 
komunismu. Zákon, který umožňuje úspěšným žadatelům upravit vdovský důchod, 
platí osmnáct měsíců. Za tu dobu úředníci ministerstva obrany vyřešili ze čtyř tisíc 
žádostí sotva jednu čtvrtinu. Většina lidí má ale zhruba devadesát let, jako Marie 
Majzlíková z Luhačovic na Zlínsku. Žádost si přitom podala mezi prvními. 
 
Josef KVASNIČKA, redaktor 
-------------------- 
Třikrát zatčen, třináct věznic a pracovních táborů. Takový byl účet padesátých let 
Bohumila Majzlíka. 
 
Marie MAJZLÍKOVÁ 
-------------------- 
Odsouzen 29.6.1949 ve skupině devíti osob za zločin přípravy úkladů o republiku. 
 
Josef KVASNIČKA, redaktor 
-------------------- 
Pan Majzlík je jednadvacet let po smrti. Na útisk, který spolu zažili, ale nezapomněla 
jeho paní. Je jí dvaadevadesát. I proto podala žádost, aby stát uznal jejího manžela 
za účastníka odboje proti komunistickému režimu. 18.listopadu 2011 paní Majzlíková 
žádost podala. Teď, v únoru 2014 pořád nemá zprávu o tom, jak s ní bylo naloženo, 
ať už kladně nebo záporně. 
 
 
 
Dne 16. 2. byl zařazen příspěvek na téma podvýživa u seniorů. 
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Víc než polovina seniorů nad osmdesát let trpí z různých důvodů podvýživou. Tento 
nepříznivý trend by mohl zvrátit nový český výrobek, který se právě dostává do 
výroby. Nápoj z upraveného mléka a bez laktózy se snadno polyká a dokáže 
plnohodnotně nahradit pevnou stravu. 

stránka č. 303745-39



30 
 

Dne 8. 3. byl zařazen příspěvek o připomínce masakru Židů v Terezíně. 
Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Na mnoha místech v Česku si dnes lidé připomínají výročí masakru terezínských 
Židů v koncentračním táboře Osvětim. Před 70 lety v plynových komorách zavraždili 
nacisté téměř 4 tisíce Židů. Drtivá většina z nich byla z Českých zemí. Smutnou 
událost si připomínají i lidé v Boskovicích, kde je s nimi redaktor Michal Cagala. 
Michale, kolik lidí přišlo a jak si tuto událost připomněli 
 
 
 
 
Dne 16. 3. byl zařazen příspěvek o společenském vyžití lidí se zdravotním 
postižením. 
Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Desítky handicapovaných tanečníků z celé republiky zaplnily brněnské divadlo Barka. 
Sešli se tam na třetím ročníku festivalu Tanec a handicap, který si klade za cíl 
dokázat široké veřejnosti, že i s těžkým tělesným postižením se dá tančit. 
 
Jakub ŠČURKEVIČ, redaktor 
-------------------- 
Desítky handicapovaných i zdravých tanečníků vedle sebe na jednom pódiu, v tom je 
třídenní brněnský festival Tanec a handicap v Česku zcela jedinečný. Tématem 
společného vystoupení byla tentokrát geometrie. Na vrchol taneční sezóny se 
připravoval i Michal Drlík, člen vůbec nejpočetnějšího souboru A proč ne? z Brna. 
Tanci se věnuje už pět let. 
 
Michal DRLÍK, tanečník, A proč ne? 
-------------------- 
Kdo má pohyb, tak je celkem jedno, jestli je chodící nebo na vozíku. Prostě dá se na 
tom hejbat úplně s přehledem. Já třeba i můžu používat ty světla, takže prostě jako 
můžu třeba i nějaký efekty k tomu přidávat. 
 
 
 
 
Dne 23. 2. byl zařazen příspěvek zmiňující pracovní místa pro lidi se zdravotním 
postižením. 
Helena DOHNALOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Loni vznikl v celém Česku rekordní počet takzvaných společensky účelných míst. 
Práci díky dotacím našlo skoro třináct tisíc lidí se zdravotním postižením. Desítky z 
nich jsou i ze šluknovského výběžku. Podle odborníků je právě tam největší podíl lidí 
s handicapem. 
 
Jan BERÁNEK, redaktor 
-------------------- 
Cesta do práce. Pro pětadvacetiletého Mirka z Rumburku úplně nová věc. Jako 
nemluvně ho našli v popelnici, pak si prošel spoustu ústavů. Navíc je invalidní, má 
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výpadky vědomí. Teď začal dělat v malém pivovaru. Plní lahve a obsluhuje. Krásná 
Lípa je sice centrum Českého Švýcarska. Navzdory turismu tu ale hledá práci každý 
pátý. A podobné je to i ve zbytku Šluknovského výběžku. 
 
Monika LAMPOVÁ, ředitelka agentury  
-------------------- 
Ve Šluknovském výběžku historicky bylo uklizeno spoustu lidí s handicapem, aby se 
na ně nemuseli dívat lidi ve velkých městech. 
 
Miroslav CINEK, číšník 
-------------------- 
A řeknou mi: Máte důchod? Já říkám, ano, beru, no. A jaký jste stupeň? Třetí. No, tak 
to bohužel nebereme lidi, co jsou postižený. My bereme jenom ty normální lidi. 
 
Jan BERÁNEK, redaktor 
-------------------- 
Pivovar v Krásné Lípě se otevřel vloni. Z dvanácti zaměstnanců má nějaký handicap 
polovina. 
 
Jindřiška BEZKOVÁ, vrchní 
-------------------- 
Jsem přišla jako úplnej nováček, tak na mě spíš koukali tak jako divně, že chci dělat 
za barem s jednou rukou. 
Monika LAMPOVÁ, ředitelka agentury  
-------------------- 
Ten člověk, který opravdu se zapracuje, pracuje kvalitně, tak u něho je reálné, že pak 
pracuje za běžných podmínek i bez té dotace. 
 
 
 
Dne 22. 3. byl zařazen příspěvek o společenském vyžití lidí se zdravotním 
postižením. 
Helena DOHNALOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
O tom, že módní mola nemusejí patřit jenom štíhlým modelkám, se mohli přesvědčit 
návštěvníci charitativního večera v Rychnově nad Kněžnou. V tamním společenském 
centru se totiž modely stali lidé s handicapem - vozíčkáři. Výtěžek z akce už druhým 
rokem směřoval k lidem postiženým oslabením svalstva - svalovou dystrofií.  
 
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 
-------------------- 
Elegance bez bariér, neboli vozíčkáři na módním molu. Nápad dvou kamarádek. 
Sociální pracovnice Michaly Jiráskové a učitelky Veroniky Vavrečkové. 
 
Veronika VAVREČKOVÁ, pořadatelka akce 
-------------------- 
Pro tenhle nápad jsme se rozhodly minulý rok, protože učím na gymnáziu a učila 
jsem studenta, který má svalovou dystrofii. 
 
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 
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-------------------- 
Protože se první ročník vydařil, dívky se rozhodly v projektu pokračovat a vozíčkáři 
jim v tom rádi pomáhají. 
 
Kateřina JIRSOVÁ, invalidní modelka 
-------------------- 
Mně se tahle akce strašně líbí už jenom tou myšlenkou nejenom užít si báječný 
večer, ale někomu pomoct. 
 
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 
-------------------- 
Tohle je 17letý Adam Peška z obce Rohovládová Bělá na Pardubicku. Právě jemu 
tentokrát pořadatelé výtěžek z módní přehlídky věnovali. Celkem se pro Adama, 
studenta královéhradeckého gymnázia podařilo vybrat téměř 150 tisíc korun. Pro 
rodinu chlapce, který je od 8 let kvůli ochabování svalstva na invalidním vozíku, je to 
veliká pomoc. 

 

 
Dne 9. 2. byla zařazena reportáž o nové plošině pro vozíčkáře. 
Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Do prostějovského Národního domu se konečně dostanou vozíčkáři. Radní totiž 
schválili pořízené nové plošiny, která tělesně postižené lidi dovnitř této významné 
secesní památky dopraví. Národní dům se tak přiřadí ke kulturním objektům i 
některým úřadům, které už jsou ve městě bez bariér. 
 
 

  
Dne 22. 2. je v rámci příspěvku o průvodcovství představena seniorka jako 
člověk aktivní a de facto nenahraditelný. 
Helena DOHNALOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Průvodci po celém světě slaví svůj mezinárodní den a jak jinak, než svou prací. V 
České republice provází ve velkých městech zadarmo nebo za symbolickou cenu 
zájemce o městskou historii. V Brně už 11. rok mohli lidé navštívit komentované 
prohlídky historického centra, secesních památek, nebo funkcionalistických budov.  
 
Michal CAGALA, redaktor 
-------------------- 
67letá Ivana Augustová provází turisty už 24 let. Po celé Evropě. Dnes bývalá 
ředitelka mateřské školy ukázala lidem zákoutí brněnské historie.  
 
Ivana AUGUSTOVÁ, průvodkyně 
-------------------- 
Je to taková nádherná zábava, koníček úžasnej, prostě miluju to. Moje destinace 
nejoblíbenější je Polsko, Krakov.  
 
Michal CAGALA, redaktor 
-------------------- 
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Ivanu Augustovou a její kolegy v Brně po památkách následovalo jen dnes přes 400 
lidí. Na celý víkend organizátoři počítají se 700 zájemců. Nabídli jim 14 prohlídkových 
okruhů. Mezi nimi i speciální okruhy pro děti a pro nevidomé. Jedna z prohlídkových 
tras zavedla zájemce o brněnskou historii třeba taky ke kapucínské hrobce. 
 
 

 
Reportéři ČT 

 
 

 
Dne 30. 3. byla zařazena reportáž o dívce, která od narození trpí dětskou 
mozkovou obrnou - dostala od Všeobecné zdravotní pojišťovny invalidní vozík, ve 
kterém nemůže bezbolestně sedět a který neprojde futry dveří. Nevejde se s ním ani 
do výtahu. Pojišťovna ale trvá na tom, že vozík je bezvadný, vždyť jej doporučil 
revizní lékař. Co na tom, že je to chirurg a odborníci s ním nesouhlasí. Zoufalí rodiče 
se po marných pokusech o výměnu nakonec rozhodli vyřešit problém jinak. 
 
 
 
Dne 24. 2. byla zařazena reportáž o sportovcích  se zdravotním postižením, 
kteří reprezentovali v cyklistice.  
Zdánlivě banální spor odhalil podivné poměry uvnitř  cyklistické federace.  
Ivo Koblasa patří k našim nejlepším cyklistickým nadějím. Když jede na kole, 
málokdo by poznal, že trpí od dětství vážnou poruchou svalů neboli spasticitou. Proto 
závodí za handicapované cyklisty, takzvané spastiky. Před rokem a půl se Ivu 
Koblasovi splnil největší dětský sen. Úspěšně reprezentoval Českou republiku na 
paralympiádě v Londýně, kde skončil na 4. místě. Ovšem události, které se v 
Londýně odehrály mimo závodní dráhu, značně ovlivnily vedení České federace 
Spastic Handicap a nakonec ohrozily také Ivovu další reprezentační kariéru. Ivo s 
otcem si totiž stěžovali na chování několika členů realizačního týmu svého svazu. A 
teprve v těchto dnech, po více než roce a půl, celá kauza vrcholí. Všechno šlo dobře 
až do roku 2012, kdy byl Ivo nominován do Londýna na paralympiádu. Vzhledem ke 
kvótám paralympijského výboru ovšem otec jako doprovod a jeden z oficiálních členů 
realizačního týmu dostal pouze omezenou akreditaci. Znamenalo to, že 4 dny musel 
spát mimo paralympijskou vesnici určenou pro sportovce a oficiální týmy. Syn tak 
zůstal pod dohledem reprezentačního trenéra a mechanika. A právě na tuto péči si 
později Koblasovi stěžovali.  
 
 
 
Dne 10. 2. byla zařazena reportáž o pěstounech - Vladimír Patera a František 
Baďura jsou v Česku úplně první gayové, kteří si do pěstounské péče vzali z 
dětského domova 2 malé handicapované chlapce. Zatímco osvojit si dítě naše 
zákony gayům a lesbičkám neumožňují, vstupovat do pěstounské péče mohou. I 
když to se možná brzy změní. Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier chce totiž 
prosadit, aby homosexuální páry mohly děti i adoptovat. Reportáž pojednává o tom, 
jak se gayům daří děti vychovávat v pěstounské péči a jak na ně reaguje jejich okolí. 
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Rozbor: 
 
 
Statisticky vzato v informacích o všech menšinách převládají na rozdíl od komerčních 
provozovatelů pozitivně laděné informace. Je zde snaha poukazovat na aktivity a 
kladné stránky příslušníků menšin, je aktivně podporováno progresivní uvažování o 
problematice ženské rovnoprávnosti nebo zlegalizování homosexuálních svazků. 
K veškerým jevům souvisejícím s emancipací menšin se příspěvky staví pozitivně a 
vstřícně. Je tomu tak i v případě seniorů a lidí se zdravotním postižením, kteří jsou 
v minimální míře líčeni jako oběti a žadatelé o pomoc, ale často jako samozřejmě 
plnohodnotní členové společnosti, aktivně se podílející na kvalitě svého života. 
V případě seniorů je opakovaně zdůrazňována jejich soběstačnost a přínos pro okolí.  
 
 
Programy České televize jsou z analyzované trojice ČT, Nova, Prima jediné, které se 
pouštějí do hlubších vrstev problematiky menšin, které na ně vůbec poukazují a 
pracují s nimi jako s vědomě prezentovanou specifickou veličinou. ČT nicméně vždy 
zachovává přísnou objektivitu a nestrannost, zprávy z dané oblasti mají neutrální 
vyznění, jakýkoli náznak diskriminujícího přístupu majority k jakékoli menšině nebo 
specifické skupině je vnímán kriticky, a to i v případě takto laděných výroků hostů 
v diskusních pořadech. Vyskytuje-li se problematika menšin v názorovém spektru 
prezentovaném některými politiky (zejména v pořadu Hyde Park), pak jsou 
moderátoři pořadu v otevřené opozici vůči názorům, zavánějícím populismem a 
nekorektností, a takovéto názory jsou ostře oponovány a soustavně korigovány. 
 
Přímá účast osob se zdravotním postižením, zástupců etnických, národnostních či 
sexuálních menšin ve vysílání je spíše výjimečnou událostí. Na druhou stranu ve 
sledovaném období nebyl zaznamenán pořad, v němž by se přímo problémy některé 
menšiny nebo specifické skupiny řešily v takové šíři a hloubce, aby byla účast těchto 
osob nezbytná.  
Na druhé straně např. rozhovor s budoucím náměstkem ministra financí Ondřejem 
Závodským byl rozhovorem s nevidomým mužem, ovšem jeho postižení nebylo 
předmětem rozhovoru. Ten se odvíjel v odborné rovině a týkal se ekonomických 
otázek, zrakové postižení bylo zmíněno jen okrajově dotazem na software, který host 
při své práci používá. Tento způsob mediální prezentace osob se zdravotním 
postižením je samozřejmě nejpřirozenější a nepříhodnější formou, jak tuto menšinu 
(a prakticky jakoukoli jinou) zobrazovat. 
Stejně tak jsou samozřejmě ve vysílání přítomni aktéři reportáží např. v pořadu 
Reportéři ČT, pokud je předmětem vysílání jejich osobní příběh, jako v případě 
postiženého cyklisty nebo homosexuálního páru pěstounů, ale i dalších aktérů, 
postižených či seniorů.  
 
Celkem samostatnou kapitolu tvoří pořad Reportéři ČT. Tři zde zařazené reportáže 
se týkají jednak ve všech třech případech osob se zdravotním postižením, v jednom 
případě též homosexuálního páru, který vychovává děti se zdravotním postižením. 
Problémy postiženého cyklisty se sportovní federací se dají zařadit do kategorie 
běžných mezilidských sporů, na něž de facto postižení nemá vliv. Druhá reportáž je o 
dívce, která dostala nevyhovující invalidní vozík, a o boji jejích rodičů s byrokracií. 
Třetí reportáž je o dvou gayích, kteří mají v péči z dětského domova dva chlapce se 
zdravotním postižením, a o reakcích okolí na tento dosud ne zcela obvyklý jev. 
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Pozn.: Výpovědní hodnoty grafů jsou spíše orientační, pomocné. Každý 
monitorovaný příspěvek nebo pořad má v grafu jednotkovou hodnotu, bez ohledu na 
to, jak široký prostor byl problematice věnován. Např. u kategorie „cizinci“ jsou 
zaznamenány dvě negativní a jedna pozitivní informace, nicméně přímé srovnání 
hovoří o tom, že v případě negativních zpráv šlo pouze o drobné zmínky o 
zahraničních dělnících pracujících ilegálně na stavbách, v případě pozitivní zprávy 
šlo o obsáhlý rozhovor, v němž byly opakovaně vyzdviženy přednosti a kladné 
vlastnosti vietnamských obchodníků.  
 
 
 
Výskyt informací o jednotlivých skupinách a jejich vyznění ve vztahu k dané 
skupině 
 
 
Vysvětlivky pojmů:  
Gender – otázka rovných příležitostí 
Cizinci – imigranti nebo cizí státní příslušníci pracující v ČR 
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Gender: 

V pořadu Otázky Václava Moravce vystoupilo v průběhu měsíců únor a březen 2014 
celkem 31 hostů, z toho jediná žena (Anna Šabatová). Vzhledem k tomu, že se jedná 
o politický pořad, nabízí se srovnání s reálným stavem v politice. Ženy sice ve 
většině politických stran mají velmi nízký podíl na vedoucích funkcích, ale na druhé 
straně jsou tu výmluvná data Českého statistického úřadu: 

- V poslanecké sněmovně je procentuální zastoupení žen cca 20%, ve vládě 
cca 18%, na Úřadu vlády ČR tvoří ženy cca třetinu náměstků, u ředitelů 
odborů měly ženy na ministerstvech 31,4% zastoupení a na Úřadu vlády ČR 
27,3% zastoupení 

- Na Nejvyšším správním soudu představovaly ženy 45 % soudců, na 
Nejvyšším soudu ČR 24 %, na vrchních soudech 45 %, na krajských 59 % a 
na okresních soudech tvořily ženy 65 % všech soudců 

Nedá se tedy říci, že by úloha žen ve veřejném životě byla tak marginální, jak by 
mohl naznačovat výběr hostů tohoto pořadu. 

V pořadu Události, komentáře je situace obdobná. V období února a března se zde 
vyskytovalo skoro 200 hostů, přičemž žen z toho byla přibližně desetina. Mnohem 
častěji než u pořadu OVM se zde vyskytují nepolitici, odborníci z různých oborů, 
nicméně i zde je patrné, že poměr mužů a žen v odborné sféře je v reálném světě 
jistě vyšší ve prospěch žen, než jak je tomu v pořadu. 

Prakticky totéž lze konstatovat u pořadů Hyde Park a Interwiev ČT24. 

Hostů v obou pořadech bylo celkem 71, z toho 6 žen, tedy pouhých 8%! 

Aniž by z toho bylo možno z hlediska zákona o vysílání vyvodit jakýkoli relevantní 
výstup, je nutno konstatovat, že podle všech dostupných údajů neodráží zastoupení 
žen mezi aktéry diskusních a zpravodajsko-publicistických pořadů České televize 
skutečnou roli žen v politice a společnosti obecně. 

Genderová otázka je podrobně probírána s ředitelkou organizace, zabývající se 
rovnoprávností žen, v tomto případě jde o žádoucí formát za účasti maximálně 
zainteresované osoby, nikoli formát typu „o nás bez nás“.  

Je velice obtížné a citlivé uvažovat o tom, že by veřejnoprávní médium mělo dát 
v pořadech typu OVM nebo Události, komentáře více prostoru ženám z politické sféry 
nebo odborné veřejnosti. Vyvstávají pak zákonitě otázky, kolik by to mělo být žen, 
v jakém poměru k jejich skutečnému zastoupení v dané oblasti, a v neposlední řadě 
kdo a jak by stanovoval takové kvóty, zastoupení žen ve vysílání určující, jak by byly 
kontrolovány, zda by byly naplňovány vždy a za všech okolností i bez ohledu na další 
faktory, je-li to za hranicí respektu k nezávislosti a svobodě provozovatele atd. 
Každopádně je velmi obtížné uvažovat z tohoto hlediska o porušení zákona. 

Na druhé straně výstupy analýzy jsou v tomto směru velmi výmluvné a musejí 
jednoznačně zaznít, neboť jsou poměrně přesným odrazem skutečné podoby 
mediálního prostředí, nahlíženého z genderového hlediska.   
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Tyto závěry by pro provozovatele (a netýká se to jen České televize, ale ta je jediná, 
kde lze na takto relativně malém časovém prostoru dojít k podloženým závěrům 
vzhledem k množství odvysílaných relevantních pořadů) mohly být přinejmenším 
inspirující: 

 
 
Zastoupení žen jako hostů v publicistických pořadech: 
 

0

20

40

60

80

100

120

OVM Interviw

ČT24

Hyde

Park

celkem

všechny

3 pořady

muži

ženy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stránka č. 383745-47



38 
 

Tematika zpravodajských příspěvků, zmiňujících gender problematiku: 
 
 

pracovní trh

specializovaný
pořad‐komplexní
záběr

kultura

umění

církevní otázky

kvóty

obecná zmínka

 
 
 
 
Senioři: 
 
Překvapivý může být relativně častý výskyt problematiky seniorů v pořadu 
Ekonomika ČT24, ovšem má to svou logiku, neboť ekonomika je oblastí, kde se 
věková odlišnost zákonitě a přirozeně projevuje vzhledem ke snížení výdělečných 
možností seniorů, a hrozí zde skutečně reálný problém, aniž by byla naznačována 
jakákoli souvislost mezi lidskou kvalitou a věkem. Jedná se o čistě ekonomický a 
v podání pořadu nejčastěji přímo makroekonomický problém. Poukazem na tuto 
skutečnost tedy není nikterak naznačena nedostatečnost důchodců jako skupiny 
obyvatelstva, ale je zde spíše snaha diskutovat o řešení celospolečensky ožehavého 
národohospodářského a politického problému, souvisejícího s demografickým 
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vývojem. Speciálně je zmiňována a kvitována aktivní účast některých seniorů na 
svém ekonomickém zajištění a je diskutováno, zda jim společnost nabízí dostatek 
možností k uplatnění.  
 
Obecně platí, že senioři jsou menšinou značně ohroženou vytvářením určitých mýtů 
ohledně své údajné bezmoci zdravotní i mentální, své závislosti na péči společnosti, 
nižší schopnosti přispívat k vytváření hodnot, nepřizpůsobivosti moderní době apod. 
Lze tedy konstatovat, že ČT se v monitorovaném období na vytváření či udržování 
těchto stereotypů nepodílela, i když na druhou stranu nebyla zaznamenána ani 
žádná doložitelná snaha tyto mýty aktivně vyvracet.  

Je poměrně zajímavé si všimnout, že v pořadech Interview a Hyde Park, kdy je 
značný prostor vyhrazen vždy jedné osobnosti, mají relativně dobré zastoupení 
osobnosti starší 60ti let. Může to být signálem respektu k aktivním a zajímavým 
seniorům, kteří jsou jako hosté podobných pořadů atraktivní a zajímavou volbou. 
Z celkového počtu 74 hostů v obou pořadech bylo celkem 16 seniorů, tj. 22%. 

 
Tematika zpravodajských příspěvků, zmiňujících problematiku seniorů: 
 
 

pracovní trh

osobní aktivity

osobní příběh

kriminalita

sociální
problematika

zdravotní
problematika
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Osoby se zdravotním postižením: 
 
Bylo zjištěno, že ve vztahu k osobám se zdravotním postižením nedochází ke 
stereotypizaci ve smyslu vykreslování této menšiny pouze jako osob závislých na 
pomoci svého okolí. Jsou naopak zdůrazněna hlediska svědčící o jejich často 
aktivním přístupu k životu a přínosu pro své okolí.  
 
 
 
 
Tematika zpravodajských příspěvků, zmiňujících problematiku lidí se 
zdravotním postižením: 
 
 

zdravotní
problematika

kvalita života

osobní aktivity

pomoc zvenčí

obecná zmínka

 
 
 
 
Sexuální menšina: 
 
Je prezentována velmi vstřícně, myšlenky rovnosti svazků různých pohlaví nejsou 
nijak zpochybňovány, v reportáži o výchově dětí párem gayů je poukazováno na 
jejich dobrou péči a předpoklady pro úspěšnou výchovu, totéž je zmiňováno např. i 
v rozhovoru s předsedou herecké asociace. Pokud zazní kritická zmínka, že AIDS je 
stále rozšířen hlavně mezi promiskuitními homosexuály, je vzápětí zdůrazněno, že 
homosexuálů jsou desetitisíce, ale tato kritika se týká jen řádově desítek z nich. 
Příspěvky se nezaměřují na sexuální chování menšin, zmiňují jejich orientaci pouze 
v nezbytném kontextu k otázkám společenského a rodinného uplatnění. 
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Tematika zpravodajských příspěvků, zmiňujících homosexuální problematiku: 
 
 
 
 

rodinný život

veřejný život

umění

zdravotní
problematika

 
 
 
 
Etnické menšiny a další: 
 
Romská otázka, ani otázka jiných etnických nebo národnostních menšin, se v 
monitorovaném vysílání prakticky nevyskytuje. Je za tím patrně snaha nepřiživovat 
stereotypy jako je spojování Romů s kriminalitou a sociálními problémy, tyto věci jsou 
zcela opomíjeny. Na druhou stranu je ale také minimálním způsobem ve 
zpravodajství reflektován běžný život národnostních menšin, např. jejich kulturní a 
společenské akce apod.; respektive v monitorovaném období k tomu nedochází 
vůbec. V tomto směru ovšem může provozovatel přirozeně argumentovat poukazem 
na speciální pořady, zařazované do vysílání, jejichž přímým zájmem je speciálně 
život národnostních či etnických menšin, případně menšin např. náboženských apod.  
Židé jsou zmiňováni zcela neutrálně zejména u příležitosti výročí vztahujících se k 2. 
sv.válce apod.  
 
Cizinci jsou zmiňováni okrajově v souvislosti s ilegálním zaměstnáváním, spíše 
v negativních souvislostech, ale čistě z ekonomického hlediska, naopak dochází ke 
značně pozitivní prezentaci vietnamských obchodníků v pořadu Ekonomika ČT24. 
 
Věřící vycházejí ze statistiky příznivě díky zejména rozhovorům s filozofem T. 
Halíkem a s českým velvyslancem ve Vatikánu, kteří prezentují široce smířlivé 
celospolečenské postoje. Věřícími jsou v tomto případě míněni křesťané. 
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Shrnutí: 
 
 
Pokud se týká informování o menšinách a specifických skupinách, z výše uvedených 
statistik plyne, že jsou prezentovány citlivě, vyváženě, se snahou nepodléhat 
stereotypnímu uvažování o té které z nich, že jsou progresivní myšlenky v oblasti 
sexuálních menšin nebo genderových studií reflektovány s vážností a v dostatečné 
šíři. Zároveň platí, že je zde snaha hledět na menšiny ohrožené stereotypní nálepkou 
bezmocných lidí odkázaných na pomoc společnosti (senioři, osoby se zdravotním 
postižením) jinýma očima a zdůrazňovat samozřejmost jejich zapojení do běžného 
pracovního a společenského života, poukazovat na jejich aktivní přístup a oceňovat 
jejich obecný přínos i konkrétní činy.   
 
Co se týká přístupu k odborníkům, umělcům a vůbec lidem prezentovaným v rámci 
jejich přirozených životních aktivit, zejména profesních, nebyl zaznamenán žádný 
rozdíl ve způsobu informování z důvodu věku, pohlaví, nebo příslušnosti do jakékoli 
jiné skupiny. Jinými slovy nedochází k žádnému nepřirozenému zvýrazňování 
odlišností, k umělému vytváření specifik nebo vůbec k upozorňování na odlišnosti, 
byť i zjevné, tam, kde to z podstaty tématu není nezbytné. Je zde patrná snaha o 
maximálně korektní přístup, o naprosté pominutí faktorů, které byly dříve v mnohem 
větší míře předmětem úvah a s jistou samozřejmostí byly vnímány jako nedílná 
součást charakteristiky dané osoby, významně spoluurčující její potenciál, vlastnosti 
a způsob fungování ve společnosti – tedy zejména pohlaví, věku nebo etnického 
původu. Zřetelný posun k uvědomění si nutnosti rovnocenného vnímání lidí bez 
ohledu na výše uvedené charakteristiky vede k tomu nejjednoduššímu řešení, tedy 
k prakticky úplnému vytlačení těchto aspektů z informační praxe veřejnoprávních 
programů. Celkem vzato tedy není možné vynést jiný závěr než ten, že ve vysílání 
České televize nebylo v monitorovaném období zaznamenáno nic, co by mohlo být 
důvodem k úvaze o možném předsudečném či vůbec stereotypním přístupu při 
informování o některé skupině obyvatel, mající specifický nebo menšinový charakter. 
 
Základní vlastností mediálních obsahů České televize, které nějakým způsobem 
zobrazují menšiny či specifické skupiny, je zjevná snaha tvůrců o naprostou 
neutralitu vzhledem k případnému hodnotícímu vyznění vůči dané skupině z hlediska 
většinové společnosti. Výsledek je jednak pozitivní, neboť se provozovatel snaží 
nesouznít s většinovým mediálním diskursem a jeho mýty a předsudky, na druhé 
straně stojí potřeba zachovat korektnost tak vysoko na žebříčku hodnot, že to 
v důsledku vede k určité sterilitě některých mediálních výstupů, neboť zde jaksi chybí 
jistá odvaha a sebedůvěra, jež jsou nutné k hlubšímu průniku do ožehavějších témat. 
Česká televize tedy nijak nepřispívá ke komunikačním problémům, které existují 
v české společnosti mezi majoritou a menšinami a specifickými skupinami všeho 
druhu, ale ani nikterak aktivně nepřispívá k jejich odstranění – alespoň v rámci 
monitorovaných obsahů, tedy zpravodajství a publicistiky. 
 
Celkem velmi malý objem dat k dané tématice v publicistických a zpravodajských 
pořadech jen dokládá známou skutečnost, že Česká televize koncentruje informace o 
menšinách a specifických skupinách do specializovaných pořadů, určených té které 
komunitě. Méně už je informací o těchto skupinách v pořadech sledovaných diváckou 
většinou. Vysílání informací o menšinách a specifických skupinách tedy probíhá 
převážně v režimu „o nich pro ně“, nikoli „o nich pro všechny“. 
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Vzhledem k šíři tématu neexistuje a nemůže existovat žádná jednotná konstantní 
veličina, která by umožnila srovnání empirických dat a čistě kvantitativní srovnání 
jednotlivých výstupů. Problematika je vícevrstevná u každé z jednotlivých skupin 
uvnitř i v jejich směřování a prolínání do obecného obrazu, je charakteristická 
obrovskou variabilitou postojů a zkušeností jednotlivců i společnosti, navíc stále se 
měnících a vyvíjejících. Statistické zjednodušování, nutné pro základní uchopení 
tématu, nemůže vést k zavádějícím soudům a interpretacím. Smyslem této analýzy 
může být jedině kontrola mediálního obsahu vzhledem ke znění příslušných 
zákonných norem.  
 
Pro orientační statistické výstupy bylo potřeba určitých definičních specifik, neboť 
jinak by bylo nemožné takto široké téma uchopit v rámci jedné analýzy. Mediální 
obsahy jsou v daném období ve vztahu k jednotlivým skupinám kvalitativně i 
kvantitativně velmi nesourodé. Např. jedna z položek v kategorii „gender“ představuje 
obsáhlý výstup, neboť je jí výhradně věnován celý pořad. Naopak třeba všechny tři 
zaznamenané zmínky o Židech pocházejí ze zpravodajských příspěvků, které např. 
informovaly o osudech významné památky nebo řešily výroky rozhádaných politiků, 
Židů jako takových se týkaly jen okrajově a o lidech jako národě nebo jednotlivcích 
nevypovídali vůbec nijak a ani to neměly v úmyslu. Tyto nerovnosti platí napříč všemi 
tématy i uvnitř každého z nich. Zmíněná židovská tématika byla spíše pro zajímavost 
ve statistických výstupech ponechána, ale výpovědní hodnota vzhledem 
k případnému vytváření mediálního obrazu této skupiny je nulová. Totéž platí o 
kategorii „cizinci“. To ovšem do značné míry platí i obecně, mj. i vzhledem k výše 
zmíněné snaze provozovatele o maximální korektnost a neutralitu. 
Také definice jednotlivých kategorií může působit nesourodě a neuspořádaně, ale 
bylo nutno kategorizovat odvysílané výstupy tak, aby bylo možno učinit alespoň 
nějaké souhrnné závěry.  
 
Pod pojem GENDER byly zahrnuty ty výstupy, které nějakým způsobem reflektovaly 
otázku rovných příležitostí. 
 
Pojem VĚŘÍCÍ zahrnuje výstupy týkající se křesťanů, v tomto případě šlo konkrétně 
ve dvou případech o témata týkající se církve katolické a jednou církve bratrské – 
vzhledem k tomu, že šlo opravdu spíše o témata církevní, je zřejmé, že skupiny 
osob, které obvykle nazýváme „věřící“, se monitorované výstupy týkaly pouze 
zprostředkovaně, přesto byly do statistiky zahrnuty – i z kvalitativně velmi 
omezeného materiálu je ovšem zřejmé, že tyto závěry nelze nijak zobecňovat. 
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Přehled skupin dle vyznění jednotlivých příspěvků ve vztahu k nim: 
 
 
         pozitivní         neutrální        negativní 
Lidé se zdr. postiž. 3 8  
Senioři 5 5 1 

Gender 7 3 1 
Homosexuálové 3 3  
Cizinci 1 1 2 
Věřící 3   
Židé  3  
Romové 1 1  
Muslimové 1   

 
 
 
Výrazové prostředky:  
 
Co se týká používaných definic, k žádnému překvapení nedochází. Starší osoby, 
pokud figurují v některém příspěvku v kontextu se svým věkem, jsou nejčastěji 
označováni výrazem „senioři“, méně je již používán výraz „důchodce“, „důchodový 
věk“. Sexuální menšiny jsou označovány v závislosti na typu příspěvku, v oficiálních 
zpravodajských a publicistických textech je obvyklá formulace „homosexuálové“, 
„homosexuální menšina“, např. v rozhovorech se občas vyskytují i výrazy „gay“, 
„lesba“. 
 
V rozhovoru s ředitelkou Gender Studies je zmíněna i otázka používání generického 
maskulina, v tomto případě označení ženy jako „hosta“ namísto případného použití 
výrazu „hostka“. O správnosti (nejen) tohoto tvaru vedou odborníci stálé a 
neukončené diskuze. V pořadu od ředitelky zazní, že vzhledem k obvyklejšímu 
používání výrazu „host“ se cítí pohodlněji právě jako „host“, ale zároveň doufá, že 
v budoucnosti už budou výrazy jako „hostka“ obvyklé. 
 
Z vysílání České televize, hodnoceného tímto prizmatem, je zřejmé, že tyto věci jsou 
ve vývinu a změny se postupně prosazují. Je např. běžně používán výraz „host“ i pro 
ženy, nicméně třeba označení „veřejný ochránce práv“ byl v případě Anny Šabatové 
pružně změněn na „veřejná ochránkyně práv“. 
 
Osoby se zdravotním postižením jsou nejčastěji definovány pouze výrazem 
„postižený“, v menší míře pak jsou používány výrazy jako „handicap“, 
„“handicapovaný“. Za pozornost stojí, že definice, kterou preferuje např. Národní rada 
osob se zdravotním postižením, tedy „osoby se zdravotním postižením“, je používána 
minimálně, ačkoli zmíněné výrazy „handicapovaný“ či „postižený“ vnímá řada osob 
se zdravotním postižením jako hanlivé a stigmatizující. Této skutečnosti zřejmě ze 
strany televize veřejné služby nebyla věnována dostatečná pozornost. 
 

 

stránka č. 453745-54



45 
 

Definice osob se zdravotním postižením v monitorovaném mediálním obsahu: 
započítány veškeré výrazy (celkem 41), které se ve vysílání vyskytly, i pokud se 

opakovaly v rámci jedné reportáže  
 
 
 

postižený

tělesně
handicapovaný

zdravotně
postižený

osoba se
zdravotním
postižením
osoba s
handicapem

zrakově
postižený

tělesně
postižený

 
 
 
 
 
Závěr: 
 
Navrhujeme přijmout usnesení, že se Rada seznámila s analýzou pořadů 
programů ČT1 a ČT24 z hlediska informování o příslušnících menšin a 
specifických skupin za období únor a březen 2014. 
 
 
Zpracoval: V Nejedlý, 17.9.2014 
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Marek WOLLNER, moderátor 

-------------------- 

Třicetiletá Simona, která od narození trpí dětskou mozkovou obrnou, dostala od Všeobecné zdravotní 

pojišťovny vzácný dar. Invalidní vozík, ve kterém nemůže bezbolestně sedět a který neprojde futry dveří. 

Nevejde se s ním ani do výtahu. Pojišťovna ale trvá na tom, že vozík je bezvadný, vždyť jej doporučil 

revizní lékař. Co na tom, že je to chirurg a odborníci s ním nesouhlasí. Zoufalí rodiče se po marných 

pokusech o výměnu nakonec rozhodli vyřešit problém jinak. Jak uvidíte v reportáži Kateřiny Hrochové. 

 

Marcela SOLDÁNOVÁ, matka Simony 

-------------------- 

Simonka má dětskou mozkovou obrnu z toho důvodu, že byla při porodu 40 minut kříšená a neměla kyslík. 

Takže už mně hned potom řekli, že bude postižená. Že se neví jak, že se to vyvine, abysme ji dali do 

ústavu, oni jsou hned hotoví. No, a my jsme řekli, viď, že ne, že si ji vemem domů. To je 

čtyřiadvacetihodinová práce, jo. I v noci k ní vstáváte a všecko prostě. Protože, a oni potom vám nedaj ani 

vozejk, no. Nebo takovej, kterej by ona potřebovala. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Manželé Soldánovi žijí se svou postiženou dcerou v malé vesničce nedaleko Prostějova. Invalidní vozík je 

pro postiženou Simonu jako jsou pro zdravého člověka nohy. Bez vozíku jí nemohou rodiče dopřát ani 

trochu z běžného normálního života nás, zdravých lidí. 
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Marcela SOLDÁNOVÁ, matka Simony 

-------------------- 

Ona je vyloženě společenskej typ. Po manželovi, jo. Ona ráda chodí tancovat, ona ráda chodí, my s ní 

chodíme všude. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Simona Soldánová měla mechanický vozík od Všeobecné zdravotní pojišťovny už od roku 2004. V roce 

2012, když se začal vozík rozpadat, rozhodli se rodiče požádat ošetřující neuroložku o předepsání vozíku 

nového, podle katalogu plně hrazeného pojišťovnou. Všeobecná zdravotní pojišťovna ale vozík zamítla. 

 

Marcela SOLDÁNOVÁ, matka Simony 

-------------------- 

My jsme si zažádali o vozík, kterej nám doporučila paní doktorka. Díky její diagnóze. A oni sem přijeli, ona 

ležela na tom, protože jsem nevěděla, že přijedou, ležela na posteli. A oni se na ni koukli pouze a řekli, tak 

ten vozík ne, to ona neusedí. Přímo takhle to bylo řečeno okamžitě. Aniž by ji viděli, oni ji viděli poprvně 

jenom ležet na tý posteli. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Když pojišťovna vybraný typ vozíku zamítla, požádala neuroložka o jiný typ, opět plně hrazený pojišťovnou. 

A opět byla žádost zamítnuta. V obou případech šlo o vozíky s vypolstrovaným a měkkým sedátkem a 

opěrkou. Postižená Simona má totiž navíc od narození vykloubenou kyčel a v jiném typu vozíku by si 

nemohla ulevit od bolesti. Všeobecná zdravotní pojišťovna nedbala na doporučení ošetřující neuroložky, 

která léčí Simonu 10 let, a dodala vozík úplně jiný. 

 

Zdeněk SOLDÁN, otec Simony 

-------------------- 

Tuten vozík byl nám dodán až napotřetí jako, jako nejlepší řešení ze Všeobecný zdravotní pojišťovny 

Olomouc, od pana revizního lékaře, doktora Pavlíka jako. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Právě doktor Pavlík, revizní lékař Všeobecné zdravotní pojišťovny, případ Soldánových řešil. Požádala jsem 

ho o vyjádření. Odmítl s tím, že se mám obrátit na tiskového mluvčího VZP. 

 

Oldřich TICHÝ, mluvčí VZP 

-------------------- 
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Pojišťovna posoudila návrh paní doktorky, která ten vozík navrhla. Ten návrh posoudil tým lékařů, který to 

posuzoval pro VZP. Shodli se na tom, že ze zdravotních hledisek není ten vozík pro tu pacientku vhodný. 

 

Zdeněk SOLDÁN, otec Simony 

-------------------- 

Po dodání jsme to zkoušeli ten den, seděla v tom hodinu, bolesti, pot jí tekl z čela prostě. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Jak jsem zjistila, je revizní lékař VZP, který rozhodoval o vhodném typu vozíku, specializací chirurg. Ve své 

praxi se tedy nezaměřoval na léčbu pacientů s dětskou mozkovou obrnou. Ošetřující neuroložka Simony 

bohužel odmítla případ komentovat. Požádala jsem proto o vyjádření profesora Komárka, který se dětem 

postiženým dětskou mozkovou obrnou věnuje 25 let. 

 

Vladimír KOMÁREK, přednosta Kliniky dětské neurologie FN Motol 

-------------------- 

Já osobně bych si asi jako neurolog netroufnul posuzovat některé specifické, třeba urologické, pomůcky a 

tak dále. Tak stejně tak si myslím, že by tím posuzujícím měl být někdo, kdo té problematice trochu rozumí 

a určitě lze předpokládat, že indikující neurolog ví, co píše a proč to píše. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle profesora Komárka by vhodnost vozíku měl vedle neurologa posuzovat i ortoped a specialista na 

rehabilitaci. Soldánovi jezdí několikrát týdně do denního stacionáře, kde je přímo rehabilitační oddělení. 

Jeho vedoucí potvrdila vhodnost vozíků doporučených neuroložkou. Jeden takový ve stacionáři užívá jiná 

postižená dívka. 

 

Vlasta KREJČÍ, vedoucí rehabilitačního pracoviště, Občanské sdružení Lipka Prostějov 

-------------------- 

Toto je velice dobrý vozík, je vhodný vlastně tady pro vozíčkáře a pro děti se skoliózou tak, jak třeba má 

Simonka. Tento vozík je vhodný pro ni z toho důvodu, že není dítě odkázáno celej den jako jenom sedět, 

ale vlastně tím, že se dá ten vozík polohovat, tak to dítě může jít tady do této polohy, kdy může úplně ležet. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Aha. Nám bylo řečeno, že to Simonka, ze strany VZP, že to neusedí jako v takovémdle vozíku. 

 

Vlasta KREJČÍ, vedoucí rehabilitačního pracoviště, Občanské sdružení Lipka Prostějov 

stránka č. 493745-58



-------------------- 

No, to spíš nedává logiku, protože právě toto je polohovací vozík právě pro tyto děti. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Všeobecná zdravotní pojišťovna si ale na vhodnosti dodaného typu vozíku trvá. 

 

Oldřich TICHÝ, mluvčí VZP 

-------------------- 

Je to těžká situace. Posuzoval ji tým lékařů, posuzoval ji technik, který se touto, touto problematikou 

dlouhodobě zabývá, a všichni na rozdíl od vás dospěli k názoru, že ten vozík je pro tu slečnu vhodný. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

A použitelný? 

 

Oldřich TICHÝ, mluvčí VZP 

-------------------- 

Ano a použitelný. 

 

Eva OVČÁČKOVÁ, pracovnice v sociálních službách, Občanské sdružení Lipka Prostějov 

-------------------- 

To by si možná oni měli zkusit, když je něco bolí ..., srovnal, a v té skořepině by měli být celý den, vždyť to, 

to je hrozný. Tady máme děti, které mají takové vozíky a oni z toho vylízají, jo, jsou v tom pokrouceni, takže 

oni v tom sedí nepohodlně, ještě je to tlačí a je to úplně k ničemu. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Navíc spodek vozíku od pojišťovny už dříve někdo používal. Pojišťovna ho podle zápisu revizního lékaře 

upravila pro potřeby postižené Simony. 

 

Marcela SOLDÁNOVÁ, matka Simony 

-------------------- 

Dokonce i to kolo je tam, prostě není nafouklý, ať si ho nafouknem, nám bylo řečeno. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Mechanický vozík od pojišťovny vyšel na 26 tisíc. Vozík, o který žádala ošetřující neuroložka, stál nejméně 
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50 tisíc. Tedy přibližně jednou tolik. Můžeme se tedy jen dohadovat, jestli u pojišťovny spíše nezvítězilo 

ekonomické hledisko. Soldánovi vozík od pojišťovny odmítali ještě z jiného důvodu. 

 

Marcela SOLDÁNOVÁ, matka Simony 

-------------------- 

Neprojdem dveřma, nevejde se to do výtahu. Prostě, a když jsme jim to říkali, oni prostě na to nereagovali. 

Vůbec. Jsem říkala ... 

 

Zdeněk SOLDÁN, otec Simony 

-------------------- 

To bysme je museli, ano, vybourat, a je to nosná zeď. Je tam elektřina, všechno. 

 

Marcela SOLDÁNOVÁ, matka Simony 

-------------------- 

No, neprojdem, to je jasný. 

 

Zdeněk SOLDÁN, otec Simony 

-------------------- 

Zárubně jsou 60, toto má 700 milimetrů. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Ten vozík neprojde dveřmi, co s ním mají dělat? K čemu jim má sloužit? 

 

Oldřich TICHÝ, mluvčí VZP 

-------------------- 

Omlouvám se, nebyl jsem na místě, takže k tomu nemůžu říct nic. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Teď, kdybysme si zkusili nastoupit do výtahu. 

 

Marcela SOLDÁNOVÁ, matka Simony 

-------------------- 

To znamená, že když bysme sem nastoupili, tak tadyhle už má Simonka nohy. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 
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Jak se tam vejdete? Jedině takhlen teda. No, a teď, když vás do toho zkusím zavřít, tak vás zavřu, ale jen 

tak tak. Jenže kdyby ve vozíku seděla postižená Simona, dveře výtahu by se už nedaly zavřít, překážely by 

v tom její nohy. 

 

Oldřich TICHÝ, mluvčí VZP 

-------------------- 

Já vám k tomu opravdu neřeknu nic víc, než že na místě jsem nebyl. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Ale k čemu takový vozík je? 

 

Oldřich TICHÝ, mluvčí VZP 

-------------------- 

A tohle vaše tvrzení já nemůžu posoudit, nemůžu ho nijak komentovat. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Dobře, ale k čemu tedy je vozík, který neprojde dveřmi, obecně? 

 

Oldřich TICHÝ, mluvčí VZP 

-------------------- 

Nevím, jak na tuhle otázku odpovědět, k čemu je vozík, který neprojde dveřmi, aby s ním se jezdilo tam, 

kde projde. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Případ Soldánových není ojedinělý. Přitom dobře vybraný vozík šetří peníze za následnou léčbu například 

otlaků nebo proleženin. 

 

Zdeňka FALTÝNKOVÁ, Česká asociace paraplegiků 

-------------------- 

Odpovědí vždycky je, pojišťovna nemá finanční prostředky. Takže ten člověk dostane pomůcku v nejméně 

náročné, ekonomicky nejméně náročné variantě zkrátka. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Jediný způsob, jak by mohli Soldánovi se Simonou ven, je snést zvlášť dceru i vozík od pojišťovny po 
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schodech. Paní Soldánové je 68 let a je před operací kýly. Panu Soldánovi je 78 a má nemocnou páteř a je 

před operací kolen. I kdyby to ale nějak zvládli, vozík by stejně nedostali do auta. 

Soldánovi chtěli hned vozík vrátit a podali stížnost na ústředí VZP. Ta jim byla zamítnuta. Vozík od 

pojišťovny proto zaparkovali v předsíni a rozhodli se, že si vozík, který doporučila neuroložka, koupí sami 

bez přispění VZP. V létě loňského roku se domluvili s firmou, která jim ho přesně na míru vyrobila. 

 

Marcela SOLDÁNOVÁ, matka Simony 

-------------------- 

Protože už jsem to nemohla vydržet, abych žebrala pro ni vozík, tak jsme, jsem se rozhodla, že si ho 

koupím sama. Něco jsem měla našetřeno, zbytek jsem si vzala na půjčku. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Kolik jste si půjčila? 

 

Marcela SOLDÁNOVÁ, matka Simony 

-------------------- 

50 tisíc. 

 

Renata ČEKALOVÁ, ředitelka Občanského sdružení Lipka Prostějov 

-------------------- 

Řada rodičů měla obtíže s jakoukoliv kompenzační pomůckou, nebyly to vždycky jenom invalidní vozíky. A 

opravdu moje zkušenost je, jenom se obrnit trpělivostí a neustále dokola se odvolávat na vyšší instanci té 

dané konkrétní zdravotní pojišťovny, k revizním lékařům a podobně. Bohužel ne vždycky je tato metoda 

úspěšná. 

 

Kateřina HROCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

O případu Soldánových se dozvěděl Nadační fond pomoci a rozhodl se Soldánovým přispět. 

 

Čestmír HORKÝ, Nadační fond pomoci 

-------------------- 

Nadační fond pomoci se rozhodl poskytnout pomoc rodině Soldánových, a to finančním příspěvkem ve výši 

50 tisíc. Rodina Soldánových se pro nás stala obětí iracionální byrokracie a iracionálního rozhodnutí. 

 

Vladimír KOMÁREK, přednosta Kliniky dětské neurologie FN Motol 

-------------------- 

Určitě před těmi rodiči člověk musí ten pomyslný klobouk smeknout, protože to dokážou těch 24 hodin 
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denně včetně všech těch komplikací, takže my se snažíme jako odborníci, dětští neurologové, jim co nejvíc 

ulehčit ten život z hlediska té odborné péče. A měla by to bejt samozřejmě i povinnost státu, podporovat ty 

rodiny tak, jak je to možné. 

 

Marcela SOLDÁNOVÁ, matka Simony 

-------------------- 

Bylo mi řečeno, že kdybych ji dala do ústavu, tak by měsíčně stála ona, protože je taková napůl ležák, 

napůl, to, tak že by stála 40 až 50 tisíc měsíčně. Že by to platil stát, ten ústav. No, a my se tady handrkujem 

o vozejk. 

 

Marek WOLLNER, moderátor 

-------------------- 

Pro dnešek je to všechno, budu se těšit zase za týden. Díky za pozornost a hezké dny, pokud to půjde. 
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Marek WOLLNER, moderátor 

-------------------- 

V následujícím příspěvku se vrátíme k olympiádě. Nikoli však k té, která právě skončila v Soči. Události, 

které nás zajímají, proběhly před 2 lety na letní paralympiádě v Londýně. Ačkoli oficiálně dopadla výborně, 

teprve teď vyplouvá na povrch problém ze zákulisí, který ovlivnil život několika reprezentantů z České 

federace Spastic Handicap. Jde o lidi s tělesným handicapem, kteří reprezentovali v cyklistice. Zdánlivě 

banální spor odhalil podivné poměry uvnitř této federace. Natáčela Andrea Máslová. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Ivo Koblasa patří k našim nejlepším cyklistickým nadějím. Když jede na kole, málokdo by poznal, že trpí od 

dětství vážnou poruchou svalů neboli spasticitou. Proto závodí za handicapované cyklisty, takzvané 

spastiky. 

 

Ivo KOBLASA ml., reprezentant cyklistiky České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

Z toho si nejvíc cením jako to Merano, protože jako v dnešní době obhájit světovýho lídra, jako není jen tak. 
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Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

To je tahle medaile, jo? 

 

Ivo KOBLASA ml., reprezentant cyklistiky České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

No, ano. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Před rokem a půl se Ivu Koblasovi splnil největší dětský sen. Úspěšně reprezentoval Českou republiku na 

paralympiádě v Londýně, kde skončil na 4. místě. 

 

Ivo KOBLASA ml., reprezentant cyklistiky České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

Výborný místo jsem obsadil a jsem spokojenej, protože to je má první olympiáda. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Ovšem události, které se v Londýně odehrály mimo závodní dráhu, značně ovlivnily vedení České federace 

Spastic Handicap a nakonec ohrozily také Ivovu další reprezentační kariéru. Ivo s otcem si totiž stěžovali na 

chování několika členů realizačního týmu svého svazu. A teprve v těchto dnech, po více než roce a půl, 

celá kauza vrcholí. Kdy si myslíte, že zase oblíknete tenhle reprezentační dres? 

 

Ivo KOBLASA ml., reprezentant cyklistiky České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

Nevím, přesný termín vám neřeknu, to fakt nevím. Záleží na nich, protože jako i trochu se přiznám, že mě 

tady ta kauza štve. Člověk se cítí, že ten život prostě není spravedlivý. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Cesta Iva Koblasy na vrchol nebyla nijak jednoduchá, on i jeho rodiče museli překonat mnohé překážky. 

 

Zuzana KOBLASOVÁ, matka závodníka I. Koblasy 

-------------------- 

On měl vlastně dětskou mozkovou obrnu, na kterou mu přišli asi v 8 měsících, a když jsme jeli na 

rehabilitaci do Klimkovic, tak tam ho trošku přetížili a tam dostal vlastně první záchvat. A od té doby se to 
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odvíjelo a situace se zhoršovala a zhoršovala. 

 

Boris ŽIVNÝ, neurochirurg 

-------------------- 

Ta epilepsie Iva ohrožovala až na životě. Tak jsme se rozhodli k radikálnímu řešení spočívajícímu v 

oddělení té pravé a levé mozkové polokoule chirurgickým způsobem. Ta operace byla úspěšná, podařilo se 

významným způsobem snížit tu epileptickou aktivitu, Ivo začal fungovat, začal se dál vyvíjet samozřejmě se 

značným psychomotorickým opožděním. 

 

Zuzana KOBLASOVÁ, matka závodníka I. Koblasy 

-------------------- 

Tady vlastně byl po té operaci, kdy jsme doufali, že to bude lepší a lepší. To i tatínek si nechal kvůli němu 

vyholit hlavu, aby mu to nepřišlo nějaký divný, že teda má holou hlavu a jizvu. 

 

Ivo KOBLASA st., otec závodníka I. Koblasy 

-------------------- 

Tak se Ivo v těch 6 letech opět znovu učil chodit, mluvit, vůbec dělat, vykonávat základní potřeby lidské. S 

tím, že těch 6 let nějakým způsobem bylo úplně vymazáno v jeho povědomí a mysli, a v těch 6 letech 

vlastně startoval jako malý kojenec. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Ivo se s pomocí rodičů znovu naučil jezdit na kole. Samotná jízda je pro něj totiž důležitou rehabilitací k 

jeho postižení. 

 

Ivo KOBLASA ml., reprezentant cyklistiky České federace Spastic Handicap /archiv/ 

-------------------- 

Trénovat chcu na kole, abysem byl první. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

S postupným zlepšováním synova stavu si otec doplnil vzdělání, aby mu mohl co nejlépe pomáhat. Udělal 

si trenérské zkoušky na cyklistiku, masérské zkoušky, doprovází syna i další cyklisty na závody, kde 

funguje i jako řidič. 

 

Ivo KOBLASA st., otec závodníka I. Koblasy 

-------------------- 

Starám se o jejich technické zázemí a dělám vlastně nějakého vedoucího toho realizačního týmu, teď, jak 
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to celý ... 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Všechno šlo dobře až do roku 2012, kdy byl Ivo nominován do Londýna na paralympiádu. Vzhledem ke 

kvótám paralympijského výboru ovšem otec jako doprovod a jeden z oficiálních členů realizačního týmu 

dostal pouze omezenou akreditaci. Znamenalo to, že 4 dny musel spát mimo paralympijskou vesnici 

určenou pro sportovce a oficiální týmy. Syn tak zůstal pod dohledem reprezentačního trenéra a mechanika. 

A právě na tuto péči si později Koblasovi stěžovali. Podpořil je Ivův zkušený kolega Jiří Bouška, který si z 

Londýna přivezl bronz. 

 

Jiří BOUŠKA, reprezentant cyklistiky České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

Ivo jednu noc na mě klepal, byl takový vyplašený a vlastně mě prosil, jestli by u mě moh přespat, protože 

vlastně za další zdí, kde on spal a měl hlavu, tak, tak bydleli vlastně naši funkcionáři Luboš Jirka a Milan 

Pacner. 

 

Ivo KOBLASA ml., reprezentant cyklistiky České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

Jsou to funkcionáři, kteří dělali na olympiádě bordel. Nemohl jsem se vyspat. 

 

Jiří BOUŠKA, reprezentant cyklistiky České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

Tím, že já jsem tam měl 2 postele a byl jsem sám na pokoji, tak jsem mu to samozřejmě umožnil. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Proč jste třeba nezkoušel s těmi funkcionáři promluvit sám? 

 

Jiří BOUŠKA, reprezentant cyklistiky České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

Tak ta situace tam byla taková, že samozřejmě každý sportovec před odjezdem na paralympiádu musí 

podepsat reprezentační smlouvu a tam se zavazuje, že v podstatě žádné takovédle věci tam nebude 

otevřeně řešit. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Potíže se spaním a celková nepohoda přispěly k tomu, že Ivo Koblasa onemocněl. Po 5 závodech vzdal ten 

stránka č. 573745-66



poslední kvůli horečkám. 

 

Boris ŽIVNÝ, neurochirurg 

-------------------- 

Musí dodržovat přísnou životosprávu, zejména správný rytmus spánku a bdění. To znamená, rozhodně se 

nejedná o zdravého člověka a jako takový potřebuje specifické zacházení i v době, kdy se účastní třeba 

vrcholných sportovních akcí. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Na rozdíl od cyklistů si fungování hlavního trenéra a mechanika na paralympiádě pochvalují tricyklisté. 

Jeden z nich získal v Londýně bronzovou medaili. 

 

David VONDRÁČEK, reprezentant cyklistiky České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

Od 2008 spolupracuju s Lubošem Jirkou. Tohle je paralympijská medaile a pak máme 3 z Mistrovství světa. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Zatímco závodník David Vondráček je svému trenérovi velmi vděčný, pan Koblasa jeho nadšení nesdílí. Po 

návratu do paralympijské vesnice byl podle svých slov svědkem události, která ho donutila podat stížnost 

vedoucímu výpravy. 

 

Ivo KOBLASA st., otec závodníka I. Koblasy 

-------------------- 

Zhruba od 3 čtvrtě na 2 v noci nás budil velký hluk z přilehlé koupelny, kde neustále šplouchala voda, voda 

se napouštěla, vypouštěla. A docházelo k tomu, že tam někdo říkal, Davide, vzbuď se, Davide, prober se, a 

podobně. Z této koupelny vyšel Luboš Jirka s tím, že byl ve velmi, podle mého názoru, společensky 

unaveném stavu a vyváděl z koupelny Davida Vondráčka. Toho Davida vedl vlastně pod paží, David, ten 

šel jak náměsíčný a vůbec nevnímal vlastně okolí toho, co se kolem něho děje. 

 

David VONDRÁČEK, reprezentant cyklistiky České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

Pokud bych pil a byl takhle opilý, já bych mohl dostat epileptickej záchvat a pokud bych dostal takovejdle 

záchvat, tak by to znamenalo konec cyklistiky, sebrali by mi papíry na auto a de facto já bych musel bejt 

pod dozorem neustále nějaký osoby. A myslíte si, že to budu riskovat? 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 
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-------------------- 

Takže ... 

Druhý den ráno, jak už jsme uvedli, poslal pan Koblasa ještě v Londýně dopis s popisem událostí 

vedoucímu výpravy, tehdejšímu předsedovi svazu Romanu Sudovi. 

 

Roman SUDA, vedoucí výpravy ČFSH na LPH 2012 v Londýně 

-------------------- 

Já se k tomu nebudu teď vyjadřovat. Pokud já budu oficiálně vyzván kompetentními zdroji, abych se k tomu 

vyjádřil, což jako nepovažuju jakékoliv veřejnoprávní médium, tak se k tomu vyjádřím. Ale jako tímhle 

způsobem určitě ne. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Po návratu do Česka se stížností zabývalo předsednictvo federace spastiků. Samotné incidenty vyhodnotilo 

jako nepodložené. Se stěžovateli Koblasovými a závodníkem Bouškou, který také kritizoval realizační tým, 

bylo naopak zahájeno disciplinární řízení pro pomluvu. Nutno dodat, že do médií se v té době nedostaly 

žádné zásadní detaily sporu, žádná jména ani zmínka o nějakém alkoholu. 

 

Jiří BOUŠKA, reprezentant cyklistiky České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

Já se domnívám, že jsem neprovedl nic. Nicméně v tom, v tom obvinění stojí, že jsem, že jsem porušil 

stanovy a disciplinární řád Spastic Handicap, což ale bylo doloženo jenom svědectvími, která já jsem nikdy 

neviděl. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Vedoucí výpravy Suda nám nakonec poslal vyjádření k celé situaci. Vyplývá z něj, že o potrestání 

stěžovatelů stál místopředseda František Janouch. 

 

redaktor /citace: Roman SUDA, vedoucí výpravy ČFSH na LPH 2012 v Londýně/ 

-------------------- 

"Tuším, že jsem následně potvrdil, že budu aktivně vystupovat při osobním jednání s jednotlivými aktéry, 

aby se situace co nejdříve vyřešila, ale určitě nebudu sepisovat nějaké elaboráty na objednávku ke 

skutečnostem, které jsem osobně neviděl." 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Jinými slovy, tehdejší předseda federace Suda se odmítl podílet na vytváření falešných důkazů proti 
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stěžovatelům. Následně na svou funkci rezignoval. Místopředseda Janouch, který má podle zasvěcenců 

hlavní slovo v celé federaci Spastic Handicap, se nám nejprve k věci odmítl vyjádřit. 

Dobrý den, to je pan Janouch? 

 

František JANOUCH, místopředseda ČFSH 

-------------------- 

Kdo volá? 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tady je Andrea Máslová, Česká televize, Reportéři ČT. Je to pan Janouch? Můžeme se spolu dohodnout 

na rozhovoru? 

Pan Janouch nám následně napsal, že s disciplinárním řízením nemá nic společného. K incidentu v 

Londýně se na naši žádost nakonec nevyjádřil dotčený reprezentační trenér ani mechanik. Za všechny 

vystoupil současný předseda federace Spastic Handicap. 

 

Ondřej SEJPKA, předseda České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

My jsme se rozhodli vzhledem k tomu, že na těch obviněních tak, jak jsme se jimi zabývali, jsme neshledali 

vůbec nic, že se za naše lidi postavíme v rámci toho, co nám umožňuje v podstatě vnitřní předpisy našeho 

občanského sdružení. To, že jsme z tohohle důvodu zahájili disciplinární řízení, v rámci toho nám šlo ne o 

to, abychom někoho trestali, ale abychom si vyjasnili mantinely toho, co je tolerovatelné chování a to, co už 

není. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Disciplinární řízení se táhlo přibližně rok a půl. Mezitím Ivo Koblasa celý loňský rok závodil a ze světa 

přivezl několik dalších medailí. Letos v lednu mu ovšem lidé z federace spastiků pozastavili reprezentační 

činnost. 

 

Ivo KOBLASA st., otec závodníka I. Koblasy 

-------------------- 

On nechápe, ale vůbec nechápe, proč by měl být trestán, ale hlavně my jsme mu za rok a půl, ani my, ani 

nikdo z toho svazu mu nedokázal vysvětlit, za co je trestán. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Aspoň, že můžeme říct, konec dobrý, všechno dobré. V den, kdy jsme požádali vedení federace Spastic 
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Handicap o rozhovor, disciplinární řízení vůči Koblasovým i Jiřímu Bouškovi skončilo. 

 

Ondřej SEJPKA, předseda České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

No, my jsme po těch zkušenostech z posledních několika dní přistoupili k tomu, že jsme celé to disciplinární 

řízení zrušili. 

 

Andrea MÁSLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Takže vy jste to vyřešili tak, že jste to zrušili? 

 

Ondřej SEJPKA, předseda České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

No, nám vzhledem k tomu, co potom Ivo Koblasa starší začal někde pouštět do médií, fakticky nic jiného 

nezbylo. 

 

Ivo KOBLASA ml., reprezentant cyklistiky České federace Spastic Handicap 

-------------------- 

Jsem rád, že se to skončilo a budu rád, když budu moct závodit. 

 

Marek WOLLNER, moderátor 

-------------------- 

Pro dnešek je to všechno. Budu se těšit zase za týden, díky za pozornost a hezké dny, pokud to půjde. 
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Markéta DOBIÁŠOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Vladimír Patera a František Baďura jsou v Česku úplně první gayové, kteří si do pěstounské péče vzali z 

dětského domova 2 malé handicapované chlapce. Zatímco osvojit si dítě naše zákony gayům a lesbičkám 

neumožňují, vstupovat do pěstounské péče mohou. I když to se možná brzy změní. Ministr pro lidská práva 

Jiří Dienstbier chce totiž prosadit, aby homosexuální páry mohly děti i adoptovat. Jak se gayům z naší 

reportáže daří děti vychovávat v pěstounské péči a jak na ně reaguje jejich okolí? Uvidíte v reportáži Davida 

Vondráčka. 
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Vladimír PATERA, pěstoun 

-------------------- 

Tak, super, teďka to bylo dobrý, ještě, dobrý. 

 

František BAĎURA, pěstoun 

-------------------- 

Hop, Martine, hop, hop, hop. 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 

-------------------- 

Jak vlastně vás napadlo jako vstoupit do pěstounské péče s klukama? 

 

Vladimír PATERA, pěstoun 

-------------------- 

No, v podstatě to bylo tak, že jsme chtěli tvořit nějakou jakoby, jak se říká, tu úplnou rodinu, ale chtěli jsme 

prostě mít samozřejmě i tu možnost vychovávat děti a mít je jakoby za svý. 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 

-------------------- 

V Česku žijí desítky homosexuálních párů, jež mají v pěstounské péči malé děti původně z dětských 

domovů. Vladimír s Františkem jsou však úplně první gayové pěstouni, kteří vychovávají děti 2. Mladší 

Martin je zatím na rozdíl od staršího Kryštofa v takzvané předpěstounské péči. Na prospěšnost výchovy 

dětí v pěstounské péči homosexuály, který zákon povoluje, není mezi odbornou psychologickou obcí 

jednoznačný názor. 

 

Jaroslav ŠTURMA, dětský psycholog 

-------------------- 

Dítě, pokud je to jen možné, má mít kolem sebe rodiče, nebo náhradní rodiče, matku a otce, muže a ženu. 

 

Jeroným KLIMEŠ, psycholog 

-------------------- 

Ty různé úchylky, které doprovázejí homosexualitu mnohem více než heterosexuály, a psychologové 

nemají vždy to štěstí a ani nebývají tak dobří, aby byli schopni tyto úchylky odchytnout, když se tam zjeví. 

 

Radek PTÁČEK, dětský psycholog 

-------------------- 

Podívej se tady. Výborně. Já je znám už skoro 2 roky. Je to samozřejmě z pěstounského i lidského hlediska 

netypický pár, ale u těchto obou dvou pánů vnímám, že jak jejich osobnost, tak jejich lidství je skutečně na 

stránka č. 623745-71



vysoce kvalitní úrovni. 

 

František BAĎURA, pěstoun 

-------------------- 

No, vidíš. 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 

-------------------- 

Než dáme větší prostor odborníkům, vyříkat si své protichůdné názory na výchovu dětí homosexuály, 

pronikněme trochu do života této neobvyklé rodiny. 

 

František BAĎURA, pěstoun 

-------------------- 

Vyšlo to od Vladimíra. Já jsem to musel několik tejdnů v sobě zpracovávat a hledat v sobě, jestli na todle to 

jsem připravenej a zralej. Zjistil jsem, že asi jo. 

 

Vladimír PATERA, pěstoun 

-------------------- 

Je pravda, že já jsem tenhle nápad měl v hlavě od nějakejch svejch 19 let. Akorát jsem samozřejmě ještě 

nevěděl, jak to všechno bude ... 

 

František BAĎURA, pěstoun 

-------------------- 

Koho potkáš. 

 

Vladimír PATERA, pěstoun 

-------------------- 

Koho potkám. 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 

-------------------- 

František s Vladimírem spolu žijí v registrovaném partnerství. František je vysokoškolsky vzdělaný 

knihovník a Vladimír vystudoval obchodní akademii pro zrakově postižené. Je totiž prakticky nevidomý. 

Dnes šestiletého Kryštofa a čtyřletého Martina si vzali z dětského domova před 2 lety. Nikdo jiný tyto těžce 

fyzicky i duševně handicapované děti do pěstounství nechtěl. Podobnou zkušenost měl v dětství i Vladimír, 

který vyrůstal také v dětském domově. 

 

Vladimír PATERA, pěstoun 
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-------------------- 

Po dětský mozkový obrně mám nevyvinutý oční nervy. Jsem v pásmu prakticky nevidomý, jo. Ale nicméně 

je to spíš o tom, že se člověk naučí dívat trošku jinak. Má jinej pohled v tom slova smyslu, že třeba 

nerozeznáváte barvy, nevidíte do obličeje lidem a tak dále, ale s tím se samozřejmě dá žít. 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 

-------------------- 

A kluky rozpoznáte? 

 

Vladimír PATERA, pěstoun 

-------------------- 

Kluky rozpoznám. Kluky rozpoznám, protože ... 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 

-------------------- 

Čím to je? 

 

Vladimír PATERA, pěstoun 

-------------------- 

... je menší a větší. A i Martin tak jako poznal, že mám nějakou vadu. Takže když potřebuju něco najít, tak 

jako Martin opravdu přiskočí a pomáhá hned, protože on má oči zdravé. Celej postup je tak, že v podstatě 

oslovíte oddělení sociálněprávní ochrany dětí, tam sepíšete nějakou jakousi prvotní, úplně prvotní žádost k 

tomu, že vlastně chcete se stát pěstounem. A začíná celý to martyrium, vlastně ten koloběh vůbec přípravy 

na pěstounskou péči. 

 

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, vedoucí oddělení náhradní rodinné péče MPSV 

-------------------- 

Při tom rozhodování o tom, kam bude dítě svěřeno, tak se vyhodnocuje nejen teda ten konkrétní žadatel, 

jeden z toho páru, kdo žádá o to dítě, ale samozřejmě se vyhodnocuje celé rodinné prostředí. A vždycky se 

rozhoduje s ohledem na zájem, nejlepší zájem dítěte. 

 

Vladimír PATERA, pěstoun 

-------------------- 

Vždycky jsme byli posuzovaný oba dva. A v rámci psychologickejch testů jsou potom samozřejmě nějaký 

školící, školící programy pro ty pěstouny. Já teďka nevím, kolik to přesně bylo hodin, ale nicméně na 

Kryštofa jsme čekali jakoby 2,5 roku. 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 
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-------------------- 

Přece jen vám byli přidělení kluci trochu handicapovaní, necítili jste to i vy jako jistý handicap? 

 

František BAĎURA, pěstoun 

-------------------- 

V průběhu celý tý procedury jsme zjišťovali, že naše prvotní představy nejsou takový, jaký bychom si 

představovali a "slevovali" jsme ze svých nároků. 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 

-------------------- 

Ale vlastně šli jste do toho s tím, že ... 

 

František BAĎURA, pěstoun 

-------------------- 

Ano, že dostaneme handicapovanýho chlapečka. A pak už nám to vůbec nepřišlo. 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 

-------------------- 

Část odborné obce nesouhlasí s liberální praxí v možnosti pěstounství gay. 

 

Jeroným KLIMEŠ, psycholog 

-------------------- 

Stabilita homosexuálních vztahů je mnohonásobně menší, stejně tak i promiskuita je mnohonásobně větší. 

Já si nedokážu představit, že by při té bídě, kterou mají psychologické posudky obecně a náhradní rodinné 

péče taky, že by byli, že bysme byli schopný odchytat třeba ty případy, které nám chtějí kamuflovat nějakou 

jinou úchylku. 

 

Petr WEISS, sexuolog 

-------------------- 

Proběhlo mnoho výzkumů, které se týkaly dětí z rodin vychovávaných jednopohlavním rodičovským párem. 

A ty výzkumy ukázaly jednoznačně, že děti z těchto rodin zaprvé nemají žádnou poruchu identity, žádnou 

poruchu sexuální orientace, žádné zvýšené neurotické příznaky, a co je důležité, nemají ani horší pozici v 

kolektivu vrstevníků. 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 

-------------------- 

Ještě před rokem byl jeden z našich nejvýznamnějších dětských psychologů Jaroslav Šturma jen pro 

takzvanou péči plnosti, tedy náhradní rodičovství pouze muže a ženy. Ale dnes sám přiznává, že ve 
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složitém a proměnlivém světě jsou výjimečně možné i jiné varianty. 

 

Jaroslav ŠTURMA, dětský psycholog 

-------------------- 

Víme, že mnoho dětí roste například v rodinách neúplných, takže chápu to, že v tom dnešním složitém a 

proměnlivém světě fakticky padají v úvahu různé formy, různé kombinace péče. 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 

-------------------- 

Tedy i gayové. 

 

Jaroslav ŠTURMA, dětský psycholog 

-------------------- 

Tam, bych řek, mají své místo i gayové, pokud přijdou tam, kde není možno těm dětem nabídnout tu, tu 

formu té péče, která by byla bližší té plnosti. 

 

František BAĎURA, pěstoun 

-------------------- 

No, ale tohle to je ž, tak je to žena. 

 

dítě v pěstounské péči 

-------------------- 

Žena. 

 

František BAĎURA, pěstoun 

-------------------- 

Dobře. 

 

dítě v pěstounské péči 

-------------------- 

Žába. 

 

František BAĎURA, pěstoun 

-------------------- 

Dobře. Žito. 

 

dítě v pěstounské péči 

-------------------- 
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Žito. 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 

-------------------- 

Vy jste měl nakonec i konečné slovo, jestli se stanou pěstouny nebo ne. Jaká to byla komise? 

 

Radek PTÁČEK, dětský psycholog 

-------------------- 

Byl to poradní sbor ministerstva práce a sociálních věcí. Tady jsme posuzovali, že máme dítě, které má 

vícečetné vývojové vady, které má velmi mnoho specifických potřeb, a o takového děti je naprosto 

minimální zájem. 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 

-------------------- 

Aby se mohli starat o postižené chlapce, museli se stát pěstouny na plný úvazek. František zanechal své 

práce vedoucího v knihovně a Vladimír obchodování s realitami. 

 

František BAĎURA, pěstoun 

-------------------- 

Na Kryštofa beru v tom jeho druhým stupni závislosti na pomoc druhý osoby asi 28 tisíc. A v tom je i jakoby 

můj plat. Plat je, je těch 18 čistýho, no. 

 

Hana HEJNÁ, Odbor sociálních věcí, Praha 12 

-------------------- 

Těžko, že by to někdo dělal pro peníze, protože, protože ta péče je velmi náročná, a to nejenom finančně. 

Opravdu 24 hodin denně, 365 dní v roce. Tak ten plat, to by, za to by nikdo nepracoval. 

 

Vladimír PATERA, pěstoun 

-------------------- 

Penězma jsme spíš spadli dolů. Takže v našem případě určitě teda nejde zrovna o to, že bysme, že bysme 

měli záměr toho, že si vememe děti a budeme vydělávat peníze. V tom dětským domově se mu asi 

nevěnovali tak, jak by měli. Sami jsme byli svědkem, když jsme chodili tam na návštěvy, tak že vůbec 

neměl naslouchátka. Museli jsme teprve, až jsem si stěžoval paní ředitelce ústavu, proč nemá 

naslouchátka, tak teprve pak je dostával. Nerozuměl nám vůbec, neslyšel na jméno. Takže podle mýho to 

bylo dítě, který nemělo ani jméno. Šli jsme jenom se podívat prostě jenom kolem dětskýho domova. Tak, 

tak v podstatě auta pro něj byl úplný zázrak, autobusy, lampy, prostě všechno. Jo, to znamená, že tam 

skutečně byl zavřenej mezi 4 zdma. 
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osoba 

-------------------- 

Kryštůfek dělá určitě pokroky. Má velkou slovní zásobu, krásně si u nás zvykl, chodí sem rád, pokroky dělá 

určitě. 

 

Marie MALÁ, dětská lékařka 

-------------------- 

Na oba pěstouny se velmi těší a vlastně ten úspěch není jenom jako našeho zařízení, ale myslím si, že je to 

hlavně dané i tou velmi dobrou spoluprací s tou pěstounskou rodinou. 

 

František BAĎURA, pěstoun 

-------------------- 

My deme tam, pojď. 

 

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, vedoucí oddělení náhradní rodinné péče MPSV 

-------------------- 

Pokud je dítě svěřeno do pěstounské péče, tak vlastně to automaticky neruší práva původních rodičů 

dítěte. 

 

David VONDRÁČEK, redaktor 

-------------------- 

Pro vás to může být přece jenom dost velký šok, protože se téměř ze dne na den může stát, že o ně 

přijdete. 

 

Vladimír PATERA, pěstoun 

-------------------- 

U Kryštofa to není možný v podstatě, protože matka už ho jednou měla v péči a jelikož je drogově závislá, a 

furt to jede dál jako, ještě se z toho nevzpamatovala, tak to je nereálný. A u Martina ta matka se ho zřekla. 

Ale jako pěstounská péče je vždycky potřeba nýst tohle riziko, že kdykoliv se může stát, že prostě matka 

požádá a hotovo. 

 

Radek PTÁČEK, dětský psycholog 

-------------------- 

Ty pěstouni je skutečně můžou vytáhnout a vypadá to, že je vytáhnou, a těm dětem poskytnou naprosto 

jinou perspektivu. Můžou je podržet v běžné škole, kam by se pravděpodobně nedostaly, kdyby byly v 

děcáku. A tím samozřejmě vytváří úplně jiné podmínky pro jejich budoucí sociální integraci. Takže může to 

změnit celý jejich život. 
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Markéta DOBIÁŠOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Z dnešního vydání je to všechno. Příště opět s Markem Wollnerem. Já vám přeji hezký zbytek večera a 

úspěšný týden. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Web: "Proč tolik kritiky z vašich úst na seriál Sanitka? Je opravdu tak nebezpečný a v čem? Nebo se jedná 
o české přehánění?" 
 
Kamil FILA, filmový publicista 
-------------------- 
Já nevím, jestli mám teďka celou tu kauzu vysvětlovat s tou Sanitkou, ono je to jako, proč tolik kritiky je v 
těch článcích, který jsem napsal, takže prostě doporučují jít na web Respektu a máte tam prostě 
sáhodlouhý analýzy, co mi vlastně na tom vadilo, ale. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Zkuste stručné připomenutí, řekněme to, co vám nejvíc na tom seriálu vadilo, ano. 
 
Kamil FILA, filmový publicista 
-------------------- 
Velmi stručně. Prostě já, moje hlavní chyba byla to, že jsem se soustředil jenom na jednu věc, že jsem 
vlastně jako kritizoval stereotyp zobrazení Romů a muslimů v tom seriálu, ale pointa seriálu je stereotypní 
kompletně. On je prostě jako hrozně nerealisticky natočenej, jako opravdu jako velmi špatně. Je to šmíra 
podle mě. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
A není to totéž jako zaměření se na jeden moment v případě filmu 12 let v řetězech? 
 
Kamil FILA, filmový publicista 
-------------------- 
A to je jeden moment, samozřejmě pak to působí, že, že jde jenom o jednu věc, ale. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Tak a teď zas neodpovídá ale konkrétní společnosti. 
 
Kamil FILA, filmový publicista 
-------------------- 
Prostě podle mě tam, že v tu chvíli, kdy samozřejmě jako zobrazujete stereotypně tu majoritní část 
společnosti, a to nevadí tolik, jako když zobrazujete tu, která je minoritní a vytváříte o ní nějaký démonizující 
obraz a nedáváte tý minoritě šanci, aby působili jako živý postavy, jo, pokud prostě někdo je jenom násilník, 
jenom vrah, tak to působí děsivě, ale jako, já říkám znovu, prostě představte, že takhle by byl natočenej 
nějakej film zahraniční, tak to prostě působí šíleně. Já nejsem proti tomu, aby se netočilo o kriminalitě a 
prostě o jako, řekněme, i jako nějakých jako rasových tenzích nebo prostě kulturních střetech, jo, já jsem 
schválně dával třeba příklad seriálu The /nesrozumitelné/, to je naprosto vynikající seriál prostě z prostředí 
drogovýho z předměstí, kde prostě, přesně jako jsou právě, jak se ukazuje, jak funguje černošská 
komunita, prodej drog, je to asi děsivá záležitost a ten, a není to rasistická věc, protože vy máte pocit, že ty 
postavy chápete, se vidíte jako nějakou jejich zoufalost, já nevím, prostě jako nějakou bezvýchodnost, 
zkušenost, zároveň jakoby i, jako lidský individuální chyby, nejenom prostě, že za to může někdo jiný, 
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společnost, systém a tak dále, je to zase hrozně komplexní, to ta Sanitka vůbec, vůbec není jako v ničem, 
jo. Já to nechci rozebírat donekonečna, ale jako prostě podle mě, tam nejde o to, že se ubližuje menšinám, 
ale prostě podle mě je to špatně proto, jak jsem říkal na začátku tu definici umění, že vás to ničím 
neobohatí, vám to jenom, vy můžete mít nějakej předsudek a ten předsudek se vám potvrdí, potvrzení 
předsudku není uměleckej, výsledek uměleckýho díla. Umělecký díl vám vysvětlí, jak vznikají předsudky, 
proč je máte, že jsou v něčem oprávněný, v něčem neoprávněný a že v sobě máte jakoby nějakej 
komplexní dojem. To je umění. Tohle to ten seriál nenaplňuje ani v ničem, ani v základně. 
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Hostem dnešního Hyde Parku je Stanislav Křeček, zástupce ombudsmana nebo teď, přesněji řečeno, 
zástupce ombudsmanky. 
Tak reportáž na úvod nám připomene, jak úřad ombudsmana v Česku vznikl, kdo ho reprezentoval a s čím 
se potýká. 
 
/ Reportáž / 
 
redaktor 
-------------------- 
A Otakar Motejl se stal ombudsmanem, musel poskládat úřad a prošlapávat cestu. 
 
Otakar MOTEJL, veřejný ochránce práv /18.12. 2000/ 
-------------------- 
Jedním z důležitých poslání veřejného ochránce práv bude mapovat a signalizovat tam, kde dochází 
chronicky nebo systémově k nějakým poruchám v oblasti státní správy a dávat inspiraci eventuálnímu 
řešení. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Vybral si jasný způsob, na příkladu jednotlivce změnit systém. Třeba v roce 2002 se postavil za dívku, která 
otěhotněla ve výchovném zařízení a ústav ji donutil k potratu. Motejl prosadil změnu. Ministerstva musí 
hledat cestu, jak umožnit život v ústavu i s dítětem. Stál i za zákazem umisťování kamer do výchovných 
zařízení pro mládež a omluvou vlády Romkám, které v minulosti prošly nedobrovolnou sterilizací. 
Sněmovnu pak dotlačil ke změně zákona o přístupu příbuzných ke zdravotnické dokumentaci, a to na 
základě případu 24letého vězně Františka Stojkoviče, který zemřel v cele a vězeňská služba odmítla 
rodičům sdělit příčinu úmrtí. Po Otakaru Motejlovi nastoupil do funkce v roce 2010 Pavel Varvařovský a 
chtěl navázat na práci svého předchůdce. 
 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Zkusíme Facebook: "Pane Křečku, výrazně jste kritizoval Romy, pak je bral zpět, výrokem: ´Ta slova jsem si 
mohl odpustit.´ V jakých oblastech máme čekat změnu názoru, když u tak klíčové otázky a opakovaně 
probírané musíte brát svoje slova zpět?" 
 
Stanislav KŘEČEK, zástupce veřejné ochránkyně práv 
-------------------- 
Ne, ne, ne, pozor, to je nedorozumění, to, já jsem žádná slova nevzal zpět. Já, prosím, nekritizuji Romy, já 
jsem řadu Romů zastupoval jako advokát, psal jsem pro ně příručky, školil jsem jejich aktivisty, pokud jde o 
bytovou problematiku, čili tady v tom případě není, ale já prostě odmítám přijmout kritiku českého národa, 
že je rasistický jen pro to, že si některý lidé stěžují, že se nemůžou v noci vyspat. Prosím vás. Tohle to já 
jsem řekl ve sněmovně a na tomhle já si tedy stojím. Přece není možné, jestliže na tom sídlišti je s 
odpuštěním bordel, jestliže se hází odpadky z okna a lidem se to nelíbí, říct, že jsou, že jsou rasisté, 
takovýto, takový ten, takový to dělání toho dlouhého nosu, jak někteří aktivisté nebo i politici dělají na ty 
obyčejné lidi: "Vy neumíte žít ve svobodě, neumíte se chovat, neumíte si řádně zvolit, že jo, politické strany, 
jste rasisté xenofobní," to přece není pravda a to bychom měli odmítnout. Lidé mají, i ta většina má přece 
nějaká práva a já si myslím, že ta práva mají vybrána adekvátně, že každý má svoje práva plnit, mají se 
také ty práva od každého požadovat v míře, která je samozřejmě možná, ale obviňovat někoho jenom z 
rasismu proto, že chce pořádek na sídlišti, že chce, aby s ním bylo zacházeno stejně jako s tím druhým 
nebo obráceně, aby s tím druhým bylo zacházeno stejně jako s ním, to není ani rasismus, ani nic proti 

stránka č. 703745-79



Romům. Já jsem to vždycky zásadně odmítl. Já jsem bral zpátky jinou věc na Facebooku, já jsem takový 
facebookový pisatel, tak tam se objevila zpráva, že Romové, to je ten děčínský případ, kdy zmlátili nějaké ty 
manžele, které šli, já jsem tam napsal: "To bude zase výkřiků o rasismu," že jo. No, tak to je taková hloupá 
poznámka, to jsem si mohl odpustit, to jsem vzal zpátky, ale já odmítám, odmítám obviňovat český národ z 
rasismu jenom proto, že si přeje pořádek a rovné zacházení i s většinou /nesrozumitelné/. 
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spoluzakladatelem a místopředsedou Úsvitu Jaroslavem Novákem Večerníčkem. 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Víte co, já myslím, že k tomu referendu se dostaneme. Předpokládám, že otázky na toto téma budou 
přicházet, pokud ne, tak sám je do našeho pořadu vnesu, abych vás tuhle myšlenku nechal dokončit. 
Pojďme zatím k dalším psaným otázkám na webu: "O čem podle vás svědčí smršť negativních reakcí na 
vašem úsvitovém facebooku poté, co jste oznámili, že v čele kandidátky Úsvitu ve volbách do Evropského 
parlamentu bude Klára Samková?" 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Byla krutá a velká, ale přiznám se, ani bych to. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
A o čem to svědčí? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Nehodnotil. Minimálně to svědčí jenom o tom, že zase tady jsou mediální klišé, kdy Tomio je fašista, Klára 
je cigánofilka a ve finále to všechny šokovalo, že najednou tihle ti dva se dali do kupy. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Takže za to můžou jenom média? To není na základě toho, jak vystupují, co říkají a tak dále? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Jde skutečně o mediální obraz. Klára Samková na jednu stranu není člověk, který by jenom hájil menšiny 
oproti většině a bez ohledu na právo nebo neprávo a naopak Tomio není žádnej nacista ani fašista. To, jak 
vypadá, je skutečně spíš obrazem médií a odrazem. Tady my s tím těžko něco naděláme. Jediný, co 
můžeme dělat samozřejmě to komunikovat dál a lidi, doufám, že postupně zjišťují, že Okamura není takovej 
nacista a fašista, když si tu cigánku v uvozovkách Kláru Samkovou vzal jako lídryni nebo on sám, jako my 
strana samozřejmě, ale na druhou stranu Klára zřejmě, když šla na kandidátku takové party, jako je Úsvit, 
tak asi ten Úsvit nebude tak fašistickej, nacistickej, jak to všichni líčí. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Na facebooku Patrik Václav: "Co jiného než fašismus je váš zákaz imigrace? Nacistická NSDAP měla v 
programu z roku 1920 toto: ´Je třeba zabránit každé další imigraci ne-Němců.´ Mimochodem, už máte jasno 
v tom, co uděláte s českými nepřizpůsobivými?" Tak co jiného než fašismus je váš zákaz imigrace? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Zaprvý není to náš zákaz imigrace, je to návrh na to, a já si myslím, že je velmi správnej, abysme upravili 
legislativně možnosti v uvozovkách totální, jak bych to řekl, když úprava toho, když někdo se přistěhuje do 
nějaké země, by měla mít nějaká pravidla a ta pravidla by měla znít asi zhruba tak, že může se přistěhovat 
každý kdykoliv kamkoliv, ale na to, aby získal občanství, by nemělo stačit jenom to, že tam žije 6 měsíců 
nebo 5 let. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Dobře a jak si tedy máme vysvětlit pak slova paní Samkové u Martina Veselovského ve Dvaceti minutách 
Radiožurnálu: "Evropská unie by tedy měla vracet to, co jí hradí na své náklady uprchlíky nebo všechny 
zpátky do Afriky." Bavili se tam o těch lodích, co přijíždějí na Lampedusu, do Itálie. "Ano, mně je to velmi 
líto, ano." Odpovídá Klára Samková na otázku, jestli by Evropská unie měla uprchlíky vracet. To není zákaz 
imigrace, když všichni, co přijedou, půjdou zpátky? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
To je bohužel principiální věc, kdy my nemáme na to, abysme ty všechny lidi z té Afriky uživili, o všechny se 
postarali. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Tak mají se vracet nebo sem může někdo přicházet? Tak jak to je? Tak nám to tady vyjasněte, zapomeňme 
na paní Samkovou. Jak to jde tedy. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Jde přesně, odvíjí se od v uvozovkách o divokou imigraci, kdy vám někdo přiběhne na černo a kdy každej 
stát, každej stát na celém světě ty imigranty v uvozovkách, ty divoký přeběhlíky prostě vrací zpátky na 
druhou stranu, a to jsou spojený státy, to může bejt, já nevím, Čína, Japonsko, každej stát. To je normální, 
standardní. Něco jinýho je imigrace. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Tady ale je nějaká úmluva OSN, že, když máte na hranicích uprchlíka a vy ho nemůžete vrátit podle úmluvy 
OSN do země původu, pokud mu tam hrozí nějaké pronásledování. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Počkejte, jaké uprchlíky? No, to je něco jinýho. Tady, nebavíme se o uprchlících, nebavíme se o lidech, 
kteří jsou politicky pronásledovaní, kteří přece mohou i ve své zemi jít na ambasádu nebo v jiné zemi na 
ambasádu a tam žádat o politický azyl. To je standardní proces a krok, to není problém přece jo. Tady se 
přece bavíme o něčem úplně jiným technicky. Bavíme se o stovkách, tisícovkách lidí denně, týdně, kteří 
jsou ekonomičtí migranti, kteří jdou prostě za lepším bytím, a já tomu rozumím, to je v pořádku, Češi taky 
takhle migrovali, popravdě řečeno, v 90. letech, jo. A Američani nám je vraceli zpět, jo, a asi to chápeme, že 
měli na to právo. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Ta úmluva OSN říká nebo zásadní ustanovení úmluvy OSN říká, že uprchlíci nesmějí být navráceni do 
země, kde jim hrozí pronásledování, to jsou lidi, kteří někam přiběhli a vy je nesmíte vrátit podle úmluvy 
OSN. Tak jak to tedy je, budete ty lidi vracet, nebo nebudete ty lidi vracet, co prosazujete? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Počkejte, ale teďka tady směšujete A a B a hrušky s jablkama. Tady se přece nebavíme o imigrantech, kteří 
jsou politicky pronásledovaní. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Jestli platí to, co říkáte, že ten, kdo někam přiběhne na nějakou hranici a vy ho vrátíte zpátky, tak to není 
zákaz imigrace, protože úmluva OSN zase říká, že když někdo takhle přijde, tak ho nemůžete vrátit zpátky. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Ale tady se bavíme o ekonomických migrantech, v tuhle tu chvíli. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
I to do toho OSN zahrnuje i chudoba je dneska důvodem k migraci. 
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Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Ty, kteří plují k té Lampeduse, to jsou přece ekonomičtí migranti, to jsou lidé, kteří jsou trápeni obrovskou 
bídou, naprostej souhlas, víme o tom všichni, a není řešením, že jim, čím víc jim povolíme mimochodem, jo, 
čím víc je budeme přijímat, tak to znamená, že tím více migrantů bude riskovat ten život na tom moři. Není 
přece jednodušší a systémovější zaprvé ekonomickou migraci zastavit, to je první fáze, druhá fáze nastavit 
nějakou ekonomickou pomoc přímo v té dané zemi, kde je ten ekonomický problém, odkud ti lidé utíkají, 
aby tam netrpěli? A teď se opět nebavíme o politických emigrantech, emigrantech, kteří zase někde z 
nějaké země, plácnu, od Saddáma Husajna až teďka po syrskej režim utíkají před terorem, jo, a někam 
doběhnou, no, tak samozřejmě to je úplně jiná, jiná kategorie. Nesměšujme tohle, dvě témata, prosím, jo. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
No, dobře, ale OSN i tu ekonomickou migraci zařazuje do těch problémů, které spadají stejně jako ty 
politické. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Jo, říkám, nelze řešit ekonomickou migraci tím, že jí povolíme, protože tím jí zvětšíme jenom, to je prostě, 
chtěj, nechtěj, nedá se svítit. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Dobře, tak aby bylo úplně jasno, vy se na těch hranicích zeptáte, jestli utíká z ekonomických důvodů nebo z 
politických důvodů a buď ho přijmeme, nebo ho vrátíme, takhle to bude prosazovat Úsvit případně v 
Evropském parlamentu? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Rozhodně to musí být určitě nějaký systém a jednoznačně je potřeba v prvé řadě. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
No, ne, ty lidi přijeli na těch lodích, ty lidi přijeli na těch lodích, tak. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Ano, je v prvé řadě důležitý přijmout nějaký pravidla a říct, lidé, kteří neprokáží třeba politické 
pronásledování a opravdu utíkají jenom z těch ekonomických důvodů, tak se holt musí vrátit, nedá se svítit. 
A já vím, že to je krutý pro těch pár, nikoli, který přeplujou, ale v momentě, když už to budou vědět tihle ti, z 
té dané země už nebude emigrovat nikdo další. Jde o to to zastavit a, jak říkám, dobře, nezbavujme se 
odpovědnosti i za ty Afričany. Souhlasím s tím, že pojďme to udělat tak, že pojďme pomáhat v té dané zemi 
k tomu, aby ekonomicky prospívala, aby ty lidi neměli důvod utíkat, jo. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Takže investice nebo jaká pomoc, jak pomáhat k těm změnám? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
To se mě teďka v tuhle chvíli neptejte, bavíme se o principech přece. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Mimochodem, už máte jasno v tom, co uděláte s českými nepřizpůsobivými? Ptá se ještě Patrik Václav? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Zajímalo by mě, kdo to je a co to je nepřizpůsobiví? 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
To nemáte definováno, kdo je nepřizpůsobivý? 
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Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
My určitě ne. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Nemáte? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Rozhodně se bavíme o tom, že lidi, kteří nedodržují zákon, tak by ho měli dodržovat, tak tam by měla platit 
jasná rychlost legislativy i justice i práva, že když něco spáchám, bílej, černej, modrej, dobrý, jdu, zaplatím 
pokutu nebo jdu sedět nebo nesu nějakou odpovědnost, to je vše. Pokud naopak zase třeba, bavíme se, 
když se o tom bavíme, tak samozřejmě navrhujeme nějaké zákony a principy, které by pomáhaly, zase jako 
ta prevence, to jsme se bavili o těch Afričanech, tak ano, je mi naprosto jasný, že tady jsou přece spousta, 
je tady spousta lidí, který odmalička už jsou, už spějí k té problémovosti. Jestliže někdo ve 4 letech se 
nenaučí česky a nemá, jeho rodiče nemají peníze nebo nemají na to, aby mohl chodit do nějaký školky, aby 
byl mezi normálníma lidma, aby se, aby četl knížky, sledoval nějaký třeba edukativní pořady v České 
televizi, no, tak, holt těm musíme pomoct, tak tady stát systémově by měl zajistit, myslím, že to funguje na 
Slovensku dneska, jednak povinná školka, ale opravdu povinná školka od 5 let, zdarma obědy pro sociálně 
slabý, na Slovensku to je jenom teda pro, dokonce plošně, ale my bysme byli třeba pro to, aby od 4 let už 
děti sociálně slabých měly zaprvé zdarma školku včetně veškerejch služeb k tomu, aby se naučily, protože 
já tomu rozumím, když to dítě z rodiny, která neumí pořádně česky, má jiný myšlenkový a duševní hodnoty 
a je vychovávaný jenom tou rodinou a přijde do tý školy a vlastně neumí pořádně ani mluvit. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
A to je špatně, že někdo má jiné myšlenkové pochody, jiné například myšlenkové hodnoty, které nebudou v 
rozporu s nějakými základními principy, tak to je špatně a je potřeba je tedy jako předělat na Čechy nebo 
jako jak tomu rozumět? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Rozumět je tomu potřeba tak, že musíme ty děti veškerý, všech 100 % dětí, který se tady rodí a budou 
vyrůstat, naučit aspoň základním principům, na kterých vyrůstá tenhle stát, to znamená třeba to, že když 
něco chci, tak to nesmím ukrást, ale třeba si na to musím vydělat, že je dobrý se vzdělávat, že je dobrý 
pomáhat druhým, že je dobrý bejt slušnej k ostatním, prostě základní ideový hodnoty tohohle toho státu, 
který, podotýkám, neplatí jenom pro menšiny, ty platí pro 100 % obyvatel tohoto státu. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Adéla Berková na facebooku: "Věděl jste, že váš vzor Švýcarsko má 21 přistěhovalců na tisíc obyvatel 
zatímco Česká republika jen 5 přistěhovalců na tisíc obyvatel? Věděl jste, že Německo s přistěhovalci 
počítá jako s nutnou pracovní silou? Co vy na to?" 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
No, ty čísla jsou fajn, ale neříkají podstatu věci samozřejmě, jo. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Jsou to čísla Eurostatu mimochodem. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Ne, ne, ne, neříkají podstatu věci. Věřím, že tisíc na 21, ale těch 21 jsou frajeři, kteří makaj a jsou to lidi, 
kteří tam přijeli budovat nějakou velkou existenci. Nejsou to lidi, který tam přijeli. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
A to víte z čeho tedy, to víte z čeho? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
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Tak já mám zrovna švagrovou a synovce ve Švýcarsku, který tam od nás se odstěhovali, takže čirou 
náhodou, švagrová je doktorka filozofie a synovec vystudoval v Bruselu nějaký evropský, politologii, nějaký 
práva a vědy, jo, takže vím, že to tam neměli lehký a že žádný nároky na sociální dávky tam neexistují, ale 
ty šance pro ty lidi, kteří pracují, tam jsou. Kdybyste tam dali čísla možná Británie, která má jiný kódy pro 
přistěhovalce, asi by ty čísla byly jiný a je to vždycky daný jenom tím, že země je atraktivní nikoliv tím, jaký 
má systém nebo nemá systém, respektive jaký má systém ohledně sociálních dávek a potom podle toho 
přitahuje určitou sociální skupinu. Takže ano, Švýcaři přitahujou lidi, kteří umí pracovat a já bych byl strašně 
rád, kdyby Česká republika byla skutečně zemí pro imigranty, kteří umí pracovat a kteří nám budou 
pomáhat, stejně tak jako evidentně to plánují Němci, kteří chtějí přitahovat pochopitelně přistěhovalce, lidi z 
cizích zemí, kteří tam budou pracovat, souhlas naprostej. My nejsme proti cizincům. My nejsme xenofobní, 
naopak. Lidé, kteří přijdou a budou chtít tady pracovat, pomáhat naší zemi, sakra, vždyť je potřebujeme. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Zmínil jste Velkou Británii, to číslo je jednou tak velké než u nás, jenom na doplnění podle Eurostatu. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Děkuju. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Tam to bude někde kolem desítky, na těch 10 přistěhovalců na tisíc obyvatel. Věděl jste, že Německo s 
přistěhovalci počítá jako s nutnou pracovní silou? Tomu říkáte co? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Jestli bych se k tomu vrátil, bylo by dobrý ještě tam zmínit, a to neznáme v tuhle chvíli, kolik z těch 21 na 
tisíc obyvatel ve Švýcarsku pobírá podporu z těch přistěhovalců, kolik z těch, jste říkal 10 jich zřejmě na 
tisíc. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Plus minus ve Velké Británii. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
V Británii bere podporu a kolik v Čechách a pak se bavme o tom, kdo je jakým přínosem, vyřešeno. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
To Německo, že to počítá s přistěhovalci právě kvůli práci? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Popravdě řečeno, zase tam jsme slyšeli na jednu stranu šéfa Hospodářské komory, tuším, nebo někoho, 
kdo říká, že je potřebují, čemuž dobře rozumím, pochopitelně, jistěže levná pracovní síla. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Tak ona to říká i kancléřka Merkelová, to říká. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Se hodí všem, jasný, otázka je, jak se na to dívají sami Němci. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Web, Ondřej: "Pokud zakážete imigraci do Evropské unie, kdo bude vykonávat některé profese? Přikážete 
například nezaměstnanému vysokoškolákovi, aby šel pracovat jako stavební dělník nebo naženete na 
stavby absolventy? Bez imigrantů se nám zhroutí celý systém," píše Ondřej. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
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To je přece zvrácená otázka. To znamená jako, že imigranti přišli sem proto, aby kopali příkopy? Já bych 
byl naopak pro to. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Přišli sem za prací například. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Ano, ale přece my nechceme, aby ti imigranti kopali příkopy. Naopak, jestliže sem přijde imigrant, který je 
vzdělanej, tak já bych chtěl, aby sem chodili špičkoví odborníci, profesně zdatní lidé z celé planety a 
naopak pozdvihovali úroveň České republiky, to chceme. Ale druhá stránka věci je ta, a tady jsme se bavili 
zase o těch v uvozovkách nepřizpůsobivých, ale já bych to přesunul na ty lidi méněpříjmové. Nemůžeme si 
přece dovolit imigraci lidí, kteří skutečně jsou jenom ekonomičtí imigranti a jenom hledají práci za levné 
peníze a bohužel berou práci lidem, kteří u nás ji nemají, jo, nelze, když se vrátím zpět. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Takže někteří ano, někteří ne, abychom to trochu nějak hmatatelně popsali. Ti, co by tady chtěli kopat 
příkopy, ti ne, a ti, co by pracovali ve vědeckém ústavu například, ti ano. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Ne, takhle to není. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Tak jak to je? 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Principiálně bysme to měli nastavit přece tak, že pokud je pro daný segment lidí práce nebo pro daného 
člověka, prostě chci přijet do České republiky, jsem z Transylvánie nebo z Indie, tak se podívám na 
velvyslanectví, tam se zeptám a řeknu, jsem toho a toho oboru, jsem ochoten dělat takovou a makovou 
práci, mohu se k vám přestěhovat a pracovat u vás? A tam mi řeknou, tak buď ano, nebo ne, podle toho, 
jaká je situace na trhu. Jinými slovy, určitě každej člověk, který je potřeba v této zemi, ať se přistěhuje, ať 
tady pracuje, dokud tady práce je, tady není problém přece v tomhle tom. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Čili, takže i ti, co. Vy jste, před chvílí jste říkal, nechceme přece ty, co mají. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
Pokud budou potřeba kopáči a nebude jich dostatek z českých rukou. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
No, aby bylo jasno. 
 
Jaroslav NOVÁK VEČERNÍČEK, místopředseda hnutí /Úsvit/ 
-------------------- 
No, tak, ať se přestěhují, není problém. Samoška. 
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Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Tak, na webu se ptá Bedřich Maleš: "Myslíte, že je opravdu v možnostech státu razantně snížit 
nezaměstnanost? Jak? Co třeba právně nenapadnutelné způsoby, jak se rozloučit s gastarbeitery? Bylo by 
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v takovém případě možné Čechy nutit do takto uvolněných pozic? Speciálně ty nepřizpůsobivé?" Ptá se 
Bedřich Maleš. 
 
Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO 
-------------------- 
Ta důležitá zpráva v tomto případě je, že nikdo nemůže být nucen do žádné práce. To tady bylo a bylo to 
velmi nepříjemné, a taky jedno, byl to jeden z důvodů, proč tady byla v roce 89 revoluce. Co se týká 
gastarbeiterů, jedna věc je, kdo tady pracuje legálně. Můžeme je takto nazývat, ale druhá strana je, kdo je 
tedy nelegálně. V tom případě je tady policie, jsou tady speciální složky, které by toto měly zjišťovat, a ty lidi 
podle zákona z České republiky buďto, buďto vykázat ty, kteří jim to poskytli, tak patřičně ocenit. Teď to 
myslím v tom samozřejmě pejorativním slova smyslu. 
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David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Když se řekne večerka, tak skoro logicky naskočí vietnamská večerka. Máme čísla, kolik jich vlastně v 
Česku funguje a platí ta vazba, že hodně večerek je vietnamských?  
 
Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Máš pravdu. Když se podíváme na obchody s dlouhou otevírací dobou, tak mezi nimi mají jednoznačně 
převahu ty, které vedou vietnamští prodejci. Podle posledních čísel je vietnamských večerek zhruba 2300 a 
v takovýchto obchodech často pracuje i celá rodina.  
 
Hal Long LUONG, Daily Fresh Stores 
-------------------- 
My jako Vietnamci komunitě, tak jsme velmi pracovití, pracujeme od rána do večera a že máme jiný přístup 
k zákazníkům než řetězci. 
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Ano, tak přístup k zákazníkům je asi jiný. Co přístup k placení daní? Daňové úniky?  
 
Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Často se o nich mluví v souvislosti s vietnamskými prodejci, ale nejsou to pouze vietnamští prodejci. Dalo 
by se říci, že to jsou obecně podnikatelé, drobní podnikatelé. Podle nedávné analýzy Svazu obchodu a 
cestovního ruchu odvádějí na daních jen 30 %, tedy zhruba jednu třetinu toho, co by skutečně měli. V 
samotném obchodě je pak situace ještě horší. Pesimistické odhady mluví dokonce o 10 %. Nová vláda to 
chce ale změnit.  
 
Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
-------------------- 
Vláda jako, jako celek ano, protože má tam ve svém programu ne registrační pokladny, ale jakési 
registrační přístroje a ukládání dat, které by mělo zajistit, že bude skutečně zmapován objem ekonomické 
aktivity všech subjektů a že budou všichni platit daně přibližně stejně.  
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Naším hostem je teď Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, hezký večer.  
 
Zdeněk JURAČKA, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
-------------------- 
Dobrý večer.  
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Proč jsou vietnamští prodejci tak populární, nebo tak hodně zastoupeni mezi prodejci ve večerkách? Je to 
kulturní dispozice, nebo proč opravdu jedna menšina, která čítá dejme tomu několik desítek tisíc lidí, má tak 
nepoměrné zastoupení v jednom velice specifickém segmentu maloobchodu?  
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Zdeněk JURAČKA, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
-------------------- 
Já nevím, jestli je to kulturní dispozice, ale je to určitě dispozice pro obchodování. Ona většina těch 
vietnamských lidí, který do toho obchodu jdou, jsou rozený obchodníci. Oni jsou ochotný, jsou přívětiví, jak 
se říká, dělají od nevidím do nevidím. A pro toho zákazníka by nechali duši. To je taková ta kladná stránka 
toho jejich obchodu, který se, kterým se těžko konkuruje, zejména tou otvírací dobou a tou obětavostí těch 
lidí, který v tom obchodě z té vietnamské strany pracují. Je to pravda, jak říkáte.  
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Jsou vlastně vietnamští obchodníci členové vašeho svazu, máte s nimi kontakty, nebo tato komunita se 
organizuje sama, separátně, autonomně?  
 
Zdeněk JURAČKA, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
-------------------- 
Bohužel ne, jako přesto, že jsme je zvali, právě abychom diskutovali takové ty věci, které jsou, nejsou 100% 
potvrzené, kolik Vietnamců odvádí daně, kolik neodvádí daně, protože oni stejné problémy jsou v jinejch 
složkách maloobchodu, takže jsme je zvali do Svazu obchodu. Teďkom to snad vypadá už na jednání, že 
by teda vstoupili a bylo by to lepší, kdybychom na půdě Svazu obchodu diskutovali o těch problémech toho 
maloobchodu v Český republice. 
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
/nesrozumitelné/ konkurence?  
 
Zdeněk JURAČKA, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
-------------------- 
Prosím?  
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Není to vlastně pro vás konkurence? 
 
Zdeněk JURAČKA, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
-------------------- 
Ne, není proč, jako vůbec ne. 
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Myslím dělení mezi starousedlými českými obchodníky a Vietnamci, kteří tady provozují maloobchody?  
 
Zdeněk JURAČKA, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
-------------------- 
Ne, dneska, dneska funguje spousta českého obchodu na základě franchise a mají tam vietnamské 
prodejny, jo, takže ono se to, ono se to, ten trh se propojuje ... 
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
A navíc leckterý Vietnamec je už v tomto ohledu starousedlík v České republice. 
 
Zdeněk JURAČKA, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
-------------------- 
Ano, ano.  
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Tak ... 
 
Zdeněk JURAČKA, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
-------------------- 
Vietnamci, který vystudovali Vysokou školu ekonomickou, výborným studiem, dneska jsou výborný 
obchodníci, dělají specializace, jo, takže všechna čest.  
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David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Daňové úniky u malých prodejců, úmyslně už nechávám pryč tu nálepku "vietnamský prodejce", protože 
bavíme se o daňových únicích obecně u malých prodejců. Podle těch údajů, které dokonce pocházejí od 
vás, jen 30 % odvodů, který by měly, měl být odváděn, je odváděn. Co s tím? Není to vlastně hlavní 
argument pro /nesrozumitelné/ nazývat, registrační pokladny, nebo elektronickou evidenci účtenek?  
 
Zdeněk JURAČKA, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
-------------------- 
Je to určitě propojené, protože berte si, že dneska je povinnost platit DPH od toho, když děláte víc jak 
milion obratu ročně. To znamená, že ta prodejna vydělává 80, 90 tisíc měsíčně a s tímto obratem se žádný 
obchodník není schopen uživit. Jako čili dělá víc a vykazuje míň. Jo? Čili souvisí to přímo s tou registrací, 
takže buď registrační pokladnu nebo tou PC kasou, nebo tím centrálním úložištěm dat a já jsem docela rád, 
že nová vláda do toho chce jít, včetně ministra financí pana Babiše, s kterým jsme o tom jednali, protože to 
nastojí takové spravedlivé vztahy na tom trhu. My dneska krachuje spousta obchodníků, ale bohužel 
takových těch poctivých, co odvádějí daně a co se chovají na trhu mravně. 
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Datum vydání: 28.2.2014   

Rubrika / pořad: 21:05 Ekonomika 

Strana / zpráva 01 

David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Co obnáší práce v takovémto typu průmyslu? 
 
Jaroslava REZLEROVÁ, generální ředitelka Manpower 
-------------------- 
Takovýto typ průmyslu je za prvé spíše blízko těžkému průmyslu, protože výroba pneumatik není nějaká 
elektrotechnika. Lidi tam musí určitě pracovat v komplikovaném prostředí, které může být zdravotně 
závadné, jsou tam přísné bezpečnostní předpisy. Jsou tam i některé přísné nároky na zdravotní způsobilost 
a je tam i v určité části té výroby nárok na takovou tu fyzickou způsobilost. 
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Jací šéfové jsou Korejci nebo Jihokorejci? 
 
Jaroslava REZLEROVÁ, generální ředitelka Manpower 
-------------------- 
To se ptáte asi někoho ne úplně pravého. 
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Vy to víte, akorát to možná nemůžete říct, protože máte třeba klienty mezi nimi. 
 
Jaroslava REZLEROVÁ, generální ředitelka Manpower 
-------------------- 
Naprosto jednoznačně řekla bych, že ta kultura je hodně odlišná od české nebo vůbec evropské a že 
zaměstnanci se s tím buď musí smířit anebo ne. 
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Pomalinku opouštíme tuto konkrétní věc, tuto konkrétní plánovanou továrnu, protože následující otázky už 
mohou být obecnější. V případě takovýchto investic neskončí to a nekončí to většinou nakonec tak, že 
stejně v té továrně pracují agenturní zahraniční dělníci, třeba Slováci, Poláci, Ukrajinci? 
 
Jaroslava REZLEROVÁ, generální ředitelka Manpower 
-------------------- 
Odpovím vám velmi otevřeně, záleží na tom, jestli to stát dovolí nebo ne. Protože, pokud takováhle 
investice má vytvořit pracovní místa pro český trh práce, tak by si stát měl velmi dobře pohlídat, koho tam 
nechá zaměstnat. 
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 

stránka č. 793745-88



Je to vůbec možné, ale v podmínkách, nechme tedy stranou Ukrajince, ale Poláci, Slováci, to jsou občané 
zemí Evropské unie s volným pohybem pracovních sil. Může s tím stát něco dělat? 
 
Jaroslava REZLEROVÁ, generální ředitelka Manpower 
-------------------- 
S tímhle asi ne, pokud jsou zaměstnáni řádně na pracovní smlouvy a odvádí se za ně sociální a zdravotní 
pojištění a to se u některých velkých výrobců v České republice ne vždycky úplně stává. 
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Švarcsystém i ve velkých firmách? 
 
Jaroslava REZLEROVÁ, generální ředitelka Manpower 
-------------------- 
Naprosto jednoznačný. 
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Michala HERGETOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Miliardy korun unikají každý rok státu kvůli lidem pracujícím načerno. Nelegální pracovníky nebo daňové 

úniky hledají třeba celníci. Dnes úřadovali na jedné pražské stavbě. Ze šedesátky kontrolovaných cizinců 

nemělo 10 pracovní smlouvu a 6 pracovní povolení. Dalších 30 zaměstnavatelé neohlásili úřadům práce, 

což je ze zákona nutné. 

 

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Sedm vozů s majáky a zhruba třicítka celníků. Kromě nezbytných vest s označením mají i tentokrát helmy. 

Jejich cílem je totiž tato stavba v pražských Strašnicích. Každý ví, kdy má stát, co má hlídat. Kontrole 

neunikne nikdo i díky tomu, že z této jámy je jen pár východů. 

 

Roman HAVELKA, vedoucí odboru 

-------------------- 

Kontrola takového stanoviště jako je tady, jr pro celní správu jednodušší. Nemůžou se nám rozprchnout 

nikam. 

 

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Každý, kdo na stavbě pracuje, musí předstoupit a začíná dělení do skupin. 

 

Roman HAVELKA, vedoucí odboru 

-------------------- 

Češi tady na tu stranu, Unijní to znamená i Slováci sem do prostředka.  

stránka č. 803745-89



 

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Ve třetí skupině stojí i Vasil, Saša a Petr, Ukrajinci, kteří v Česku pracují 10 let. Doklady prý mají v pořádku, 

jen pro ně musí do šatny. 

Často se vám stává, že přicházejí tyhle kontroly? 

 

ukrajinský pracovník 

-------------------- 

Ne, je to poprvé. Poprvé za 10 let. 

 

Hana VORLÍČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Celníci chtějí vidět pracovní povolení, pas a pracovní smlouvu. Zaměstnavatel pak musí doložit i to, že 

cizince, které na práci najímá, nahlásil na úřad práce. To je často ale problém a ukazuje se to i na této 

stavbě. 39 z celkem 62 cizinců nahlášeno není. 

 

osoba 

-------------------- 

Slyšíte to poprvé? Já vám to ukážu. Slyším to poprvé. 

 

Ivana KURKOVÁ, mluvčí pražských bank 

-------------------- 

Zaměstnavateli hrozí pokuta, ovšem řeší se to ve správním řízení. 

 

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Výše takové pokuty 100 tisíc. Ještě víc ale zaměstnavatel na této stavbě zaplatí za to, že 10 z 

kontrolovaných cizinců nemá pracovní smlouvu a 6 pracovní povolení. Za to je pokuta až 10 milionů. 

 

Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Opozice teď varuje před tím, že práci načerno může ještě zvednout plán současné vlády na růst minimální 

mzdy. 

 

Jan FARSKÝ, poslanec, ekonomický expert strany /TOP 09/ 

-------------------- 

Povede k tomu, že opět vytlačíme další do šedé zóny, a tím klesne zase daňový výběr. 
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Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Minimální mzda by měla v průběhu let růst až na 12 tisíc korun měsíčně. Případným podvodům chce vláda 

zamezit přísnějšími pravidly.  

 

Pavel BĚLOBRÁDEK, vícepremiér, předseda strany /KDU-ČSL/ 

-------------------- 

My to víme, že ta praxe je tady poměrně rozšířená. Bohužel je mezi vysokoškoláky, kteří třeba nastupují za 

minimální mzdu a zbytek je jim doplácen načerno, na ruku. 

 

Jitka SZÁSZOVÁ, novinářka 

-------------------- 

Jsou ale i další nelegální metody, kterými se zaměstnavatelé snaží ušetřit. Jednou z nich je třeba najímaní 

lidí s živnostenským listem v rámci takzvaného švarcsystému. Zuzana Luňáková a Jitka Szászová Česká 

televize. 
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Tak uvidíte, co tam bude, až, až spolu domluvíme. Třeba tam bude spousta nabídek právě. To vaše téma, 
homosexualita v Kongu. Jak jste na to přišla? Byl to váš spontánní nápad, nebo to byla plánovaná akce? 
 
Jana AŠENBRENNEROVÁ, fotografka 
-------------------- 
To byla, to je vlastně tématika, já teda už jedenáct let žiju v Sant Francisku, kde vlastně tadyhleta komunita 
homosexuální je ne menšinou, ale většinou a myslím si, že i na základě tohohletoho místa vlastně mýho 
pobytu za těch jedenáct let, že tak nějak je to vlastně téma, které je mi blízké, nebo se kterým, na které, 
které jsem reportovala, když jsem se vlastně učila žurnalistiku, nebo je to prostě, je to opravdu tématika, 
která je mi blízká. Takže když já potom mám možnost jet na nějakou misi nebo cestovat za nějakým 
příběhem, ať už je jakýkoli, tak mě vždycky vlastně zajímá, jaká je ta homosexuální komunita právě v místě, 
ve kterým, do kterýho se chystám, jaká je ta situace tý komunity tadyhle tý. 
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Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
A váš názor na tyto akce typu Prague Pride? Jestliže lidé příslušející k různým sexuálním menšinám mají 
hlavní ambici být jako jiní, jako ostatní, proč mají potřebu se takto prezentovat jinak než většinová 
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společnost? 
 
Petr WEISS, psycholog, sexuolog 
-------------------- 
Myslím si, že to může být, alespoň částečně, reakce na ty dlouhé roky, kdy byly, kdy byly vlastně i 
diskriminováni, i zákonně dokonce a společensky určitě a nemohli se projevovat úplně volně, tak možná je 
to trochu přehnané do druhého extrému, já nejsem přívržencem příliš takových akcí, kde, kde je to spíš 
karikatura než tedy skutečně ta hrdost, kterou by to mělo vyjadřovat, ale na druhou stranu, když může být 
karneval v Riu, tak proč by nemohl být v Praze Prague Pride Parade. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Čili myslíte, že to sexuálním menšinám spíš škodí, že je to spíš karikuje, než že by jejich sebeuvědomění to 
prospívalo? 
 
Petr WEISS, psycholog, sexuolog 
-------------------- 
Tak možná, možná pomáhá to jiným homosexuálům v tom, aby viděli, že se nemusí za to stydět, že jsou 
gayové a lesby, že jsou i takoví zkrátka, kteří to hrdě dávají na odiv, ale samozřejmě jsou i lidé, kterým to 
bude jistě vadit, protože je to jaksi příliš nápadné, příliš, často příliš křiklavé. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Pane prezidente, nemůžu nevyužít vaší přítomnosti jakožto člověka, který léta bojoval za práva 
homosexuální menšiny, abychom se nepobavili o debatě, která s teď patrně začíná rozvíjet v České 
republice, a sice o adopci dětí homosexuálními páry, zejména těmi, které jsou v registrovaném partnerství. 
Jiří Dienstbier hodlá přijít s iniciativou, která odstraní podle něj absurditu, naprostou absurditu, kdy v tom 
registrovaném partnerství není možná. Je to rozumný nápad umožnit adopci registrovaným partnerům, 
adopci dětí? 
 
Jiří HROMADA, prezident Herecké asociace 
-------------------- 
To není ani nápad, ani rozumný nápad, to je přirozený vývoj situace, tak jak jste to sám před chvílí řekl. Já 
bych jenom, prosím, chtěl upřesnit jednu věc. Registrované partnerství není registrovaným partnerstvím 
homosexuálů, ano. Homosexuál, heterosexuál patří do sexuologických ordinací, výzkumných ústavů, tam je 
zanechme. Registrované partnerství je partnerství dvojic stejného pohlaví, takže jestli se ten institut adopcí 
prosadí v rámci registrovaných partnerství, tak to vůbec neznamená, že ty dva pojí intimní vztah v ložnicích. 
To mohou být opravdu, to může být dvojice stejného pohlaví, která má k sobě kamarádský vztah, ale to 
není to podstatné. Samozřejmě, že naprostá většina jsou ti, kteří spolu žijí intimně a citově a tak, jak to bylo 
s registrovaným partnerstvím. V roce 90 pouze 10 % občanů České republiky akceptovalo naši jinakost. V 
roce 2006, když se podařilo prosadit registrované partnerství, už to bylo 80 %, totéž s adopcemi. Před 15 
lety to bylo snad 8 % lidí, kteří vůbec chtěli přemýšlet o tom, jestli je možné adoptovat dítě dvojicí stejného 
pohlaví, dnes už je to 47 %. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Dobře, ale veřejná podpora přece nerozhoduje o tom, jestli to je dobře nebo jestli to není dobře, tady je taky 
to dítě, které žije v nějaké své společnosti a pro ně to taky něco, něco znamená. 
 
Jiří HROMADA, prezident Herecké asociace 
-------------------- 
Ano, teď jste to řekl naprosto přesně, a to dítě má svá práva. Práva dítěte. A jestliže v této zemi je Česká 
republika v takové situaci, že má nejpřeplněnější dětské domovy v Evropské unii, tak se nad tím právě musí 
všichni zamyslet. Co je líp? Jestli to dítě bude žít se 7 tetami a 1 strýcem, který se tam stará o chod toho 
dětského domova, nebo se dostane do výchovy dvou lidí, kteří, a to je to nejpodstatnější, mu předají ten 
identifikační vzor. Ano, žít v tomto světě neznamená žít sám, osaměle. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
A pak se ve škole setkat s tím: "Jé, jak to, že máš dva tatínky, dvě maminky?" 
 
Jiří HROMADA, prezident Herecké asociace 
-------------------- 
Ano, to vám hned řeknu, ale ten identifikační vzor jsou dva. Oni ukazují, že se hádají, usmiřují, vaří spolu, 
jezdí na výlety a tak dál. A teď správně se ptáte na ty, na ty žáky, na tu reakci. Většinou to ty žáky baví 
měsíc, dva. Pak mají úplně zase jiné problémy, ale jak to zase chcete vysvětlit tento problém v kontextu s 
tím, že v tuto chvíli je v České republice 50 % rozvodů manželství? A co je lepší? Když to dítě nebo dvě žijí 
jenom s maminkou nebo jenom s tatínkem a nebo když má dva milující. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Je na to jednoznačná odpověď, co vlastně je v tomto případě lepší od psychologů například? 
 
Jiří HROMADA, prezident Herecké asociace 
-------------------- 
Není, odpovědí bude praxe a já vím jedno jediné. Vždycky strašili před registrovaným partnerstvím naši 
odpůrci tím, jak se zkazí mládež, jak deklasujeme rodinu, uplynulo 7 let a nikdo. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
"Považuji to za skrytý útok na rodinu," k těm adopcím to říká Pavel Bělobrádek. 
 
Jiří HROMADA, prezident Herecké asociace 
-------------------- 
Ano, přesně tak a já za 7 let jsem nezaznamenal žádný negativní vliv registrovaných partnerství. A teď se 
zase znovu začíná s těmi předpojatostmi a argumentovat věcmi, které nemají v v tomto dnešním světě 
nejenom logiku, ale ani lidské opodstatnění, takže nechme to té praxi. Já jsem za celých 25 let, co jsem se 
věnoval gay a lesbické minoritě a prosazování rovnoprávnosti, nesetkal s jediným případem, které by 
dokonce zvedla komerční média, že by došlo k nějakému zneužití. A ještě jednu věc, prosím, do roku 89 se 
50 % všech gayů a leseb vdávalo a ženilo a měli děti a po revoluci tyto děti vychovávali, rozvedli se třeba a 
začali žít muž s mužem, žena se ženou a ty děti vychovali a dovedli do praxe, do života, myslím si, bez 
jediného problému, protože o žádném takovém nikdo nepsal a žádný skandál, na rozdíl od církve, která 
těch skandálů v tomto ohledu zneužívání svého postavení, je opravdu mnoho, tak já bych se zamyslel nad 
tím, co je pro právo dítěte tím rozumným a oprávněným. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 3.2.2014   

Rubrika / pořad: 22:00 Události, komentáře 

Strana / zpráva 08 

Ladislav MACHALA, infekcionista, AIDS centrum, Nemocnice Na Bulovce 
-------------------- 
Já bych si dovolil to trošičku zkorigovat. Ono za posledních 10 let každoročně se zvyšuje ten počet asi o 10 
%. A ty čísla za rok 2013 tomu trendu odpovídají. Ale je to samozřejmě celkově největší počet za rok. Já se 
domnívám, že HIV infekce nebo onemocnění AIDS přestalo být strašákem, jak tomu bylo před 20 a více 
lety. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
To znamená, že jde čistě o v podstatě psychologický přístup k tomu, že prostě před 20 lety nebo kdo si 
pamatuje, v 80. letech to prostě byla ohromná hrozba. 
 
Ladislav MACHALA, infekcionista, AIDS centrum, Nemocnice Na Bulovce 
-------------------- 
Ano, ano. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
A teď už to tak není? 
 
Ladislav MACHALA, infekcionista, AIDS centrum, Nemocnice Na Bulovce 
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-------------------- 
Není. Já, typicky když přijde nový pacient a typický nový pacient je mladý muž s homosexuální orientací, na 
HIV infekci se u něj přijde proto, že přišel na venerologické oddělení kvůli syfilis nebo jiné pohlavní chorobě 
a ta diagnoza HIV je vlastně taková vedlejší diagnoza, tak on mě informuje o tom, že my určitě už máme 
léky na to, které jsou schopny to vyléčit. A jestliže je nemáme teď, takže určitě brzy budou. Takže já se 
domnívám, že to je fatální podceňování toho problému. Současná paleta léků samozřejmě umožňuje ten 
zdravotní stav dlouhodobě stabilizovat. My říkáme, že někomu, když se nakazí v 25 letech dneska, tak při 
dostupnosti všech vymožeností moderní medicíny mu můžeme garantovat 40 let života, ale je to za cenu 
velmi náročné léčby. 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Na to jsem se chtěl zeptat, jestli, jestli ten trend, který vy jste popsal, řekněme, desetiletý, jestli má nějaký 
předobraz v západních zemích? 
 
Ladislav MACHALA, infekcionista, AIDS centrum, Nemocnice Na Bulovce 
-------------------- 
Ano, ano. Tam se mluvilo o druhé vlně zase mezi homosexuálně orientovaným a mladýma mužema a bylo 
to o tom, že oni neviděli své vrstevníky umírat, jako ta generace před nima. Čili já si myslím, že by bylo 
vhodné znova provádět kampaně cílené především na tuhle tu skupinu obyvatelstva, protože mezi těma 
nově diagnostikovanýma případama muži mající sex s musí představují 70 %, což je nárůst zase proti 
minulým letům u nás. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Z jakého důvodu se, řekněme, pohnula ta skladba lidí, mužů a žen, homosexuálů, heterosexuálů v té 
skladbě nakažených virem HIV? 
 
Ladislav MACHALA, infekcionista, AIDS centrum, Nemocnice Na Bulovce 
-------------------- 
Tak to je těžko říct. Já nechci říct, že každý homosexuál je promiskuitní. Samozřejmě mezi náma je asi půl 
milionu lidí s homosexuální orientací, a toto se týká několika desítek. Ale já si myslím, že zvlášť tuto skupinu 
zasáhl ten pocit určité bezpečnosti, bezpečí, a to že jde ruku v ruce s tou nezodpovědností. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Když se od lidí dostaneme k samotnému viru, tak, řekněme, za těch 30 let mění se nějak chování toho 
samotného viru HIV? Ptám se na to, jestli, řekněme, mutuje nebo jestli prostě mění své chování? 
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Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Organizace spojených národů tvrdě kritizovala Vatikán za jeho přístup k sexuálnímu zneužívání dětí 
duchovními. Podle zprávy Světové organizace církev přesouvala podezřelé kněze na jiné posty a kryla je 
před obviněním. OSN kritizuje církev i za její postoj k homosexualitě, antikoncepci a potratům. Vatikán se 
proti zprávě ohradil s tím, že zasahuje do katolické morální nauky. 
 
Martin MIKULE, redaktor 
-------------------- 
Kritice ve svém přístupu k sexuálnímu zneužívání čelí katolická církev už dlouho. Na tak vysoké úrovni a 
takto otevřeně to ale ještě nezaznělo. Výbor OSN pro práva dítěte Vatikán nepřímo obvinil z toho, že kryje 
pedofily. 
 
Kirsten SANDBERGOVÁ, předsedkyně výboru OSN pro práva dítěte 
-------------------- 
Svatý stolec se uchýlil k politice a praxi, které měly za následek další zneužívání a beztrestnost pachatelů. 
 
Martin MIKULE, redaktor 
-------------------- 
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Výbor OSN současně katolickou církev vyzval, aby obviněné i podezřelé duchovní vydala civilním úřadům. 
Vatikán by jim měl také zpřístupnit své archivní materiály, které se sexuálním zneužíváním v církvi 
souvisejí. Někteří pachatelé byli totiž neobvykle zdatní v zametání stop. 
 
Kirsten SANDBERGOVÁ, předsedkyně výboru OSN pro práva dítěte 
-------------------- 
Přesunovali se z farnosti na farnost, když se na jejich činy přišlo. Dětem v mnoha zemích tak stále hrozí 
sexuální zneužívání. 
 
Martin MIKULE, redaktor 
-------------------- 
Zpráva přišla poté, co výbor v polovině ledna vyslýchal ohledně sexuálního zneužívání v církvi několik 
zástupců Vatikánu. Ten už na čerstvě vydanou zprávu reagoval. Vedení katolické církve se ve svém 
prohlášení zavázalo, že dokument důkladně prostuduje. Vedoucí delegace Svatého stolce, arcibiskup 
Tomasi přitom ale současně označil některé závěry výboru jako překroucené a ideologicky zaujaté. 
 
redaktor /citace - Silvano TOMASI, vedoucí delegace Svatého stolce při OSN, Zdroj: Radio Vaticana/ 
-------------------- 
"Zpráva je v některých pasážích zastaralá. Mnohá jasná a konkrétní vysvětlení, která jsme výboru dali, 
vůbec nebere v potaz." 
 
Martin MIKULE, redaktor 
-------------------- 
Výbor OSN se ale ve své zprávě nevěnuje jen problematice pohlavního zneužívání dětí. Vatikán v něm 
kritizoval například i za jeho postoj k homosexualitě, antikoncepcím a potratům. Tuto část zprávy arcibiskup 
Tomasi odmítl ještě radikálněji. Podle něj ji mohly ovlivnit nevládní organizace, které bojují za uzákonění 
homosexuálních svazků. Martin Mikule, Česká televize. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
A ve studiu ještě jednou Milan Badal. Je tato zpráva něco, čemu by římskokatolická církev přikládala 
nějakou velkou váhu? 
 
Milan BADAL, poradce pražského arcibiskupa 
-------------------- 
No, nepochybně, protože i kdyby se jednalo o zneužití jediného dítěte, tak je to katastrofa. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Na druhou stranu ta zpráva popisuje minimálně v té oblasti nebo v té části, která se týká zneužívání dětí, 
tak popisuje tu situaci tak, jako by šlo o systém, o systém, jakým způsobem ty činy zakrýt, jakým způsobem, 
řekněme, nepředat ty, kteří se jich dopustili, civilní spravedlnosti. Na to se ptám, jestli to je něco, s čím bude 
římskokatolická církev dál nějakým způsobem pracovat? 
 
Milan BADAL, poradce pražského arcibiskupa 
-------------------- 
Ona už s tím dávno pracuje. Jednak už minulý papež Benedikt XVI. na základě těchto obvinění a 
prokazatelných obvinění zbavil kněžství asi 400 kněží. Vytvořily se prostě směrnice o tom, jak přijímat 
adepty na kněžství, kteří by měli prostě podobné problémy, podobné zaměření. Úplně stejně je to u nás v 
této zemi. My naštěstí jsme neměli vlastně nějaké podobné masivní problémy. Byly tady asi 2 nebo 3 
případy, které byly okamžitě podány, předány k řešení policii. Ale v podstatě musím říct upřímně, že jsme 
možná i díky komunistům z téhle té aféry vyvázli docela dobře, protože jsme neměli nějaké pedagogické 
zařízení, neměli jsme internáty. Dobře. Ve světě se děly opravdu jako hrozné věci. Nemá smysl to 
bagatelizovat tím, že prostě vedoucí mládežnických organizací, pedagogové jsou na tom ještě hůř. Prostě 
ano, stalo se, je to hrozné a katolická církev přijala už před lety řadu naprosto konkrétních opatření, jak se s 
tím vypořádat. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
To znamená, že to, co jeden z vatikánských představitelů říkal, že z jeho názoru je ta zpráva v některých 
ohledech zastaralá, protože už některá opatření byla Vatikánem přijata, znamená to jinými slovy, že už na 
tom není potřeba dál pracovat? 
 
Milan BADAL, poradce pražského arcibiskupa 
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-------------------- 
Určitě je na tom potřeba dál pracovat. Já se domnívám, že spíš, jak jsem slyšel, kritizoval tu zprávu v jiných 
aspektech ohledně homosexuality a dalších věcí, ale prostě v tomto aspektu jako určitě i papež František 
zdůrazňuje, že se musí jako jít dál a prostě těmto případům pokud možno zamezit. Nikdy je jako nevymýtí 
ani církev, ani školy na sto procent, protože vždycky se najde nějaký šílenec, který to zneužije. Ale prostě 
jak říkám, i kdyby se jednalo o jeden jediný případ, je to katastrofa, je to bolestné, je to politováníhodné. 
Není slov omluvy. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pane Badale, díky za to, že jste přišel. Hezký večer, na shledanou. 
 
Milan BADAL, poradce pražského arcibiskupa 
-------------------- 
Taky, na shledanou. 
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Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Rozeslal dotazníky do řady církví na světě kvůli otázkám homosexuality, antikoncepce, rozvodů. Dokáže 
podle vás vůli společnosti skutečně proměnit v nějaké skutečné změny? 
 
Tomáš HALÍK, teolog a filozof 
-------------------- 
Víte, oni všichni čekají, jenomže když se změní postoj k tomu, či onomu, já si myslím, že on ukazuje, že 
není nejdůležitější změna nějakých nařízení, ale spíš taková změna srdce. On říká, ano, jsou tady určité 
regule třeba v tom otázkách manželského soužití, ale ten zpovědník je od toho, aby měl porozumění a 
milosrdenství. Takže já si myslím, že tam nelze čekat, že najednou prostě přijdou zrušení toho, či onoho, 
ale že on bude inspirovat to, aby ta pravidla, která zde jsou, byla uplatňována s velikým vcítěním do těch 
lidských problémů. Tohle to je stálý úkol církve, vždycky se říkalo na tazatelně jako lev, ve zpovědnici jako 
beránek. Což znamená, že člověk někde musí hlásat ty nepopulární věci. Kdo to má říkat jiný, ty 
nepopulární věci, že lidé nemají krást a že si mají být manželé věrní. To je velmi nepopulární a kdo to má 
jiný říkat, než církev. Na druhé straně ale musí být církev také tu druhou tvář, když je zpovědník, kterému 
se lidé svěřují v těch těžkých otázkách, tak musí mít pro ně porozumění, musí je nějakým způsobem 
povzbudit ne odsoudit, takže na jedné straně jistě hlásat určitá pravidla, která jsou důležitá a kterých se 
nemáme vzdát. Na druhé straně, mít velké porozumění pro lidské slabosti a pro ty velké problémy, které 
všichni v životě máme. 
 
Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
On se pustil do skutečně citlivých témat. Problematiky zneužívání dětí nebo do tajů vatikánské banky. Jsou 
to témata, která církev v minulé době zanedbávala? 
 
Tomáš HALÍK, teolog a filozof 
-------------------- 
No, víte, ta mediálně tolik probíraná věc toho zneužívání, tam člověk zase musí říct A i B. To A je, že je to 
hrozné. Kdyby to byl jediný případ, těch případů bylo hodně, tak je to hrozné. Bylo to nejenom zneužití 
sexuální, vlastně zneužití moci a důvěry, to je na tom to nejhorší. Na druhé straně třeba poctivě říct, že co 
se týče toho zneužívání, tak 80 % se děje v rodině. Tak proto nemůžeme odsoudit církev jako nemůžeme 
odsoudit rodinu. A církev se s tím vyrovnala. Jistě i taky pod tlakem, ale vyrovnala se s tím daleko poctivěji 
řada další. Takže já si myslím, že tohle je věc, která, že tady se dneska, jsou ta církevní prostředí v této 
oblasti úplně nejbezpečnější ze všeho, co na světě je. A jsem rád, že o těch věcech se poctivě mluvilo, i 
když se církev prostě nasadila tady trošku nespravedlivě. Prostě tahle ta, tahle ta maska jakoby to byla 
jediná instituce, kde se ty věci dějí. Jinde se dějí daleko víc.  
 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 2.2.2014   

Rubrika / pořad: 13:05 Otázky Václava Moravce II. 
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Milan CHOVANEC, ministr vnitra, místopředseda strany /ČSSD/ 
-------------------- 
Nemyslím si, že transformace je spasitelná a samospasitelná. Podívejte se na ostatní společnosti, které se 
převedli a akciové společnosti. Byla tam vize obrovských zisků na trhu, ty se prostě nepotvrdily. Česká 
pošta zatím generuje zisk. Tam je problém se střednědobým a dlouhodobým výhledem. Česká pošta se 
stala takovým trošku politickým Klondikem, kde ty politické pletence přicházely, docházelo tam k 
personálním zemětřesením a dalším a dalším věcem. To je věc, který je potřeba zamezit. Profesní tým tady 
povede Českou poštu směrem k její ziskovosti. Česká pošta plní veřejnou službu. Tady souhlasím s panem 
Johnem bezesporu a my budeme dělat všechno pro to, aby ty pobočky neubývaly. Dneska je z těch 3200 je 
130 takzvaných frančíz. To je jedna z cest, kdy se můžeme pokoušet o toto opravdu umisťovat na obecní 
úřad, do nějakého supermarketu. Otázkou je, aby to bylo výhodné. Ty obce to nechtějí. Je tady otázka 
jakéhosi virtuálního pošťáka, to je věc, která se zatím neosvědčila. A já se jí trošku bojím. Musíme si 
uvědomit, že právě v tom venkovském prostoru žije poměrně velký počet seniorů a pokud jim tu poštu 
vezmeme, tak jim bereme jednu z posledních jistot, kterou mají. Budu dělat všechno pro to, aby ta 
pobočková síť se nesnižovala. Pokud se snižovat bude, tak v omezeném množství po dohodě se starosty a 
s kraji. Odeslal jsem dopis panu hejtmanu Haškovi, šéfovi asociace, o spolupráci nejen v této věci, ale i v 
dalších oblastech a ta Česká pošta má dvě cesty. Jedno, kdy stát začne platit za tu veřejnou službu, přizná 
se k ní a po diskusi s Evropskou komisí tam bude posílat zhruba 1 miliardu korun za zachování té 
pobočkové sítě. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 4.2.2014   

Rubrika / pořad: 21:05 Ekonomika 
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Aktivní stáří - klišé, nebo realita? 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Aktivní důchod. To je poněkud vyprázdněný slogan. Ale jsou tu exaktní čísla, která ukazují, že senioři 

začínají hrát významnou ekonomickou roli. Přibývá těch, kteří dál pracují, nebo si přivydělávají. Loni to bylo 

přes 145 tisíc lidí. O 15 lidí víc než v roce 2010. Další se zase naplno pouštějí do aktivit, které jim dnešní 

doba nabízí, nebo na které dřív neměli tolik času.  

 

Miloš MINAŘÍK, redaktor 

-------------------- 

Důchodem nic nekončí. Heslo, které razí stále víc seniorů. Tradiční houbaření, křížovky a zahrádky 

zůstávají. K tomu ale přibylo cvičení, umělecké kurzy nebo cestování. To si teď naplno užívá třeba pan 

Rudolf Haťka. Sicílii už viděl. Letos má vyhlídnuté Španělsko.  

 

Rudolf HAŤKA 

-------------------- 

Teď jezdím s přítelkyní, která je takový blázen jako já. 

 

Miloš MINAŘÍK, redaktor 

-------------------- 

Cestovní kanceláře už jsou na starší cestovatele připraveny. Řada z nich jim nabízí speciální programy. 

Nejčastěji od 55 let. 
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osoba 

-------------------- 

Upřednostňujete památky, gastronomii, koupání?  

 

osoba 

-------------------- 

Ne, ne, manžel spíš teda koupání ... 

 

Miloš MINAŘÍK, redaktor 

-------------------- 

Ani doma se ale senioři nenudí. Čím dál víc z nich si tyká s novou technikou, surfují na Internetu, chatují na 

sociálních sítích, volají s chytrými telefony, nebo tablety. 

 

Petr VIKTORA, partner v oddělení ICT poradenství, Deloitte 

-------------------- 

Je to segment zákaznický, který očekáváme, že v nejbližším roce poroste nejrychleji. Ten nárůst 

představuje zhruba 25% meziroční navýšení.  

 

Ludmila JŮZOVÁ 

-------------------- 

Děti odkládají to, co už není tak úplně uptade, tak i babička nebo maminka dostane něco, co bylo před tím v 

kapse synka. Bohužel k tomu vždycky nedostanu přesné informace, nedostanu třeba návod. Dostanu 

jenom radu: Najdi si to na Internetu a nebo zkoušej.  

 

Miloš MINAŘÍK, redaktor 

-------------------- 

Roste i další početná skupina - studující důchodci. Loni jich bylo už přes 40 tisíc. Navíc než 20 tuzemských 

univerzitách třetího věku. Nejvíc kurzů nabízí pražská VŠE nebo Univerzita Palackého v Olomouci. Miloš 

Minařík, Česká televize.  

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Analytik, politolog Petr Robejšek je naším hostem. Já vás zdravím.  

 

Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 

-------------------- 

Dobrý večer. 
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David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Vy shodou okolností přednášíte pro seniory. Jaké je to publikum?  

 

Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 

-------------------- 

Tak ty seniory, který budu přednášet ještě neznám, ale počítám, jestli jsou takoví, jako ti, které znám, tak to 

bude velmi zajímavé. Publikum, publikum, které chce vědět, které už samo hodně ví a plete se i do toho, co 

jim je předkládáno. Nenechá si prostě všecko líbit. A to je publikum, které mi nejvíc sedí.  

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Já teď řeknu dvě klišé a vy my řekněte, kde je pravda, jestli někde uprostřed. Jedno klišé: Současná 

evropská společnost je založena na kultu mládí, vytlačuje seniory. Druhé klišé: Současná evropská 

společnost je založena na kultu stáří, je ovládána seniory, kteří jsou ve voličském aktivním věku a vytlačuje 

naopak juniory.  

 

Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 

-------------------- 

Já si myslím, že ekonomika, a o tu hlavně jde, ještě nepochopila, že ti staří, nebo starší jsou v každém 

případě ta nejsilnější spotřebitelská skupina a ještě je pořád ve vleku onoho kultu mládí, který panoval v 

minulých dejme tomu 50 letech naprosto bez jakýchkoliv zábran. Ale teď se věci zásadně mění. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Je to i způsobeno tím, že jednoduše kvůli demografickým posunům ... 

 

Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 

-------------------- 

Společnosti stárnou. A nerodí se ... 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Gró společnosti je vlastně ... 

 

Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 

-------------------- 
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Přesně tak, přesně tak.  

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

... seniorská.  

 

Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 

-------------------- 

Přičemž i to seniorství je samozřejmě trošku otázkou definic, že jo. Ti, kteří jsou dneska v mým věku, tak 

aspoň já a většina z nich se jistě nepovažují za staré, před 20, 30 let byli považováni za ty, který vlastně už 

nemají co říci.  

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Jak to vlastně vypadá třeba spořádaných západních státech, jako Německo, které dobře znáte, s 

ekonomickou silou tamních seniorů a se schopností uniknout onomu obecnějšímu trendu likvidace nebo 

mizení střední třídy, mohou si ještě pořád senioři na západě, anebo vlastně v České republice, žít 

středostavovsky?  

 

Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 

-------------------- 

Asi se musí lišit. Já si myslím, že v Německu si určitě mohou ještě, ještě dovolit, i když řekněme ta ode 

dneška počítáno, druhá, třetí generace seniorů už bude mít potíže udržet ten středostavovský životní styl, 

ale ti, kteří momentálně zažívají svoje stáří, tak si žijí velice komfortně, bez problémů.  

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Ale je to jenom dočasný efekt toho, že teď konzumují své v krásných poválečných klidných dobách nabyvší 

penze z penzijního systému, které ... 

 

Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 

-------------------- 

Určitě, ale také, také tím teď konkrétně Německo a nebo i řekněme Rakousko, země, které patří k tomu 

severnímu křídlu, v těhle těch zemích jsou lidé téhle té generace poměrně bohatí. To znamená, není to 

jenom ta penze, nýbrž jsou to, je to i majetek, který nashromáždili, protože právě i to je typické pro tyhle ty 

severské země, že jsou spořivé, to znamená to, to obyvatelstvo spořilo celý život a z té spořivosti teďko 

svým způsobe žijí.  

 

stránka č. 913745-100



David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Srovnejte toto s českým étosem seniorů, s českou kupní silou seniorů, s českou společenskou silou a 

vahou.  

 

Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 

-------------------- 

Já si myslím, že tady se ještě nedá úplně srovnávat, protože ačkoliv se nám třeba čtvrt století zdá jako 

hrozně dlouhá doba, není dost dlouhá právě na tyhle ty procesy, není dost dlouhá doba. To znamená ty 

senioři, kteří dneska v Čechách jsou ve věku 65 a více, se nedají jistě srovnávat, ať už to jde o motivace, 

postoj k životu, možnosti samozřejmě s těmi seniory, kteří žijí na západ od nás.  

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Jaké výhledy podle vás má penzijní systém a potažmo tedy schopnost seniorů nějak projektovat svoji 

ekonomickou sílu v budoucnosti? V České republice, opět, demografický vývoj, pokles, na několik let mírně 

zvýšené porodnosti, stárnutí populace?  

 

Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 

-------------------- 

Samozřejmě nejenom v České republice, ale všude v těch rozvinutých zemích je otázka budoucnosti a 

vůbec hodnoty penzí naprosto zásadní a je jí třeba odpovědět s velkou rezervou, často negativně. To 

znamená to, co těm dnešním penzistům, o kterých jsme právě hovořili, stačí a některým dokonce stačí na 

komfortní život, těm penzistům v projekci 20, 30 let zdaleka stačit nebude. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Opět platí, že se bude podíl seniorů zvyšovat, jak promění českou společnost? Možná politicky, jakým 

elementem budou senioři, tedy lidé vlastně porevoluční, polistopadoví lidé, středního věku, kteří teď budou 

vstupovat do seniorského věku, jak promění politickou mapu České republiky?  

 

Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 

-------------------- 

Záleží na tom, záleží na tom, jestli budou, jestli najdou odpovídající politickou nabídku sami pro sebe, to 

znamená je to i otázka a výzva pro politické strany a záleží to i na tom, jaká bude celková vývojová 

tendence téhle té společnosti. To znamená ekonomicky řekněme klidných časech neočekávám žádnou 

velkou revoltu, ale umím si dobře představit, že v časech, které jsou v mých očích charakterističtější, 

typičtější, a sice určitá stagnace růstu, se může stát, že právě tahle ta silná skupina bude hrát taky silnou 
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roli z důvodů, které jsou velmi pochopitelné, sice materiálních. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Petr Robejšek. Děkujeme, že jste přišel do Ekonomiky ČT24. Na shledanou. 

 

Petr ROBEJŠEK, politolog, ekonom 

-------------------- 

Na shledanou. 

ve výši valorizace na vývoj životních nákladů seniorů. 

 

 

 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 2.3.2014   

Rubrika / pořad: 18:00 Události v regionech 
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Města se přizpůsobují seniorům 

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Senioři mění česká města. Vedení radnic si od nich stále častěji nechává radit, co zlepšit. Podle sociálních 

pracovníků zůstávají důchodci do vysokého věku aktivní a do domovů pro seniory se pak stěhují většinou 

jen vážně nemocní. 

 

Květoslava VOTRUBCOVÁ 

-------------------- 

Je to strašně nízký. Bez berlí se nezvednu vůbec. 

 

Petra TACHECÍ, redaktorka 

-------------------- 

Květoslava Votrubcová se svými přáteli testuje pro Magistrát v Ústí nad Labem lavičky. Některé jsou totiž 

pro důchodce příliš nízké. 

 

senior 

-------------------- 

Já s kyčlí nemocnou musím šlapat až dozadu. 

 

Petra TACHECÍ, redaktorka 

-------------------- 
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A takhle seniory rozzlobilo, když nově museli všichni cestující do autobusů nastupovat jen předními dveřmi. 

Prosadili si pro sebe výjimku. Aktivní důchodci také hledají problémy v ulicích a fotky pak nosí na magistrát. 

 

Romana MACOVÁ, mluvčí magistrátu, Ústí nad Labem 

-------------------- 

Senioři nás upozorní například na rozbité chodníky, které se potom opravují. 

 

Petra TACHECÍ, redaktorka 

-------------------- 

Senioři se teď chtějí zaměřit i na kontrolu všech úřadů ve městě a budou zjišťovat, kde nechybí 

bezbariérový přístup. Mění se i nabídky služeb v domovech důchodců. Místo zábavy pro seniory se 

soustředí na lékařskou péči. 

 

Petr BOŤANSKÝ, ředitel domova důchodců, Ústí nad Labem 

-------------------- 

Je to o tom, že nám už nepřichází takzvané tančící babičky, jak tomu říkám, a přichází nám opravdu 

senioři, kteří jsou víc upoutaní na lůžko. 

 

Petra TACHECÍ, redaktorka 

-------------------- 

Devětasedmdesátiletá Věra Velanová do domova nechce, i když ji doma přepadli zloději. Od města alespoň 

stejně jako desítky dalších seniorů dostala bezpečnostní řetízek na dveře. 

 

Věra VELANOVÁ 

-------------------- 

A víte, co ještě pomůže? Kolenem ho kopnout. 

 

Petra TACHECÍ, redaktorka 

-------------------- 

Seniorů každým rokem v Česku přibývá. Letos by jich poprvé mělo být víc než dětí. Petra Tachecí, Česká 

televize, Ústí nad Labem. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 21.3.2014   
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David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Ano, počet obyvatel jako celek klesá. Nicméně, chápu to správně, že daleko podstatnější z hlediska 
ekonomického je, že klesá počet ekonomicky aktivních. Je to tak?  
 
Veronika KUBÍČKOVÁ, redaktorka 
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-------------------- 
Je to tak. Lidé se průměrně dožívají vyššího věku. Dnes je v Česku 44 % těch, kteří ekonomice přinášejí 
peníze, musí ale v uvozovkách vydělávat nejen na sebe, ale prostředkovaně i na nezaměstnané studenty 
nebo důchodce. A třeba seniorů je teď skoro 2,5 milionu. Jenže demografické křivky ukazují, že v roce 2060 
už bude důchodcem dokonce každý třetí a právě to byl zásadní argument všech vlád pro zvyšování hranice 
pro odchod do důchodu. 
 
David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Ano, to byla ostatně část, první část důchodové reformy. Jak se vlastně hranice odchodu do důchodu 
posouvá?  
 
Veronika KUBÍČKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Tak už jen starší ročníky pamatují odchod do důchodu v 55 letech a dnes se v Evropě nejčastěji odchází 
mezi 63. a 65. rokem života a postupně se bude důchodový věk posouvat výš. Pro představu, ročníky 1977 
by měly zamířit do penze v 67 letech. Není ale vyloučené, že se podle současné důchodové kalkulačky 
budou penze počítat i dál a v roce 2012 narozené děti pak budou moct práci opustit až ve 73. A pro 
zaměstnavatele se tím otvírá otázka, jak tyto lidi zaměstnat nebo nejlépe propustit. Pro vysoký věk se jich 
totiž už zbavovat nemohou. Někteří je k odchodu do penze motivují finančně, často i desítkami tisíc. Jinak 
naopak zkušené manažery nechtějí pustit ani v 70. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 27.3.2014   
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Nový trik na seniory 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Prodejní akce, kde se nabízí seniorům zázračné hrnce, nebo spíše zázračně předražené hrnce, to je 

podvod, který už je docela známý. Teď je tu ale nový trik. Penzisté dostávají upozornění, že jim byl doručen 

na poštu balík a dopředu musí nevyžádanou zásilku zaplatit. 

 

Michaela POLÁKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Pan Alois Nábělek z Vysokého Mýta chodí vybírat schránku každý den. To, co v ní našel nedávno, mu ale 

radost neudělalo. Žlutý formulář sděloval, že na něj čeká jakýsi balík, za který ale musí dopředu zaplatit. 

Senior si přitom vůbec nic neobjednal.  

 

Alois NÁBĚLEK, důchodce 

-------------------- 

Abych jim poslal 500 korun a poštovné 70 korun. Mně to přijde, bůhví co to bude a co s tím. 

 

Michaela POLÁKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tajemný a podle popisů zapečetěný balíček ale pana Nábělka příliš nelákal, ale pro jistotu se o postupu 

poradil se synem.  
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Alois NÁBĚLEK, důchodce 

-------------------- 

Já jsem si nic neobjednával a že by někdo mi poslal něco. 

 

Jiří DRAŠNAR 

-------------------- 

Měl jsem z toho takový pocit, že se jedná stoprocentně o nějaký další podvod, že tý firmě jde zase o to, jak 

vytáhnout důchodcům z kapsy peníze. Já jsem dědovi řekl, ať nic neplatí. 

 

Michaela POLÁKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Peníze mají lidé podle podvodného dokumentu poslat v obálce na P.O. BOX firmy Pošta Servis. Firma má 

podle obchodního rejstříku sídlo v této ulici na pražském Žižkově. Neuvádí ale číslo popisné. Ulice je 

dlouhá asi 700 metrů. Prošli jsme ji celou, ale firmu Pošta Servis jsme hledali marně. Česká pošta navíc 

varuje, že s tímto nemá nic společného.  

 

Ivo MRAVINAC, mluvčí, Česká pošta 

-------------------- 

Podle toho, jak jste mi případ popsala, se to nedá nazvat jinak, než pořádnou levárnou. 

 

Michaela POLÁKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Dodavatel zásilky vypadá ale zvláštně už v samotném obchodním rejstříku. Na samotné adrese má 

fungovat ještě jakási astrologická poradna. Další firma se stejným šéfem pro změnu sídlí v Praze 4. Jiné 

místo, stejná situace, ani další společnost údajného lucemburského jednatele není k nalezení. Policie radí: 

Nic nepodepisovat a rozhodně neposílat peníze jinam, než zpátky do vlastní kapsy. Petr Havrda a Michaela 

Poláková, Česká televize. 

Zdroj: ČT 24 
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Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Dobrý podvečer, vítejte u pondělního Interview. Co provedou sociální demokraté s důchodovou reformou? 

Kam půjdou peníze ze zrušeného druhého pilíře, na kolik přijde stát zrušení sKaret? Posílí se pracovní 

úřady? Začnou zase pomáhat nezaměstnaným se získáváním práce? A jak se budou valorizovat penze? 

Pozvání do studia přijal poslanec ČSSD, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku Jaroslav 

Zavadil. Vítejte.  
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Jaroslav ZAVADIL, poslanec /ČSSD/, předseda sněmovního výboru pro sociální politiku 
-------------------- 
No, dobře, ale tak já předpokládám, že když ji stahuje, že má připravenou jaksi rychlou novelu, protože tady 
je to potřeba skutečně řešit velmi rychle. Přeci není možné, my jim říkáme podobně jako těm, kteří teda 
zneužívají ty důchodce šmejdi, aby tady dostávali tihle lidé finanční prostředky, které neustále narůstají, a ti, 
co tam bydlej bych řekl v těch podmínkách, které nejsou ani nebudu říkat slušné, tak, aby jaksi byli tímto 
způsobem nuceni do těchto prostor jít a někdo na tom vydělával nehorázný peníze a ty peníze rostou 
poměrně geometrickou řadou rok od roku, takže tady je potřeba velmi rychlý zásah a jestli paní ministryně 
to stáhla, asi má proto důvody, ale pak já budu taky požadovat, aby to bylo co nejrychleji napraveno. 
 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 3.2.2014   

Rubrika / pořad: 22:00 Události, komentáře 
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Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pardon, pane senátore. Jestli to úplně správně chápu, tak vlastně jde asi zejména ze strany sociálních 
demokratů zejména o několikanásobné nebo o splnění několikanásobného volebního slibu, protože téma 
regulačních poplatků ve zdravotnictví bylo u strany ČSSD několikrát tématem předvolební kampaně. 
 
Jan ŽALOUDÍK, senátor, místopředseda zdravotnického výboru /nestr. za ČSSD/ 
-------------------- 
Podívejte se. My jsme, my jsme strávili 7 let poplatkového období, já věřím, že se budeme teď 7 let věnovat 
zdravotnictví a nikoli poplatkům. To je dílčí opatření. Když to vyhlásili v roce 2007 ministr Julínek, tak jsem 
věděl, že celá reforma skončila. Já jsem možná 10 minut nebo 10 dní věřil tomu, že to s tou reformou myslí 
vážně, ale jestliže začneme na poplatcích, tak tam na poplatcích skončíme. Tam jsme taky skončili. Čili 
bavme se o těch třeba 280 miliardách, které se tam otáčejí, a ne o těch 2 až 5 miliardách, které se otáčejí v 
těch poplatcích. A tam ty rezervy jsou podstatně větší. Já myslím, že i důchodce... 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 16.2.2014   

Rubrika / pořad: 18:00 Události v regionech - víkend 
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Žádosti o odškodnění za odboj 

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Aktuální dění v krajích shrneme v následujících pětadvaceti minutách. Začínají Události v regionech. Dobrý 

večer. 

Boj s časem provází vydávání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Zákon, který 

umožňuje úspěšným žadatelům upravit vdovský důchod, platí osmnáct měsíců. Za tu dobu úředníci 

ministerstva obrany vyřešili ze čtyř tisíc žádostí sotva jednu čtvrtinu. Většina lidí má ale zhruba devadesát 

let, jako Marie Majzlíková z Luhačovic na Zlínsku. Žádost si přitom podala mezi prvními. 

 

Josef KVASNIČKA, redaktor 

-------------------- 

Třikrát zatčen, třináct věznic a pracovních táborů. Takový byl účet padesátých let Bohumila Majzlíka. 

 

Marie MAJZLÍKOVÁ 

-------------------- 
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Odsouzen 29.6.1949 ve skupině devíti osob za zločin přípravy úkladů o republiku. 

 

Josef KVASNIČKA, redaktor 

-------------------- 

Pan Majzlík je jednadvacet let po smrti. Na útisk, který spolu zažili, ale nezapomněla jeho paní. Je jí 

dvaadevadesát. I proto podala žádost, aby stát uznal jejího manžela za účastníka odboje proti 

komunistickému režimu. 18.listopadu 2011 paní Majzlíková žádost podala. Teď, v únoru 2014 pořád nemá 

zprávu o tom, jak s ní bylo naloženo, ať už kladně nebo záporně. 

 

Marie MAJZLÍKOVÁ 

-------------------- 

Takový nevděk vůči manželovi a vůči všem, kteří to zažili. 

 

Josef KVASNIČKA, redaktor 

-------------------- 

Žádosti příslušníků třetího odboje posuzuje ministerstvo obrany. Od listopadu 2011, odkdy zákon platí, mu 

přišlo čtyři tisíce čtyřicet devět žádostí. Vyřešilo jich třináct set sedmdesát. 

 

Daniel KOŠTOVAL, státní tajemník, Ministerstvo obrany ČR 

-------------------- 

Si musí samozřejmě žádat další archivy v České republice o dodání potřebných dokumentů, podkladů, 

dokladů. 

 

Josef KVASNIČKA, redaktor 

-------------------- 

Před osmnácti měsíci podanou žádost bude nyní zkoumat už třetí vedení ministerstva. Dvaadevadesátiletá 

žena se s průtahy těžce smiřuje. Registruje totiž, kolik lidí s podobným osudem a v podobném věku se 

příspěvku ke vdovskému důchodu už nedočkalo. 

 

Marie SEMELOVÁ, dcera žadatelky 

-------------------- 

Určitě to byl doktor Haluza, který seděl s mým otcem, seděl celkem deset let, a ten se toho nedožil. 

 

Josef KVASNIČKA, redaktor 

-------------------- 

Nové vedení ministerstva slíbilo, že se pokusí posuzování žádostí urychlit. Jestli to bude možné, to má 

naznačit audit. Ten ale potrvá několik týdnů, až měsíců. Dvaadevadesátiletá paní Majzlíková musí na 

verdikt dál čekat. Josef Kvasnička, Česká televize. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Bude to procentní navyšování? Často se nebo čas od času se objevuje kritika, že to není tak úplně 
spravedlivé, že by měli dostat přidáno všichni stejně, stejnou částku. O tom uvažujete nebo ne? 
 
Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 
-------------------- 
Tak v současné době, tak jak jsou ty důchody nastaveny, to asi tak nepůjde. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Čili procentní zvyšování, to je ten plán, který vaše vláda bude mít? 
 
Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 
-------------------- 
V současné době ano. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Také se nám scházejí otázky, když jsme tedy u penzí, že by jaksi nemělo být dohromady vyplácení penze, 
pokud důchodce pracuje. Na tom budete nějakým způsobem vy pracovat, nebo ne? 
 
Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 
-------------------- 
Já musím říct, že to, jak to je v současné době nastavené, kdy si lidé, i když už pobírají starobní důchod, 
mohou přivydělat, tak pro mě je to úplně v pořádku. Já v tom nevidím nic špatného. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Čili kdo si vydělává, o důchod nepřijde, minimálně ne vaším návrhem tedy? 
 
Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 
-------------------- 
Ne, já nic takového neplánuji. 
divák 
-------------------- 
Měl bych takovou prosbičku na paní ministryni, bylo by to v podstatě rada, respektive i vyjádření v 
souvislosti s posudkovými lékaři, moje osobní zkušenost je 4 měsíce stará, kdy jsem sháněl kvůli 
reposouzení zdravotního stavu, jsem sháněl na rychlo zdravotní dokumentaci od praktických lékařů a 
posudková lékařka, aniž by mě skutečně viděla, tak mně změnila třetí stupeň na druhý stupeň invalidity. 
Samozřejmě jsem proti tomu podal námitku, díky tomu teda, že mám právničku, tak jsem podal námitku, 
námitka byla jednoznačně posouzena jako oprávněná, důchod by mi byl vrácen, ale chtěl bych vědět, jakým 
způsobem jsem po dobu těch 4 měsíců měl tedy platit nájem a všechny věci, který jsem před tím, před tím 
platit musel? Protože rozhodnutí o odejmutí toho důchodu bylo moje námitka bez odkladného účinku, tudíž 
okamžitě česká správa mně přestala vyplácet, vyplácet ten důchod třetího stupně a pak bych chtěl ještě 
vědět, na koho se obrátit v souvislosti se stížností na posudkovou lékařku, protože posudková lékařka v 
tom prvním stupni mě posuzovala bez mojí nepřítomnosti, na což má právo, ale k posudku napsala 
objektivní zjištění mého zdravotního stavu, tudíž lhala do posudku o tom, že mě viděla. Takže v podstatě 
tyhle ty dvě věci by mě zajímaly. Já jsem tady paní ministryni psal prostřednictvím datových schránek, tak 
doufám, že mi odpoví. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Petře, děkujeme za otázku, paní ministryně, odpovíte Petrovi na tyhle otázky, když vám napsal přes 
datovou schránku? Kam to vlastně přijde ten dopis? To vyzvedne nějaká podatelna elektronická na vašem 
ministerstvu. 
 
Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 
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-------------------- 
My ale všechny dopisy, které jsou adresované mně, tak buď mi přijdou rovnou na stůl a nebo mi přijdou na 
stůl ve chvíli, kdy už byly zodpovězeny nějakým tím věcným odborem a já mám podepsat tu odpověď. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Čili Petr se své písemné odpovědi, kterou vám poslal, dočká. 
 
Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 
-------------------- 
Určitě, určitě a já musím říci, že jestliže se to týká takovýhle případů, tak já tu odpověď opravdu vždycky 
čtu. 
Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 
-------------------- 
Já to za normální nepovažuji, nicméně tak, jak je to teďka nastaveno, tak se to velice často děje a musím 
říct, že zase jsme otevřeli další obrovský problém na resortu ministra, ministerstva práce a sociálních věcí, 
a to je posuzování zdravotního stavu. Lidi se zdravotním postižením, to je problém dlouhodobý, část toho 
problému je, že posudkových lékařů je velice málo a ty, které máme nebo ti, které máme, jsou většinou už v 
důchodovém věku, že se nedaří získávat nové posudkové lékaře a. 

Zdroj: ČT 24 
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David BOREK, moderátor 
-------------------- 
Co dělat úplně jiné kritérium? Když někdo má odučeno pár let a jsou s ním spokojeni jeho nadřízení, 
popřípadě rodiče a žáci, tak to by bylo to hlavní kritérium, nikoliv to, jestli má papír z fakulty. 
 
František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 
-------------------- 
To si myslím, že by měla umožnit a nechci říct, že to je, je to vlastně výjimka. Je to výjimka pro toho 
člověka, který tady má pár let do důchodu, to je zhruba, teď se nechci nikoho dotknout, kdo má 55 a má 
dvacet a více praxe, takže určitě tam je předpoklad, že se nějakým stylem osvědčil a že aby začal studovat 
a vlastně hned potom mu naskočil důchodový věk, že by to, i na tom jsme se shodli s pedagogickými 
fakultami, že by to byly jakoby proinvestované peníze. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 21.3.2014   
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Veronika KUBÍČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Je to tak. Lidé se průměrně dožívají vyššího věku. Dnes je v Česku 44 % těch, kteří ekonomice přinášejí 

peníze, musí ale v uvozovkách vydělávat nejen na sebe, ale prostředkovaně i na nezaměstnané studenty 

nebo důchodce. A třeba seniorů je teď skoro 2,5 milionu. Jenže demografické křivky ukazují, že v roce 2060 

už bude důchodcem dokonce každý třetí a právě to byl zásadní argument všech vlád pro zvyšování hranice 

pro odchod do důchodu. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Ano, to byla ostatně část, první část důchodové reformy. Jak se vlastně hranice odchodu do důchodu 

posouvá?  
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Veronika KUBÍČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tak už jen starší ročníky pamatují odchod do důchodu v 55 letech a dnes se v Evropě nejčastěji odchází 

mezi 63. a 65. rokem života a postupně se bude důchodový věk posouvat výš. Pro představu, ročníky 1977 

by měly zamířit do penze v 67 letech. Není ale vyloučené, že se podle současné důchodové kalkulačky 

budou penze počítat i dál a v roce 2012 narozené děti pak budou moct práci opustit až ve 73. A pro 

zaměstnavatele se tím otvírá otázka, jak tyto lidi zaměstnat nebo nejlépe propustit. Pro vysoký věk se jich 

totiž už zbavovat nemohou. Někteří je k odchodu do penze motivují finančně, často i desítkami tisíc. Jinak 

naopak zkušené manažery nechtějí pustit ani v 70. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Z Česka také někteří lidé odcházejí. Asi už to nemůžeme nazývat emigrací, rozhodně to není politická 

emigrace, ale přece jenom, není to odliv mozků, mladých mozků? 

 

Veronika KUBÍČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tak částečně je, protože částečně mladí lidé míří za lepšími pracovními příležitostmi nebo cenou prací. A 

druhá část jsou odborníci, které zase lákají vyšší výdělky za hranicemi. Ale nejsou to jen Češi, kteří 

odcházejí. Zpět do rodné země nebo dál na západ často mizí z tuzemska i Ukrajinci a Rusové. Ti hledají 

uplatnění hlavně v méně kvalifikovaných profesích. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Ano, počet obyvatel republiky, který se v posledních letech nesměle, ale docela setrvale šplhal nad 10,5 

milionu, se začíná vracet k 10 milionům a patrně to bude pokračovat. Téma tudíž zasluhuje podrobnější 

analýzu. Tu dodá Stanislava Hronová, prorektorka pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické. Vítejte.  

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

Dobrý večer.  

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Paní Hronová, může ekonomika a republika, jejíž populace stagnuje, nebo dokonce klesá ještě někdy 

vůbec ekonomicky růst o oněch 5, 6 %, která jsme pár let zažívali?  
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Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

5, 6 % to byla krásná čísla, ale vraťme se k realitě. Samozřejmě je to také tím, že roste produktivita práce, 

takže i když bude ubývat, pracovní síly, tak poroste produktivita práce. V současné době můžeme říci, že 

třeba díky změnám ve struktuře zaměstnanosti nám roste rychleji hodinová produktivita práce než 

produktivita práce na zaměstnance. Ale je faktem, že zavádění moderní techniky a všechny další 

technologie vedou nezbytně k růstu produktivity práce a tudíž můžou vést k ekonomickému růstu. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Což ale také může vést k tomu, že spousta lidí nebude mít co dělat.  

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

Samozřejmě to může vést a vedlo to už od průmyslové revoluce ... 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

To se rozbíjeli barvířské stroje v Praze před 70 lety ... 

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

Ano, ano, ano ... 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

... kvůli tomu. Něco podobného, co by teď odehrávalo? 

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

Je to na jedné straně to samozřejmě bere práci některé technologie a na druhou stranu otevírají nové 

možnosti. Takže nové technologie otevírají nové možnosti zaměstnání. Takže na jedné straně některá 

tradiční povolání budou končit, nebo budou méně atraktivní a zase nová budou vznikat. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Pokud bude populace z větší části tvořena lidmi v postproduktivním věku, které obory půjdou nahoru? Je 

tady možnost vydělat v uvozovkách na tom, že se mění složení klientů, občanů, spotřebitelů, zákazníků?  
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Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

No, tam je možné samozřejmě na jedné straně využít toho potenciálu starších lidí, kteří budou odcházet 

později do důchodu z hlediska znalostí, které mají. To je nezbytné. A samozřejmě potom také je možné 

využít maximálně jejich schopnosti v různých odvětvích, jako jsou služby. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Není to zbožné přání? Nakonec každý manažer nebo mnoho manažerů může přistupovat k tomu, že 

skutečně radši někoho mladého, ohebného, kdo je schopen dělat přesčasy, než někdo, kdo třeba už má 

svůj rozum? 

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

Hm, tam je třeba asi rozlišit, na které, na kterou pracovní pozici zaměstnat kterého zaměstnance. Mladého 

na jinou pracovní pozici než toho, kdo má třeba menší výkonnost, ale daleko větší zkušenosti a znalosti. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Důchodová reforma. Jak ovlivní důchodový, nebo jak bude státní důchodový systém ovlivněn tím, že 

populace klesá a patrně bude se prohlubovat onen, onen nepoměr mezi aktivní a neaktivní, ekonomicky 

neaktivní části populace?  

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

Je jasné, že důchodový systém na to musí reagovat, protože růst té části populace, která je ve věku 60 a 

více let je nepopiratelný v celé Evropě a všechny systémy důchodové na to reagují ve všech zemích a 

stejně tak to musí být i u nás. Začíná to prodlužováním odchodu věku do důchodu, ale tam je samozřejmě 

třeba řešit stejně tak jako říkala vaše kolegyně, jaké práce a zase jsme u toho problému, dávat osobám, 

které budou dělat ještě ve věku 70 a více let. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Což bude možná norma v zemích ... 

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 
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Což bude zřejmě norma pro ty, jak bylo řečeno, kteří se narodí v roce, nebo narodili v roce 2012. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Máte nějaké vysvětlení, proč Česko, alespoň z pohledu loňských statistik, přestalo být cílovou zemí pro 

gastarbeitery? Ono to v poslední dekádě vypadalo, že se stáváme něčím podobným, co bylo možná 

Německo v 50., 60. letech pro obyvatele jižní Evropy, popřípadě Anatolie. 

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

Bylo to tak. Důvodem mohou být jednak nepříliš výhodné ekonomické podmínky, které u nás jsou, to 

znamená slabé výsledky ekonomického růstu na jedné straně a na druhé straně určitá vysoká 

administrativní zátěž pro ty, kteří chtějí tady pracovat na našem území. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Legálně.  

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

Legálně.  

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Odliv mozků. Také jsme to letmo nakousli. Pokud v této zemi bude přibývat lidí, kteří už budou závislí na 

penzijním státním systému, pokud ten penzijní státní systém bude vyžadovat zvýšené, nebo rozhodně 

neklesající odvody, pokud v této zemi budou jinými slovy švédské daně, nepovede to, nepovede to mladé 

lidi, nebo lidi, kteří si chtějí vydělat k tomu, že půjdou někam jinam?  

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

Já si myslím, že to nebude otázka. Pokud nastane odliv mozků, tak to nebude otázka daňová ... 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Není takto racionální kupecké ohrožení?  

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 
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-------------------- 

Myslím, že ne. Je to otázka uplatnění. Pokud mladí vysoce kvalifikovaní lidé odcházejí do zahraničí, tak to 

zpravidla nejsou ekonomické důvody, natož důvody daňové, ale důvody lepšího uplatnění. A to často 

přicházíme o špičkové vědce. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

A je to tedy individuální věc o tisíce atomizovaných příběhů, anebo se s tím dá něco dělat?  

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

Já bych řekla, že je to individuální záležitost každého, protože ne každý, i když vidí lepší perspektivy svého 

uplatnění, tak má osobní důvody k tomu, aby zemi opustil. To znamená, že je to vždycky ryze individuální, 

ale je samozřejmě na druhé straně možnost jim třeba ve vědě, na vysokých školách nabídnout daleko 

zajímavější třeba finanční ocenění na to, aby na vysokých školách a ve výzkumu zůstali. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Evropa jako celek prožívá zpomalování populačního růstu a víceméně to je eufemismus silný, protože v 

mnoha zemích populace docela razantně klesá. Teď je to otázka až možná filosofická. Vydržel někdy 

nějaký kontinent, nějaká civilizace takovéto zpomalení ekonomického a populačního růstu, jako zažívá 

Evropa? Opravdu srovnejme 60. a 70., ještě trošku možná 70. léta minulého století a současno?  

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

Nejsem demograf, takže bych vám z hlediska těch demografických vln na tohle nedokázala odpovědět 

správným způsobem, ale je faktem, že vývoj populace prochází ve vlnách. A ty vlny byly zaviněny v 

minulosti vždycky událostmi, které byly vyvolané lidstvem samotným, jako války, katastrofy a tak podobně. 

To znamená, že vždycky byla nějaká vlna směrem dolů a směrem nahoru, ale myslím si, že dochází v 

Evropě především právě k tomu problému té stárnutí populace, které souvisí s prodlužováním lidského 

věku, se, s lepší zdravotní péčí. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Což vlastně je i dobrá zpráva. 

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 
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Což je vlastně i dobrá zpráva. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Doporučila byste českým politikům a ekonomům a národohospodářům intenzivní zahraniční pobyty v 

Japonsku? Což je země, velmoc ekonomická, která tento scénář vlastně už zažívá s jistým fázovým 

předstihem před Evropou. 

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

Já si myslím, že jakákoliv zahraniční zkušenost je vždycky dobrá. 

 

David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Ano, končíme takto spíše otevřeně. Stanislava Hronová z Vysoké školy ekonomické, host Ekonomiky ČT24. 

Děkujeme vám. Na shledanou. 

 

Stanislava HRONOVÁ, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE 

-------------------- 

Děkuji. Na shledanou. 

Zdroj: ČT 24 
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Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/ 
-------------------- 
Mě napadají různá témata, ale myslím si, že doopravdy je to potřeba nechat na lidech, aby si oni sami svým 
jednáním vybrali, k jakým otázkám se to referendum bude konat. 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Jaká témata vás napadají? 
 
Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/ 
-------------------- 
Může to být celá řada otázek v sociální oblasti samozřejmě z hlediska programu sociální demokracie. Já si 
myslím, že například přístup, otázka přístupu k seniorům, k valorizacím důchodů, to jsou všechno otázky, o 
kterých by se teoreticky hlasovat mohlo. 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Teď tomu ne zcela rozumím. Tak jsem myslel, že vám relativně rozumím, tak tomu nerozumím. Tak daně 
ne a důchodci by nebo lidé by rozhodovali v referendu? 
 
Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/ 
-------------------- 
O některých principech se dá hlasovat, nikoliv o částkách konkrétních částkách v rozpočtu, o zásadních 
otázkách. 
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Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Prosím vás, jak by vypadala otázka týkající se důchodů s odpovědí Ano nebo Ne. Principiální otázka. 
 
Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/ 
-------------------- 
Například otázka nějakých pravidel, podle kterých by se důchody měly běžně valorizovat tak, aby neklesala 
kupní síla a tedy nesnižovala se sociální situace důchodců. Určitě to nemůže být o přesných částkách. 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
To je podle vás otázka vhodná na referendum? 
 
Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/ 
-------------------- 
Já si to umím představit. Vláda teďkom navrhuje, abychom se vrátili k té inflační valorizaci, dokonce aby se 
důchodcům přidalo o něco více, aby se jim kompenzovala ta ztráta na důchodech z minulosti, ale říkám, my 
to budeme prosazovat. Já netvrdím, že o tom to referendum má být. Jak říkám, to nemáme být my, politici, 
kdo bude lidem určovat, o čem se referendum má konat, ale především oni mají mít tu možnost si 
referendum vynutit. 
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Zdeněk SCHWARZ, ředitel, ZZS hl. m. Prahy, senátor /nez./ 
-------------------- 
Ano, ano. Ono je jedno, jestli kmenové nebo ty brigádníky, kteří k nám chodí také, vemte si, že v celé 
republice záchranky stojí na výpomoci lékařů z nemocnic. My v Praze jsme na tom o něco lépe, my ten 
poměr máme výrazně jiný, my máme více kmenových lékařů, těch brigádníků máme méně než v jiných 
krajích a je to problém čím dál tím častější z důvodů, že nefunguje systém vzdělávání. Máme tam jakýsi 
generační propad, není to jenom v odbornosti naší, ale i v jiných oborech, jako je třeba chirurgie, tam jsou 
taky generační propady, takže nejsou noví lékaři, kteří by přicházeli. A pak je to problém atomizace 
medicíny, že ta medicína se tak atomizuje, že já si pamatuju, když jsem nastupoval před 25 lety, tak na 
chirurgii byli zkušený chirurgové, který odporovali téměř vše, kdežto dneska máte chirurga, který dělá jenom 
břicho, jinej dělá jenom něco jiného, jiný se zase specializuje na tohle, ale to komplexní málokdo dneska 
jakoby umí a to si myslím, že je i problém, proč nejsou lékaři na záchranku, že málokterý lékař umí jakoby 
celou medicínu, všechny obory a ještě k tomu tu akutní medicínu a je ochoten pracovat v tom prostředí, v 
kterém záchranná služba je. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
No, a to je chyba vzdělávání? Není to prostě tak, že mladí lidé, kteří chtějí být lékaři, tak. 
 
Zdeněk SCHWARZ, ředitel, ZZS hl. m. Prahy, senátor /nez./ 
-------------------- 
Chtějí mít více pohodlí. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Apriori nejdou studovat, řeknu to zjednodušeně, to, aby uměli všechno a mohli dělat na záchrance? Tak 
radši rovnou hledají specializaci. 

Zdroj: ČT 24 
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Nový nápoj pomáhá při podvýživě seniorů 
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Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Víc než polovina seniorů nad osmdesát let trpí z různých důvodů podvýživou. Tento nepříznivý trend by 

mohl zvrátit nový český výrobek, který se právě dostává do výroby. Nápoj z upraveného mléka a bez 

laktózy se snadno polyká a dokáže plnohodnotně nahradit pevnou stravu. 

 

Radek KŘÍŽ, redaktor 

-------------------- 

Jaroslav Vřešťál má potíže se žaludkem. Nemůže mléko ani tučnější jídla. Často raději nejí, a tak rychle 

ubývá na váze. Proto se právě na něm nový nápoj pro seniory zkoušel. 

 

Jaroslav VŘEŠŤÁL, účastník studie, Domov pro seniory Kobylisy 

-------------------- 

Poprvé jsem to pil asi čtrnáct dní a pak jsme to přerušili, protože chtěli vědět, jak to bude na mě působit, 

jestli budu mít nějaký potíže žaludeční nebo jestli mě to nebude třeba prohánět na průjem. 

 

Radek KŘÍŽ, redaktor 

-------------------- 

Pro snadnější konzumaci výzkumníci nápoj ochutili ovocem. Studie trvala dva měsíce. 

 

Iveta VLČKOVÁ, vedoucí oddělení, Domov pro seniory, Kobylisy 

-------------------- 

Pětadvacet každý den pil ten nutrilak, to malé mléčko a pětadvacet klientů, to byla jako slepá studie, který 

byli jenom zvážený před a po studii a vlastně bez pití toho nápoje. 

 

Radek KŘÍŽ, redaktor 

-------------------- 

Nový nápoj pomůže seniorům, kteří mají problémy se žvýkáním nebo polykáním. Malá lahvička pokryje 

čtvrtinu jejich denního přísunu energie. Čtyři lahvičky celý den. 

 

Jolana RAMBOUSKOVÁ, 3.lékařská fakulta UK 

-------------------- 

Po dvou měsících byly pozitivní účinky tohoto nápoje na jejich hmotnosti. Přibrali i dokonce sedm set gramů 

v průměru. 

 

Jan DRBOHLAV, Výzkumný ústav mlékárenský 

-------------------- 

Pomocí membránových procesů odstraníme většinu nebo valnou část laktózy a doplňujeme pak minerální 
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látky a další nutriční složky. 

 

Jakub ŠČURKEVIČ, redaktor 

-------------------- 

Sklenice se ve sterilizátoru zahřívaly dvacet minut při sto dvaceti stupních Celsia. Tento postup zaručil, že 

se rok nebude výrobek kazit. 

 

Jan JARMAR, Bohušovická mlékárna 

-------------------- 

Standardní mléko má tři celé tři procenta bílkovin. Procesem ultrafiltrace dostáváme se k bílkovinám kolem 

šesti a půl procenta, to znamená dvojnásobné množství bílkovin. 

 

Jakub ŠČURKEVIČ, redaktor 

-------------------- 

Čtyřletý vývoj přišel na deset milionů korun. Osm z nich zaplatila Technologická agentura České republiky. 

Už čtyři roky podporuje spolupráci výzkumu a výroby. Už teď pracují řešitelé na novém nápoji vhodném pro 

ležící pacienty, kteří přijímají jídlo gastrosondou. Radek Kříž, Česká televize. 

Zdroj: ČT 24 
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Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Král Šumavy dnes slaví 90. narozeniny. Převaděč, který nejprve v policejní uniformě a později jako agent 

Chodec zachránil desítky lidí před komunistickou diktaturou. Jmenuje se Josef Hasil a do dnes žije v domku 

na předměstí amerického Chicaga. Na něj i na jeho zastřeleného bratra Bohumila přijeli zavzpomínat 

příbuzní a známí do Českých Žlebů na Šumavě. 

 

Aleš HAZUKA, redaktor 

-------------------- 

Hřbitov ve Žlebech. Tady pohraničníci v září 1950 tajně zakopali tělo Bohumila Hasila. Zemřel v přestřelce. 

Žádný hrob nemá. Jen tuto desku.  

 

David Jan ŽÁK, dokumentarista, spisovatel 

-------------------- 

Byl příkaz všechny záškodníky, všechny, kteří byli proti režimu, zakopávat tajně, nesměli mít vlastní hrob. 

 

Aleš HAZUKA, redaktor 

-------------------- 
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Badatelé se ale s tímto stavem nechtějí smířit. Po jeho ostatcích budou znovu pátrat v létě. 

 

Milan KŘEMEN, badatel 

-------------------- 

Budu hledat podle této zdi odshora až dolů. 

 

Josef VÁVRA, syn Josefa Hasila 

-------------------- 

Jsem rád, protože to už se jako okolo hodně toho mluví, že jo, že se neví prostě, kde je. 

 

Aleš HAZUKA, redaktor 

-------------------- 

Na oba bratry přijely zavzpomínat desítky lidí. Přivezly staré fotografie, květiny, zapálili svíčky. Rodiče Marie 

Štráchalové pomáhali právě Josefu Hasilovi, převzali od něj dopis. Za to skončili v kriminále na 7 let. 

 

Marie ŠTRÁCHALOVÁ 

-------------------- 

To máme za sebou ten těžkej život, jako bylo to krušný. 

 

Aleš HAZUKA, redaktor 

-------------------- 

Josef Hasil se na dráhu převaděče vydal v roce 1948 ještě jako pohraničník. Podle historiků zachránil 

desítky lidí, které postupně převedl na Západ.  

 

David Jan ŽÁK, dokumentarista, spisovatel 

-------------------- 

Převáděl i mnohočlenné skupiny, 50 členné rodiny s dětma, ženy ... 

 

Libor SVOBODA, historik, Ústav pro studium totalitních režimů 

-------------------- 

O něm, jak už ukazují materiály, se jako o Králi Šumavy hovořilo již počátkem 50. let.  

 

Aleš HAZUKA, redaktor 

-------------------- 

Nejobtížnější byl podle něj přechod hranice v prosinci 1949, kdy narazil na policejní hlídku a strhla se 

prudká přestřelka.  

 

Josef HASIL, Chicago 
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-------------------- 

Podle stop nás našli. Nebylo jinýho východiska, než se bránit. To bylo opravdu nebezpečný přes ty hranice, 

víte, chodit.  

 

Aleš HAZUKA, redaktor 

-------------------- 

Příbuzní a známí se tady sejdou i příští rok. Předpokládají, že tentokrát už u hrobu Bohumila Hasila. Aleš 

Hazuka, Česká televize, České Žleby. 
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Rovné příležitosti mužů a žen 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ženy jsou na tom u nás v mnoha ohledech hůř, než na tom jsou muži, hlásí to zpráva Světového 

ekonomického fóra. Tak třeba politika. V míře zastoupení obou pohlaví v politice je Česko na 79. místě 

žebříčku, v postavení na trhu práce na 95. dokonce a ženy u nás za stejnou práci berou o 23 % míň, anebo 

jinak, aby si vydělaly stejně jako muži, tak by musely pracovat 15 měsíců v průměru samozřejmě. Co s tím? 

Jaká jsou řešení? Tak třeba kvóty? V Hyde Parku si o rovných příležitostech můžete popovídat s ředitelkou 

Gender Studies Helenou Skálovou. Dobrý večer. Paní ředitelko, dobrý večer, vítejte v Hyde Parku, děkuju, 

že jste přišla za našimi diváky. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Dobrý večer. Díky za pozvání. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ochrana lidských práv, včetně rovnosti žen a mužů patří k oblastem, na které se Evropská unie zaměřuje 

opravdu hodně. Jenomže, a mnozí se tak ptají čím dál tím častěji, nezachází někdy až moc daleko? 

 

/ Reportáž / 
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redaktor 

-------------------- 

Před zákonem jsou si lidé rovni, jinak muž a hlavně ženy složitě hledají spravedlivou rovnováhu. Hlavně v 

práci, ale třeba i politice. Věc, která neunikla Evropské komisi. 

 

Viviane REDINGOVÁ, eurokomisařka pro spravedlnost, práva a občanství 

-------------------- 

Průměrné zastoupení žen v národních parlamentech je 25 % a v soukromém sektoru je to ještě horší. Ve 

vedení největších firem jsou ženy zastoupené z pouhých 11 %. 

 

redaktor 

-------------------- 

Eurokomisařka Viviane Redingová se to rozhodla změnit. Navrhla a v Evropské komisi prosadila požadavek 

na čtyřicetiprocentní zastoupení žen ve vedení velkých firem. Platil by od roku 2020, ovšem jen tehdy, 

získá-li podporu unijních států a Evropského parlamentu. 

 

Soňa KRAUSOVÁ, ředitelka, DuPont CZ /5. 3. 2012/ 

-------------------- 

Kvóty k ničemu dobrému nevedou, protože vlastně potom všechny statistiky o ženách budou vlastně 

falešné, poněvadž, jakým způsobem potom rozpoznáme, kolik je skutečně talentovaných žen? 

 

redaktor 

-------------------- 

Česká republika, jako by byla jedním z ukázkových příkladů. Žen tu je ve vedení velkých firem skutečně 

poskrovnu, asi 15 %. I tady je ale možné zavedení kvót přinejmenším sporné. 

 

Alexandra JACHANOVÁ DOLEŽALOVÁ, ředitelka Gender Studies /5. 3. 2012/ 

-------------------- 

Firmy, které v České republice působí, nejsou zatím moc otevřené změnám a vlastně nepřiznávají, že by 

tady nějaká diskriminace byla. 

 

Jarmila IVÁNKOVÁ, personální a finanční ředitelka OKD /16. 11. 2012/ 

-------------------- 

Já osobně neznám ženu, která by podporovala tady toto zavedení kvót. Myslím si, že naopak to povede 

spíš k degradaci postavení žen ve vyšších funkcích. 

 

Marcela ŠIMKOVÁ, ředitelka, Data Servis /16. 11. 2012/ 

-------------------- 
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Každý majitel je odpovědný za to, aby ta firma fungovala a myslím si, že na něm je to rozhodnutí, jestli tam 

bude mít ženský nebo mužský element. 

 

redaktor 

-------------------- 

Podobně jsou na tom možné kvóty na zastoupení žen v politice. V aktuální Poslanecké sněmovně tvoří 

pětinu, ve vládě o něco méně. Nejviditelnějším problémem nerovnosti mužů a žen a je ale jejich 

odměňování. Tady znevýhodňování žen mizí jen pomalu. I na to se bruselská komise zaměřuje. 

 

Viviane REDINGOVÁ, eurokomisařka pro spravedlnost, práva a občanství 

-------------------- 

Náš původ a pohlaví se může lišit, ale naše práva jako evropských občanů ne. 

 

redaktor 

-------------------- 

A tento problém chce řešit i ministryně práce a sociálních věcí. Nejdřív si ale Michaela Marksová Tominová 

chce zamést před vlastním prahem a připravuje audit, který má ukázat, jestli na jejím úřadu dostávají za 

stejný výkon ženy stejně jako muži. 

 

/ Konec reportáže / 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Www.hydeparkct24.cz, webové stránky Hyde Parku, kde najdete všechno, co potřebujete pro to, abyste se 

s naším vysíláním mohli spojit, tedy především kontakty mířící k nám do Hyde Parku, samozřejmě otázky 

jako obvykle i s palci u každé z nich připraveny. Tak pojďme na to, paní ředitelko, začneme na webu, 

otázka od Lingvista, Lingvisty: "Paní Skálová, jste hostem nebo hostkou Hyde Parku?" 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tak dnes jsem rozhodně hostem, minimálně podle spisovné češtiny, tak jak je dnes kodifikovaná. Možná, 

jestli mě pozvete za 3, za 5 let, budu i hostkou, protože tohle slovo už se objevuje čím dál tím častěji a 

jazyk, jak známo, není mrtvý, čeština není mrtvým jazykem, je to organismus, který se stále vyvíjí, je živý, 

reaguje i na společenské změny, pomáhá jej utvářet, ono těžko hledat, kde je příčina, kde je důsledek a 

třeba v 50. letech stejný úsměv, pozastavení nebo kontroverze budilo slovo ministryně, které je dnes zcela 

běžné. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
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-------------------- 

Dobrá. Když vynecháme tu jazykovou stránku a jazyk se, ostatně o tom jsme tady v Hyde Parku taky 

diskutovali, vyvíjí neustále, to je pravda, jak se cítíte být? Cítíte se být hostem nebo hostkou? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Cítím se být rozhodně ženou a. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Takže hostkou. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Cítím se být hostkou. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A z čeho to vyplývá nebo proč se necítíte být hostem třeba i ve vztahu k tomu, že je to spíše obvyklejší 

slovo i ve vztahu k té češtině samozřejmě, byť vám v ničem nechceme bránit samozřejmě. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Cítila bych se pohodlněji v tom být hostem, protože vím, že to slovo je zavedenější a tu kontroverzi vnímám 

také, samozřejmě, každopádně vnímám i to, že to, jak funguje jazyk, tak často ženy zneviditelňuje, že 

čeština je jazyk bohatý, používá ženský i mužský rod téměř ve všech situacích, rozhodně máme asi 

ekvivalenty pro všechna povolání, pro všechny situace, do kterých se ženy i muži mohou dostávat, pro 

všechny společenské role, některé mohou budit třeba úsměv, třeba pro moje rodiče je celkem nepříjemné 

slovo občanka, která v nich evokuje ten občanský průkaz, ale nikoliv ženu občanku, mně třeba už občanka 

přijde úplně normální. S hostkou, to osobně, jak už jsem řekla, vnímám trochu jako kontroverzi, každopádně 

věřím tomu, že časem se to usadí a kontroverzní to být přestane. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Web, Skeptik: "Jste feministka? Můžete vysvětlit, o co přesně jde? Je to extremistické hnutí, které bojuje 

proti mužům nebo jde o mýtus? Vysvětlete, o co ženskému hnutí vlastně jde?" 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 
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-------------------- 

Kdybych měla vysvětlovat, o co ženskému hnutí vlastně jde, tak bychom tady tu hodinu strávili u téhle té 

jedné otázky, což asi není smysl toho pořadu. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A tak to se nebojte zase, ale tak ty základy představit můžete. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Určitě se to dá, dá zjednodušit. Pokud bych to měla vztáhnout k hlavnímu tématu dnešního večera, kterým 

jsou rovné příležitosti, tak pro mě osobně a myslím si, že i takovým light motivem v českém ženském hnutí 

je to, že nám jde o rovné šance, že tady jde o sociální spravedlnost, jde tady o rovné příležitosti, na startu, 

nikoli ve výsledku, to je důležité říct, k tomu se asi nejspíš dostaneme i pokud bude řeč o těch kvótách a, 

jak se říká, jak praví klasik, tak feminismus je radikální názor, že i žena je člověk a ten názor já sdílím a 

ano, jsem feministka. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A co to přesně pro vás tedy znamená? Jsem feministka. Vysvětlete, jak se ptá Skeptik, o co přesně v tom 

vašem konkrétním případě jde? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Jde o to, o čem, o čem už jsem mluvila, o tom, že. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Rovné příležitosti znamená feminismus? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Vyrovnání, také, nejenom, vyrovnání, patří tam i třeba ten sensitivní jazyk, který používá vlastně oba tvary, 

který nezneviditelňuje ženy, který vlastně, feminismus pro mě osobně je vlastně právo na to dělat ve svém 

životě svobodná rozhodnutí bez ohledu na to, co ode mě okolí očekává na základě mého genderu nebo 

chcete-li pohlaví. To znamená. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
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-------------------- 

A za to je potřeba bojovat? To nemůžete, vás někdo v čemkoli omezuje? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Samozřejmě, že můžu a mohou asi všichni, jak už bylo řečeno i v tom příspěvku, v té úvodní reportáži, tak 

vlastně před zákonem tady rovnost máme, vlastně legislativa v České republice nám garantuje 

nediskriminační zacházení, rovné podmínky, rovné příležitosti, každopádně ta realita bohužel taková není. I 

když já mám. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Zkuste to tedy, prosím, dokumentovat? Vy říkáte, že se chcete svobodně rozhodovat bez ohledu tedy právě 

na to pohlaví. V čem jste se nemohla svobodně rozhodnout, ani ne tak kvůli zákonnému prostředí, ale kvůli 

té praxi, jak říkáte. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Rozhodnout se, rozhodnout se samozřejmě mohu, otázka je, jakou šanci mám to rozhodnutí aplikovat, 

aplikovat v praxi. To, že já se třeba rozhodnu, že chci být profesně aktivní ženou, že si chci budovat kariéru, 

může často narazit právě na to vnější prostředí, nikoliv na ty zákonné limity, ale na to reálné chování, na 

předsudky třeba například zaměstnavatelů, pokud mám být úplně konkrétní, tak je dokladováno čísly, že 

prostě ženy čelí znevýhodnění na pracovním trhu právě třeba v přístupu k zaměstnání, v kariérním postupu, 

jak už bylo řečeno, jsou platově znevýhodněné a tohle to jsou všechno bariéry, které jako žena vnímám a 

které jsou i otázkou toho ženského hnutí. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A vy jste se s tím někdy osobně setkala, jak vám někdo řekl: "Ne, tak vy nepůjdete do té funkce, protože 

jste žena a já tady mám lepšího chlapa." Stalo se vám to? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tak takhle to úplně nefunguje, ty mechanismy, to, i když znám i ženy, které se setkaly vyloženě s tím, že 

jim to bylo řečeno takhle natvrdo do očí, koneckonců my provozujeme bezplatnou právní poradnu v Gender 

Studies, na kterou se obrací ženy, které přímo se s diskriminací setkávají, obrací se teda na nás i muži, ale 

teď se tady bavíme, bavíme o problémech žen a ženy prostě častěji čelí otázkám na to, zda mají děti, 

jakým způsobem budou řešit jejich hlídání, jestli jsou skutečně tak motivované k práci, kterým otázkám muži 
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nečelí, nemusí, prostě ta situace není, není stejná a není měřeno stejným metrem. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Je to extremistické hnutí, které bojuje proti mužům, anebo jde o mýtus? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Myslím si, že nejsme extremistky a rozhodně jsem přesvědčena o tom, že nebojujeme proti mužům. 

Naopak. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Takže podporujete muže? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Samozřejmě, že podporujeme muže, protože feminismus, genderová studia, ostatně i rovné příležitosti 

prostě z toho titulu, že jsou rovné a že by měly nastolovat spravedlnost, tak vlastně hledají tu nebo chtějí 

vlastně narovnat ty podmínky jak pro ženy, tak pro muže, protože vlastně genderové stereotypy a 

předsudky vlastně negativně dopadají jak na muže, tak na ženy, na každé v trochu jiné oblasti, ale přesto i 

na muže dopadají negativně. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Pojďme na Facebook, Eda se ptá: "Není feminismus už přežitý? Šlo mu o prosazení práv jako takových pro 

ženy, právo volit, právo na vzdělání, práva na umělé přerušení těhotenství, práva pracovat a vydělávat 

peníze, ale tohle už je všechno vyřešené, nemyslíte? Proti čemu bojujete teď?" Rozvíjí tu otázku dál Eda. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tak zase se k tomu vracíme, samozřejmě tady je řeč o první, druhé vlně feminismu, pokud bychom tedy 

měli jít tou teoretickou cestou vlastně feministických studií, vlastně jako první to byla ta skutečně lidská, 

občanská práva, právo volit, právo být volen nebo volena v tomhle tom případě, určitě ta reprodukční práva 

ta participace na tom trhu práce potom spadají do té druhé vlny feminismu. A ano, jsou to období, která 

historicky spadají někam na to první, na začátek minulého století, a to druhé do 60. let, dejme tomu, 

minulého století a jak už také bylo řečeno, ano, tohle to svým způsobem vyřešené je. Rozhodně je to 

vyřešené v rámci nějaké euroatlantické civilizace, budeme se bavit v nějakém našem kulturním kontextu, 
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nikoliv celosvětově, protože ani tady ta základní práva třeba celosvětově vyřešena nejsou, ale už to 

vydělávat peníze a vydělávat stejné peníze za stejnou práci, to je třeba to, co vyřešené není, a to je to, za 

co bojujeme teď. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A je to skutečně tak, že za stejnou práci nejsou stejné peníze? Není to tak, že jsou různé peníze, ale 

protože není úplně stejná odvedená práce? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Obě ta tvrzení, která jste teď řekl, tak jsou pravdivá. Ona ta problematika té platové nerovnosti je taky 

docela složitý komplexní pojem, a když vlastně třeba v novinách čteme, že ta platová nerovnost osciluje 

okolo těch 25 %, teď třeba ta nejnovější čísla jsou 22, 23, ale v zásadě je to těch plus minus 25 % nějakých 

posledních 10, 15 let, tak tohle to číslo se vlastně skládá, skládá z různých faktorů, které na to mají vliv. Ten 

jeden faktor je třeba v tom, že skutečně muži v průměru pracují v týdnu více hodin než ženy, ženy také 

častěji pracují ve zkrácených úvazcích, což muži nepracují, potom také do tohohle toho celkového čísla se 

promítá to, že ženy a muži pracují v rozdílných oborech lidských činností, úplně typicky ženy pracují v 

oborech, které představují nižší příjmové obory, typicky školství, zdravotnictví, sociální služby. Muži naopak 

se koncentrují v těch odvětvích, kde jsou ty příjmy vyšší, informační, komunikační technologie, v 

bankovnictví, pojišťovnictví, vrcholové funkce obecně. To, o čem jsem mluvila vlastně před tím, ta 

segregace podle těch odvětví, je takzvaná horizontální segregace toho pracovního trhu a pak máme ještě 

takzvanou vertikální segregaci pracovního trhu, pod kterou si lze představit to, že čím výš v hierarchii 

vlastně jakékoliv instituce, ať už komerční firmy, nebo nějakého nekomerčního zaměstnavatele jdeme, tak 

tím méně žen tam potkáme, to znamená, muži se zase koncentrují v těch vyšších pozicích, které logicky 

jsou více odměňované a. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

No, a kdyby se tedy to, jestli to lze vůbec, podařilo od těchto vlivů odfiltrovat a srovnávat tedy srovnatelné, 

tak dojdeme taky k tomu číslu 25 % rozdílu? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Ne, tam už, tam nedojdeme k číslu 25 % rozdílu, ale dojdeme k rozdílu zase plus minus 10 %, osciluje to 

okolo těch 10 %, která vycházejí jako rozdíly v platech žen a mužů, skutečně u stejných zaměstnavatelů na 

stejné pozici, tam, kde se to dá srovnávat a vlastně sociologové, ekonomové hlavně teda, kteří se podíleli 

na výzkumu, který zpracovával i konkrétně pro naši organizaci a vlastně došli k tomuhle tomu číslu, tak, tak 

stránka č. 1183745-127



šalamounsky uvádí, že těch 10 % je nevysvětlitelných objektivními příčinami, a proto by se daly přičíst 

vlastně na vrub těm diskriminačním postojům nebo, řekněme, předsudkům, které ovlivňují to, to ovlivňování 

těch žen a mužů. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Pojďme na web, kde se ptá Blažena Švandová: "Jak se díváte na požadavky procentního zastoupení žen v 

politice, ve státní správě a v soukromých firmách, kde ano? Kde ne? A proč?" 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tady už se dostáváme k těm kvótám, což je poměrně kontroverzní téma a mám zkušenost, že funguje 

docela spolehlivě jako takový červený hadr. Viděli jsme to i na začátku. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Tak, otevírá ho Evropská unie například, která chce jasné kvóty zavést pro určité firmy, ne pro všechny 

tedy. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Pro, je to tak, je to pro, je to pro určité firmy. Ta argumentace. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Abych byl úplně přesný, pro ty, které jsou na burze a mají určitou velikost. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tak, přesně tak. Ta argumentace vychází z toho, že fungují-li tady nějaké bariéry, které jsou, jsou 

neviditelné nebo nejsou odstranit tím nastavením té legislativy jako takové, tak je potřeba je nějakým 

způsobem prolomit, prostě nějakým konkrétním, nějakým konkrétním opatřením, to je asi to opodstatnění 

těch kvót. Kvóty jsou možná větší strašák, než by se mohlo zdát. Ono samozřejmě ta argumentace je často 

taková, že díky kvótám se dostanou uměle vlastně, v tomto případě tedy neschopné ženy na ta místa, která 

by zabírala vlastně schopným, schopným mužům. Správně nastavené kvóty by takhle samozřejmě fungovat 

neměly. Kvóty explicitně také by neměly být a nejsou nastavovány pouze pro ženy. Kvóty vždycky tak, jak 

jsou definovány, tak hovoří o nějakém minimálním procentním zastoupení určitého pohlaví, takže je možné 

si představit, že právě ve feminizovaných oborech by ten výklad byl přesně obrácený a byly by to právě ty 
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kvóty i na muže. To znamená, že ta kvóta je většinou formulovaná tak, že třeba v nějakém, do určité fáze 

výběrového řízení se musí dostat určitý počet jednoho a druhého pohlaví nebo minimálně jeden příslušník, 

příslušnice opačného pohlaví. Je to, je to tak, že je také velký mýtus, že tady je nedostatek schopných žen. 

Schopných žen je dostatek, ale naráží právě na ty neviditelné bariéry, a to je právě místo, kde by dobře 

nastavené kvóty mohly pomoct a mohly by pomoct prolomit právě tu nerovnováhu a zvýšit ten počet žen v 

určitých úrovních řízení, ať už v tom firemním sektoru, nebo v té veřejné správě nebo v politice. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Abychom se vrátili tedy k paní Blaženě, která se tady ptá. Takže kde kvóty zavádět a kde ne? Politika, 

státní správa, privátní sektor. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Já bych začla od té, od té politiky. Tam bych byla, tam bych byla rozhodně pro, protože politika, to jsou 

prostě, to je věc veřejná, tam by měl vlastně být reprezentovaný hlas té společnosti tak, aby jí rámcově 

odpovídal. V momentě, kdy máme ve společnosti mírnou většinu žen a neodráží to vůbec ten stav v té 

politické reprezentaci, tak je zřejmě něco špatně. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A jak toho, jak toho docílíte? Jsou strany, které určité kvóty a určitá pravidla pro sestavování kandidátek 

mají, dostanou tam určité procento toho méně zastoupeného pohlaví, v případě České republiky tedy žen, 

a ono to stejně ve volbách nevyjde, protože voliči rozhodnou jinak v těch kroužkách, kroužkováním. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

To se samozřejmě stát může a o tom demokracie je, že rozhodují voliči a voličky, každopádně z těch 

zkušeností teda, které mám já, tak to, ten případ, který jste popsal, tak není úplně častý. Naopak ty strany, 

které mají zipový systém nebo mají nastavenou nějakou interní kvótu, tak jsou strany, které mají vlastně 

percentuálně i nejvyšší zastoupení žen vlastně ve svých parlamentních řadách. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ale není tak silné, jako je na těch kandidátkách, stejně se to nezobrazí přesně, ať už je to 30 % nebo 50 %, 

tuším, že 50 % asi nemá nikdo tedy, ale to není důležité, to procento stejně neodpovídá tomu výsledku, tak 

k čemu to potom je? 
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Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Přesně tak, jsme, jsme na začátku. Tohle je skutečně běh na dlouhou trať a, i když si ty strany vlastně 

zavedou ty kvóty, tak to může, tak to může nějakým způsobem zrychlit a vidíme to, protože ta čísla rostou a 

rostou konstantně u stran, které právě ty kvóty mají, zatímco u těch, které je nemají, tak mohou i klesat, 

případně zůstávají na podobných hodnotách a. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Takže vy jste třeba, ale tady rozhodují voliči přece potom, koho zakroužkují, takže byste šli třeba i tak 

daleko, můžete zakroužkovat x procent toho pohlaví a x procent toho pohlaví? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tak asi takhle by kvóty nikdo nenastavoval. Kvóty pro ženy v politice se rozhodně týkají jejich umístění na 

kandidátkách, protože vlastně o tom, jestli ženy ve finále budou, nebo nebudou v politice, skutečně 

rozhodují voliči a voličky. Ale jak říkám, z průzkumů, které vlastně si dělají organizace a z analýz, které si 

dělají organizace, které se přímo zaměřují na zastoupení žen v politice, tak jasně vyplývá, že ty interní, ty 

interní kvóty a ty zipové systémy především fungují dobře a skutečně je to tam neporovnatelné. Je také 

důležité v téhle té souvislosti říct, že v podstatě strany napříč politickým spektrem v České republice mají 

nepoměrně širší členskou základnu nebo podíl žen v členské základně, než se jich pak odráží na vlastně 

volitelných místech kandidátních listin a potažmo v Poslanecké sněmovně. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Čili principiálně, až po kandidátky nějaké řešení a pak už je to tedy věc voliče, jsme-li v politice. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

To rozhodně. Přesně tak. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Tak pak tady máme tedy tu státní správu. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Státní správu v jakém smyslu? 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Kvóty. Kvóty. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Kvóty, že by měla být, ano. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Požadavky procentního zastoupení žen, politiku jsme přeskočili, tak zastoupení žen ve státní správě. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Ve státní správě by to mělo být obdobné, bylo by dobré mít tam, mít tam kvótu na tu, na to zajištění rovnosti 

vlastně šancí na té startovní čáře, to znamená, že ti zaměstnavatelé i v té veřejné sféře, to znamená, 

bavíme se o úřadech, tak by měli být vázáni třeba tím, že do nejužšího kola výběrového řízení musí 

postoupit minimálně jeden kandidát a jedna kandidátka. Skutečně tady není potřeba mít obavu o to, že by 

tady nebyl dostatek schopných ten, často je to pouze o tom, že je možná trošku v uvozovkách náročnější je 

hledat. Ono to zas taková práce není, oni tam většinou jsou, ale často bývají neviditelné. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A neměly by se hlásit tedy spíš, když se někdo o něco uchází, tak by se měl hlásit, ne, aby ho někdo vybral. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Hlásit se, hlásit se samozřejmě mohou, ale to už se zase dostáváme k té nerovné startovní čáře, protože 

prostě často je to, je to ani nenapadne z důvodu toho, že prostě působí cosi jako skleněný strop, takže se k 

nim třeba nedostanou, často informace o tom, kde jak v čase hlásit, že informace často nechodí zcela 

transparentně, ale chodí na základě nějakých přátelských vazeb, na základě prostě nějakých, dejme tomu, 

mocenských her a podobných mechanismů, které nejsou jako úplně, úplně průhledné. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Tak a pak je tam tedy ten privátní sektor, soukromé firmy, jak tam s kvótami. 
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Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tady asi budou ty hlasy znít nejsilněji, že je to rozhodnutí toho, toho podnikatele, koho bude ve firmě mít a 

koho, koho. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Slyšeli jsme to v reportáži, tuším, od podnikatelky dokonce. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Určitě, tak tady jsou podnikatelé i podnikatelky a každý zodpovědný podnikatel nebo podnikatelka chce svůj 

byznys vést co nejlépe, každopádně i podnikatelé nebo hlavně ti podnikatelé a podnikatelky, kteří vlastně 

chtějí svůj byznys rozvíjet a dělat pro něj to nejlepší, tak samozřejmě se snaží hledat nejlepší talenty a měli 

by se o to snažit mezi muži i mezi ženami. Otázka je, jestli skutečně si nezužují jenom na základě 

nedostatku informací nebo toho, že se nechávají ovlivňovat stereotypy, to možné pole pro ten výběr těch 

talentů a talentek právě tím, že automaticky koukají jenom na to, jakého, jakého muže by našli. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A má to být ale na jejich úvaze, jestli chtějí tento argument brát v úvahu, nebo ne, anebo jim to má být 

nařízeno, aby tenhle argument brali v úvahu, anebo ne. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tady se určitě, tady se určitě jako absolutně jako na sílu jít nedá. Jakékoliv opatření, které se tlačí na sílu, 

tak je spíš, tak je spíš kontraproduktivní. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Do zákonu lze napsat cokoliv ostatně, ano. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Přesně tak. To je další úhel pohledu, z jakého se to dá vidět, koneckonců i soukromé podnikání je 

regulované, je regulované zákonem, je tady spousta zákonů, nařízení, která podnikatele v jejich rozhodnutí 

omezují, tak toto by mohl být další z nich, každopádně si myslím, že v tomto případě to není. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Čili mělo by to ale být, mělo by. Má to být. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Správná, ne, v tom. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Má to být čistě jejich volná úvaha, anebo nutnost daná zákonem? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Myslím si, že v tomto případě by to bylo kontraproduktivní, že by to nevedlo k požadovanému výsledku. Je i 

spousta podnikatelů, soukromých firem, ať už to jsou velké korporáty nebo malé firmy, které si samy zavádí 

interní kvóty, protože vlastně znají argumenty o tom, že diverzifikované týmy, týmy, které nejsou stejné, to 

znamená, typicky nezaměstnávají jenom mladé, bílé, heterosexuální muže s vysokou školou a do 30 let 

věku, tak jsou, jsou výkonnější, protože vlastně jsou kreativnější a vlastně mají spoustu, spoustu věcí, 

mohou spoustu věcí přinést, které vlastně ty týmy, které diverzifikované nejsou, tak nemají. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Čili v tom privátním sektoru je to cesta osvěty, přesvědčování, vysvětlování pro vás, nikoli zákonných 

nějakých nutných požadavků? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Jako efektivnější vidím tuhle cestu. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Web, Jirka: "Jak by měly kvóty fungovat. Během pohovoru je například jako ideální kandidát vyhodnocen 

muž, manažer je však nucen dosadit ne vypsané místo ženu, jinak v případě přijetí muže nebude plnit 

kvótu. Znamená to, že se má vzdát přijetí kvalifikovanější osoby?" 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 
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Tak to rozhodně ne. To je právě o tom, jak je ta kvóta nastavená a dobře nastavená kvóta by rozhodně 

neměla vést k situaci, kterou tady Jirka popisuje. Dobře nastavená kvóta funguje tak, že pokud se do toho 

nejužšího kola dostane kandidát a kandidátka, kteří budou stejně dobře naplňovat ty kvalifikační 

předpoklady a buďto je to tedy feminizovaný kolektiv, tak bude upřednostněn muž tak, aby vyrovnal to 

zastoupení těch mužů. Je-li to kolektiv, ve kterém převažují muži, bude upřednostněna žena právě proto, 

aby ten kolektiv pomohla diverzifikovat vlastně tou svojí přítomností. Takže tady ta situace by nastat 

neměla. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ale první je tedy ta kvalifikace. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Rozhodně. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A pak podle toho, jak ten kolektiv vypadá, ale, a kde už je ta hranice, že je kolektiv moc feminizovaný nebo 

maskulinozovaný, tedy? Moc ženský, moc mužský? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tak to je asi vidět na první pohled, prostě máme víc mužů nebo máme víc žen, to většinou každý 

zaměstnavatel ví a je to celkem jednoduše zjistitelný údaj i z personálního oddělení, takže, a většinou ten 

manažer nebo manažerka ví, koho do toho týmu hledá, ví, jak ten tým. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

No, jestli i na to nemá být, jestli i na to nemá být nějaké zákonné pravidlo, jestli 55 - 45 už je tedy vychýleno 

ve prospěch jednoho pohlaví, anebo je to vychýleno až 70 - 30 třeba, tak kdy už je to moc? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

V době, kdy, v době, kdy to bude těch 55 na 45, tak už asi nebudeme muset řešit kvóty, takže bavíme se o 

tom za dnešní situace, kdy skutečně na těch pozicích, na kterých se vůbec o kvótách uvažuje, tak je to 

zastoupení žen diametrálně menší, to znamená, pohybuje se kolem těch 15 % vůči těm 85. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Facebook, kde bude další otázka: "Dobrý den, neberou kvóty ženám vlastně možnost sociálně uspět? 

Nehrozí, že po zavedení kvót budou i velmi schopné ženy, které by se bez problémů dokázaly prosadit 

samy za sebe, vnímány jako ty, které dosáhly své pozice jenom skrze kvótní protekci?" 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Myslím si, že nebudou, protože pokud by byly kvóty zavedeny a pokud by fungovaly tak, jak fungovat mají, 

to znamená, že by se vlastně zvýšil počet žen a jejich přítomnost by se tak stala normou na těch rovinách, o 

kterých se tady bavíme, tak už by se nikdo neptal, jak se tam dostaly a tenhle ten, tenhle ten pocit by 

nevyvstal. Prostě ty ženy by tam vykonávaly svoji práci a bylo by normální na těch pozicích ženy vidět a 

nikoho by nenapadlo, možná po odeznění nějaké první vlny, která by následovala třeba v nějakém 

půlročním období, tak po nějaké i relativně krátké době už by nikoho nenapadlo vůbec to nějakým 

způsobem řešit, jak se tam ty ženy dostaly, takže tohohle, toho rizika se skutečně nebojím. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A to je nějak, empiricky řekněme, někde prověřeno, aby to nebylo na generaci, že takový ten odpor proti 

tomu a ty slova: "Ty jseš tady jenom proto, že to byla kvóta, aby se neobjevovala." Je to skutečně na 

půlroční období a nebo hrozí, že to bude trvat déle? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tak asi nemůžu to úplně jako garantovat a podepsat, že by to bylo zrovna půl roku, každopádně. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ne, jestli jsou ze světa zkušenosti takové? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Ze světa zkušenosti určitě jsou. Třeba jako příklad Norsko nebo i další skandinávské země, které zavedly 

kvóty na ženy v politice právě, tak tam je to v podstatě rozhodně otázka méně než jedné generace, kdy je 

zcela normální, že ženy jsou v politice, naopak politika už je teď spíš vnímána jako ženská doména. Ženy 

se normálně objevují v médiích, objevují se v představenstvech firem, objevují se na té politické scéně, a to, 

že tam to zastoupení je v zásadě těch 50 na 50 plus minus, tak už tam nikoho nepřekvapuje. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Jestli ty změny, to zažití těch změn skutečně netrvalo, když ne tedy celou generaci, tak třeba část 

generace, oni ostatně s ženskými právy začali zrovna v Evropě na severu, takže oni jsou tam dál trošku. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Jasně, no, ale i kdyby to trvalo generaci, tak je to méně, než by to trvalo bez kvót, což jako můžeme počítat 

na stovky let, že by se něco posunulo. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Web, Tobiáš: "Dobrý večer, není hlavním důvodem mála žen ve vedení firem a politice to, že naše ženy 

nevyhledávají takovéto práce?" 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

I tak to lze vidět, je i spousta mužů, kteří nevyhledávají takovéhle práce a kteří mají rádi, kteří mají rádi svůj, 

svůj klid. Tohle je asi i o specifickém osobním nastavení každého člověka, o tom, jak, jak moc se chce 

vlastně ubírat tou cestou převzetí odpovědnosti za nějakou řídící pozici, případně, případně politickou 

funkci. Na druhou stranu, je ale i na místě se ptát, proč ženy ty pozice nevyhledávají, jestli právě není něco 

špatně v tom systému, jestli je tam prostředí, které by jim umožnilo vlastně dělat tu práci tak, aby do toho 

ještě i mohli i žít své životy, a to se teda týká nejen žen, ale i mužů, a to je právě to, co se třeba v tom 

Norsku výrazně změnilo právě tím, že ženy na základě kvót hromadně a nárazově do té politiky pronikly, 

tak se vlastně změnilo to prostředí jako takové, že se třeba pracovalo se zdánlivými maličkostmi jako třeba 

časy jednání, časy pracovních schůzek, že převládali muži, tak třeba bylo normou jednat v pozdních 

večerních hodinách, zatímco ty ženy si to v uvozovkách nemohly dovolit, protože prostě ještě řešily ve 

svých životech jiné věci, než pouze v uvozovkách tedy tu politiku a ten svůj kariérní svět, ale řešily i třeba tu 

rodinu a ten život v soukromí a prostě tím, jak tam byly na řídících pozicích, to, jak tam byly ve větším 

množství, tak zkrátka změnily ten systém a ono to taky jde, ono ty státy fungují, ony se nerozpadly, 

nezkrachovaly a prostě systém, systémy se dají přenastavovat. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

No, a ty ženy nebo to větší množství těch žen tam je proto, že se ukázalo, že chtějí, anebo prostě ty 

politické strany je musely sehnat, když na to byly ty kvóty, a tak se prostě nějaké sehnaly a bez ohledu na 

to, jestli tedy umí, nebo neumí, ale prostě se sehnaly, a proto jich je tam víc. Tak je to proto, že chtěly, 

anebo proto, že to vlastně jinak jít nemohlo? 
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Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Samozřejmě, že, že ženy chtěly. To právě, jak už jsem mluvila o tom, že vlastně je tady velmi silná vlastně 

základna žen v politických stranách vlastně mezi členstvem politických stran. Tam vlastně se blíží téměř 

všechny strany k nějakým 50 %, tam je to. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

No, ale znamená to, že chtějí být i vedení automaticky? To je přesně tam, kam míří tady Tobiáš, že určité, 

určitá místa ve vedení firem či politiky třeba nevyhledávají, to je otázka. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Máme signály, máme signály o tom, že chtějí z organizací, které se tomu specializovaně věnují, tak víme, 

že, že ten zájem o ten postup tam je. Také víme, že je tady celá řada žen vlastně v komunální politice a 

zase v komunální politice i na pozicích starostek a tak dále, což samozřejmě se asi nedá srovnávat s 

politikou parlamentní, ale to už je zase spíš na místě se ptát, na tom, kde jako je ta bariéra, protože to 

rozhodně není v tom, o tom, že by ty ženy nechtěly prostě přebírat odpovědnost, no, a pak ženy často 

fungují na místech starostek v regionech a obcích, kam by muž na to nebo muži na to místo starosty nešli 

prostě proto, že to není žádný med, není to úplně prestižní, není to mocenská záležitost, není to prostě o 

penězích, není to o vlivu, ale je to o velmi tvrdé a náročné práci za velmi těžkých podmínek, takže si 

myslím, že to není o tom, že se ženy bojí odpovědnosti a nechtějí postupovat v té hierarchii. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A je na to tedy nějaký, řekněme, vědecky podložený sociologický průzkum, že vlastně ta touha, to chtění 

vést je v obou pohlavích stejné? Stejná? Ta touha, tak. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Myslím si, že, myslím si, že takovýhle průzkum neexistuje a neumím si ani představit, jak by byl definovaný. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Tom na webu: "V populaci je asi 51 % žen, tedy 51 % občanů s volebním právem jsou ženy, přesto si zvolili 

do Poslanecké sněmovny 81 % mužů. Tušíte proč? Brání ženám zákon či jiné objektivní překážky být 

členkami politických stran, pracovat v komunální politice, kandidovat do sněmovny?" No, tak, proč to 
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vlastně, ty závěrečné otázky jsme v podstatě probírali, o tom jsme mluvili, že jsou tedy ve stranách, že 

spíše jsou v té komunální politice, ale proč to tedy dopadlo, jak to dopadlo? 81 ku zbylým 19? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

A to je ještě docela dobrý výsledek, to už jsme na tom v novodobé historii byli i hůř, každopádně už jsem o 

tom také mluvila. Prostě ženy jsou u některých stran, u většiny, bohužel, zatím stran na relativně 

nevolitelných místech a pokud běžní občané, občanky, voliči a voličky jdou tou cestou nejmenšího odporu, 

že zkrátka do volební urny vhodí kandidátní lístek své vybrané strany a nezajímají už se o politiku aktivně, 

nekroužkují, případně vůbec jako neví, že se kroužkovat dá nebo teda nechci nikoho podceňovat, 

samozřejmě to už asi většina lidí ví, každopádně už nejsem tak úplně přesvědčená o tom, že většina je tak 

angažovaná, že by něco takového dělala, tak prostě tímhle tím nám vzniká ta disproporce. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Tak z minulého volebního období máme zkušenosti, že se skákalo do sněmovny z posledního místa 

kandidátky dokonce, takže to lze. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Samozřejmě, že to lze, neříkám, že ne, říkám pouze, že to není běžný přístup řadového voliče nebo voličky 

nebo většinového voliče a voličky. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ale hlavní vina je tedy na tom, jak vypadá kandidátka, ne, že prostě volič ženy nekroužkuje. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Přesně tak. No, a pak z průzkumu veřejného mínění obecně častěji vyplývá, že občané a občanky si přejí 

více žen v politice. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Facebook, Tomáš: "Zavedla byste kvóty a automaticky stejné platové podmínky pro lidi, co mají v popisu 

práce stejný typ, v popisu práce stejný typ činnosti?" 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 
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-------------------- 

Asi nejjednodušší odpověď na tu druhou část rozhodně ano, protože lidé, co mají stejný popis práce, tak by 

za ni měli dostávat stejnou, stejnou odměnu, stejný plat a v asi té první části otázky, to už jsme asi zase o 

tom mluvili. Tady by se to zas muselo rozlišovat na ten byznys, na tu státní veřejnou správu a tak dále. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Tak další otázka v psané podobě do vysílání Hyde Parku přichází tentokrát prostřednictvím Facebooku, 

Eliška Divý: "Kdo pracuje a jaký je poměr žen a mužů ve vámi vedené organizaci? Když se dívám na web, 

vidíme v sekci tým 10 manažerek, 1 knihovnici, ve správní radě 3 ženy, v dozorčí radě taktéž 3 ženy, je 

něco na stránkách špatně, anebo muži u vás nemají uplatnění?" 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tak, na stránkách není špatně nic. To složení Gender Studies je skutečně takové, jaké tady je, ale není to 

tím, že by u nás muži neměli uplatnění a nebo, že bychom muže zaměstnávat nechtěli, inzerujeme-li volnou 

pracovní pozici, uvádíme na ní, že na pozici vítáme muže a pakliže se nám přihlásí muž, který splňuje 

kvalifikační předpoklady a bude mít zájem u nás pracovat za podmínek, které můžeme nabídnout, tak ty 

muže samozřejmě vítáme. Bohužel tyhle ty podmínky se zatím nesešly, každopádně dveře jsou otevřené. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Takže ale vy muže diskriminujete? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Ne. Muže bychom. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

No, ne, tak teď si představte, že budou ta pravidla, která vy prosazujete a vy prostě ty muže sehnat musíte 

ale podle těch kvót, a když je neseženete, tak je diskriminujete. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Pokud by byly ty kvóty, tak bychom je samozřejmě sehnali, ale je to i o tom dobrovolném rozhodnutí těch 

mužů. 

 

stránka č. 1303745-139



Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A teď je nesháníte proč tedy? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Nebudou chtít pracovat. My je sháníme. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

No, ale nesehnali jste je. Vy tady prosazujete nějaká pravidla, která mají platit pro celou společnost, ale 

sami je nejste schopni naplnit. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

My ta pravidla neprosazujeme pro celou společnost. Zaprvé se teda bavíme o evropské směrnici 

eurokomisařky Vivian Reding, nikoliv o zákonnou nebo legislativním návrhu Genders Studies, který jako 

nezisková organizace o 10 zaměstnankyních skutečně nemáme kapacitu dělat, takže si myslím. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Teď jsme se bavili o tom, že ta pravidla by měla být. Že to je dobře, tak. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Takže si myslím, že jsme v absolutně jiné situaci, ale my právě naopak jsme osvícený zaměstnavatel, který 

právě aktivně ty muže vyhledává a pozici je vítá. Bohužel s tímhle tím nemůžeme nic, nemůžeme nic dělat 

a asi nikdy nespadneme prostě do nějaké, do nějaké kvóty, ale je to skutečně jiná situace. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A když to pak bude obráceně? Budou platit kvóty, patrně s tím přijdou i nějaké sankce, což aby něco 

fungovalo, tak by sankce měly být, a někdo tam bude stejně jako vy. Prostě ty lidi neseženete a budete 

podléhat sankci za to? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Ta situace prostě takováhle, takováhle není. Ty. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

No, u vás je. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Ty, u nás je, samozřejmě, ale jsou i absolventi, jsou i absolventi Gender Studies a samozřejmě by se, by se 

zaměstnat dali, ale pokud se budeme bavit, a je to velmi specifický obor a samozřejmě, že jsou obory, které 

jsou tak úzce vyprofilované, že se tam jedno nebo druhé pohlaví nesežene, ale v tom případě určitě tyhle ty 

specifické obory a profese nebudou podléhat těm kvótám. Zatím se tady skutečně bavíme o té 

eurosměrnici, která hovoří o dozorčích radách firem veřejně obchodovatelných na burze, případně s 

nějakou jako státní účastí. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ale ta situace může nastat takto stejná, čili není to argument pro to, že. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Nejsem o tom přesvědčená, že nastane. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Kvóty můžou způsobit velmi velký problém pro konkrétní společnost? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Za určitých okolností můžou, ale zase záleží to, jak bude definovaná ta společnost, která má ty kvóty 

nastavovat. Samozřejmě, pokud to bude úzce profesně zaměřená odborná organizace, která zaměstnává 

jednotky lidí do 10 lidí, tak jako samozřejmě tomuto typu organizace to problémy způsobit může. 

Nepředpokládám, že předmětem zavedení kvót, ještě navíc kvót pod sankcemi budou zaměstnavatelé 

tohoto typu, ať už to jsou neziskovky nebo ať už to jsou soukromé firmy, případně nějaký jiný typ 

zaměstnavatele. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Facebook, Martina Lučanová: "Dobrý den. Mne jako ženu možnost kvót uráží. Nemyslím si, že jsou 
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potřeba, naopak si myslím, že měl být na jakoukoli pozici vybrán ten nejschopnější uchazeč a stejně tak 

sem i moc nelíbí, že podle etikety se muž má k ženě chovat skoro jako ke svaté." Píše Martina. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tak tady bych to asi rozhodně rozdělila, protože mi úplně přijde, že nesouvisí první část otázky s druhou, 

ale možná to špatně chápu, možná mi to zasadíte do nějakého kontextu. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Tak Martinu uráží možnost kvót, má být vybrán ten nejlepší a můžou to být dvě části nebo dvě části té 

otázky, ano. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

To samozřejmě chápu. Samozřejmě respektuju Martiny názor. To je, má na něj právo. Je spoustu žen, 

kterých by to neuráželo, každopádně to není nic, co by bylo pro ženy o. Na nějaké místo, které je nějakým 

způsobem definováno kvótou, tak se klidně nemusí třeba hlásit, nemusí do toho výběrového řízení. 

Každopádně, jak už jsem o tom také mluvila, tak ta správně nastavená kvóta by měla být o tom, že tam 

bude zaručena vlastně nějaká rovná příležitost na tom, na tom startu, nikoli ve výsledku, to znamená, že 

zase by neměl být upřednostněn ten uchazeč nebo uchazečka, který není nejlepší nebo který nesplňuje ty 

kvalifikační předpoklady. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A nebudete tady Martinu případně diskriminovat, když říkáte, že, tak ať se nehlásí na takové místo, ale ona 

ho chce, ona se o něj chce ucházet, ale je podmíněno kvótou a vy jí řeknete, ať se tedy nehlásí, když jí 

kvóty vadí. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Ne, to já jí rozhodně řeknu, já jí řeknu, ať se přihlásí, protože kvóta by neměla být překážkou pro to, aby 

byla vybrána, aby tu práci mohla dělat. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ale ona si pak bude myslet, že tam je jenom kvůli kvótě a tím. 
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Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tak jí v tom případě budu vysvětlovat. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

To Martinu uráží potom. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tak jí pak budu vysvětlovat to, jak ta kvóta funguje, budu jí vysvětlovat to, že to, že je žena, jí automaticky 

nezaručuje, že na to místo bude vybrána, že, že projde soutěží a že musí být dobrá, minimálně stejně 

dobrá, jako její mužský protikandidát. A pokud by jí uráželo i to, že teda byla vybrána skutečně při, proti 

rovnocennému kandidátovi pouze proto, že je žena, tak už je to asi něco, s čím se musí popasovat na 

úrovni své psychiky, protože asi na trhu práce, pokud se pohybujeme, tak se musíme vyrovnat i s jinými 

věcmi, které mnohdy jsou stresující a, řekněme, urážející třeba mnohem víc právě proto, když třeba se 

dozvím nebo slyším, že jsem na místo vybrána nebyla pouze proto, že jsem žena a že existuje předpoklad 

toho, že pro tu práci nejsem tak dobře motivovaná jako ten muž, případně, že upřednostním ve svém životě 

jiné věci. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Takže vznikne jiný typ psychických problémů tedy, ne ten, že někdo nejde do práce proto, že je žena, ale 

že někdo bude mít problém s tím, že je v práci, protože je žena. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Myslím si, že zatím je bohužel častější ten první přístup, jak z těch statistik vyplývá, každopádně prostě 

každý máme právo na ten názor myslet si, myslet si o tom, co uznáme za vhodné a každého z nás uráží 

jiné věci, to je prostě o tom osobním nastavení. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Stejně tak se Martině moc nelíbí, že podle etikety se muž má k ženě chovat skoro jako ke svaté. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

To si myslím, že v zásadě i souzní s tím, ne asi, o čem tady mluvím, protože k tomu jsme se vlastně úplně 
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nedostali, ale k tomu. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Kvóta to není, ano. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Ale k tomu, co patří do té oblasti těch genderových stereotypů nebo předsudků a vlastně nějakých rolových 

modelů, které jsou ty správné pro muže a pro ženy a sem právě i patří to, že muž by se měl k ženě chovat 

mimo jiné jako ke svaté, že to jsou nějaké přehnané ohledy, ochranářství, paternalismus a samozřejmě tady 

s Martinou naprosto souhlasím, protože k tomu není jediný důvod. Jako není důvod k diskriminaci, tak není 

důvod k nějakému přehnanému, přehnanému paternalismu a prostě obdivování někoho jenom proto, že je 

muž, anebo žena v tomto případě. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A když některá žena si myslí, že by to tak mělo být, tak to není v pořádku tedy? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

To bych si zase netroufala dohodnotit, zda to je, nebo není v pořádku, to už je zas asi v rovině jejích 

osobních názorů, a to si musí každý vyřešit ve svém osobním životě. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Na webu: "Které pohlaví je podle vás diskriminováno v oblasti svěřování dítěte do péče?" 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

To je právě jedna z těch oblastí, které jsme také na začátku naťukli, když jsem hovořila o tom, že to není 

tak, že pouze ženy by byly diskriminovány a pouze ženy doplácí na nějaké genderové stereotypy a 

předsudky. Ta oblast svěřování dítěte do péče v České republice rozhodně dává tušit, že tady asi všechno 

úplně v pořádku nebude, protože děti jsou v drtivé většině svěřovány ženám, matkám a tady je na místě to, 

aby ty soudy vlastně posuzovaly tu situaci vlastně na základě těch konkrétních aspektů té které rodiny, toho 

kterého rozvádějícího se páru nebo rozcházejícího se páru, v případě, že teda nebyli ti rodiče sezdáni a 

nějakým způsobem se vypořádává to svěření dětí, a aby jednaly v první řadě se zájmy toho dítěte a nikoliv 

pod vlivem těch stereotypů a já si v tom množství, protože ty statistiky tady jsou celkem jednoznačné, tak to 
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skutečně dává tušit tomu, že tady určité rutinní nebo stereotypní rozhodování existovat může, a to 

samozřejmě není dobře. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A zase, je to nebo cestou k vyřešení je nějaké zákonné nařízení, jak mají soudy rozhodovat a nebo osvěta, 

vysvětlování, a tak dále? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Rozhodně. Soudu samozřejmě nikdo nesmí nařizovat, jak má rozhodovat. Soud rozhoduje. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

No, podle zákona. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Soud musí rozhodovat podle zákona, ale hlavně podle, podle svého právního názoru a soud musí být 

nezávislý, takže soudům rozhodně nic nebudeme nařizovat. Teď mě, možná trošku na odlehčení tohohle 

toho tématu, které samozřejmě je jinak velmi vážné, ale tak mi tak hlavou běželo, jak se tady bavíme o těch 

kvótách, že by byla kvóta, že minimálně 30 dětí musí být přiřknuto otcům, padni, komu padni, tak to 

samozřejmě vůbec ne, ale skutečně měl by tady být maximální vlastně pozornost věnovaná těm případům 

a ty soudy by se měly jít skutečně snažit jít do hloubky toho posoudit, co je tady nejlepší pro to dítě, protože 

ta situace při rozvodech a při svěřování dětí jednomu nebo druhému rodiči v první řadě nejvíc ovlivní, 

ovlivní to dítě a neměl by to být prostor pro boje mezi matkami a otci a pro nějaké uplatňování moci a 

trestání jednoho nebo druhého, ale skutečně by mělo být zajištěné to, aby se ta situace těch rodičů toho 

dítěte dotkla co nejmíň a aby prostě ono mohlo žít, žít dál a bylo to co nejvíc v pohodě. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Hroší kůže.Cz na webu: "Dobrý večer. Jaký je váš názor na rovné příležitosti mužů a žen na mateřskou 

dovolenou, stejná práva při rozvodu u svěření dítěte," to jsme teď probírali, "anebo stejný věk odchodu do 

důchodu pro obě pohlaví?" 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Tak tady bych to asi vzala od začátku. Rovné příležitosti mužů a žen na mateřskou dovolenou, ty tady zase 
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ze zákona máme, samozřejmě muži nemohou odcházet na mateřskou dovolenou z hlediska toho 

názvosloví, každopádně dnem porodu mohou odcházet. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Tak ono se tomu říká rodičovská dovolená. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Na rodičovskou dovolenou a vlastně fungují na ní, pokud na ní odejdou, tak na ní fungují ve dvou režimech. 

Vlastně do toho půl roku věku dítěte fungují ve stejném režimu i ochrany vlastně třeba na trhu práce jako 

ženy na mateřské dovolené, od toho vlastně půl roku věku dítěte fungují v režimu rodičovské dovolené, 

která už je úplně stejná pro ženy i pro muže. V čem na tom jsou ženy jinak, jsou na tom jinak v tom, že 

odcházejí na mateřskou rodičovskou před porodem, těch 6 až 8 týdnů, což samozřejmě je ze zdravotních 

důvodů vzhledem k tomu, že muži nejsou těhotní a nerodí, tak to asi není úplně důvod k tomu, aby 

odcházeli těsně před porodem na mateřskou respektive rodičovskou dovolenou. Mohou tedy na ni odejít 

dnem porodu. V čem spatřuji nerovnoprávnost a problém, který zase tu situaci trošku přihoršuje těm 

mužům, je třeba to, že muži nemají z hlediska zákoník práce právě tu ochranu, kterou žena má už během 

těhotenství, že s nimi třeba zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr až třeba muži, aktivní otcové, 

kteří by chtěli odejít na rodičovskou dovolenou a zároveň jsou vlastně korektní ke svému zaměstnavateli a 

chtěli by to s ním nějak aktivně řešit v předstihu, to znamená, že ideálně by mu chtěli oznámit těhotenství 

své partnerky i se svým úmyslem, že by na nějakou dobu třeba na rodičovskou dovolenou odešli, případně 

sdělit nějaké jako datum, kdy by si to představovali a nějak naplánovali předávání práce a tak dále, což je 

postup, který by byl asi ideální i pro ty zaměstnavatele, tak oni v podstatě nemohou, anebo mohou s 

obavami, protože ten zaměstnavatel, pokud nebude osvícený a pokud nebude chtít dodržet ta práva těch 

mužů na rodičovskou dovolenou odejít s tím dnem porodu, tak on se jich může snadněji zbavit v době, kdy 

je ta jejich partnerka těhotná, ten muž nepožívá tu ochranu, takže. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Jeden dovětek, objevilo se to kdysi nebo s takovým návrhem. Asi před rokem přišla současná ministryně 

práce a sociálních věcí, paní Marksová Tominová, že by to byla povinnost pro muže část té rodičovské 

dovolené strávit povinnost. Nějaká menší část, tuším, dva týdny, ale teď to přesné číslo nechci říkat. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Pokud se, pokud se bavíme o takhle krátkém úseku, čistě z osobního hlediska, já nevidím důvod, proč by si 

to otci neměli zkusit, každopádně většinou zase, tohle to regulační opatření bývá nastavené tak, že to není, 
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že jako povinně by ti muži byli pod sankcemi nahnáni. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Já jsem se ptal na ten názor, povinnost, anebo ne? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Na rodičovskou dovolenou. Rozhodně ne jako povinnost pod sankcemi, tak. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Tak a svěření dítěte jsme probírali. Stejný věk od chodu do důchodu pro obě pohlaví. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

To je taky dost kontroverzní téma, ale v zásadě ten stejný věk odchodu do důchodu není úplně problém, 

naopak se může jevit jako spravedlivá záležitost, ale je potřeba tam vlastně potom nastavit jiná opaření tak, 

aby vlastně tohle to zespravedlnění nebo srovnání téhle té hranice nemělo negativní dopad na ženy vlastně 

v jiných, v jiných oblastech života. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Na Facebooku závěrečná otázka od Honzy: "Dobrý den, jak se díváte na komolení jmen cizinek v médiích 

přidáním ová na konec. Například Číňanku nazvanou Čangová navíc vysloveno ve špatném tónu ji toto spíš 

urazí. Není lepší respektovat kultury jiných zemí než násilně jména žen předělávat? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Za mě určitě ano, můžu se s Honzou maximálně ztotožnit, nejsem příznivkyní přechylování u cizích 

příjmení. Ty ženy se prostě jmenují tak, jak se jmenují bez ová a nevidím důvod, proč bychom jim ta jména 

měli komolit. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A nepřechylování českých jmen u žen, což se poslední dobou děje? 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 
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-------------------- 

To bych nechala, to bych nechala na osobním rozhodnutí každé té ženy, co preferuje a jaké k tomu má 

důvody, myslím si, že by na to ty ženy měly mít právo, já osobně nechci, aby mě někdo oslovoval Helena 

Skálová, i když bych mohla. Zrovna moje příjmení tuhle tu možnost poskytuje relativně, relativně jednoduše, 

ještě tím tedy, že je zakončeno tou samohláskou. Já jsem se narodila jako Helena Skálová a jsem ráda, že 

to příjmení mám, tak jak ho mám, ale pokud někdo cítí potřebu ho používat jinak, případně mu to dává 

nějaké praktické výhody, třeba při cestování často to používají ženy, které třeba často se svým partnerem, 

manželem vyjíždějí do zahraničí, kde to dělá problémy, protože vlastně to vnímají jako dvě rozdílná jména, 

že ti lidé nepatří k sobě, tak tam bych to respektovala. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Paní ředitelko, děkuju, že jste přišla do Hyde Parku a svůj čas věnovala našim divákům. Na shledanou. 

 

Helena SKÁLOVÁ, ředitelka Gender Studies 

-------------------- 

Díky za pozvání, na shle. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Zítra pro vás v Hyde Parku bude připravena místopředsedkyně Senátu a místopředsedkyně sociální 

demokracie Alena Gajdůšková, jste zváni. Pro dnešek pěkný večer, třeba ve společnosti České televize, na 

shledanou. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Na Facebooku Hanka Landová: "Dobrý večer, proč některé církve stále trvají na zachování celibátu? Není 
to v dnešní době přežitek a proč odmítají jmenovat ženy jako kněží? Není to diskriminace? Děkuje Hanka." 
 
Daniel KVASNIČKA, farář Církve bratrské v Říčanech 
-------------------- 
Krásná odpověď. Děkuji Hance. Krásná otázka, nevím, jestli bude krásná odpověď. Některé církve stále 
trvají na zachování celibátu a v těch církvích to tak vře a ti kolegové velmi často říkají, jak tím trpí. Na 
druhou stranu někteří to umí a já bych byl pro to, aby to bylo dobrovolné. Proč to není dobrovolné teď a 
hned, to úplně nevím, ale jsem přesvědčen, že to je otázka času, kdy tato záležitost padne opět do 
dobrovolnosti, jako to kdysi bývalo. I v oné církvi pod Římem to nebylo vždycky takto. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Má to nějaký věcný základ, který pomáhá práci církve a nebo, proč to vlastně je? 
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Daniel KVASNIČKA, farář Církve bratrské v Říčanech 
-------------------- 
Víte, já jsem ženatý a mám 4 děti a velmi zřetelně vím, jak velmi mi pomůže, že jsem ženatý, že mám 
manželku, která mne má ráda a že mám děti kolem sebe. Je to zázemí a v některých těch chvílích, když 
jsem řekl 65 %, já vím, kam můžu jít. Ale zase chápu ty, kteří nemají děti a jsou chvíle, kdy celá jejich práce 
by byla téměř nemožná nebo by ty děti a ta manželka velmi trpěla, kdyby měly unést tolik práce. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Ženy jako kněží, totéž, co u celibátu? Taky to jednou přijde, že to bude jinak? 
 
Daniel KVASNIČKA, farář Církve bratrské v Říčanech 
-------------------- 
Já si myslím, že když má žena co říci, když má žena čím posloužit, tak proč ne? Mně by to vůbec nevadilo. 
Já ten problém nemám a je to otázkou času, v některých církvích to už samozřejmě je. 
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Jana HORKÁ, redaktorka 
-------------------- 
Nejohroženější skupinou jsou nezaměstnaní v předdůchodovém věku. Alarmující je situace u lidí ve věku 
55 až 59 let. Práci nemají dvě třetiny z nich, převážně se přitom jedná o ženy. Většina hledá práci i déle než 
rok, jako Marie Hauková z Moravy. Ta měla nakonec štěstí, dnes pracuje v brněnské přádelně a měsíčně 
bere 16 tisíc hrubého. Její zaměstnavatel je ve vládním programu na podporu zaměstnanosti lidí nad 50 let. 
Proto mu 10 tisíc na její výplatu přispívá stát. 
 
Marie HAUKOVÁ 
-------------------- 
Já jsem hledala práci 15 měsíců. Celý život jsem se motala okolo toho elektra, takže tady jsem začínala 
všechno se učit znovu. Když jsem nastoupila, tak jsem si myslela, že se to nikdy nenaučím. 
 
Přemysl ČECH, moderátor 
-------------------- 
A podrobně na téma nezaměstnanost Aurélie Deckerová, ředitelka Evropské federace služeb pro 
domácnosti. Dobrý večer, vítejte u nás ve studiu. My jsme slyšeli poměrně neradostná čísla z trhu práce a 
vy nabízíte jedno takové dílčí řešení, tedy nezaměstnanost by mělo potlačit bojovat proti ní. Je to systém 
služeb pro domácnosti. Co je to vlastně za systém, na čem spočívá? 
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Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Vyčerpali beze zbytků divákův dotaz a nenechali žádnou otázku nezodpovězenou. Lenka Koutná: "Paní 
poslankyně, jaký je váš názor na kvóty pro ženy?" 
 
Marta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/ 
-------------------- 
No, já jsem samozřejmě pro rovnoprávné postavení mužů a žen ve společnosti, vím, že ženy jsou na tom 
mnohdy mnohem hůř než muži, ať už je to otázka zaměstnání, zvlášť, pokud mají malé děti, proto my jsme, 
my prosazujeme to, aby se tady využily formy, jako je zkrácený pracovní úvazek, flexibilní zaměstnání, 
včetně práce doma, a tak dále, a tak dále, a aby byla vyrovnána i mzda, protože i ten plat je pro ženy 
mnohem nižší než u mužů a odráží se to potom i při pobírání penzí, takže já jsem pro to, aby se 
zrovnoprávnilo to postavení, aby společnost vytvořila takové podmínky, aby ženy se dostávaly i k 
rozhodovacím procesům, aby mohly se dostávat do politiky a tak dále, ale nejsem zrovna přítel kvót. 
Myslím si, že by nemělo rozhodovat to, jakého pohlaví ten či onen je, ale že by to mělo být o něčem jiném, 
o tom, jaký je to člověk, jaké má vlastnosti, charakterové, morální a jakou má odbornost. 
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Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Ponižují tyto kvóty ženy? 
 
Marta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/ 
-------------------- 
Asi jak kterou. To si myslím, že na to není jednotný názor. Některé ženy možná ano, některé ženy naopak 
kvóty ze stejných důvodů, jaké jsem teď řekla já, tak je chtějí přijmout. 
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Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pardon, pane místopředsedo, já vám to zařadím tu otázku do kontextu. Jestliže dostupné údaje říkají, že 
Česká republika patří mezi 5 zemí Evropské unie, kde je největší rozdíl na tom jednom pracovním místě 
mezi platem muže a stejně kvalifikované ženy. A že ten rozdíl dělá průměrně zhruba pětinu toho platu, no 
tak se ptám, jak docílit jiného stavu? 
 
Václav PÍCL, 1. místopředseda ČMKOS 
-------------------- 
Já jsem odpovídal v tom smyslu, že o to usilujeme také, aby tady došlo ke srovnání právě v oblasti 
odměňování. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Já znovu opakuji, že to vím a ptám se, jak to udělat? 
 
Václav PÍCL, 1. místopředseda ČMKOS 
-------------------- 
No určitě je to v kontrole, kterou, kterou provádíme nejenom my v rámci toho, že se snažíme v kolektivních 
smlouvách zajistit to, aby to odměňování bylo rovnoprávné, ale je to i oblast tedy kontroly z úřadu práce. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pane prezidente Hanáku, je to i na straně zaměstnavatelů? Je, je možno z jejich strany s tím něco udělat, 
chtějí s tím něco udělat? 
 
Jaroslav HANÁK, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
-------------------- 
Tak já si myslím, že odměňování je věcí každé firmy samostatně. Jak si nastaví pravidla v kolektivní 
smlouvě, tak se odměňovat bude a je to o tom, o výkonnosti, zásluhovosti, produktivitě. Je to, není to rozdíl 
mezi mužem a ženou. Já ve vlastní firmě, kde jsem majoritní vlastník, takové rozdíly nemám. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
No tak jako potom vnímáte to, co je napsáno v tom programovém prohlášení, že stát nebo vláda bude 
důsledně prosazovat stejnou odměnu za stejnou práci pro ženy i muže. 
 
Jaroslav HANÁK, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
-------------------- 
Jestli má vláda na to kontrolní mechanismy a odbory jsou tak silné, že to zajistí, tak jim to přeji, ale nejsem 
o tom přesvědčen. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Má na to vláda kontrolní mechanismy? 
 
Jaroslav HANÁK, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
-------------------- 
Tak má úřady práce a ty výrazným způsobem posílila. Jestli úřady práce se budou starat o zaměstnanost a 
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nebudou dělat nesmyslné kontroly v jiných oblastech, tak si myslím, že bude dobře. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pane místopředsedo, ještě vaše reakce. Máte na to dost síly? 
 
Václav PÍCL, 1. místopředseda ČMKOS 
-------------------- 
Já souhlasím tady s panem prezidentem. 
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pane řediteli, kolik učitelů u vás na škole nemá to předepsané vzdělání, 
 
Jan KORDA, prezident Asociace profese učitelství 
-------------------- 
U nás se to týká tří učitelů. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Co s nimi bude? 
 
Jan KORDA, prezident Asociace profese učitelství 
-------------------- 
No, to rozhodne pan ministr. Každopádně já si za těmi učiteli stojím, protože jsou to kvalitní učitelé. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Dobrá, jsou to tři lidé, ti neuvažují, že si dodělají to vzdělání? 
 
Jan KORDA, prezident Asociace profese učitelství 
-------------------- 
Tak samozřejmě uvažují, jo. Je to otázka, jestli najdeme na fakultě takový kurz, který jim bude vyhovovat, 
protože jsou to třeba učitelé, kteří už mají bakalářský studium, mají titul bakaláře a nechtějí studovat na 
prvním stupni celých pět let a potřebují pouze dodělat určitou specializaci, takže určitě uvažují a já si 
myslím, že kvalitní učitel znamená učitel, který se stále vzdělává i potom, když má titul Mgr. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pane Dobšíku, já vím, že vy souhlasíte s tím, že by ti učitelé měli tu zkoušku mít. Když jsme tady byli 
naposled spolu, tak jste říkal ten argument například, že lékař také jaksi neléčí bez toho, aniž by měl 
vzdělání. Přesto ... 
 
František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků škol 
-------------------- 
Určitě. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pardon? 
 
František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků škol 
-------------------- 
Určitě. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Přesto, neměl by jaksi toto, co například říká pan ředitel, neměl by být ten důvod, aby tito lidé měli udělenou 
výjimku? 
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František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků škol 
-------------------- 
Nevím, jaká je věková struktura těch paní kolegyň, kterých se to týká, protože předpokládám, že jsou to 
paní učitelky. A ten zákon je tady v platnosti 10 let a pokud tedy učí nějakou dobu a mohli by si tu nebo 
případně tu aprobaci dostudovat, tak bych se přimlouval za to, jak říká pan ředitel, že každý učitel by měl na 
sobě pracovat a to, co vyžaduje dikce zákona, to vzdělání si doplnit. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pane řediteli, můžeme odpovědět na otázku, jak jsou s věkovou strukturou tito učitelé na tom? 
 
Jan KORDA, prezident Asociace profese učitelství 
-------------------- 
Ježíš, tak to já ... jsou to spíš střední věk, já nebudu nikoho se dotýkat, ale má pravdu pan Dobšík, jsou to 
ženy. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Dobrá. Nicméně ta doba byla poměrně dlouhá, 10 let, proč si tito lidé, tito učitelé prostě to vzdělání 
nedoplnili? 
 
Jan KORDA, prezident Asociace profese učitelství 
-------------------- 
No, třeba u dvou byl případ takový, že já jsem si je cíleně vybral, protože učily třeba na jiném stupni, třeba 
jedna kolegyně učila v mateřské škole a protože byla výborná a lépe ji vyhovovala práce s prvňáky a s 
druháky, tak jsem si jí zlanařil a vlastně učí třeba první, první a druhé třídy. Já řeknu klasický případ, i sám 
sebe, já mám vystudovaný učitelství pro první stupeň a ředitel má pár hodin učit, já učím třeba 8 hodin a 
dobírám některé hodiny na druhém stupni hudební výchovu, takže z tohohle úhlu pohledu bych teďko byl 
taky neaprobovaný, neříkám, že si mám dát výpověď, ale budu to muset řešit teda jiným způsobem, budu 
muset sebírat hodiny někomu z prvního stupně. Já fakt bych se rád bavil o tom, spíš o kvalitě než o titulu. 
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Marie BÍLKOVÁ, generální ředitelka, Úřad práce ČR 

-------------------- 

Ano, to by jistě měli a my se velmi snažíme je takto cílit. Problémem je, že ne vždycky zaměstnavatelé vědí 

s dlouhým odstupem, jaká místa budou požadovat, abychom jim byli schopni ty lidi připravit, ale větší 

problém tady v tomto je, že úřad práce je jeden subjekt v celé republice a díky zákonu o zadávání veřejných 

zakázek musíme soutěžit všechny rekvalifikace z centrální úrovně, což nám velmi znepružňuje tu situaci a 

oddaluje dobu, kdy my jsme schopni poskytnout rekvalifikaci, která je momentálně požadována. 

 

Michaela HERGETOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Dámy, oběma děkuji, že jste přišli zvláště po Hyde Parku věnovaném tomu, kolik žen je v nejvyšších 

funkcích, je vaše účast ukázkou o tom, že to jde. Díky, hezký večer. 
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Michala HERGETOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Vzrostla na 8,5 tisíce, růst po dlouhé době, ale teď by měl ten růst pokračovat až do 12 tisíc v roce 2018. 
Jak tohle vůbec to zvýšení na 8,5 tisíce zahýbalo s pracovním trhem ale i se mzdami? 
 
Josef STŘEDULA, předseda, Odborový svaz KOVO 
-------------------- 
Se mzdami to pohlo směrem nahoru, protože největší podíl tady této práce za těch 8 tisíc korun se 
pohybuje třeba hodně u žen, kde mají velmi nízké výdělky, anebo třeba u lidí, kteří pracují za minimální 
mzdu, těch je přibližně v ekonomice 90 až 120 tisíc jsou ty odhady. A ono to nepohlo s větším množstvím 
práce. Ono to pohnulo částečně s nárůstem mezd. Ale jednu poznámku, tady bylo řečeno panem 
Dvořákem na adresu toho čtvrtletí roku 2012. To nemohu nechat bez povšimnutí, protože to byla prostá 
spekulace bohatých lidí, naprosto neuvěřitelná. Zaměstnanec nemůže si tímto způsobem daňově 
optimalizovat vůbec nic. A tehdy došlo k tomu i Český statistický úřad to jednoznačně potvrdil, že došlo k 
vyplácení manažerských odměn. 
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Jaroslav ANDĚL, kurátor, Centrum současného umění DOX 
-------------------- 
Je tu německý plakát, který varuje před invazí spojenců, americký, který v podstatě říká tutéž story.  
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Za druhé světové války propagovala ženskou pomoc ve výrobě. Dnes je žena v červeném šátku oblíbeným 
motivem. Objevuje se i třeba na kalendářích nebo cukrovinkách. Původní plakát vznikl v Michiganu. Podle 
fotografie teprve 17leté nýtařky Geraldine Hoffové. O deset let později si ho přivlastnily feministky, teď 
reklama. 
 
Leoš VÁLKA, ředitel, Centrum současného umění DOX 
-------------------- 
Ten plakát musí fungovat jako v několika vteřinách. Tak třeba to je mobilizace pro slevovou kampaň v 
supermarketech. 
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Propaganda se nevyhnula ani Disneyho impériu. Kreslené postavičky za války učily americké hospodyňky, 
jak sbírat přepálený tuk na výrobu zbraní. A takhle vypadala o deset let později antikomunistická 
propaganda. Sovětský svaz si to ale líbit nenechal. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 27.2.2014   

Rubrika / pořad: 22:00 Události, komentáře 

Strana / zpráva 10 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Tam v té reportáži také zaznělo ta genderová nevyváženost, to znamená, že když čte otec, tak to dítě, 
speciálně ten syn, pak jaksi lépe čte, čím to je? 
 
Vít RICHTER, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR 
-------------------- 
Nějaké konkrétní vysvětlení pro to není, ono na celém světě v současné době je to tak, že ženy čtou o něco 
více než muži, ale Česká republika je typická tím, že ten rozdíl je veliký. Nejen u dětí, ale i u dospělých, a to 
vysvětlení moc neznáme. Jeden z důvodů může být třeba to, že dneska z hlediska těch dětí je to čtení 
vnímáno něco jako ženská záležitost, protože když je dítě malé, tak čte maminka, pak jde do školky, tam čte 
paní učitelka, pak jde do školy, tam čte taky paní učitelka, a pak přijde nakonec do knihovny a tam čte paní 
knihovnice, takže možná že pro ty hochy to není tak atraktivní. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
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-------------------- 
Z těch průzkumů, čtou čeští muži nebo zaostávají v tom čtení? 
 
Vít RICHTER, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR 
-------------------- 
Čtou, ale čtou méně. A ve srovnání s jinými zeměmi čtou méně opravdu. 
 
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 
-------------------- 
A nevíte čím to je. 
 
Vít RICHTER, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR 
-------------------- 
Není to tak zcela zřejmé. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 7.3.2014   

Rubrika / pořad: 21:05 Ekonomika 
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David BOREK, moderátor 

-------------------- 

Za stejnou práci až o čtvrtinu méně peněz. Taková je aktuální situace českých pracujících žen ve srovnání 

s muži. Vyplývá to z analýzy společnosti Profesia, kterou provedla k zítřejšímu Mezinárodnímu dni žen.  

 

redaktor /archivní záběry/ 

-------------------- 

Radost ženám, především důchodkyním, připravilo k Mezinárodnímu dni žen v Hradci Králové agitační 

středisko číslo tři.  

 

Aneta HRONOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Doba chlebíčků a karafiátů už dávno minula. Většina českých žen by ráda od mužů k MDŽ dostala zcela 

jiný dárek - za stejnou práci a kvalifikaci stejné cifry na výplatní pásce.  

 

Kateřina JAROŇOVÁ, marketingová ředitelka 

-------------------- 

Ženy berou o 20-30 % méně než muži. Já vidím tři hlavní důvody. Jeden z nich je rozdělení pozic a oborů, 

druhým je, že žena v době, kdy by měla být na vrcholu své kariéry, velmi často volí péči o děti a v 

neposlední řadě ženy si při pohovorech řeknou řádově o 23 % méně, než muži. 

 

Aneta HRONOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Uchazečky o zaměstnání se paradoxně nejvíc podceňují u pozic ve vrcholném managementu. Tady si říkají 

průměrně o třetinu míň. Obecně si Češky taky hledají hůř placená místa. 
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Kateřina JAROŇOVÁ, marketingová ředitelka 

-------------------- 

Ženy v životopisech nejčastěji uvádějí, že hledají práci v administrativě. Jedná se o polovinu uchazeček. 

Dále potom v obchodě, což představuje 40 % životopisů, nebo v cestovním ruchu 36,7 % životopisů. 

 

Aneta HRONOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Čeští zaměstnavatelé ženám nepomáhají ani tím, že stále šetří se zkrácenými úvazky. Těch je u nás téměř 

nejmíň v Evropě. Zájem by přitom o ně měla víc jak třetina žen hledajících práci, hlavně matky s dětmi. 

Přesto se podle analytiků vyvíjí postavení žen na tuzemském trhu práce relativně příznivě.  

 

Daniel SOUKUP, manažer lidských zdrojů, PwC 

-------------------- 

V rámci zemí OECD se Česká republika umístila na 20. místě. Ten trend je postupné zlepšování. Nicméně 

k těm nejlepším zemím, mezi které patří severské státy a Nový Zéland, máme ještě daleko. 

 

Aneta HRONOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle analytiků je pozitivní, že neroste nezaměstnanost žen. V lednu jich bylo v evidenci úřadů práce 300 

tisíc. Aneta Hronová, Česká televize. 
 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 8.3.2014   

Rubrika / pořad: 18:00 Události v regionech - víkend 
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Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Na mnoha místech v Česku si dnes lidé připomínají výročí masakru terezínských Židů v koncentračním 

táboře Osvětim. Před 70 lety v plynových komorách zavraždili nacisté téměř 4 tisíce Židů. Drtivá většina z 

nich byla z Českých zemí. Smutnou událost si připomínají i lidé v Boskovicích, kde je s nimi redaktor Michal 

Cagala. Michale, kolik lidí přišlo a jak si tuto událost připomněli?  

 

Michal CAGALA, redaktor 

-------------------- 

Dobrý večer. Jak můžete slyšet, tak několik desítek lidí si tragickou událost připomíná hlavně hudbou. Před 

hodinou vystoupilo venku před synagogou, kde teď momentálně stojím, hudební skupina, respektive 

pěvecký sbor Carpe diem, které zazpívalo izraelskou hymnu Ha-Tikva. Hned po ní hymnu českou. To je 

takový symbol toho společného osudu, který sdílely oba národy v době, kdy nacisti masakrovali několik 

tisíců Židů v českých zemích. Ta tragická událost, jak už bylo zmíněno, se stala 8. března 1944, kdy na 
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polském území nacisti v koncentračním táboře Osvětim-Březinka povraždili téměř 4 tisíce převážně 

českých židovských mužů, ale i žen a dětí. No a boskovičtí si připomínají i další tragickou událost. 14. a 15. 

března si připomenou tragické výročí z roku 1942, kdy nacisti násilím odvlekli na 450 boskovických Židů do 

tábora v Terezíně, odkud se jich potom zpátky do Boskovic po válce vrátilo už jen 14.  

 

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Dodává Michal Cagala, redaktor České televize, děkujeme. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 31.3.2014   

Rubrika / pořad: 18:30 Interview ČT24 
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Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Když vy sám zmínil samozřejmě ten střet s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou, vaše poslankyně 
Miroslava Němcová ji vyzvala, aby si šla přečíst jména mrtvých Židů, vy jste prohlásil, že říká ahistorické 
nesmysly, není ale poslankyně Němcová stejně podle vás přehnaně vyostřená, i když chápu, že tím chtěla 
upozornit na ty děsivé počty obětí, vy jako historik, pomáhá historii, dalším generacím, že se bavíme o době 
války, protektorátu v takto zjednodušené politické podobě? 
 
Petr FIALA, předseda strany /ODS/ 
-------------------- 
Já jsem smutný, že se o tom bavíme ve zjednodušené politické podobě, ale nebyli jsme to, kdo tuto 
zjednodušenou podobu vnesl do veřejné debaty. A já se domnívám, že výrok paní ministryně Válkové je 
výrok, o kterém musíme mluvit a který si skutečně vyžaduje nějaké konsekvence, protože jednak není 
historicky přesný a je hodně zavádějící a pak se může stát, že z úst ministryně spravedlnosti bude třeba pro 
mladší generaci tento výrok chápán jako něco autoritativního, a to prostě není možné připustit, a proto ta 
naše reakce byla taková silná a mimochodem toto jsou výroky, za které se v některých demokratických 
zemích odstupuje, protože zpochybňování utrpení za druhé světové války není něco, co bychom si mohli v 
demokratické společnosti dovolit. 
 
Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
My si vysvětlení ministryně spravedlnosti Heleny Válkové můžeme ještě jednou poslechnout. 
 
Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ /Události, komentáře, 25. 3. 2014/ 
-------------------- 
Já to opravdu beru jako zneužití jedné věty, jako velice dobrou zbraň, kterou se opozice, které se logicky 
nelíbí moje činnost v čele resortu spravedlnosti, proto také žádá moji hlavu, snažit diskreditovat každý můj 
krok. Ono to začíná tímhle a končí to útoky na údajnou politizaci státních zastupitelství. 
 
Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ministryně spravedlnosti naznačuje, že to může být cesta k další kritice, že to mohla být jenom záminka ze 
strany ODS? Co na to říkáte, pane předsedo? 
 
Petr FIALA, předseda strany /ODS/ 
-------------------- 
Z naší strany to žádná záminka nebyla, není. My jsme reagovali na konkrétní výrok, který já považuji za 
neobhajitelný, za skandální a moje reakce v Poslanecké sněmovně byla vyvolána i obhajobou paní 
ministryně, která opět začala srovnávat utrpení ze protektorátu s jinými zeměmi velmi podivným způsobem. 
Já jsem měl pocit, že se od svého výroku dostatečně nedistancuje a odtud vzešla moje reakce, to je 
všechno a další kroky paní ministryně Válkové samozřejmě budeme chválit nebo kritizovat podle toho, co 
bude dělat, ale rozhodně tento, tento výrok nebereme jako záminku. Já ho považuji za velmi vážný a 
nejsem vůbec rád, že zazněl. 
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Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ona se za něj omluvila, berete tu omluvu vážně? 
 
Petr FIALA, předseda strany /ODS/ 
-------------------- 
Já bych tu omluvu bral vážně, kdyby nenásledovalo to vysvětlení v Poslanecké sněmovně, které z mého 
hlediska bylo velmi problematické. Ale doufejme, že paní ministryně Válková to tak skutečně nemyslela, že 
se nenechala zmást tím, že se třeba dívá na nějaké české komedie, které se natáčely za protektorátu a 
připadá jí ta doba idylická. Ona pro české obyvatelstvo opravdu idylická nebyla, byla velmi krutá, tak 
doufám, že to paní ministryně ví a že se podobných výroků do budoucna vyvaruje. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 25.3.2014   

Rubrika / pořad: 22:00 Události, komentáře 
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Ono se toho v protektorátu zas tolik nedělo. Věta, která z úst ministryně spravedlnosti vyvolala doslova 

bouři nejen na české politické scéně. Jenže pak následovala obhajoba předsedy hnutí ANO Andreje 

Babiše. Ten nepřímo vyhrožoval novinářům. ODS dnes vyzvala ministryni Válkovou k rezignaci. Začínají 

Události, komentáře, dobrý večer. A právě ministryně spravedlnosti Helena Válkové je naším prvním 

hostem, dobrý večer. 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Dobrý večer. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Tak, vy jste se dnes v Poslanecké sněmovně omluvila za ten svůj výrok, ale zároveň jste k němu dodala, já 

to budu citovat, že to berete jako útok opozice, jako snahu odvést pozornost od problémů, které řešíme a 

které jsou dědictvím právě opozice. Řekněte mi, proč se politik prostě jenom neomluví, proč hledáte 

neustále nějaké výmluvy a někoho, na koho to můžete shodit? 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Já jsem velice ráda, že mám tuto příležitost, ještě jednou abych vysvětlila ten svůj výrok. A já si myslím, že 

jestli je tady namístě omluva, tak za to, že jsem neautorizovala ten text a nemohla jsem uvést všechny 

souvislosti. To, co jsem řekla a dneska jsem zopakovala v Poslanecké sněmovně zase trošku jinými slovy, 

bylo následující, že jsem myslela samozřejmě území protektorátu, které nebylo zničeno válečnými 

operacemi a frontou a pochodujícími armádami, jako tomu bylo například v Sovětském svazu, v Polsku, v 

Pobaltí, že tady nezůstaly zničená vybombardovaná města a podobně. Ani ve snu by mě, pane redaktore, 

nenapadlo, že někdo může toto zneužít a zrovna mě, která učí studenty, že zločiny proti lidskosti a válečné 
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zločiny jsou nepromlčitelné, na rozdíl třeba od vraždy, která když se neodhalí, tak za 20 let je promlčená, 

takže zrovna mě z toho podezírat. Já jsem celým svým životem, myslím, a tím, jaké hodnoty vyznávám, 

rozhodně vždycky na straně obětí. A o to hůře když jde o oběti válečného konfliktu. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Dobrá, pardon, to znamená, omlouvám se, to znamená, že na tom výroku trváte, akorát říkáte, že byl jaksi 

špatně pochopen nebo že byl ve špatném kontextu? 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Já myslím, že moje chyba byla, a za to velice omlouvám, že jsem si neuvědomila, že když bude jedna věta 

prezentována v rozhovoru, který se měl týkat úplně něčeho jiného, a tady tedy musím být velice kritická, 

protože já jinak aspoň dosud mám s médii dobré zkušenosti, na rozdíl od některých mých kolegů, takže 

tento výrok byl prezentován v souvislosti s rozhovorem, který měl být zaměření na odborná témata. Pan 

redaktor se mě ptal na morální integritu pana Babiše, co dělal před rokem 89, po roce 90, co jsem dělala já, 

jakým způsobem ... 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Promiňte, paní ministryně, ale to je jaksi práce politika odpovídat na otázky. Nemůžete předpokládat, že ve 

chvíli, kdy my dva tady budeme spolu sedět, že já se vás prostě nezeptám na to, co je důležité a co je 

podstatné. Novinář, který s vámi dělal rozhovor, to takto chápal a politik musí být připraven jaksi odpovídat 

na ty otázky tak, aby se za to neomlouval. 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Tak v tomto případě se musím omluvit hlavně těm, kteří to pochopili tak, že bych tím chtěla zlehčit nebo 

snížit utrpení a oběti, ke kterým došlo za druhé světové války. To rozhodně v takovém případě se za toto 

omlouvám, příště si dám daleko větší pozor, co říkám, každou větu, každé slovo budu autorizovat, pokud se 

nebude týkat odborných témat, ale vy, pane redaktore, jste mně předem řekl, na co se budete ptát a já jsem 

dobře věděla, že jdu teď do pořadu, kde budete klást i tyto otázky. Pan redaktor říkal, že bude ten rozhovor 

věnován odborné tématice a pak se mě ptal na toto. Mně to nevadí, já si myslím, že to, co jsem chtěla, už 

jsem v Poslanecké sněmovně řekla a zopakovala, já to opravdu beru jako zneužití jedné věty, jako velice 

dobrou zbraň, kterou se opozice, které se logicky nelíbí moje činnost v čele resortu spravedlnosti, proto 

také žádá moji hlavu, snaží diskreditovat každý můj krok. Ono to začíná tímhle a končí to útoky na údajnou 

politizaci státních zastupitelství. 
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Tak já jenom, abych to dal do souvislostí, my jsme si vyjasnili okruhy, o kterých se budeme bavit, není to 

tak, že bychom konzultovali, o čem se tady bavíme, to samozřejmě ne. Jenom já bych se ještě vrátil k té 

větě, protože ta věta zněla, že vy jste doslova řekla, že v protektorátu se zas toho tolik nedělo a pak jste 

dodala, ve srovnání se zeměmi, jako bylo Pobaltí, Sovětský svaz nebo Polsko. Když se zeptám ještě 

jednou, znamená to, že na té větě v těchto souvislostech tedy trváte? 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Trvám na tom, že určitě na území protektorátu se nedělo to, co se dělo na území Sovětského svazu, 

Pobaltí, Polska. Myslím si, že je to i historicky doložitelné, ale nikdy nikde jsem neřekla a také neřeknu, že 

bych srovnávala a že bych snižovala utrpení obětí na území protektorátu, a to se mně právě snažila 

opozice z tohoto obvinit. To by bylo samozřejmě trestuhodné. Třeba s oběťmi na území Polska. Já myslím, 

že každá smrt a každé utrpení bez ohledu na to, jestli jde o Poláka, Čecha, Němce nebo Číňana, jak jsem 

říkala také ve sněmovně, je zavrženíhodné chování a já budu zrovna první, která toto bude vždycky 

odsuzovat, takže je to takový paradox, že já, která celý život bojuju za oběti, natož tedy oběti válečných 

konfliktů, tak jsem potom osočená opozicí a musím se tady před vámi hájit jako nějaký, já nevím, jak bych 

to nazvala, takže, pane redaktore, mě se to dotýká i osobně, hrozně mě to mrzí a od té doby, co jsem ty 

reakce četla, tak si jenom stále říkám, že opravdu tím politikem nejsem a zřejmě se asi nestanu, protože 

vždycky myslím spíš na obsah než na formu. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Rozumím, ale promiňte, paní ministryně, z politiky, prostě jste tuto roli přijala. Dneska vás opozice, když 

hovoříte o opozici, tak dnes vás opozice vyzvala k tomu, abyste rezignovala. Uvažujete o tom? 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

V žádném případě. Takovou radost jim určitě neudělám. Mám tam rozděláno několik případů, které, 

myslím, že opozici velmi vadí a vadit ještě budou. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Tak, a my se v naší debatě posuneme dál, a to k dalšímu hostu, který se k nám v tuto chvíli připojuje, a je to 

poslanec ODS Marek Benda, dobrý večer. 

 

Marek BENDA, poslanec /ODS/ 
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-------------------- 

Dobrý večer. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Jak se vám poslouchají ta slova, že v žádném případě paní ministryně nebude rezignovat a že ta slova byly 

v pořádku? 

 

Marek BENDA, poslanec /ODS/ 

-------------------- 

Já jsem teda jenom tak se zděšením si poslechl, že vám paní ministryně rozděláno několik příkladů, které 

se opozici nebudou líbit. To jsem teda opravdu nepochopil, co je tím myšleno. Zatím jediné, o čem jsme se 

bavili ve sněmovně, je novela trestního řádu, kde vedeme naprosto věcnou debatu a omezení exekutorů. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Ano, k těm, pardon, jestli vás můžu přerušit, rozumím, rozumím, ano, ano. 

 

Marek BENDA, poslanec /ODS/ 

-------------------- 

Jenom prostě, mě fakt vyděsila trošku tahle výhrůžka, jako jo, co se nebude opozici líbit /nesrozumitelné/. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

My se k tomu dostaneme. Tak, my se dostaneme k těm zákonům, o tom se budeme bavit. Mě by zajímalo, 

co říkáte na tu omluvu, která ovšem zároveň od paní ministryně jaksi míří do vašich řad? 

 

Marek BENDA, poslanec /ODS/ 

-------------------- 

Tak já jsem bohužel omluvu úplně neslyšel. Kdyby paní ministryně řekla, ano, tahle, tuhle větu jsem řekla 

chybně, tak řeknu dobrý, stalo se. To, co zaznělo dneska ve sněmovně o teritorialitě a o teritoriích, já jsem 

fakt chvilkama přemýšlel, jestli se bavíme víc o soudních exekutorech nebo o druhé světové válce. Jako ten 

výrok byl původně řečen v souvislosti s poválečným odsunem Němců a s výrokem o tom, že se v 

protektorátu tak moc nedělo, a to je opravdu jako podle mě neudržitelné, neudržitelné. Když bychom 

zapomněli na všechny oběti z řad českého obyvatelstva, tak neudržitelné minimálně k židovskému 

obyvatelstvu. A tohle jsme jako přece opakovaně s těmi Němci diskutovali, že ano, co se stalo po válce, 

byly tam chyby, ale vy jste si začali. 
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Ano, rozumím, tak. 

 

Marek BENDA, poslanec /ODS/ 

-------------------- 

Vy jste tuhle zemi zplundrovali, vy jste vyvraždili ... 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Promiňte, pane poslanče, dáme prostor ještě paní ministryni, jestli na to chce reagovat. 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Já si myslím, že na to reagovat nebudu, protože vy jste právě předvedl to, co jsem já jsem tady předtím se 

snažila popsat. Je to naprostá dezinformace a řekla bych snaha o výklad, který vůbec neodpovídá tomu, co 

jsem řekla a co jsem tady vysvětlila. Takže já odkážu na to svoje předchozí vysvětlení a už se k tomu 

nechci vyjadřovat, protože mě to osobně uráží. Já jsem už jednou řekla, že jsem se omluvila za to a klidně 

se můžu omluvit ještě jednou, jestli to chce slyšet pan poslanec Benda, že jsem neautorizovala ten 

rozhovor, že jsem teda vysvětlení neudělala nebo nevyjádřila v takovém kontextu, aby bylo nepochybné a 

jasné, že nikdy bych se nedotkla obětí a vůbec bych nezlehčovala situaci a postavení obětí za druhé 

světové války. Mně to připadá jako zlý sen. Ale, pane redaktore, máte pravdu, politikem jsem, jsou to chyby, 

ze kterých se učím a ty chyby jsou velmi bolestivé. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Tak, a jak jsme my řekli v úvodu, tak výrok paní ministryně také hájil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. 

Jenže tak, že napadl novináře, kteří rozhovor přinesli. 

 

Andrej BABIŠ, ministr financí /ANO/ /24. 3. 2014/ 

-------------------- 

Vaše skupina takzvaných novinářů z Lidových novin, co si tam vytunelovali ty Lidové noviny a udělali tam 

minus 50 milionů ztrátu, a fandili ODS, tak rozumím, že jste udělali hezký projekt, abyste vlastně napadali 

mě a hnutí. Doufám, že váš bílý kůň, ten Klenor, protože se povídá ledacos, kdo to financuje, má 

dostatečně velké majetkové přiznání, aby prokázal potom ty vaše náklady. A podle mých informací to bylo 

vytrhnuté z kontextu a paní Válková mimochodem ani není členka hnutí, takže to je její soukromý názor, ale 

ona řekla, že celý rozhovor byl veden tendenčně, aby jí poškodil. 
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Paní ministryně, přijde vám v pořádku, že ministr financí takto nepřímo jaksi napadá a vyhrožuje novinářům, 

že také může dojít ke zkoumání daňových přiznání jejich sponzorů? 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Já bych to takhle ale neformulovala - nepřímo vyhrožuje. On samozřejmě kritizuje to, co se stalo, a jestli je v 

tom tedy nepřímá výhrůžka skrytá, tak možná pro toho, kdo má špatné svědomí. Já bych to, kdyby se to 

týkalo mé osoby, jako výhrůžku rozhodně nevnímala. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Jak to tedy cítíte, pokud to necítíte jako výhrůžku? 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Jako upozornění. Jako upozornění na to ... 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Můžete mi vysvětlit, tedy co to znamená upozornění? 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Jako upozornění na to, že ti, kteří stáli za tímto rozhovorem a za tím serverem, který si udělal tuto lacinou 

reklamu, mají jiné úmysly než informovat veřejnost o objektivních skutečnostech. Víte ... 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

To znamená tedy, pardon, upozornění koho? Těch novinářů, aby si dali pozor? 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Já myslím, že to, jak jsem to poslouchala, tak že tím myslel spíše tu skupinu, která financuje tento server. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 
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Takže upozornění té skupiny, aby si dala pozor. 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Ano, aby si dala pozor na to, že informace, které tímto způsobem získává, nejsou zrovna objektivní a že 

jsou tendenční. Víte, právě v té první části rozhovoru, která tam není publikovaná, se pan novinář, jehož 

jméno tady nebudu uvádět, ale všichni ho znají, snažil ze mě dostat alespoň větu o morální integritě a 

morálce a mravních hodnotách pana Babiše, a to jsem samozřejmě já v tom rozhovoru odmítala. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Dobrá. Já se omlouvám, já se ještě vrátím k té své otázce, přijde vám v pořádku, že ministr financí takto 

veřejně upozorňuje někoho na to, že také nemusí mít v pořádku daňové přiznání? 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Mně na tom nepřipadá nic tak zaráženíhodného, je to jeho osobní vyjádření, stejně jako ... 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Je to vyjádření ministra financí, pana ministra financí. 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Ministra financí, tak zřejmě pod vlivem té emotivně vypjaté atmosféry volil tyto věty a je vidět, že jako politici 

se budeme muset asi učit oba dva, protože někdy říkáme to, co si myslíme, a to, co potom je velice 

kritizováno, protože nedomýšlíme důsledky a souvislosti, které se nám potom vkládají do úst. Nevím, co on 

měl na mysli jiného než to, co řekl, ale já jsem to jako výhrůžku nevnímala, jako upozornění. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Pane poslanče Bendo, může si podle vás tohle to ministr financí dovolit? 

 

Marek BENDA, poslanec /ODS/ 

-------------------- 

No, tak já si samozřejmě myslím, že ne, že pan Babiš zapomíná, že neřídí už svojí firmu a že jí řídí stát, a 

že prostě problém je, že ministr financí se přece nemůže podívat do kteréhokoliv daňového přiznání, které 

si vzpomene. Od toho máme nějaké daňové úřady a kdyby tak učinil ministr financí, tak je to nepochybně 
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zneužití pravomoci veřejného činitele, jo. Takže je to buď řečená výhrůžka zcela do éteru jenom tak jako 

pohrozíme novinářům, pokud by o nás psali špatně, tak že si to s nima nějak ... 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

A to vám přijde v pořádku? 

 

Marek BENDA, poslanec /ODS/ 

-------------------- 

No to mi samozřejmě v pořádku nepřijde, ale když jsem tak poslouchal paní ministryni Válkovou, tak se mi 

zdá, že v jejich vidění je toto normální, že prostě pokud ten novinář nepíše tak, jak my si přejeme, pan 

Babiš to takhle předvádí, že jo, pokud noviny nepíšou tak, jak si přeju, tak si je koupím, pak ty novináře 

vyhodím a když jsem je vyhodil a přivedl si své vlastní, tak je prohlásím za ty, kteří chtějí dělat proti, proti 

mně, proti společnosti, proti hlavně asi hnutí ANO a tím pádem je budu pořádně kontrolovat, a to ještě za 

zneužití svého úřadu. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Paní ministryně, ano, paní ministryně, krátká reakce. 

 

Helena VÁLKOVÁ, ministryně spravedlnosti /nestr. za ANO/ 

-------------------- 

Já tohle nebudu vůbec komentovat, protože já to beru spíš jako další podpásovky a navíc si myslím, že 

divák si sám udělá svůj názor, takže já se tedy ... děkuji. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

To si jistě udělá. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

První papež z amerického kontinentu, první jezuita v čele katolické církve, první jména František, první rok 

ve službě. Věřící a dost možná i ateisti čekali od Jorge Maria Bergoglia, papeže Františka, že církev bude 

jiná. Sám skutečně vystupuje jinak než jeho předchůdci, vzali si z něj ale příklad i další církevní hodnostáři, 

budou případné změny zavedené Františkem trvalé? Nezaniknou postupem času někde v nižších 

církevních patrech? O katolické církvi a jejím prvním představiteli si můžete v dnešním Hyde Parku 
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promluvit s pracovníkem vatikánského velvyslanectví v Česku Vladimírem Málkem. Dobrý večer. Pane 

Málku, dobrý večer i vám, vítejte u nás v Hyde Parku. Děkuju, že jste přišel za našimi diváky. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Dobrý večer vám i divákům a děkuju za pozvání. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Je to hlava nadnárodní společnosti, která má víc než miliardu klientů, skoro jeden a čtvrt miliardy, i když v 

Evropě, kde sídlí, se jí daří čím dál hůř, výrazně expanduje v Jižní Americe, v Africe, v Asii. 

 

/ Reportáž / 

 

redaktor 

-------------------- 

Pohled, na který čekali křesťané na celém světě. Konkláve přesně před rokem vybralo po 1300 letech 

neevropského papeže. Bílou kleriku a rybářský prsten si navlékl muž, který od svého zvolení nepřestává 

překvapovat. 

 

František, papež 

-------------------- 

Bratři a sestry, dobrý večer. 

 

redaktor 

-------------------- 

Argentinec do Vatikánu přinesl svůj pohled na svět a problémy, které ho sužují. Jeho země dlouho hledala 

třetí cestu mezi socialismem a kapitalismem a právě pohled nového papeže na sociální spravedlnost, 

chudobu a peníze je to, co ho od jeho předchůdců formovaných studenou válkou asi nejvíc odlišuje. 

 

František, papež 

-------------------- 

Dnes není rozdávání součástí každodenního života. Všechno se dá koupit a prodat, vše je možné spočítat 

a změřit. 

 

redaktor 

-------------------- 

A za rok ve funkci to papež František potvrzoval. Nebývale chápavě se vyjádřil na adresu homosexuálů, 
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jmenoval nového sekretáře pro dohled nad vatikánskou bankou, tolerantní je i vůči křtění dětí nesezdaných 

párů nebo dokonce svobodných matek. 

 

František, papež 

-------------------- 

Dnes nám tu zpívá sbor, ale nejkrásnějším sborem je tenhle - pláč dětí. Některé z nich pláčou, protože jim 

je to tady nepříjemné, jiné jsou hladové. Pokud mají hlad, prosím matky, aby je nakrmily. 

 

redaktor 

-------------------- 

Právě těmito rychlými kroky papež vyvolal obrovská očekávání. Ohledně postojů církve ke svazkům 

homosexuálů, ženám v kněžském rouchu, celibátu kněžích nebo třeba antikoncepci. Jenže i když je papež 

zástupcem Krista na zemi, na jeho nadpozemské schopnosti spoléhat nemůže, i proto František apeluje, 

aby očekávání, která do něj lidé vkládají, zůstala při zemi. 

 

Antonio PELAYO, vatikánský dopisovatel, Antena 3 

-------------------- 

Papež říká jednu velmi důležitou věc, že není superman, že je normální člověk, který se směje, pláče, spíš, 

muž, který má přítele jako každý jiný. Říká, že musíme překonat tu idealizovanou image papeže, že jde o 

mystika nebo poloboha. 

 

redaktor 

-------------------- 

Navíc jeho první rok nebyl bez kontroverzí. Jen chladně a zatím zdrženlivě reagoval na skandály se 

zneužíváním dětí kněžími. Navíc pro někoho nemusí být dobrým znamením situace z letošního ledna, kdy 

vypuštěné holubice napadl racek a vrána. František ví, že i když ho zrovna není slyšet, lidé mu budou vždy 

dopřávat sluchu. Jak církev změní a zastaví jej ústup v Evropě? 

 

František, papež 

-------------------- 

Drazí bratři a sestry, dobrý den. 

 

/ Konec reportáže / 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Www.hydeparkct24.cz, známé webové stránky Hyde Parku, kde je k dispozici vše potřebné pro to, abyste 

se s námi mohli spojit a svou otázku do vysílání poslat. Kontakty, dotazy, všechno připraveno pro vaše 
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využití. Tak pojďme na to, pane Málku, na webu. Otázka číslo 1, Marian Vlas mladší: "Jak se Argentinec 

Jorge Mario Bergoglio v čele katolické církve osvědčil? Jak jeho roční působení hodnotíte, čím vás 

překvapil a čím zklamal?" 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Já jednak na začátku bych chtěl poděkovat všem, kteří poslali dotazy, už jsem měl možnost je vidět trochu, 

alespoň ty, které jsou už zveřejněné a zároveň. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Přijdou i další, nebojte. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Věřím tomu. Děkuju za ty dotazy, vážím si jich a chtěl bych na začátku říct, že budu odpovídat tak, jak to 

vnímám, je to můj názor, který vyjádřím tak, jako v Hyde Parku může každý vyjádřit svůj názor a. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Samozřejmě, ostatně to také od vás očekáváme. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Při respektu samozřejmě, k přesvědčení kohokoli, kdo se ptá, prosím zároveň o to, aby ten dotyčný také 

respektoval moje přesvědčení, nemusíme se shodnout, ale budeme se navzájem respektovat. To je určitě 

důležitá poznámka, kterou jsem vnímal potřebnou říci. Jak se tedy Bergoglio v čele katolické církve 

osvědčil. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Zpátky k papeži Františkovi. Jak se osvědčil? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

No, já myslím, že o tom mluví on sám celým pontifikátem, celým tím rokem, který prožil. Určitě je předčasné 

hodnotit ho teď ještě, dokud vykonává svůj úřad, jednou ho budou hodnotit dějiny jako určitě velkého 

papeže, který vnesl do církve něco nového, něco naprosto neslýchaného, určitého latinskoamerického 
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ducha, ale koneckonců upřímně, když se podíváme třeba na začátek pontifikátu Jana Pavla II., tak to bylo 

také obrovské překvapení a něco naprosto neslýchaného a nového. Papež, který sportoval, jezdil na 

sjezdovkách, papež, který věděl dobře, co znamená komunismus a nenechal se jen tak ošálit nějakými 

hezkými řečmi, a mnoho dalšího, papež, který potom taky velmi trpěl. Nebo Benedikt XVI., který naopak 

zůstával jako papež velmi skromný, nazval se pokorným služebníkem na pánově vinici. Každý z nich přinesl 

nepochybně do církve mnoho nového, naprosto nečekaného a papež František v tomhle tom duchu, bych 

řekl, skvěle pokračuje, a to, co prezentuje, je určitě přitažlivé, aspoň tomu věřím. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Přesto a není ta otevřenost, pardon, otevřenost, kterou chce prosadit papež František, ještě přece jenom 

větší? Takové otřesení se tou podle některých názorů zkostnatělou katolickou církví. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Může, může znamenat určité otřesení, nějaký, řekněme, takový šok, který zkrátka určitá papežova tvrzení 

vyvolávají. Je to dáno nepochybně tím, že sdělovací prostředky ho skvěle sledují a váží každé slovo, které 

pronese, ale já věřím tomu, že to, co papež říká, ten šok, který tedy překvapuje, že vyjadřuje jeho osobnost, 

jeho bytost. Pochází z Latinské Ameriky, kde ta přirozenost člověka bude trochu jinačí než třeba ta 

evropská. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Jedna konkrétní věc, kterou vás překvapil, jedna konkrétní věc, kterou vás zklamal, prosím. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Zklamal, netroufám si říci, že bych našel cokoli, jako je zklamání ze strany papeže, překvapil právě. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Vy jste jenom nadšený celý rok? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Určitě ano. Tak může budit určité otazníky to, jak třeba, o tom ještě bude řeč, chce reformovat římskou kurii 

s 8 kardinály z celého světa. To jistě mohou být určité otazníky, ne každému papež může vyhovovat, to je 

také jasné, a není člověk ten, jak se říká, který by se zachoval nebo zalíbil lidem všem, ale já ze svého 
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pohledu jsem mile překvapen a zůstávám stále mile překvapen tím, jak papež vystupuje. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A to konkrétní překvapení tedy, to byla první část té otázky. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Už třeba jenom ten první pozdrav, že jo, který pronesl: "Dobrý večer." Nebo další, když se nechal zastavit 

papamobil a poprvé šel a objal handicapovaného chlapce na svatopetrském náměstí nebo to, jak dlouho 

potom svatopetrském náměstí jezdí, aby se s těmi lidmi setkal. Sám vím, když jsem na nějaké audienci byl, 

jak vlastně ten, kdo tam stojí a stojí tam třeba dlouhé hodiny, čeká na to, že nějak zblízka uvidí papeže a 

dříve to třeba tak možné nebylo. Viděli jsme ho v dálce nebo na televizní obrazovce. Teď ten papež dává 

lidem obrovskou příležitost k tomu, aby měli možnost ho vidět hodně zblízka. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Pojďme na web, Jan se ptá: "Navázal papež František spíš na pontifikát Benedikta XVI., nebo Jana Pavla 

II.?" 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

To je opravdu těžké. Navázal především na poslání, které má od Krista, jak jsem řekl, každý z těch dvou 

jeho předchůdců byl mimořádný, charismatický, nový, myslím si, že svým způsobem jakoby doplňuje nebo 

ukazuje na to bohatství charakterů, které se na Petrově stolci mohou ukázat, ať to byl Jan Pavel II., který 

byl herec, filozof, básník, člověk, který byl velmi hluboký. Nebo Benedikt naopak, tedy jak už jsme řekli, 

člověk naprosto skromný, laskavý, muž velmi tichý a intelektuál obrovský. Papež František je trochu jiný a 

myslím si, že naopak pokračuje v jakémsi rozvoji té, toho bohatství, té velikosti. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Čili nějaká konkrétní návaznost na cokoliv, co zmínění papežové dělali, to tam nevidíte? Na konkrétní 

kroky, které se snažili prosadit v církvi zmínění představitelé, o kterých papež František řekl: "Ano, takhle se 

mi to líbí, tohle, tuhle konkrétní cestu budu rozvíjet." 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Takhle, pokud jde o samo učení církve, to, co církev zastává, papež František nemůže být odlišný od svých 
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předchůdců. Bude pokračovat v tom, co církev učila, učí, protože to je její poslání, jak jsem řekl od Krista, 

na toho navazuje nebo k němu se odvolává. Nemyslím si, že by papež František o něčem z toho, co dělali 

jeho předchůdcové, řekl: "To se mi nelíbí," nebo: "To je špatné," nebo: "To budeme dělat jinak." Poukázal 

nebo poukazuje na určité věci, které je potřeba řešit, ale to koneckonců poukazovali jeho předchůdcové. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Na Facebooku Petr: "Pane Málku, jaký máte názor na to, že papež František je jezuita? Myslíte si, že je to 

plus pro církev i pro papeže Františka?" 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Nepochybně je to plus, je to jeden, je to příslušník jednoho řádu, který v dané situaci ještě na, tedy římském 

biskupském Petrově stolci nebyl. Jezuita, který má své vzdělání, svoji formaci, své přesvědčení, to tam 

hraje určitě roli a já to vidím jako přínos. Jsem v tomhle tom hodně pozitivní. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Jezuité vždy si zakládali na vzdělání, na znalostech, to se může nějak projevit v celé katolické církvi? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Nevím, do jaké míry papež František právě na tom intelektuálním staví, nepochybně je to muž velmi 

vzdělaný, to rozhodně nezpochybňuji, ale spíš zdůrazňuje, a to byla také věc jezuitů, určitou lidskost, 

blízkost člověku, to zasažení srdce. Míří na srdce člověka tak, aby získal toho člověka. To říká zakladatel 

jezuitského řádu. Když chceš člověka získat, vejdi jeho dveřmi a vyjdi svými. Čili papež se snaží promlouvat 

k tomu člověku tak, aby mu dotyčný rozuměl a nepochybně mu chce ukázat určité hodnoty. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A to míření na srdce člověka, to u jeho předchůdců nebylo? Musel přijít až jezuita, který to má ve svém 

základu a takto změnil církev nebo přístup. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Takhle se samozřejmě nemůžeme bavit, nemůžeme je dávat do konfrontace, protože určitě naopak, jak 

jsem řekl, ty pontifikáty se navzájem doplňují, rozvíjejí, obohacují, takhle bych to viděl. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Facebook, další otázka dnešního Hyde Parku: "U části katolíků se zvedla vůči papeži Františkovi určitá vlna 

pochybností. Někteří mají za to, že jeho kroky pouze vychází vstříc modernímu člověku za účelem 

popularity, někteří dokonce pochybují o platnosti jeho pontifikátu. Jaký je na to váš pohled?" 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Víte, ta otevřenost papeže vlastně odpovídá už tomu, co zavedl nebo co nastolil, by se řeklo, druhý 

vatikánský koncil, kdy jak to řekl tedy jiný papež Jan XXIII., je potřeba otevřít okna církve a pustit do ní 

čerstvý vzduch. Církev se po druhém vatikánském koncilu otevřela světu a dala všanc své určité bohatství, 

řekněme ten poklad, který má. To je vždycky spojeno s určitým rizikem, protože když někomu otevírám 

dveře svého domu, riskuji, že mi tam vejde s nějakými zablácenými botami nebo že mi ten dům, to moje 

přebývání nějak poškodí. Tohle to je určitý risk, ale v tom, já v tom vidím osobně velké pozitivum a líbí se mi 

to právě i u papeže, že se nebojí jaksi vyjít ze skleníku, z toho umělého prostředí a dát k dispozici svoje 

srdce, svoje nitro, ten svůj vlastní dům. Takhle. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A ta popularita nebo určitý marketing, není daleko výraznější než učení církve, než přístup k člověku a tak 

dál? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Myslíte, že to je věc papeže tenhle ten marketing anebo je to. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

No, to je, to je otázka, tak. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Je to, je to věc sdělovacích prostředků, které, jak jsem řekl, jsou čím dál tím víc pozornější, osobně si 

myslím, kdyby papež cokoli z toho dělal jako marketingový trik, tak by byl karikaturou, a to rozhodně mně k 

papeži nesedí. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 
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Říkáte: "Média jsou pozornější, není to lepší mediální prací Vatikánu? Ostatně zkušený novinář jí tam má 

na starosti, pravda, nepřivedl si ho tam papež František, on je tam již delší dobu, nicméně papež František 

možná k jeho názorům je vstřícnější, víc se poslouchá a ta mediální politika, když to tak nazvu, Vatikánu se 

mění. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Ale tak jistě mění se proto, že ten papež se takhle chová, čili i to, co činí a říká, přitahuje pozornost, ale 

nemyslím si, že by tedy on se choval a říkal věci, které by měly přitahovat tu pozornost. Říká je proto, že je 

to papež František a že to považuje za správné, aby to tedy lidé slyšeli. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A jeho spolupracovníci to lépe prodají. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Je to otázka. Páter Lombardi už byl mluvčím také Benedikta XVI., čili je to otázka. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Je to otázka, na kterou má Vladimír Málek odpověď? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Já tohle to, opravdu už nevím, jak bych to ještě jinak pojal, ale myslím si, že ten, ta práce toho tiskového 

střediska je stále stejná a páter Lombardi je nesmírně schopný člověk. Znám ho osobně, výborný muž, já 

ho tolik nepozoruju možná, jako jsem ho pozoroval třeba v souvislosti s Benediktem XVI., teď víc mluví 

právě ten papež a myslím, že Lombardi sám to při poslední tiskové konferenci právě při výročí prvního 

pontifikátu Františka řekl, že je to on papež, kdo víc mluví než tiskové středisko nebo páter Lombardi. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Web: "Dlouho se tvrdilo, že papež nemůže rezignovat, protože by ho někteří věřící uznávali jako papeže až 

do smrti. Naplnily se tyto obavy. Existuje nějaká skupina katolíků, která uznává za papeže Benedikta XVI. a 

nikoli Františka? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 
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-------------------- 

O takové skupině skutečně nevím. Sám bych řekl, že pro mě Benedikt, který byl pro mě velikým papežem, 

nesmírně velikým, ještě jakoby umocnil tu svoji velikost právě tím gestem, které učinil před více než rokem, 

tedy v únoru loňského roku, když řekl, že se zřekne svého úřadu. To je skutečně velké gesto. Bylo to 

vlastně nezvyklé v dějinách a myslím, že tak, jak to funguje nyní. Benedikt v ústraní, dokonce ho František 

vyzval, aby se více ukazoval na veřejnosti a papež František, který jím není nikterak zastíněn, že to je 

naopak něco velmi krásného. Takže já skupinu, která by neuznávala papeže Františka nebo jinak, prostě 

byla z toho zmatená, takovou skupinu neznám v církvi. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A skutečně uvnitř církve mezi věřícími, mezi hodnostáři, ostatně to je jedno, na jaké úrovni se nevede 

debata o tom, tak nikdy to tady nebylo, dokonce se mluvilo o tom, že to ani nejde, že papež nemůže 

rezignovat a teď ta situace tady nastala. Tak jak vypadají ty debaty o této nové situaci? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Opravdu o tomhle tom nikdo nedebatuje. Pokud, tak jedině z toho pohledu, že všichni obdivují, jaká je tady 

úžasná souhra mezi těmi dvěma pány a jak Benedikt krásným způsobem zvládá to své stáří, vlastně by se 

řeklo papežský důchod. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Jak vypadá komunikace s ním, pokud se setkává s okolím? On chtěl žít hodně v ústraní, Benedikt XVI. 

myslím. Chce žít pěkně v ústraní, přesto nějaké interakce /nesrozumitelné/. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Ano, žije ve Vatikánu. Určitě přijímá poštu, přijímá poštu normálním způsobem, setkává se s lidmi, přijímá i 

určité skupiny, záleží na tom také, v jaké je zdravotní kondici, dovedu si to představit, že starší člověk, a on 

se skutečně zřekl své služby právě z důvodu stáří, třeba může být unavený, takže těch, ta frekvence 

nebude tak velká, nicméně Benedikt určitě funguje jako člověk i společensky. To v žádném případě není 

/nesrozumitelné/. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A už jenom oslovení, není to problém pro věřící při třeba osobním kontaktu. 
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Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Emeritní svatý otče, myslím si, že to nemusí být žádný problém. Já jsem neměl možnost se s Benediktem 

po tom, co rezignoval, setkat, takže jsem neměl možnost ho ani nijak oslovovat, ale myslím si, že v tom 

žádný problém není. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Web: "Je papež představitelem všech katolíků nebo všech křesťanů? Změnily se za poslední rok nějak 

vztahy nekatolických církví ke katolické církvi?" 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Tak papež je představitelem katolíků, protože některé křesťanské církve samozřejmě papeže neuznávají, 

viz třeba pravoslavné církve, které jsou autokefální, mají tedy své představitele, své hlavy, ale i 

protestantské církve křesťanské mají své představitele třeba volené, čili papež je představitelem katolíků 

těch, kteří patří do katolické církve. Tam jsou samozřejmě potom i třeba katolíci východního obřadu nebo 

některých těch starých obřadů koptského, syrskomalabarského a dalších, ale tam u nich je tedy, je tedy 

představitelem papež František. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Je to hodně složité, když se na ty interakce a vztahy jiných církví ke katolické církvi, když zůstaneme u 

křesťanských církví, mění se nějak za poslední rok, to znamená v souvislosti s pontifikátem papeže 

Františka? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Já jsem nezaznamenal žádné změny ze strany bratří křesťanů vzhledem ke katolické církvi. Myslím si, že 

vztahy jsou, pokud jde o ekumenické vztahy, stále na dobré úrovni. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A když půjdeme mimo křesťanské církve? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Můžeme hovořit určitě o židovství, tam také ty vztahy nepochybně jsou dobré, ovšem já tady ty věci až tak 

stránka č. 1653745-174



úplně dobře nevím nebo nemám přehled o tom, jak se rozvíjí tenhle ten dialog katolické církve. Určitě na 

jedné straně je to dialog mezi představiteli těch jednotlivých náboženství nebo církví, ale potom je to také to 

společenství s těmi běžnými věřícími, mezi sebou navzájem a tam si troufám říci, že mezi lidmi je ten vztah 

dobrý, krásný. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A třeba za papeže Benedikta XVI. konflikt s islámem, a tudíž dnes vztah k islámu? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Ten nešťastný Benediktův výrok v Řezně při jeho přednášce, s islámem je problém v tom, že islám nemá 

jednoho představitele, islám je jaksi náboženstvím, které nemá své vrcholné představitele, troufám si říci, 

respektujeme jednoho Boha, i když mu říkáme trochu jinak, máme třeba společného Abraháma a další věci, 

takže. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Nicméně ta vlna nevole možná právě proto, že tam není jedna jediná hlava, byla poměrně široká, výzvy k 

omluvám, je to 7 let stará záležitost, nebo 8, jestli dobře počítám, téměř, 8 let stará záležitost, přesto je tu 

nový papež. Vztahy mohou být jiné? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Já sám jsem možná, možná. Možná někdo něco zachytil, ale mám k dispozici pouze to, co je ve 

sdělovacích prostředcích a tam jsem nezaznamenal žádné zhoršení vztahů nebo nějaké reakce negativní, 

pokud jde o islám vzhledem ke katolické církvi. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Jestli ty vztahy nejsou od té doby chladné a nic se na tom nemění. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Může být. Nevím. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 
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Facebook: "Hned v prvním projevu po svém zvolení se papež František zmínil o konci světa. Je František 

posledním papežem a dožije se významného jubilejního roku 2033?" 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Tak za 19 let by bylo papežovi asi, pokud dobře počítám, kolik, 96 let, je mu 77, pokud mu Pán Bůh 

požehná, kéž se dožije roku 2033, nicméně nemyslím si, že by to byl konec světa. Rok 2033, už jich bylo 

ohlášeno hodně, pokud papež mluvil o konci světa, mluvil určitě o odpovědnosti člověka, který se má 

chovat tak, aby obstál, ať už bude konec světa a nějaký všeobecný globální, anebo ten osobní, kdy přijde 

okamžik a já stanu před Božím soudem tváří v tvář tedy Bohu, ve kterého věřím, ale konec světa jako 

takový, určitě bych v tom neviděl. Vím, že v bazilice svatého Pavla za hradbami v Římě jsou medailony 

všech papežů, obrovské medailony a už za pontifikátu Jana Pavla II. S říkalo: "Už tam žádné volné místo 

není," a náhle se objevila další pole pro další papeže, tak aby se tam mohl objevit potom ještě třeba 

Benedikt nebo teď František a věřím, že se tam objeví ještě další papežové. Nicméně kdy bude konec 

světa, nevím. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A když budeme u konce katolické církve, jsem u Malachiášova proroctví, na které se lidé také často ptají, 

které říká, že vlastně tenhle papež má být posledním papežem. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Tak to myslím, že už říkali. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

I když se nejmenuje Petr. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

To myslím, že už říkali právě o Janu Pavlu II. také to Malachiášovo proroctví. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Tak, pokud se nemýlím, tak v proroctví byla i zmínka, která, lidově řečeno, seděla na Benedikta XVI., tak to 

tak úplně končit nemohlo. 
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Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Vidíte, takže byste byl dobrý /nesrozumitelné/, protože to dovedete vysvětlit. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

To nevím, jestli to dovedu vysvětlit. Ptám se na to, jak je to vnímáno v katolické církvi a to proroctví existuje, 

ať už je pravé, nebo není pravé, protože to, že to je podvrh, tak takové názory samozřejmě také jsou, tak 

jak se na to díváte vy? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Jistě, ale jsou třeba také Davidova apokalypsa, která vypočítává určité dny a týdny a roky a tak dále, v 

katolické církvi pohled na konec světa je takový, že konec světa bude jednou, dříve nebo později nastane, 

nevíme kdy, může to být nějaká ekologická. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Zánik Říma, konec katolíků. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Ano, třeba i tohle to, ale to bude zánik celého světa, v tom případě, důležité je, aby člověk obstál, ten konec 

světa bude buď můj osobní, anebo tedy nějaký společný, kdy tedy zahyne celé lidstvo, celý svět nebo velká 

část lidstva, ale důležité je, aby člověk obstál ve svém svědomí, se svou odpovědností, s tím, jak prostě žil, 

aby ten jeho život byl dorý a nemusel mít strach z toho co eventuálně přijde. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Facebook, Daniel: "Dobrý večer, pane velvyslanče, jak zní správné oslovení papeže, kolika mluví jazyky?" 

Dovolím si upřesnit, že jste pracovník velvyslanectví. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Nejsem velvyslanec, ano, zřejmě nikdy nebudu. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 
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Tak nikdy neříkej nikdy, se říká. Nicméně jak zní správné oslovení papeže a kolika mluví jazyky? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Pokud byste se setkal s papežem, říkal byste mu asi Svatý otče, to je, myslím, že by mu bylo nejmilejší, 

určitě už třeba méně by preferoval Vaše svatosti, to by bylo také správné oslovení. Vím, že papež, a to také 

proběhlo ta zpráva, telefonoval nějakému chlapci, který mu poslal dopis po nějakém kardinálovi a první věc, 

kteoru papež do telefonátu tomu klukovi řekl: "Tykej mi. Dovedeš si představit, že by apoštolové říkali Pánu 

Ježíši Vaše Eminence nebo Vaše svatosti nebo Vaše excelence? Já jsem František, jak se jmenuješ ty?" 

čili u papeže, u tohoto papeže určitě to oslovení Svatý otče by bylo naprosto v pořádku. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Případně oslovení Františku, když tedy říká: "Tykej mi." 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Tak možná i to. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Když to sám navrhne. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Když to sám navrhl, proč ne, tak určitě ano. Ta druhá část otázky prosím? 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ještě zůstaňme u toho oslovení. Kardinále Bergoglio, to je také přípustné nebo v tomto případě je to nějaká 

chyba? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Papež už je papežem, už není kardinálem de facto. Byl z kardinálů vybrán, takže my o něm civilně můžeme 

hovořit jako o kardinálu Bergogliovi, ale de facto dneska je to papež František. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
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-------------------- 

Druhá část té otázky se týkala jazyků, kolika mluví jazyky. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Mluví určitě, víme dobře, italsky, mluví určitě velmi dobře. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

To jsme slyšeli před /nesrozumitelné/. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Španělsky, ty další jazyky, vím, že o prvních Velikonocích v loňském roce pozdravil asi v 6 jazycích těch 

velkých, to znamená francouzsky, anglicky, polsky dokonce a tuším ještě německy, německy také, protože 

on studoval v Německu, tak tuším, že německy také mluví, ale přesně to nevím. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A ten každodenní běžný styk ve Vatikánu, tam vlastně jak se mluví? Italsky, latinsky. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Italsky, italsky. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Italština se používá. Web, tady je web, Ondřej: "Dobrý den. Jak probíhalo setkání Dominika Duky s 

papežem Františkem? Co si myslí papež František o církevních restitucích v České republice, proč si ze 

setkání odnáší pan Duka sdělení, že mu papež František neřekl, že má být církev chudá. O čem to 

svědčí?" Pojďme od začátku, hned několik otázek. Jak to setkání Dominika Duky a dalších arcibiskupů, to 

nebylo setkání pouze Dominika Duky, s papežem Františkem? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Máte pravdu, papež se s našimi biskupy setkal při jejich návštěvě Ad limina, to znamená, návštěvě, kdy 

biskupové z dané země jedou do Říma a vlastně předkládají určitou zprávu o stavu těch svých svěřených 

území, diecézí a setkávají se nejenom s papežem, ale také se zástupci těch jednotlivých římských úřadů 

stránka č. 1703745-179



vatikánských. Já jsem u toho setkání nebyl. Čili nemohu říci, jak to setkání probíhalo. Od jednoho biskupa 

vím, že to setkání bylo velmi srdečné, přátelské, že seděli společně dokola, že papež se zajímal, že v 

určitou chvíli třeba řekl: "Nezlobte se, já všechno nevím, řekněte mi, jak církev u vás vypadá, řekněte mi 

základní informace." To bylo naprosto překvapující a oslovující. Nevím ani. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

To se, to se tak navenek ale musí říkat, že to bylo v přátelském duchu, že to bylo příjemné setkání, 

skutečně to tak dopadlo? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Nedovedu si představit, že by papež biskupům v tu chvíli myl hlavu, jak se říká, to určitě ne. Určitě si hezky 

povídali, svědčí o tom i fakt, že z rezervovaných 60 minut se ta chvíle setkání protáhla na 90, tak jak to u 

některých našich biskupů se objevilo v jejich informacích, co jsem měl možnost číst. Nevím skutečně, co si 

s panem kardinálem Dukou řekl, pan kardinál Duka potom ještě se do Říma vrátil zakrátko nato, protože 

probíhala konzistoř, při které papež jmenoval nebo tedy ustanovoval nové kardinály, které před tím 

jmenoval, takže opravdu nedovedu divákovi odpovědět, co si papež František myslí o církevních restitucích 

v České republice, nicméně na tu otázku bych řekl asi tolik. I když třeba nebudeme vědět, co papež panu 

kardinálovi řekl a nepředpokládám, že by pan kardinál Duka něco z toho tajil, tak určitě papež nějak hovoří 

tím, jak se chová, to, co říká v jiných souvislostech, a tady to jeho sdělení je, myslím, docela jasné. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Tak podle arcibiskupa Graubnera na tuto adresu, papežův postoj byl velmi jednoduchý a jasný. "Co je 

ukradeno, má se vrátit, to je záležitost spravedlnosti." To jsou slova olomouckého arcibiskupa Jana 

Graubnera. Je tohle přístup papeže Františka? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Tak předpokládám, že i papež uznává třeba koncept spravedlnosti, práva, to určitě je podle mě správné, to 

tak je. Může se nám to líbit, nebo nemusí, můžeme s tím souhlasit, nebo nemusíme, to už je jiná věc, ale 

určité spravedlnosti by nepochybně učiněno za dost mělo být. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

"Materiální prostředky mají být určeny výlučně k duchovnímu poslání církve a že majetek má být spravován 

uvážlivě a transparentně, aby byl chráněn a zachován, a to také za pomoci důvěryhodných, kompetentních 
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laiků," i to mají být slova papeže Františka, která měl na této schůzce říci. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Já s tím souhlasím. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Proč si ze setkání odnáší pan Duka sdělení, že mu papež František neřekl, že má být církev chudá? Podle 

slov pro Českou televizi to jsou, to tedy řekl kardinál Vlk, který údajně byl překvapen tím, že papež nemluvil 

o chudobě církve, ať už to řekl komukoliv, což není to podstatné, jako to, že to neřekl představitelům české 

katolické církve. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Jak říkám, neřekl jim to třeba adresně, no, ale tak mluví jinak a naši představitelé církve jsou si toho 

nepochybně dobře vědomi, to, o tom žádná diskuse nemusí být. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Na druhou stranu věřící to ale může, lidově řečeno, rozhodit. Tak mluví, ostatně ve svém prvním projevu o 

chudobě, mluvil, že církev má být chudá a pro chudé a pak se to čeští arcibiskupové nedozvědí, věřící 

může být zmaten. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

No, ale čeští arcibiskupové papeže poslouchají od prvopočátku, tedy i ten první projev slyšeli a slyšeli 

kterýkoli jiný nebo viděli, jak se papež chová, v tomhle tom si myslím, že nemají problém. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ale věřící může být zmaten z tohoto rozporu. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Jistě, jistě, jistě. Tak neřekl nebo alespoň tak, jak jsme to zachytili, neřekl, možná to řekne příště. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
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-------------------- 

Na webu Jára: "Dobrý večer. Jste spokojen s průběhem církevních restitucí v České republice a co říkáte 

tomu, že někteří rodiče nemají finanční prostředky na zaplacení obědů svým dětem ve školních jídelnách?" 

Tak průběh církevních restitucí, spokojenost, nespokojenost? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Církevní restituce, jak jsem řekl, je tady koncept spravedlnosti, který je potřeba uznat, ale na druhou stranu, 

víte, já nejsem spokojen s tím, jak obrovská vlna určitejch reakcí sena to konto vzbuzuje. Připadá mi to 

nepřiměřené. Chápu, že to může budit, nevím, závist, nějaké problémy dotyčných lidí. Věřím tomu, že 

majetek církve by stejně nevyřešil problémy naší země, věřím tomu, že církev ten majetek, tak jak to bylo 

před tím řečeno ze strany papeže, nepoužije pro sebe, nebudou se obohacovat církevní hodnostáři. Myslím 

si, že žádný kněz nežije nad poměry, tady u nás alespoň a ani biskup, že žijeme jako normální lidé, že 

dostáváme to, co dostáváme a to, co bude vráceno, tak není ani pro nás, jsme odpovědní zase i pro další. 

Věřím tomu, že naši občané ani nepocítí, že tady došlo k nějaké změně, zkrátka tak, jako v době, kdy to 

bylo zabráno v tom v roce 1948, 49, kdy stát, když vzal církvi ty majetky, tak řekl: "Já se o tebe postarám." 

Vydal o tom zákon o zabezpečení církví, od roku 49 tenhle ten zákon platí a teď tedy se to vrací zpátky s 

tím, že stát říká: "Přestanu ti ale dávat to zabezpečení, které jsem ti dával, budeš se o sebe muset, církvi, 

starat sama." A bude na církvi, aby s tím uměla hospodařit transparentně, samozřejmě odpovědně, aby 

nenaletěla třeba někomu, kdo ten majetek vytuneluje. To všechno samozřejmě může nastat. Já spokojen, 

připadá mi ta reakce skutečně přehnaná a. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Přehnaná? Vůči čemu? Přehnaná vůči čemu? Vůči rozsahu? Vůči prezentaci? Vůči schvalování? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Rozsahem a bolí mě, víte, bolí mě to svým způsobem, protože si říkám: "Je spravedlivé, že třeba soukromé 

subjekty ty majetky dostaly, dostaly je mnohem dřív a je to naprosto v pořádku, respektuji to." 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

No, a tady je právě jeden z otazníků, alespoň tedy kritiků církevních restitucí, že ta pravidla pro církve a pro 

ostatní subjekty nebyla stejná. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 
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Tohle to může být samozřejmě, nemám k tomu argument, který bych řekl nebo abych vám tedy oponoval, 

ale zkrátka restituce jsou v běhu, já nemohu, než s nimi souhlasit, protože v tom vidím skutečně akt 

spravedlnosti a pevně věřím v to, že, že církve s tím majetkem budou nakládat tak, aby to bylo 

transparentní a aby kdokoli, kdo se na církev obrátí, nemyslím s tím, že řekne: "Dej mi peníze," a církev mu 

tedy dá peníze, ale: "Potřebuju takovou péči nebo mám takový problém, pomoz mi v tom," že od toho tady 

církev je. Její tvář i směrem k člověku je charita a tam myslím, že dělá opravdu hodně. Církev možná by 

měla zdůrazňovat právě to, co pro člověka dělá, i když to dělá na základě svého přesvědčení a v tomhle 

tom smyslu tedy. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Jsme-li u toho průběhu, aktuálně sociální demokracie navrhuje prodloužení tohoto období, toho období, 

které by stát měl na posuzování těch jednotlivých žádostí, je to nějaká komplikující záležitost pro vás? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Já nejsem odpovědný za ta vyjednávání, čili předpokládám, že tohle to je věc těch. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ale názor máte určitě. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Názor mám. Nevím, do jaké míry je možné ustoupit nebo jak se dohodnou, to opravdu nejsem schopný 

klasifikovat, vím, že to, co církve dostanou i jako náhradu, že je opravdu zanedbatelná, i když jsou to 

miliardy samozřejmě, pro mě miliardy nejsou zanedbatelné, to rozhodně ne, ale v porovnání s celým 

státním rozpočtem to není žádná obrovská suma, něco, co by ten stát zlikvidovalo nebo položilo na kolena, 

že by musel. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A ten způsob projednávání a schvalování církevních restitucí, který možná mohl některé ty reakce vyvolat, 

ten vy hodnotíte jak? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Tak i kdyby tady byl způsob projednávání nějak, ale byl to legitimní způsob projednání. Je tady potom to 
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rozhodnutí Ústavního soudu, které ty restituce naprosto posvětilo, ba naopak už před tím se Ústavní soud 

vyjadřoval k tomu, že stát by měl co nejdříve tuto záležitost vyřešit. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Co říkáte tomu, že někteří rodiče nemají finanční prostředky na zaplacení obědů svým dětem ve školních 

jídelnách? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Víte, tohle to je opravdu bolavá záležitost. Znám mnoho lidí, kteří opravdu žijí velmi skromně, ale věřím, že 

v takovémhle případě se vždycky najde škola, viděl jsem i některé reportáže, kde potom pomůže ředitel 

školy nebo třeba i hotel v blízkosti, který nabídne nějaké menu pro ty děti. Jedna věc, když jsem o tomhle 

tom dotazu trochu přemýšlel, já pocházím ze 4 dětí, neměli jsme nikdy také žádné velké poměry, maminka 

leckdy říkávala nebo vzpomíná, že neměla do výplaty taky žádné peníze. Nežili jsem v nouzi, ale žili jsme 

skromně a já si myslím, že hodnota člověka, který nemá všechny materiální věci, tady je řeč o jídle, ale 

člověka, který nemá třeba počítač nebo nemá auto, že taková hodnota člověka není o nic menší než toho, 

kdo ty prostředky. Ba naopak. A určité, určitý moment, kdy člověk žije skromně, mu může pomoci v jeho 

životě, tak, aby se choval normálně a aby měl i zdravý přístup k tomu, co potom mu třeba život dá jako 

hmotné věci.Takže nemyslím si, že by lidé, kteří třeba mají takové starosti a já je nepodceňuji a vážím si 

těch lidí, kteří vychovávají děti, třeba matky samoživitelky nebo lidé, kteří opravdu dostávají málo, oceňují to 

a nebagatelizují v žádném případě, tak ale tito lidé mohou být dokonce šťastnější, než ti, kteří třeba mají 

denně řízek. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Což možná pochopí dospělí, ale dítě, zejména vidí-li spolužáka, který na oběd má, tak ten tahle vaše slova 

nebo to dítě tahle vaše slova asi nepochopí úplně. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Jistě. To je samozřejmé, že dítě potřebuje, aby bylo vychováno. Já jsem také mnoha věcem nerozuměl, 

rodiče mi to nějak vysvětlili, já jsem si to musel nějak přebrat a co z toho vzešlo, tak předpokládám, že jsem 

se stal normálním člověkem a že nejsem nijak postižený, i když jsem třeba nemohl mít céčka v té době, 

která byla tak skvělá nebo já nevím co, co prostě letělo nebo nějaký skvělý svetr u Tuzexu. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 
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Facebook: "Vyjádřila se jeho eminence k situaci na Krymu?" 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Je myšlen pan kardinál Duka nebo papež? 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Víte co, zůstaňme u papeže Františka. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Vícekrát vyzýval k tomu, aby se křesťané, katolíci modlili a vyzýval i k pokoji, k pokojnému řešení té situace. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Jaký dopad jeho slova mají? Bavíme se o oblasti, kde právě spíše větší vliv bude mít pravoslavná církev, 

tak jaký dopad vlastně slova papeže Františka můžou mít. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

To je otázka. Mohou mít velký dopad, ale papež v tomhle to není sám. Od toho má třeba i své velvyslance, 

svého velvyslance na Ukrajině nebo další vyjednávače, o kterých třeba my možná nevíme a určitými jinými 

cestami, potom se vedou další vyjednávání, tak jako koneckonců slova Jana Pavla II. Vzhledem k totalitním 

režimům se zdála, že padají někam do prázdna, ale přinesla svůj užitek v pravou chvíli. Určitě to bude 

záležitost nejenom papeže, ale celého světového společenství, které se k té situaci nějak postaví a vyjádří 

a bude to výsledek určitých jednání a věřme, že jenom jednání, že tam nedojde k nějakým střetům 

násilným. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Tady jsou možná důležité právě ty vztahy těch církví, tak jak hodně můžou, mohou slova papeže Františka 

ovlivnit jednání kohokoliv z představitelů pravoslavné církve. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

To opravdu nejsem schopný takhle říci, do jaké míry jsou schopní. Vím, že moskevský patriarcha hodnotil 

tu přítomnost ruských vojáků na Krymu pozitivně jako pomoc zkrátka, jaký má dopad na myšlení nebo 
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postoje jiných představitelů církve, to opravdu nejsem schopen říci. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Na Faceboku Ariana: "´Pokud je někdo gay a hledá Boha a má dobrou vůli, kdo jsem já, abych ho soudil?´ 

Odpověděl papež František. Jde o velký průlom, nebo už to církev říkala dřív?" 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Tímto způsobem určitě ne. Je to nepochybně velký průlom tímhle tím směrem vzhledem k tomuto 

společenství lidí, takže nevím o takovémhle vyjádření, je to to, co jsme zmiňovali na začátku, že zkrátka 

tento papež v určitém momentálně šokuje, říká věci, které zkrátka jsou naprosto nové, překvapivé. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Jak je to možné, když tady v tom učení navazuje na všechny své předchůdce, jak jste o to mluvil, že v 

tomhle katolická církev nebo v tom učení katolická církev nemůže prostě být jiná už od Krista a teď 

najednou je to ale úplně něco jiného. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Víte, já myslím, že papež neříká nic proti katolickému učení. Tady zatím se ukrývá velký respekt k druhému 

člověku, k tomu, jaký je a nehodnotíte toho člověka proto, že je takový nebo jiný. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A ten před tím nebyl ten respekt? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Byl, ale nebylo to tak řečeno, zkrátka nebylo to takto vyjádřeno, o to jde, leckdy vám někdo může 

vysvětlovat látku, vy jí nikdy nepochopíte a pak přijde jiný člověk a vnese vám do toho světlo 

prostřednictvím určitého výrazu nebo jiného slova a vy řeknete: "Aha, já jsem vlastně tohle to nikdy 

nechápal a teprve teď jsi pomohl to pochopit a v tomhle tom smyslu si myslím, že papež ty věci takto 

nasvětlil a pomohlo jí to kousek dopředu. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 
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A teď, možná to bude jenom moje neznalost, ona byla nějaká, byť složitá slova mířící směrem k 

homosexuálům, která naznačovala, že katolická církev s nimi nemá problém? Takhle v minulosti, než přišel 

papež František. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Já vím, že v katechismu katolické církve, což už také bylo určité novum, katechismus byl vydán někdy ve 

93. roce. Se říká, že být gayem nebo tedy lesbické orientace není hříšné, není vlastně špatné, ovšem ten 

katechismus těmto lidem říká to, že jsi takový, je jeden fakt, ale nemůžeš jakoby praktikovat svoji 

přirozenost, to znamená, nemůžeš jednat jako gay, jako lesbicky orientovaná žena. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Není to nefér, že někdo se může chovat přirozeně a někdo ne, podle učení katolické církve? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Tak tohle to je katechismus. Myslím, že to slovo, které říká papež teď momentálně, je velmi povzbudivé i 

pro tuto skupinu lidí. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Že i učení církve se v tomto změní? Ve vztahu. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

To je otázka, to je věc skutečně. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ve vztahu k chování těch lidí? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

To je otázka. Víte, já bych řekl, jsi-li gay, jsi-li lesba, poděkuj za to Bohu, jsi-li věřící, protože Bůh nedělá 

věci zkažené, Bůh, jak říká písmo, činí skutky nebo skutečnosti dobré. Bůh viděl všechno, co udělal a bylo 

to velmi dobré. Já myslím, že je to určité obdarování, se kterým se ten dotyčný musí vypořádat, musí se 

chovat odpovědně, v tomto obdarování, ale nevidím v tom nic špatného, čili pokud se člověk chová 
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odpovědně, určitě odpovídá i tomu, co říká církev nebo co říká současný papež a jeho slovo v tomto 

smyslu, je velkým, skutečně ještě jednou opakuji povzbuzením. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

V tom případě ani homosexuální soužití, pokud je odpovědné, tak nebude pro katolickou církev a není pro 

katolickou církev problém? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Tak to říkám já, to je můj názor tohle to, to nevím, jestli. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Je otázka, jestli je ojedinělý v katolické církvi, nebo není. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Může klidně být, ale zkrátka to už jsme zase o krůček někde dál, rozumíme si. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Je otázka, jestli papež dojde třeba ještě o ten krůček dál a přiblíží se k vašemu názoru. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

To je otázka, nepředbíhejme. Já jsem mluvil o homosexuálech, nemluvil jsem o těch společenstvích, 

nicméně tak jak říkám, chovejme se odpovědně, to je důležité. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Web: "Jak je to se zpovědním tajemstvím? Když se dozvíte opravdu závažného, jako že třeba dotyčný 

dotyčná chce spáchat vraždu, nebo už spáchal, spáchala, můžete nebo musíte to oznámit, anebo mlčíte a 

jak se s tím srovnáváte?" 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Tak zpovědní tajemství je zpovědní tajemství, které kněz nesmí vyzradit, to je potřeba říci, pokud jsem. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ani v takovémto případu? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Ani v takovémto případě. Pokud ovšem se dotyčný vyznává z něčeho takového, že tedy má takovéhle 

úmysly, tak kněz má taky velkou povinnost ho napomenout, apelovat na něj, dokonce mu říci v takovém 

případě třeba: "Nemůžeš přijmout rozhřešení, protože máš na mysli tedy spáchat velký hřích." Zkrátka musí 

působit v tom vnitřním fóru vlastně v tom setkáním mezi ním a tím dotyčným, mezi 4 očima a apelovat na 

toho konkrétního člověka, ale nemůže jaksi prozradit to tajemství, 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Opravdu nemůže? Když, i když ví, dlužno dodat, že trestní zákoník na to pamatuje a skutečně tam 

oznamovací povinnost není pro určité funkce v rámci církve. Nicméně, a to je vlastně ta závěrečná část té 

otázky, jak se s tím srovnáváte, když to vaše působení přijde vniveč a někdo přijde o život například? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

To je velký kříž potom samozřejmě, je to obrovské, obrovské napětí, které ten kněz prožívá, to nepopírám, 

to samozřejmě je velmi těžké. V tomhle tom ovšem je to tak, že ta pečeť toho zpovědního tajemství je 

nezrušitelná nebo prostě nelze ji překročit, ani kdyby, nevím, možná a v žádném případě ne jako, ani kdyby 

to byl představený, který by mě vyzýval. Nevím, jak by to bylo, kdyby ten dotyčný dovolil, že se to může říci, 

ale spíš by to musel být on, kdo to vyzradí, nikoli ten zpovědník, ten nesmí nikdy ani naznačit, ani v 

případě, že. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Jakkoli, že může jít o mnoho životů, zejména v dnešní době, dozvíte se, dotyčný představitel dozví se o 

možném teroristickém úroku přesto? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Tak jak vám říkám, potom ten zpovědník má možnost odepřít mu rozhřešení, protože v momentě, kdy 

někdo se zpovídá, zároveň tedy předkládá takovýhle úmysl, tak jistě, jistě mu odepře rozhřešení. Pokud by 

to byl naopak vrah, který se vyznává, který nebyl třeba odhalen, tak v takovém případě ten zpovědník určitě 
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má na něj apelovat, aby se přihlásil taky ke spravedlnosti světské, aby zkrátka dal do pořádku svůj život a 

nesl odpovědnost za svoje jednání. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Je to absolutní nemožnost to zpovědní tajemství prolomit? Kdyby se někdo rozhodl: "Ne, tohle já přece 

nedopustím," a půjde to oznámit, bude to problém pro církev? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Bude to problém toho dotyčného, protože vyzrazením zpovědního tajemství se ten kněz sám vylučuje 

vlastně ze společenství církve. To je jeden z velkých hříchů, který je rezervován shodou okolností právě 

papeži, který může potom jakoby prominout tohle to provinění. Je to opravdu oblast velmi složitá a 

nepopírám, že potom se může stát pro kněze křížem, ale. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A to už se někdy stalo, že až papež řešil takovou záležitost? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

To se nedozvíme, protože to je také otázka právě toho přikrytého, kdy se napíše papeži dopis s fiktivním 

jménem a papež potom posoudí ten případ, který je mu vykreslen a odpoví, a tedy buď tedy dovolí ten 

návrat, nebo třeba ještě uloží nějaký trest, nějaké pokání. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Dobrý večer, voláte do Hyde Parku a můžete se ptát Vladimíra Málka. Kdopak volá? 

 

divák 

-------------------- 

Haló? Tady. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Už vás posloucháme. Dobrý večer. 

 

divák 
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-------------------- 

Tady Jiří z Prahy. Já bych měl dotaz, týká se to papeže Františka, jakej má pohled na bývalého trnavského 

biskupa Bezáka. Na jeho kauzu? 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ano, děkujeme za otázku, Jiří, na shledanou. Tak. 

 

divák 

-------------------- 

Na shledanou. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Ta záležitost je také velmi bolestivá, pokud vím nebo jsem zachytil, tak i naši biskupové se před papežem o 

panu arcibiskupu Bezákovi zmínili, ale po pravdě řečeno, nedokážu vám odpovědět, jaký je pohled papeže 

Františka na pana arcibiskupa Bezáka, na jeho záležitost. Je možné, že, ale to je určitá hypotéza, že se 

časem s panem arcibiskupem setká, že si ho poslechne sám, možná třeba i potom dojde k nějakému 

posunu, ale to opravdu bych předbíhal a svým způsobem si i vymýšlel, jak to bude probíhat tohle to. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Podle ostravského a opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze je Svatý otec o věci informován, z 

jeho reakcí bylo patrné, že to pro něj není neznámá kauza a František podle moravského biskupa doufá, že 

se kauza pohne kupředu, to znamená, že, co to znamená, že se může pohnout kauza kupředu, že je to 

věc, kterou nechal papež František prověřit? Nechal si zaslat dokumenty, zjišťovat, co se stalo, protože tam 

šlo o velmi závažná obvinění, od homosexuálních knězů v okolí arcibiskupa Bezáka až po nějaké 

majetkové záležitosti, na které on upozornil, které se jeho netýkaly. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Je možné, že papež se s tím případem obeznámil ještě detailněji, že si skutečně zjišťoval další informace, 

osobně si myslím, že pokud tedy se uskuteční nějaké takové setkání, kde pan arcibiskup Bezák sám 

Svatému otci ty věci vysvětlí, tak aby ten pohled byl, řekněme, oboustranný, tak ale rozhodně se nedá 

předpokládat, to si opravdu troufám tvrdit, že by se pan arcibiskup Bezák třeba vrátil zpátky do trnavské 

arcidiecéze. Pokud tedy by se našlo řešení, tak určitě to bude řešení nějaké jiné, bude ustanoven někde 

jinde nebo dostane nějaký jiný úkol. Ale to opravdu předbíháme, protože nevím. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A to je v pořádku, že když někdo upozorní na špatné nakládání s majetkem, možná nakradení peněz, tak je 

zaprvé mu zakázáno o tom vůbec mluvil a za druhé nakonec musí skončit ve své funkci? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Víte, tady je problém v tom, že my máme k dispozici to, co proběhlo v tisku. To, co třeba říkal i pan 

arcibiskup Bezák, nemáme k dispozici to, co říkali ti další, kteří byli kolem něho, protože na Slovensku 

proběhla apoštolská vizitace, kde tedy byla komise nebo byl biskup, který zjišťoval tu situaci a vždycky 

máme k dispozici pouze určitou část té pravdy. Třeba na dneska jsem to četl u pana kardinála Vlka, který 

říkal, že s panem arcibiskupem Bezákem sám mluvil, ale pak že v Římě taky zjistil určité situace nebo 

okolnosti, které byly trochu odlišné od toho, jak to říkal pan arcibiskup Bezák, čili ta objektivní pravda je 

někde jinde, než kde zkrátka jsme my teď momentálně postaveni díky informacím, které byly na veřejnosti. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Tím spíš nemá Vatikán přijít s tím: "Prověřili jsme, zjistili jsme to a to, je to tak a tak a arcibiskup Bezák se 

vrací nebo naopak nevrací." To samozřejmě závisí na výsledku. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Zatím se nevrací, čili Vatikán v tomhle tom si myslím, že jaksi ty informace má, říkám, předbíhám, ale 

možná, že se to stane že třeba potom dojde k určitému posunu. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Na webu: "Dobrý večer, poprvé od roku 1973 se držitelem Templetonovy ceny stává Čech. Je důvodem 

tohoto ocenění výjimečnost Tomáše Halíka? Kdo byl vlastně jeho soupeřem?" 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Díky za tenhle ten dotaz. Jednak Tomášovi Halíkovi upřímně blahopřeju a jak někdy člověk říká, že se stydí 

za to být Čechem, tak v tomto případě naopak jsem hrdý na to, že jsem Čechem, že je mezi námi takový 

člověk, který dosáhl takového obrovského ocenění. Nepochybuji u výjimečnosti Tomáše Halíka a jistě, 

můžou být lidé, kteří budou pochybovat nebo diskutovat o tom, jestli tam nějaký jiná kandidát, tak jak je to v 

případě Nobelovy ceny, to určitě ano. Nevím, kdo byl jeho soupeřem. Opravdu nevím. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Ono to možná ani není úplně veřejná informace, nicméně skutečně Tomáš Halík je tak významným, 

výrazným představitelem, že si tohle ocenění zaslouží? 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

To posuzovali určitě právě ti členové komise, té, té Britské královské akademie nebo. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

A výjimečného vnímáte tedy proč, pokud souhlasíte s tím oceněním, a to jste řekl, že souhlasíte. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Jako člověka, otevřeného člověka dialogu, člověka velmi vzdělaného, který dovede oslovit mladé lidi, který 

dovede promluvit k intelektuálům, zkrátka jako člověka, který má své obrovské kvality, dokáže se vyjádřit 

slovem i knihou, je to člověk velmi, v tomhle tom smyslu velmi plodný. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Pane Málku, děkuju, že jste si našel čas na Hyde Park a na naše diváky a na odpovědi na jejich otázky. Na 

shledanou. 

 

Vladimír MÁLEK, pracovník velvyslanectví Vatikánu v ČR 

-------------------- 

Já děkuju za pozvání ještě jednou. Na shledanou. 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor 

-------------------- 

Zítra v Hyde Parku připomeneme 75 let od okupace Československa. Za vámi na vaše otázky přijde 

odpovídat historik z Historického ústavu Akademie věd České republiky Jan Němeček, jste zváni 

samozřejmě. Pro dnešek pěkný večer ve společnosti České televize, pokud možno. Na shledanou. 
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Datum vydání: 15.2.2014   

Rubrika / pořad: 18:00 Události v regionech - víkend 
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Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka 

-------------------- 
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Útoků na bezdomovce přibývá. Za posledních sedm let se počet napadení zvýšil o 100 %. Ty nejhorší mají 

na svědomí často mladí lidé, jako třeba na konci loňského roku v Brně. Tam napadený bezdomovec zemřel.  

 

Patrik BANGA, redaktor 

-------------------- 

Zákoutí pod sjezdem z pražské magistrály na Hlavní nádraží, nezbytná výbava jsou deky, bundy, čepice a 

kartony. Rodina bez domova se tu schovává před mrazem, ale také před lidmi. 

 

bezdomovkyně 

-------------------- 

No, tak se podívejte, jak vypadá, co se mu stalo. Ve sprše ho napadli to je jedna věc, předtím ho napadli to 

už jsou dvě napadení. 

 

Patrik BANGA, redaktor 

-------------------- 

Ke konfliktu s jiným bezdomovcem stačilo málo. Pan Doupovec si v sociální ubytovně nalil čaj místo do 

kelímku do PET lahve. Teď má zašité obočí a pod okem modřinu.  

 

Klára KALIBOVÁ, ředitelka In IUSTITIA 

-------------------- 

Ta komunita je dost násilná sama o sobě, bezdomovectví je vlastně provázeno násilím. 

 

Patrik BANGA, redaktor 

-------------------- 

Ve světě bezdomovců ale k napadení stačí třeba spor o nález papíru nebo jiných věcí, které se dají prodat. 

 

Tomáš CHUDIL, bezdomovec 

-------------------- 

Bezdůvodně zmidlí někoho, nějakého bezdomovce, že se mu nelíbí, jenom se mu podívá blbě do očí a 

hned ho ztříská. 

 

Klára KALIBOVÁ, ředitelka In IUSTITIA 

-------------------- 

Násilí na bezdomovcích meziročně roste. V zásadě se za těch šest let zdvojnásobil. 

 

Patrik BANGA, redaktor 

-------------------- 

Za násilí na bezdomovcích ale nemohou je jejich vzájemné konflikty. Nezřídka na ně zaútočí mladí lidé. 
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Třeba v Olomouci vraždil i teprve 16-letý mladík. V Praze na Jarově jen o tři roky starší. 

 

David ČÁP, psycholog 

-------------------- 

Absolutní většina těchto útoků probíhá ve skupině. A tím, že jsou to dospívající nebo mladí dospělí, tak ta 

skupina vlastně výrazně potencuje jejich agresivní chování. 

 

Patrik BANGA, redaktor 

-------------------- 

Podle samotných bezdomovců se drobná napadení už ani nehlásí. Místa, kde bezdomovci pobývají 

nejčastěji teď více hlídají strážníci městské policie. Patrik Banga, Česká televize. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 26.3.2014   

Rubrika / pořad: 22:00 Události, komentáře 
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Do Prahy se skoro po 60 letech vrátil ztracený židovský rituální předmět - opona ze synagogy z poloviny 19. 

století. Vůbec poprvé se tak Židovskému muzeu podařilo dostat zpět svou památku. 

 

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka 

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 

redaktorka 

-------------------- 

Přes 2 metry vysoký vyšívaný hedvábný brokát a samet. I když není v dokonalém stavu, pro Židovské 

muzeum je návrat téhle textilie prvním úspěchem. Po ztracených předmětech tu pátrají léta. 

 

Leo PAVLÁT, ředitel Židovského muzea v Praze 

-------------------- 

V tomto případě jsme rádi, že jsme se setkali s tou vstřícností toho majitele. 

 

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka 

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 

redaktorka 

-------------------- 

Pohřešovanou oponu objevili pracovníci muzea v katalogu aukční sítě Sotheby´s loni v dubnu. Měla jít do 

dražby v New Yorku. Nešla. Pořadatelé jí z aukce stáhli a majitel před měsícem vrátil do Prahy. Zadarmo. 

Kam a proč z muzea opona v 50. letech zmizela, nikdo neví. 
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Michaela SIDENBERG, kurátorka uměleckých sbírek ŽMP 

-------------------- 

To se velice často stávalo u věcí, které takto zmizely. Většinou ve 100 % byly ilegálně vyvezeny z území 

České republiky. 

 

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka 

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 

redaktorka 

-------------------- 

Stejně jako v téhle rabínově synagoze zakrýval nalezený ornamentální závěs skříňku s tórou původně v 

jihočeské Mladé Vožici. 

 

Petr PAPOUŠEK, předseda Federace židovských obcí ČR 

-------------------- 

Ta opona, kterou jsme získali z té Mladé Vožice, tak vlastně visela na podobném místě v té synagoze. 

 

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka 

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 

redaktorka 

-------------------- 

Tato kresba je z roku 1932. V Mladé Vožici tehdy žila asi sedmdesátka židovských obyvatel. Stejné místo 

dnes. Koncentrační tábory nepřežil nikdo odsud. Opona ze synagogy se dostala do pražského muzea za 

protektorátu. Sloužilo jako sběrné místo židovského majetku. 

 

Václav SLABÝ, pamětník, obyvatel Mladé Vožice 

-------------------- 

Jsem viděl dva nebo tři nákladní vozy a vynášeli veškerý zařízení pryč. 

 

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka 

Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 

redaktorka 

-------------------- 

Vožickou židovskou komunitu dnes připomíná už jen název ulice a tento hřbitov tři kilometry za městem. 

Kristina Vrkočová a Pavla Sedliská, Česká televize. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

A dalším hostem Událostí, komentářů je Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, dobrý večer. 
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Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 

-------------------- 

Dobrý večer. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Vy jste tu památku objevili v katalogu, když byla určena pro dražbu. Řekněte mi, to pročítáte katalogy věcí, 

které jdou do dražeb ve světě, jestli náhodou tam není něco, co vám patřilo? 

 

Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 

-------------------- 

Tak toto byla významná dražba, dražba judaik, takže samozřejmě to nemohlo uniknout pozornosti našich 

kurátorů. Ale v zásadě ... 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

To znamená, že si pročítají ty katalogy, jestli náhodou ... 

 

Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 

-------------------- 

V zásadě, ano, v zásadě je to tak, jak říkáte, ano, my se snažíme sledovat prostě pohyb judaik na trhu a 

najít tam ty předměty, které byly původně ve sbírkách našeho muzea. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Koneckonců zaznělo to i v tom příspěvku, že to, že ta věc je teď tady zpátky, je jaksi vstřícnost toho 

majitele, který to zadarmo jaksi poskytnul a vrátil. Řekněte mi, je to věc, která se neděje příliš často nebo 

vůbec, bylo to pro vás překvapením, že to udělal? Protože asi nemusíme se bavit o tom, že to je věc, kterou 

on nějakým způsobem zcizil, on mohl být až dalším majitelem, a v tuto chvíli v zásadě vám vyšel vstříc. 

 

Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 

-------------------- 

Je to tak. Je to doklad mravnosti, řekl bych, tohoto, tohoto majitele Michaela Steinhardta. To, co je běžné, 

že když upozorníme na předmět, který prokazatelně byl v našich sbírkách, a objeví se někde v aukci, takže 

z té aukce je ten předmět stažen. To ano, ale to neznamená, že ten předmět získáme, protože ne každý 

majitel je ochoten. Pravda je, že někdo to mohl nabýt v dobré víře, třeba i za určité, prostě i za určitý obnos, 

to znamená ne každý se toho chce vzdát, ale v tomto případě ta vstřícnost zde byla a tím jsme raději. 
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

A vy víte, jak nabyl ten předmět ten majitel? 

 

Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 

-------------------- 

Ne, to se, to se bohužel neví. V tom období toho státního židovského muzea, teďka míním teda 

předlistopadovém, prostě z toho muzea odešly stovky předmětů, jsou tam zvláštní ... 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Jak je to možné? 

 

Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 

-------------------- 

No, jsou tam zvláštní odpisy, o kterých víme a které už máme pouze dokumentaci. Je zřejmé, že tam 

zřejmě z rozhodnutí, nemohu nikoho jmenovat, snad ani ne uvnitř toho muzea, prostě že bylo možné 

některé ty předměty dostat ven. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

To znamená rozprodávat a takto jaksi si přicházet k zahraniční měně. 

 

Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 

-------------------- 

Obávám se, obávám se, že k tomuto docházelo. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Když sledujete ty katalogy, ty významné aukce, jak říkáte, někdy, došlo také k tomu, že jste tam našli něco, 

co bylo vaše, bylo to nakonec staženo, ale nedostalo se to sem? 

 

Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 

-------------------- 

No, jak říkám, tento případ je první, čili ono to hodně závisí právě na vstřícnosti toho, toho majitele. Čili byli 

bychom rádi, kdyby toto byl precedens pro další podobné. 
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Dobrá, a já se ptám na to, jestli se stalo někdy, že vám prostě ten člověk řekl ne, já vám to nevrátím? 

 

Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 

-------------------- 

To se stalo. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

A je to časté? Stalo se vám to víckrát? 

 

Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 

-------------------- 

Tak zase není tak úplně často, že se všechny ty nebo ty předměty objeví v těch katalozích, protože je 

samozřejmě ještě další trh se starožitnostmi, který není veřejný a o tom my nevíme. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Byla to nějaká významná památka, u které se vám to stalo? 

 

Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 

-------------------- 

Nebyla to snad úplně prvořadá, řekl bych, ale význam, takhle, pro nás je významná každá, významná 

každá, protože ty předměty mají jednak tedy pietní charakter, jsou to památky na ty, kteří zahynuli, jednak 

jsou významné pro celý ten, pro celou sbírku, protože my máme regionálně celistvou sbírku. Víte, my těch 

předmětů máme hodně, my jich máme přes 45 tisíc a ono se někdy mluví, vlastně to se někdy říká, to je 

moře, ale toto moře, toto moře má svůj život. Tam máte své ryby, jestli bych to řekl, krásné ryby a máte tam 

své květy, má to svoje vůně a vlastně když to ještě udržím tento příměr, tak vlastně i křídla nad tím. Pravda, 

u těch předmětů spíš jsou to ty perutě, perutě andělů na některých sbírkových předmětech, ale to, co je 

podstatné, a to my v tom všichni cítíme, že to jsou předměty spjaté s láskou. To jsou předměty, které 

vyjadřují lásku lidí k Bohu, lásku lidí k sobě navzájem a já jsem přesvědčen, že toto všechno, když si to 

uvědomíme, že to je možno cítit i dnes kdykoliv a kdekoliv. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Já vám děkuju za vaše slova, ať se vám daří. Díky, na shledanou. 
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Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 

-------------------- 

Děkuji. 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor 

-------------------- 

A děkuju také divákům České televize, že se dívali a prosím, dívejte se také zítra. Mějte se hezky, dobrou 

noc. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 8.2.2014   

Rubrika / pořad: 18:00 Události v regionech - víkend 
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Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Desítky policistů dnes nad ránem vyrazili do chatových oblastí v okolí Brna. Ty se v zimních měsících 

stávají oblíbeným cílem zlodějů nebo bezdomovců, kteří v nich hledají většinou alkohol, elektroniku, anebo 

azyl k přespání.  

 

Ondřej SCHNEIDER, redaktor 

-------------------- 

Ještě za tmy vyrazili policisti k sobotní akci. Jejich rajónem se na několik hodin staly v zimě opuštěné 

rekreační oblasti. Cíl? Zkontrolovat, jestli prázdné chaty nepřilákaly zloděje, nebo nezvané nocležníky.  

 

Bohumil MALÁČEK, mluvčí, PČR Brno-venkov 

-------------------- 

Třeba v době, když je napadaný sníh, tak k té chatě můžou vést nějaké stopy, takže tu chatu kontrolujeme, 

pokud ten objekt je v pořádku, tak tam necháváme lísteček o tom, že jsme objekt zkontrolovali.  

 

Ondřej SCHNEIDER, redaktor 

-------------------- 

Dnešní akce se účastnilo 41 policistů, včetně psovodů a jednotek na koních. Ke koordinaci akce i postupu 

jednotlivých skupin pomohl taky policejní navigační systém Gina. 

 

Leoš HÁJEK, policejní instruktor 

-------------------- 

Kromě toho, že teda vidíme online na mapě pohyb veškerých jednotek, který mají zařízení u sebe, tak s 

nimi můžeme komunikovat, můžeme jim zadávat trasy, úkolovat je a zpětně vyhodnocovat hlavně to, co oni 

sami provádí. 
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Ondřej SCHNEIDER, redaktor 

-------------------- 

Výsledky dnešní akce byly nakonec dobrou zprávou hlavně pro majitele rekreačních chat. Vloupání totiž 

policie nezjistila u žádné z nich. A to i přesto, že chat za dopoledne stihla zkontrolovat asi 650. Jen v 

Jihomoravském kraji se nepříjemného překvapení v podobě vykradené chaty každý rok dočkají téměř čtyři 

stovky majitelů. Ondřej Schneider, Česká televize. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 13.2.2014   

Rubrika / pořad: 20:05 Hyde Park 
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Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Kdo konkrétně to je? Kdo ta lidská práva nemá? 
 
Marta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/ 
-------------------- 
Stačí vzpomenout evidované i neevidované nezaměstnané, kterých je tady dohromady přes 800 tisíc. 
Stačí. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
A těm jsou upírána lidská práva? 
 
Marta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/ 
-------------------- 
Jako právo na práci zcela určitě, právo na spravedlivou mzdu zcela určitě, dál bych mohla jmenovat milion 
600 tisíc lidí, kteří jsou na hranici chudoby, z toho 400 tisíc jsou v extrémní, žijí v extrémní chudobě, mohla 
bych jmenovat lidi, kteří nemají tady v České republice vlastně právo na bydlení, na střechu nad hlavou. Je 
tady obrovské množství bezdomovců, 30 tisíc, to je, myslím, dost značné číslo, k tomu reálně ohroženo i 
podle vládních koncepcí je dalších 100 tisíc lidí, kterým hrozí ztráta bydlení, takže. 
 
 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 22.3.2014   
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Helena DOHNALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Lidé v Úpici na Trutnovsku se necítí bezpečně a mají k tomu důvod. Za poslední rok tam kriminalita stoupla 

o skoro 20 %. Podle řady místních za to mohou noví nájemníci starých dělnických domů na okraji města. 

Vrátit do ulic pořádek bude stát tamní radnici zřejmě miliony korun. 

 

Václav SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

Původně tu bydleli dělníci, kteří pracovali ve zdejší textilce. Nájemníci, kteří je vystřídali, ale tráví dny jinak. 

Přišli z celého kraje a podle radnice už je jich víc než 400. 

 

Blanka JANSONOVÁ, obyvatelka Úpice 
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-------------------- 

Tady ten dům před náma to byl kdysi docela pěknej dům a teďka je to všechno vymlácený. Máme strach, 

aby to taky třeba někdo nepodpálil.  

 

Václav SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

Krádeže, vloupání do sklepů, nebo rušení veřejného pořádku. Problémy, které tu dnes policisti řeší 

nejčastěji. Jenom trestných činů tu loni vyšetřovali přes 300. 

 

Udo ETNER, mluvčí Policie ČR, Trutnov 

-------------------- 

Není to běžný. My se tím samozřejmě musíme zabývat. Ve služebním obvodu obvodního oddělení Úpice 

došlo k navýšení tabulkových míst, abychom ten nárůst trestné činnosti zarazili. 

 

Václav SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

Tady v Úpici žije zhruba 6 tisíc lidí. 80 % z nich v nedávném průzkumu radnici vzkázalo, že se tu necítí 

bezpečně. 

 

Jaroslav HŮLEK, starosta, Úpice /KSČM/ 

-------------------- 

Město připravovalo, že by se do těch problematických lokalit daly kamery. Zastupitelé dali úkol vedení 

města, aby připravilo návrh na zřízení vlastní městské policie. 

 

Václav SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

6 kamer by obecní pokladnu vyšlo na milion 700 tisíc. A vlastní městská policie ještě dráž. Podnikatele, 

který domy vlastní, se nám kontaktovat nepodařilo a i nájemníci před kamerou zmizeli. Na chodbách po 

nich zůstaly jen roztrhané výměry sociálních dávek na bydlení. V průměru 3 tisíce měsíčně. Václav 

Svoboda, Česká televize, Úpice. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 3.2.2014   
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Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Dobře. Ale my se nebavíme přece jen o tom poplatku za, za jídlo v nemocnici nebo postel. 
 
Bohuslav SVOBODA, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru /ODS/ 
-------------------- 
A ten problém, ten problém ... pojďme to postavit trošičku jinak. Ten problém není tak nebo je problémem i 
velkých nemocnic, ale ty mají nějaké rezervy a mají nějakou možnost vydělávat peníze. Malé nemocnice... 
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Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pardon, pane poslanče, vydržte. Řekněte mi, řekněte mi... 
 
Bohuslav SVOBODA, poslanec, místopředseda zdravotnického výboru /ODS/ 
-------------------- 
...hospice, dětský psychiatrie, mentálně postižení nemají žádný jiný příjem, kromě toho, že mají nějaké 
peníze za léky, což je vlastně reprodukce peněz, které za ty léky vydají, a oni v okamžiku, kdy ho nebudou 
mít, tak ty skutečně sahají na dno a nezbyde jim nic jiného, než tu péči zásadním, ale zásadním způsobem 
zhoršit. A to je ta nejslabší skupina, kterou máme. 

Zdroj: ČT 24 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Tak k tomu, na co se ptal ale tady u nás ve vysílání v Hyde Parku, ono posuzování, sice uspěl se svojí 
námitkou, nicméně ten princip byl takový, že posudkový lékař či lékařka rozhodl, aniž by toho člověka 
viděli? To je normální a zůstane to tak? 
 
Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 
-------------------- 
Já to za normální nepovažuji, nicméně tak, jak je to teďka nastaveno, tak se to velice často děje a musím 
říct, že zase jsme otevřeli další obrovský problém na resortu ministra, ministerstva práce a sociálních věcí, 
a to je posuzování zdravotního stavu. Lidi se zdravotním postižením, to je problém dlouhodobý, část toho 
problému je, že posudkových lékařů je velice málo a ty, které máme nebo ti, které máme, jsou většinou už v 
důchodovém věku, že se nedaří získávat nové posudkové lékaře a. 
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Veronika HUDEČKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Podobných firem je ale v Moravskoslezském kraji víc. Třeba jen loni do pomyslného oscara o nejlepší 
inovační firmu v kraji se přihlásily víc než dvě desítky, a to z různých oborů. Třeba ostravská firma na 
výrobu chytrých etiket je v Česku jediná. Tento stroj patří mezi nejrychlejší na světě. Vyrobí až patnáct tisíc 
etiket za hodinu. 
 
Petra CHOVANIOKOVÁ, ředitelka, Agentura pro regionální rozvoj 
-------------------- 
Když si vezmeme zdravotnictví, tak jsou to inteligentní pomůcky pro zdravotně postižené nebo třeba v 
potravinářství upravený chléb nebo speciálně vyvinuté židle. 
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NEVIDOMÝ 
 
"Dobrý večer, můžete přiblížit technické nástroje, které používáte při čtení, psaní, prezentaci, vyhledávání 
na internetu a tak dále? Jak pokročily tyto nástroje za posledních 5 let a jaký je jejich očekávaný vývoj?" 
Hroší kůže.cz. 
 
Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí 
-------------------- 
Upřímně řečeno, nejsem vývojář na poli softwaru, já využívám k práci s počítačem hlasový výstup a v 
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podstatě nemám co dál k tomu popisovat, to znamená, veškeré textové věci, které čtu nebo které vnímám, 
tak vnímám skrz hlasový výstup svého notebooku, a tak to nějak funguje. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
A to je všechno. To zní strašně jednoduše, pane Závodský, ale může se zlepšovat ta technika, může to 
mluvit čím dál tím lépe a přesněji? 
 
Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí 
-------------------- 
Ono to, ono to mluví velmi dobře, ono to mluví velmi přesně, v tomto směru nedochází k žádným 
nepřesnostem, samozřejmě pokrok, k pokroku dochází v rozpoznávání nějakého naskenovaného, 
naskenovaného textu, dochází samozřejmě ale i k vývoji věci, které zrakově postiženému při čtení na 
internetu život nějak ztěžují a samozřejmě ten software pro zrakově postiženýho jde o několik roků vždycky 
pozadu, to znamená, vždycky je nějaká třeba posuvná reklama na internetu, která nás překvapí a s kterou 
se třeba dá velmi obtížně vnímat ten text. 

Zdroj: ČT 24 

Datum vydání: 6.2.2014   

Rubrika / pořad: 21:05 Ekonomika 

Strana / zpráva 07 

Michala HERGETOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Práce je nedostatek a mladé tak čím dál víc láká podnikání. Podle průzkumu Universum mezi studenty v 35 
zemích světa chce svůj vlastní byznys rozjet už téměř každý 10. student. Láká je také podpora speciálních 
center, která se na rozvoj takzvaných startupů zaměřují.  
 
Pavel CYPRICH, redaktor 
-------------------- 
Ztratit se ve městě, nebo třeba jen doma někam založit klíče. Spíš nepříjemnost. Pro zrakově postižené to 
ale může být zásadní problém. Pomoci jim teď může jednoduchá aplikace pro chytrý telefon.  
 
Tomáš STANÍK, výkonný ředitel, Remote Assistant 
-------------------- 
Je tam jedno tlačítko, které stlačí a spojí je to buď s kamarádem, nebo s asistenční službou.  
 
Pavel CYPRICH, redaktor 
-------------------- 
Tomáš s kolegy mohli projekt rozjet hlavně díky podpoře Centra pro začínající firmy. Takových v Česku 
funguje už více než 15. Vstupenkou je životaschopný byznysplán a dobrý produkt. Odměnou 
několikaměsíční podpora, a to nejen finanční. 
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Iva KUBANKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Do prostějovského Národního domu se konečně dostanou vozíčkáři. Radní totiž schválili pořízené nové 

plošiny, která tělesně postižené lidi dovnitř této významné secesní památky dopraví. Národní dům se tak 

přiřadí ke kulturním objektům i některým úřadům, které už jsou ve městě bez bariér. 

 

Eva KNAJBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Národní dům v Prostějově. Do více než sto let staré secesní památky, ve které sídlí městské divadlo, 

stránka č. 1953745-204



můžou vozíčkáři jen na vlastní nebezpečí. Plošina, která jim má usnadnit vjezd do budovy, totiž nefunguje 

tak, jak by měla. 

 

Jana MARŠÁLKOVÁ, ředitelka Městského divadla Prostějov 

-------------------- 

Největší problém byl asi v tom, jak ta plošina se zasekávala v zatáčce. Když se tam zasekla, museli přijet 

dokonce hasiči, aby vyprostili toho diváka na vozíčku. 

 

Eva KNAJBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Město teď proto pořídí plošinu zbrusu novou. 

 

Jana GÁBOROVÁ, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějova 

-------------------- 

Odbor rozvoje a investic nyní připraví výběrové řízení a velice rychle, bezodkladně chceme tady tuto situaci 

řešit. 

 

Milan LANGER, předseda spolku Trend vozíčkářů Olomouc 

-------------------- 

Určitě je to chvályhodná aktivita, protože je to krásná budova a i vozíčkáři mají právo nejenom se podívat 

do budovy, ale samozřejmě také za kulturou. 

 

Eva KNAJBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Národní dům se tak zařadí po bok bezbariérových úřednických budov magistrátu, kina nebo knihovny. 

Jedním z posledních veřejně přístupných objektů v Prostějově, kam se vozíčkáři nedostanou, je muzeum. 

Vybudování výtahu tu brzdí spory o to, kde by měl stát. Mnohem lépe je na tom Olomouc. Město má už od 

roku 2001 projekt s názvem Bezbariérová Olomouc. V jeho rámci radnice každý rok investuje do 

odstraňování bariér ať už přímo v ulicích nebo v kulturních objektech a na úřadech statisíce korun. 

 

Michal FOLTA, tiskový mluvčí Magistrátu města Olomouce 

-------------------- 

Prakticky všechny odbory magistrátu jsou bezbariérově přístupné. 

 

Milan LANGER, předseda spolku Trend vozíčkářů Olomouc 

-------------------- 

Podle mě to chce zapálené lidi v místě, kteří dokážou přesvědčit vládní garnituru v tom městě, že to smysl 

má, že to není pro těch několik desítek vozíčkářů, ale že je to opravdu o přístupnosti toho města pro staré 
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lidi, pro maminky s kočárky. 

 

Eva KNAJBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Odstraňování bariér přitom často vázne na památkářích, kteří nechtějí stavbu výtahů či plošin v některých 

objektech povolit. To je případ třeba radnice v Jeseníku. Její vedení tak muselo nejdůležitější odbory 

přesunout do přízemí tak, aby se sem vozíčkáři dostali. Eva Knajblová, Česká televize. 
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Helena DOHNALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Loni vznikl v celém Česku rekordní počet takzvaných společensky účelných míst. Práci díky dotacím našlo 

skoro třináct tisíc lidí se zdravotním postižením. Desítky z nich jsou i ze šluknovského výběžku. Podle 

odborníků je právě tam největší podíl lidí s handicapem. 

 

Jan BERÁNEK, redaktor 

-------------------- 

Cesta do práce. Pro pětadvacetiletého Mirka z Rumburku úplně nová věc. Jako nemluvně ho našli v 

popelnici, pak si prošel spoustu ústavů. Navíc je invalidní, má výpadky vědomí. Teď začal dělat v malém 

pivovaru. Plní lahve a obsluhuje. Krásná Lípa je sice centrum Českého Švýcarska. Navzdory turismu tu ale 

hledá práci každý pátý. A podobné je to i ve zbytku Šluknovského výběžku. 

 

Monika LAMPOVÁ, ředitelka agentury pečující o postižené 

-------------------- 

Ve Šluknovském výběžku historicky bylo uklizeno spoustu lidí s handicapem, aby se na ně nemuseli dívat 

lidi ve velkých městech. 

 

Miroslav CINEK, číšník 

-------------------- 

A řeknou mi: Máte důchod? Já říkám, ano, beru, no. A jaký jste stupeň? Třetí. No, tak to bohužel nebereme 

lidi, co jsou postižený. My bereme jenom ty normální lidi. 

 

Jan BERÁNEK, redaktor 

-------------------- 

Pivovar v Krásné Lípě se otevřel vloni. Z dvanácti zaměstnanců má nějaký handicap polovina. 
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Jindřiška BEZKOVÁ, vrchní 

-------------------- 

Jsem přišla jako úplnej nováček, tak na mě spíš koukali tak jako divně, že chci dělat za barem s jednou 

rukou. 

 

Jan BERÁNEK, redaktor 

-------------------- 

Firmy dostávají na zaměstnání postižených dotace. Řádově pár tisíc korun měsíčně. Ale je to jen bonus, 

říká majitel pivovaru. 

 

Jan SRB, jednatel, Křinický pivovar, Krásná Lípa 

-------------------- 

Teď právě v únoru skončila ta půlroční dotace, takže teď už normálně. 

 

Monika LAMPOVÁ, ředitelka agentury pečující o postižené 

-------------------- 

Ten člověk, který opravdu se zapracuje, pracuje kvalitně, tak u něho je reálné, že pak pracuje za běžných 

podmínek i bez té dotace. 

 

Jan BERÁNEK, redaktor 

-------------------- 

Situace postižených se zlepšuje jen pomalu, říkají odborníci. I proto, že na dva invalidy připadají tři 

nezaměstnaní a zdraví. Jan Beránek, Česká televize, Krásná Lípa. 
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Pracovní úrazy a úmrtí 

Michala HERGETOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

V Česku chodí do zaměstnání zhruba 5 milionů lidí. Není ale moc důvodů cítit se tam v bezpečí. Jak 

ukázala předběžná čísla Státního úřadu inspekce práce, téměř 40 tisíc lidí totiž loni přišlo při výkonu 

povolání k úrazu. Nejčastěji šlo o pády ze schodů, přimáčknutí břemeny, nebo smrtelná zranění ve 

firemních autech, víc než stovka úrazů byla smrtelná. 

 

redaktorka 

-------------------- 
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Vteřina nepozornosti a následky na celý život. To je případ montéra Leoše Páleníčka, který při stavbě haly 

v Ostravě spadl ze žebříku. Ne vlastní vinou tak skončil na invalidním vozíku.  

 

Leoš PÁLENÍČEK 

-------------------- 

Tlačil nás termín, protože byla platba asi 8 tisíc korun za hodinu jeřábu.  

 

redaktorka 

-------------------- 

Právě pády patří mezi nejčastější pracovní úrazy. Nejvíce se jim vystavují zaměstnanci ve stavebnictví. 

Mezi rizikové profese patří i práce v dolech, nebo v automobilkách. Zaměstnanec má ze zákona povinnost 

svému nadřízenému pracovní úraz hned nahlásit. Stejně tak musí oznámit nehodu někoho jiného. 

 

Aleš TERŠ, specialista na pracovní právo, PwC Legal 

-------------------- 

Pracovní úraz se jedná od té chvíle, kdy zaměstnanec vstoupí do objektu zaměstnavatele.  

 

redaktorka 

-------------------- 

Ve vážnějších případech má nárok i na odškodnění. Pokud se na finančním vyrovnání strany nedohodnou, 

určí ho soud. Podle nového občanského zákoníku je částka zcela na jeho rozhodnutí. Jednotlivě se bude 

posuzovat i to, kdy je úraz skutečně pracovní. 

 

Aleš TERŠ, specialista na pracovní právo, PwC Legal 

-------------------- 

Podle indikatury, pokud na vás bude křičet vás šéf a vy z toho budete mít infarkt, tak se nejedná o pracovní 

úraz, ale znovu bysme museli posoudit individuální případ. 

 

redaktorka 

-------------------- 

Pracovní úrazy potkávají zaměstnance napříč republikou. V loňském roce ale byli nejméně opatrní 

obyvatelé Jihomoravského kraje. Při výkonu povolání se jich tam zranily 4 tisíce. Nejbezpečnější pracoviště 

jsou naopak na Karlovarsku.  

 

Michala HERGETOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

A teď ještě telefonujeme odborníkovi na pracovní úrazy z Bureau Veritas, Milanu Pavelčíkovi. Hezký večer.  
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Milan PAVELČÍK, odborník na pracovní úrazy, Bureau Veritas 

-------------------- 

Dobrý večer vám i divákům ČT24. 

 

Michala HERGETOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Jak se vyvíjí počet pracovních úrazů u nás? Závisí to nějak na tom, jak se firmám, tedy i ekonomice daří? 

 

Milan PAVELČÍK, odborník na pracovní úrazy, Bureau Veritas 

-------------------- 

Ano, vývoj pracovní úrazovosti by mohl být mnohem příznivější, pokud by si firmy dostatečně uvědomovaly 

hrozící rizika. V minulosti z nedostatečného zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V období 

ekonomické stagnace nebo nestability, ale dávají přednost okamžité úspoře nákladů. Riziko plyne z výše 

pokut při pochybení, zejména při zjištění kontrolními orgány Státního odborného dozoru, ale samozřejmě 

především při rizikové, nebo riziko vyplývá z vysoké úrazovosti na pracovišti, nebo dokonce poškození 

zdraví s trvalým následky. Tímto rizikem může být i ztráta dobrého jména firmy. 

 

Michala HERGETOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Jak je to s posuzováním toho, jestli jde nebo nejde o pracovní úraz, popřípadě, jestli ten úraz nebyl 

fingovaný? Na čem to záleží a jak třeba dlouho trvá v případě soudu, než rozhodne?  

 

Milan PAVELČÍK, odborník na pracovní úrazy, Bureau Veritas 

-------------------- 

Náš právní řád ukládá zaměstnavateli, aby důkladně vyšetřil všechny okolnosti, které předcházely úrazu 

zaměstnance a rozhodl, zda úraz je úrazem pracovním, nebo nepracovním. Toto určení záleží především 

na to, zda zaměstnanec konal v době úrazu nějakou činnost, která má, že je přímo jeho pracovní 

povinností, anebo je to činnost přímo související s pracovními povinnostmi. Pokud zaměstnavatel 

vyhodnotí, že úraz je nepracovní, má zaměstnanec právo se bránit a může u soudu požadovat změnu 

tohoto verdiktu zaměstnavatele. Tyto soudní pře trvají podle toho, jak jsou dostatečné důkazy. Ale v řádu 

měsíců se většinou ukončí. 

 

Michala HERGETOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

A ještě od úrazu k nemocím z povolání. Jak je to s nimi u nás? Předpokládám, že i tady není vždy 

jednoduché určit, jestli skutečně jde o nemoc způsobenou zaměstnáním.  

 

Milan PAVELČÍK, odborník na pracovní úrazy, Bureau Veritas 
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-------------------- 

Z povolání jsou opravdu ze složitou agendou a seznam nemocí, které mohou být uznány za nemoc z 

povolání, se pořád doplňuje. Stává se, že nemoc z povolání se vyvíjí delší dobu, jo v průběhu práce 

zaměstnance u různých zaměstnavatelů, ale projeví se u toho posledního a ten potom se brání tomu, aby 

vypláce odškodné zaměstnanci za, za trvalé poškození zdraví a potom probíhají různá měření škodlivých 

vlivů a pře. Tomu by se dalo jednoduše předejít tím, že ten zaměstnanec bude odeslán na vstupní 

lékařskou prohlídku, což teda je, ale ta vstupní lékařská prohlídka musí být provedena dostatečně a velmi 

věrohodné, takže požadovat po zaměstnanci například výstupní lékařskou prohlídku od jeho 

předcházejícího zaměstnavatele, protože výstupní lékařská prohlídka je, je možnost tuto prohlídku provést 

a tam by se měly projevit právě ty rizikové jevy, které zanechaly na zdraví zaměstnance nějaké, nějaké 

dopady.  

 

Michala HERGETOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Milan Pavelčík, Milan Pavelčík vysvětlil, proč jsou tak důležité vstupné prohlídky při změně zaměstnání. 

Díky.  

 

Milan PAVELČÍK, odborník na pracovní úrazy, Bureau Veritas 

-------------------- 

Na shledanou. Dobrou noc. 
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Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Tak k tomu, na co se ptal ale tady u nás ve vysílání v Hyde Parku, ono posuzování, sice uspěl se svojí 
námitkou, nicméně ten princip byl takový, že posudkový lékař či lékařka rozhodl, aniž by toho člověka 
viděli? To je normální a zůstane to tak? 
 
Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 
-------------------- 
Já to za normální nepovažuji, nicméně tak, jak je to teďka nastaveno, tak se to velice často děje a musím 
říct, že zase jsme otevřeli další obrovský problém na resortu ministra, ministerstva práce a sociálních věcí, 
a to je posuzování zdravotního stavu. Lidi se zdravotním postižením, to je problém dlouhodobý, část toho 
problému je, že posudkových lékařů je velice málo a ty, které máme nebo ti, které máme, jsou většinou už v 
důchodovém věku, že se nedaří získávat nové posudkové lékaře a. 
 
Daniel TAKÁČ, moderátor 
-------------------- 
Takže se to dělá od stolu, aniž byste se na člověka podívali, se tam dá razítko a on přijde na 4 měsíce o 
peníze? 
 
Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 
-------------------- 
I to, i to se děje, nicméně zase jsme tady první měsíc a musíme napravovat ty chyby, takže budeme 
potřebovat čas. 
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Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Desítky handicapovaných tanečníků z celé republiky zaplnily brněnské divadlo Barka. Sešli se tam na třetím 

ročníku festivalu Tanec a handicap, který si klade za cíl dokázat široké veřejnosti, že i s těžkým tělesným 

postižením se dá tančit. 

 

Jakub ŠČURKEVIČ, redaktor 

-------------------- 

Desítky handicapovaných i zdravých tanečníků vedle sebe na jednom pódiu, v tom je třídenní brněnský 

festival Tanec a handicap v Česku zcela jedinečný. Tématem společného vystoupení byla tentokrát 

geometrie. Na vrchol taneční sezóny se připravoval i Michal Drlík, člen vůbec nejpočetnějšího souboru A 

proč ne? z Brna. Tanci se věnuje už pět let. 

 

Michal DRLÍK, tanečník, A proč ne? 

-------------------- 

Kdo má pohyb, tak je celkem jedno, jestli je chodící nebo na vozíku. Prostě dá se na tom hejbat úplně s 

přehledem. Já třeba i můžu používat ty světla, takže prostě jako můžu třeba i nějaký efekty k tomu přidávat. 

 

Jakub ŠČURKEVIČ, redaktor 

-------------------- 

Michal na pódiu vystupoval spolu s dalšími šestnácti tanečníky. Choreografii trénovali asi pět měsíců. Téma 

geometrie pojali jako objevování tajemství vesmíru. 

 

Jana MALIVÁNKOVÁ, choreografka, A proč ne? 

-------------------- 

Začínáme tak, že nejdřív vymyslíme choreografii zvlášť pro vozíky, zvlášť pro chodící tanečníky a pak to 

dáváme dohromady vlastně na těch zkouškách. 

 

Jakub ŠČURKEVIČ, redaktor 

-------------------- 

Společného vystoupení se letos zúčastnilo pět souborů a u všech je vidět, že si na svých choreografiích 

dávají čím dál víc záležet. 

 

Jitka SEMOTAMOVÁ, organizátorka festivalu Tanec a handicap 
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-------------------- 

Soubory vlastně od prvního ročníku udělaly strašně velkej postup, jakoby zvolením tématu, zpracováním 

pohybů, zvolením choreografie, práce se světlem, práce s hudbou. 

 

Jakub ŠČURKEVIČ, redaktor 

-------------------- 

Zlepšení všech souborů ocenili i diváci. Vyprodaným divadlem Barka se po každém asi desetiminutovém 

vystoupení rozléhal bouřlivý potlesk. Jakub Ščurkevič, Česku televize, Brno. 

 

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

A z dnešních Událostí v regionech je to všechno. Od zítřka je pro vás budeme vysílat zase na Jedničce z 

Prahy, Brna a Ostravy. Hezký zbytek neděle. 
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Helena DOHNALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

O tom, že módní mola nemusejí patřit jenom štíhlým modelkám, se mohli přesvědčit návštěvníci 

charitativního večera v Rychnově nad Kněžnou. V tamním společenském centru se totiž modely stali lidé s 

handicapem - vozíčkáři. Výtěžek z akce už druhým rokem směřoval k lidem postiženým ochabováním 

svalstva - svalovou dystrofií.  

 

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 

-------------------- 

Elegance bez bariér, neboli vozíčkáři na módním molu. Nápad dvou kamarádek. Sociální pracovnice 

Michaly Jiráskové a učitelky Veroniky Vavrečkové. 

 

Veronika VAVREČKOVÁ, pořadatelka akce 

-------------------- 

Pro tenhle nápad jsme se rozhodly minulý rok, protože učím na gymnáziu a učila jsem studenta, který má 

svalovou dystrofii. 

 

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 

-------------------- 

Protože se první ročník vydařil, dívky se rozhodly v projektu pokračovat a vozíčkáři jim v tom rádi pomáhají. 

 

Kateřina JIRSOVÁ, invalidní modelka 
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-------------------- 

Mně se tahle akce strašně líbí už jenom tou myšlenkou nejenom užít si báječný večer, ale někomu pomoct. 

 

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 

-------------------- 

Tohle je 17letý Adam Peška z obce Rohovládová Bělá na Pardubicku. Právě jemu tentokrát pořadatelé 

výtěžek z módní přehlídky věnovali. Celkem se pro Adama, studenta královéhradeckého gymnázia podařilo 

vybrat téměř 150 tisíc korun. Pro rodinu chlapce, který je od 8 let kvůli ochabování svalstva na invalidním 

vozíku, je to veliká pomoc.  

 

Adam PEŠKA 

-------------------- 

Bylo to dobrý, líbilo se mi to a byl jsem překvapenej z toho. 

 

Ivana PEŠKOVÁ, matka Adama 

-------------------- 

Už kvůli tomu, že jsme úplně z jiný části, že nejsme z Rychnova, takže nás ta částka v podstatě zaskočila. 

 

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor 

-------------------- 

Peškovi peníze použijí na nákup vitamínů a potravinových doplňků, na Adamovo studium, ale i na to, aby 

se Adam mohl věnovat své oblíbené hře - boče. Přemysl Šrámek, Česká televize, východní Čechy. 
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Helena DOHNALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Průvodci po celém světě slaví svůj mezinárodní den a jak jinak, než svou prací. V České republice provází 

ve velkých městech zadarmo nebo za symbolickou cenu zájemce o městskou historii. V Brně už 11. rok 

mohli lidé navštívit komentované prohlídky historického centra, secesních památek, nebo 

funkcionalistických budov.  

 

Michal CAGALA, redaktor 

-------------------- 

67letá Ivana Augustová provází turisty už 24 let. Po celé Evropě. Dnes bývalá ředitelka mateřské školy 

ukázala lidem zákoutí brněnské historie.  

 

Ivana AUGUSTOVÁ, průvodkyně 
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-------------------- 

Je to taková nádherná zábava, koníček úžasnej, prostě miluju to. Moje destinace nejoblíbenější je Polsko, 

Krakov.  

 

Michal CAGALA, redaktor 

-------------------- 

Ivanu Augustovou a její kolegy v Brně po památkách následovalo jen dnes přes 400 lidí. Na celý víkend 

organizátoři počítají se 700 zájemců. Nabídli jim 14 prohlídkových okruhů. Mezi nimi i speciální okruhy pro 

děti a pro nevidomé. Jedna z prohlídkových tras zavedla zájemce o brněnskou historii třeba taky ke 

kapucínské hrobce. 

 

Eliška HAVLÍČKOVÁ 

-------------------- 

Máme objednané dva, nová radnice a Červený kostel, protože ten není veřejně přístupný. 

 

Petr RŮŽIČKA 

-------------------- 

My jsme se tady šli podívat i vlastně se sestřenicí, která dojela z Ostravy, takže jsme to využili. 

 

Marina SEDLÁČKOVÁ, asociace průvodců České republiky 

-------------------- 

Je to spojeno se založením Světové federace asociací průvodců v roce 1985 a tenkrát vzešel vlastně tento 

nápad, kdy průvodci oslaví tento svátek jakoby prací.  

 

Michal CAGALA, redaktor 

-------------------- 

Podobně provázeli průvodci celý den i v dalších městech, v Praze, Hradci Králové, Pardubicích nebo Plzni. 

Svátek dnes oslavilo na 700 z nich registrovaných v oficiální asociaci. Dalších neregistrovaných průvodců 

jsou ale v České republice tisíce. Michal Cagala, Česká televize, Brno. 
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 Zasedání Rady 18 / poř.č.: 31 
Identifikátor: 0907(2014) Dne: 30. - 01. října 2014 
zpracoval: NEJEDLÝ Václav 

Věc: 
CET 21 spol.s r.o.; Monitoring vysílání z hlediska informování o příslušnících menšin a 
specifických skupin, NOVA, únor a březen 2014  

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady:  

Návrh na usnesení Rady: 
Rada se seznámila s analýzou pořadů programu NOVA z hlediska informování o 
příslušnících menšin a specifických skupin za období únor a březen 2014. 

Usnesení Rady: 
Rada se seznámila s analýzou pořadů programu NOVA z hlediska informování o 
příslušnících menšin a specifických skupin za období únor a březen 2014. 

13-0-0 

Přílohy: 
Dokument (text materiálu, 19.9.2014, analýza); Dokument (ostatní, 24.9.2014, příloha - úplné 
přepisy);  

Lustrum: 
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Provozovatel: CET 21 spol. s r.o. 
 
Program: NOVA 
 
Předmět analýzy: Monitoring vysílání se zaměřením na ztvárnění menšin a 
specifických skupin za období únor a březen 2014 
 
 
Cílem monitoringu bylo zjistit, jakým způsobem provozovatel ve svých 
zpravodajských a publicistických pořadech informuje o menšinách a specifických 
skupinách občanů, zda se nedopouští nežádoucí stereotypizace, která vychází 
z předsudků o chování a životě menšin a specifických skupin. Analýza se zaměřila 
na to, jak jsou příslušníci menšin a specifických skupin označováni, jakým způsobem 
jsou ztvárňováni, ve spojitosti s jakými tématy je o nich informováno a zda jsou jejich 
zástupci zváni do vysílání jako odborníci či hosté.  
 
Monitoring zohlednil informování o etnických a národnostních menšinách, o 
příslušnících náboženských menšin, o osobách se zdravotním postižením, o 
seniorech, o sexuálních menšinách a rovněž vzal v úvahu genderová hlediska.  
 
 
Úvod: 
 

Stereotypem se zpravidla rozumí zjednodušené a často předjímavě hodnotící názory 
na chování, názory či zájmy některých skupin či jednotlivců. Stereotypy jsou 
přirozenou součástí procesu vnímání okolního světa, vycházejí ze zkušeností, 
abstrahovaných do archetypálních předpokladů. Ovšem právě pro svou 
zjednodušující povahu mohou být nebezpečné, často obsahují sexistické, rasové, 
etnické nebo jinak podmíněné předsudky, které jsou natolik zažité a všeobecně 
přijímané, že se stávají součástí konkrétní kultury, jakož i konkrétní společenské 
praxe. Právě v souvislosti se zjednodušeným přístupem k jednotlivcům a skupinám 
mohou vyvolávat negativní reakce na odlišné jedince či skupiny, a to i bez 
konkrétního důvodu, což může přispívat ke společenskému vyloučení některých lidí.  

Pro stereotypy je typické, že jsou vysoce odolné proti změně a hrají významnou 
úlohu při formování postojů členů dané společnosti k ostatním lidem, skupinám, 
národům či společnostem. Stereotypy se vyskytují a vytvářejí v nejrůznějších 
sociálních prostředích, ale mimořádná role se při jejich posilování a potvrzování 
přisuzuje masovým médiím. Masová média ve svých produktech operují existujícími 
stereotypy, ať již jde o stereotyp rodových rolí ženy a muže, o stereotypy etnických 
menšin, stereotypy stárnutí, stereotypy historie apod. Vzhledem k tomu, jak 
významně se na posilování stereotypů podílejí, je zvláště důležité všímat si toho, 
které stereotypy se v médiích projevují a jak. (J. Jirák) 

Pokud televizní publikum nemá vlastní zkušenost s nějakou menšinou, je velmi 
pravděpodobné, že bude považovat za „realitu“ to, jak mu tuto menšinu budou 
prezentovat média. Obzvláště tehdy, když je působení některých stereotypů 
dlouhodobé a významově prakticky neměnné, stává se v podvědomí konzumenta 
„virtuální realita“ „realitou skutečnou“. Hrozí tedy docházet, často pouze vinou 

stránka č. 23745-216



2 
 

neschopnosti nebo nezájmu tvůrců televizního vysílání, ke stereotypizaci rozličných 
skupin a vzniku předsudečných stereotypů. Jelikož jsou velká média v moderním 
světě obecně hlavním zdrojem představ o okolním světě a zároveň jsou po všech 
stránkách a ve všech směrech provázána s většinovými proudy ve společnosti, 
nabízejí především tzv. většinové stereotypy, tj. stereotypy rozhodujících vrstev a 
převažujících hodnot ve společnosti. 

 
Analýza: 
 
Předmětem byly pořady nebo části pořadů Televizní noviny a Střepiny, které se 
nějakým způsobem dotýkaly problematiky menšin nebo specifických skupin 
občanů v kontextu tuzemské reality. 
 
Monitorované období (dva kalendářní měsíce) obnáší 59 vydání pořadu 
Televizní noviny a 9 vydání pořadu Střepiny tj. více než 40 hodin, přesně 2425 
minut vysílání. 
 
Zahrnuty jsou informace týkající se tuzemského dění. Zahraniční zpravodajství se ve 
sledovaném období soustředilo zejména na informování o situaci na Ukrajině. Pro 
účely této analýzy nejsou zprávy ze zahraničí, co se týká způsobu informování, 
vytěžitelné, z hlediska obsahu jde většinou o nejrůznější kuriozity a těžko zařaditelné 
zajímavosti. Jejich případné začlenění by hrozilo statistiku spíše zkreslit, než 
obohatit.  

 
 

Přehled mediálního obsahu relevantního k danému tématu  
 
Rozděleno podle pořadů. Jde pouze o citace inkriminovaných míst vysílání – tedy 
citace částí pořadů, reportáží nebo zpravodajských příspěvků, kde je tematika 
bezprostředně zmíněna. Kompletní přepisy všech těchto pořadů, reportáží a 
zpravodajských příspěvků jsou k dispozici v PŘÍLOZE. 

 
 
Střepiny: 
 
V rámci reportáže v pořadu Střepiny ze dne 2. 2. o podvodnících je okrajově 
vzpomenut případ Břeclav- chlapec, který lhal o údajném napadení Romy. 
 
Dne 9. 3. se reportáž v pořadu Střepiny věnuje nálezu pokladu na Praze 12. 
Pracovnice úřadu si při kontrole jedné stavby všimla, jak se ze stěny výkopu sypou 
stříbrné a zlaté mince. Poklad v hodnotě tří milionů sem možná zakopala židovská 
rodina, které pozemek patřil před druhou světovou válkou. 
 
Dne 30. 3. byla hostem pořadu Střepiny ministryně práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová Tominová. Tématem byl problém, že stovky osob s tělesným postižením v 
České republice zoufalstvím nevědí, kudy kam. Stát totiž některým z nich podle 
platného zákona seškrtává invalidní důchody nebo třeba příspěvky na péči o tisíce 
korun. 
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Televizní noviny: 
 
 
1.2. Chlapci se zrakovým postižením snížili příspěvek na péči, bojuje za svá práva, 
stejně jako další postižení, kterým byla částka snížena. 
 
3.2. Mezi těžce zraněnými lyžaři je i devětasedmdesátiletý muž, který neměl přilbu. 
Vyjel mimo sjezdovku a narazil do kamene.  
 
5.2. Rodina a přátelé se naposledy rozloučili s básníkem Hugo Pavlem. Lidé si ho 
pamatují hlavně jako postavu z knih jeho bratra, spisovatele Oty Pavla. Rodina byla 
židovského původu, a tak za 2. světové války skončili v koncentračním táboře. 
Naštěstí se všichni vrátili domů živí. 
 
7.2. Studenti třetího ročníku Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích 
vymysleli rehabilitační pomůcku, která by měla sloužit hlavně dětem s tělesným 
postižením. 
 
10.2. Ze znásilnění sedmatřicetileté ženy a pohlavního zneužívání třináctileté dívky 
obvinili policisté faráře římskokatolické církve v Havlíčkově Brodě.  
 
11.2. V rámci oprav zámků a dalších památek dochází také na bezbariérové úpravy.  
 
13.2. Jakub, chlapec se zrakovým postižením, bojuje za práva svá i dalších osob se 
zrakovým postižením. 
 
15.2. Úspory ve výši téměř 1,5 milionu korun a sbírku mincí odkázala olomoucké 
škole pro slabozraké děti seniorka, která nedávno zemřela v Praze a sama byla na 
jedno oko slepá. 
 
15.2. Děti ze židlochovické základní školy se rozhodly pomoci mladíkovi, který je 
kvůli mozkové obrně plně odkázaný na invalidní vozík.  
 
15.2. O tom, kam až mohou rodinu dohnat dluhy, vědí své sousedé starších manželů 
z Českých Budějovic. Ti bydlí v garáži s několika psy. 
 
22.2. Na bývalou textilní továrnu, ve které Oskar Šindler za druhé světové války 
zachránil před deportací do koncentračního tábora více než 1000 židovských 
dělníků, útočí ve velkém zloději kovů a dřeva. 
 
22.2. Potomci jednoho zapomenutého českého hrdiny si převzali v Maďarsku titul 
Spravedlivý mezi národy - Emanuel Zíma ukrýval za druhé světové války přímo za 
zády Němců 13 Židů. 
 
23.2. Žena před pětadvaceti lety přišla po zásahu dvaadvaceti tisíc voltů o levou ruku 
a na pravé jí zůstaly jen tři prsty, přesto začala úspěšně vyšívat. 
 
24.2. Nejdříve popíjel s důchodcem, později do něj vrazil nůž. Přesně tak se zachoval 
lupič v Kutné Hoře. Starého muže doprovázel domu a z ničeho nic zaútočil, sebral 
mu důchod a utekl. Důvěřivý senior může mluvit o štěstí. 
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25.2. Mladý chlapec-vozíčkář lhal, že byl znásilněn sanitářem v nemocnici. 
 
25.2. Neznámý mladík se vloupal do stánku s občerstvením a odnesl si celou 
pokladnu s tržbou. Vůbec mu nevadilo, že ho přitom vyrušil kolemjdoucí důchodce. 
Ještě se s ním dal do řeči.  
 
26.2. Dívky, které shodně tvrdily, že neznámý muž loni v říjnu srazil v chrudimském 
supermarketu osmiletou sestru jedné z nich, která je upoutaná na invalidní vozík, si 
všechno vymyslely. 
 
28.2. Havlíčkobrodský kněz Erik Tvrdoň v minulosti nelegálně prováděl exorcismus, 
neboli vymítání ďábla. Údajně ho u něj podstoupila také žena, která ho teď obvinila 
ze znásilnění. 
 
28.2. Dětem postiženým autismem pomáhá lezení po stěnách. 
 
3.3. Devatenáctiletý mladík obviněný z páteční surové vraždy důchodce v Tetčiněvsi 
na Litoměřicku skončil ve vazbě. 
 
4.3. Matka jednoho z mladých násilníků, kteří v ústavu napadli vychovatele, žije se 
zdravotně postiženým přítelem. 
 
5.3.  V reportáži přinášející recepty Ládi Hrušky je zmíněno i pečení šneků v Základní 
škole pro děti s postižením v Liberci. 
 
5.3. Pěvecké show Hlas Česko-Slovenska se zúčastnilo i duo slepých zpěváků, kteří 
dojali kouče i moderátory k slzám. 
 
7.3. Reportáž o psovi, který pomáhá osobám se zdravotním postižením v nemocnici 
s rehabilitací. 
 
7.3. Muž zavražděný v Brdíčkově ulici v pražských Stodůlkách, v domě, kde dřív 
bydlel i prezident Zeman, byl významný historik a dlouholetý pracovník Židovského 
muzea v Praze, Jiří Fiedler. 
 
9.3. Zlatý a stříbrný poklad odkryl v pondělí během stavebních prací bagrista v 
pražských Modřanech. Nejdříve se předpokládalo, že poklad zřejmě patřil židovské 
rodině. 
 
10.3. V reportáži o doživotně odsouzených v ČR jsou připomenuti Stodolovi, podle 
rozsudku zavraždili celkem 8 lidí, další 2 oběti pokus o vraždu přežili. Šlo hlavně o 
seniory, jejichž majetek chtěli získat. 
 
13.3. Na zámku v Českém Krumlově mají díky bezbariérovým úpravám přístup i 
osoby se zdravotním postižením. 
 
14.3. Herečka Jaroslava Hanušová, které kvůli cukrovce amputovali během půl roku 
obě nohy, se začíná po náročných operacích zotavovat, bude potřebovat finance na 
invalidní vozík. 
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14.3. Výstava voskových figurín znázorňuje skutečné lidi, kteří se odlišovali od 
ostatních kvůli nejrůznějším genetickým vadám, díky nimž vystupovali např. 
v cirkusech. 
 
14.3. Děti z Židlochovic sbírají pro chlapce s postižením víčka od PET lahví, aby 
mohl do lázní, na základě toho se neznámý dárce rozhodl mu zaplatit lázeňskou 
péči, díky které by mohl začít ovládat ruce. 
 
14.3. U příležitosti Světového dne spánku je zařazena reportáž o zajímavostech 
souvisejících s tématem, je zmíněno, že senioři zpravidla spí méně. 
 
18.3. Po dnešním rozsudku Ústavního soudu reálně hrozí, že stát přijde o státní 
zámek Opočno. Domáhá se ho dědička původních majitelů hraběnka Kristina 
Colloredo-Mansfeldová. Nacisté jim prý zabavili majetek kvůli židovskému původu. 
Hraběnka předložila výpis z almanachu židovské šlechty, kde jsou vedeni její předci. 
 
19.3. Společnost Endemos distribution v dopisech vyzývá seniory, aby zaplatili 
částku kolem 3,5 tisíce korun, straší je soudy a exekucí. 
 
19.3. Kněz Erik Tvrdoň, obviněný ze znásilnění, toho má na svědomí asi mnohem 
více. Policisté proto vyzývají další ženy a dívky, které by mohly mít stejné zkušenosti, 
aby se jim ozvaly. 
 
21.3. Devětapadesátiletému muži z Karlových Varů s těžkým postižením zraku tamní 
úřad práce výrazně snížil příspěvek na péči. Těmito penězi přitom Rudolf Čermák 
hradil pečovatelské služby. 
 
22.3. Charitativní koncert pro dívku s postižením pomůže její rodině s bezbariérovými 
úpravami domu. 
 
22.3. Čtyřletá Terezka z Teplic, postižená vzácnou genetickou vadou, takzvaným 
CDG syndromem, dostala speciální vozík za 70 tisíc korun. 
 
25.3. V 50. letech z Československa záhadně zmizela opona chránící posvátné 
svitky tóry, teď se vrátila zpátky díky odborníkům ze Židovského muzea v Praze.  
 
28.3. Sluchově postižený Tomáš hledá chlapce, který mu pomohl v těžké situaci na 
ulici. 
 
29.3. Staré paní z Nového Jičína z Domu s pečovatelskou službou ukradli invalidní 
vozík. 
 
31.3. Podle expremiéra Topolánka měl bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil už při 
sestavování stínové vlády před 11 lety udělat takzvaný coming out, tedy přihlásit se k 
tomu, že je homosexuál. Je připomenut starší Topolánkův výrok „Gustav Slamečka, 
když jde opravdu do tuhého, opravdu do tuhého, tak jako ministr, mám pocit, že 
uhne, jo? A to ten Fischer prostě je Žid, není to gay a ten uhne ještě dřív, jo? To 
znamená, to prostě nesouvisí s tím, že je gay. To souvisí s jeho charakterem.“ 
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Organizace bojující za práva homosexuálů Topolánkův nejnovější nekorektní výrok 
komentují velmi opatrně. 
 
31.3. Starou ženu okradla bývalá poštovní úřednice o byt, důchod i celoživotní 
úspory. 
 
 
 
Kvantitativní přehledy: 
 
 
 
 
 
 
Celkový počet reportáží týkajících se jednotlivých menšin: 
 
 
 

Romové 1

os.se zdrav.postiž. 21

církev 3

Židé 9

senioři 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

stránka č. 73745-221



7 
 

 
 
Počet příspěvků k jednotlivým menšinám dle vyznění reportáže ve vztahu 
k nim: 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

os.se

zdrav.postiž.

Židé senioři

neutrální

pozitivní

negativní

 
 
 
Tématika reportáží týkajících se nejčastěji zmiňovaných menšin: 
 
 
 

1) senioři 

0

1

2

3

4

senior jako oběť
kriminálního chování

úraz, zdravotní a
fyzický stav seniorů 

sociální problematika
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2) Židé 

0

1

2

3

4

5

kontext 2.sv.války

restituce

žid.památky

nekorektní výroky

kriminalita

 
 
 
 

3) Osoby se zdravotním postižením 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
objekty péče a charity

aktivně žijící a jednající

pomáhající

oběť trestného činu

sociální problematika

ostatní ‐ okrajové zmínky,
kuriozity

 
 
 
Drtivá většina zpravodajských příspěvků, v nichž dojde k identifikaci některé 
menšiny, ať už etnické, národnostní, náboženské, sexuální, věkové apod., se 
vyznačují zejména neutrálním zabarvením vzhledem k funkci dané menšiny jako 
konkrétní veličiny v reálném prostředí. Smyslem zpravodajských příspěvků není ani 
řešit problematiku dané menšiny, ani se nad ní jakkoli zamýšlet. Identifikace menšiny 
je téměř vždy jen součástí ilustrativního popisu určité situace, která slouží k lepšímu 
vykreslení popisované informace.  
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Osoby se zdravotním postižením 
 
Tito lidé jsou v naprosté většině případů součástí reportáží, v nichž je vyznění 
reportáže ve vztahu k nim čistě neutrální. Jedná se zejména o reportáže, které 
informují o různých formách pomoci osobám se zdravotním postižením, přes realizaci 
konkrétních nápadů, které pomáhají např. ulehčit pohyb občanům s tělesným 
postižením, přes různé charitativní akce, koncerty, sbírky apod. Smyslem těchto 
reportáží je de facto nastolit určitou protiváhu k většinově zařazovaným zprávám, 
které mají negativní vyznění ve vztahu k lidem a společnosti vůbec – jedná se 
zejména o zprávy o různých podvodech, korupci, válkách, kriminálních činech, 
sousedských sporech, katastrofách, nehodách apod. Informace o pomoci osobám se 
zdravotním postižením plní funkci změkčovací, ujišťují, že ve společnosti stále fungují 
i pozitivní impulsy a kladné vzorce chování. V neposlední řadě jde v těchto případech 
o vyvolávání emocí diváků. Nicméně neplatí, že by osoby se zdravotním postižením 
byly líčeny výhradně jako oběti, pasivně přijímající pomoc. Naopak v řadě reportáží je 
vyzdvižena aktivita samotných lidí se zdravotním postižením, jednak v případech, kdy 
bojují za svá práva (např. kvůli neoprávněně odebraným či sníženým finančním 
příspěvkům), nebo se sami navzdory svému postižení snaží zařadit do 
plnohodnotného života. Situace tedy není taková, že bylo možno považovat 
zpravodajství Novy za předsudečně stereotypní ve smyslu líčení osob se zdravotním 
postižením jako méněcenné skupiny občanů, odkázané na milosrdenství společnosti. 
Naopak se autoři příspěvků staví do pozice těch, kteří „fandí“ těmto lidem, jejich 
snaze o aktivní život a boji proti byrokratickým pomýlením, která jim komplikují život.  
Co se týká výrazových prostředků, jsou osoby se zdravotním postižením téměř 
výhradně označovány jako „tělesně“, příp. „zdravotně postižení“, nebo pouze 
jednoslovně jako „postižení“. Tato terminologie není v souladu s doporučeními 
Národní rady osob se zdravotním postižením. 
 
Senioři 
 
Prakticky totéž, co bylo řečeno výše, platí i o další několikrát identifikované menšině, 
kterou jsou senioři. Ti jsou zmíněni v nohem menším počtu než na programu Prima, 
neboť program NOVA nemá pořad zaměřený speciálně na kriminální zprávy. I zde 
jsou totiž senioři zmiňováni zejména jako oběť trestných činů. Nelze z toho ovšem 
vyvozovat, že by docházelo ke stereotypizaci – příspěvků je velmi málo a jedná se o 
informování, v němž hraje často věk aktéra značnou roli, např. v případech, kdy 
podvodníci chtějí zneužít zvýšené důvěřivosti některých seniorů a snaží se z nich 
různým způsobem lákat peníze. Tyto příspěvky mívají formu jakéhosi nepřímého (a 
někdy i přímého) varování a jejich zařazení do zpravodajství nelze dost dobře 
zpochybnit. Nelze z nich také vyvozovat žádné závěry vzhledem k problematice 
předsudečné stereotypizace, neboť úloha seniorů v těchto případech není nikterak 
zobecňována a není ani řečeno, ani nijak naznačováno, že by lidé v seniorském věku 
byli jakkoli obecně méně kvalitní, než ostatní populace. Že je jejich specifikem např. 
menší fyzická zdatnost a z toho plynoucí snížená schopnost obrany proti násilníkům, 
je faktem, který je ve zpravodajství pouze logicky akceptován. 
 
Další skupiny 
 
Ve zpravodajství Novy se v monitorovaném období prakticky nevyskytují informace, 
v nichž by proběhla identifikace národností nebo etnické menšiny, či některé 
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specifické skupiny. Výjimky jsou zcela zanedbatelné a nebylo v jejich případě 
shledáno nic, co by avizovalo možné problematické momenty z hlediska zákona o 
vysílání. 
 
Specifické jsou zmínky týkající se židovského elementu – je spíše zajímavé, než 
z hlediska zákona jakkoli znepokojující, že i v současné době se drtivá většina 
informací, týkajících se Židů, vztahuje k tematice 2. světové války. Ve všech 
případech se jedná o stručné, bulvarizující informace, mající nádech různých kuriozit 
(nález údajného pokladu z války, nalezeného na zahradě, patřící dříve židovské 
rodině apod.). 
 
Rovněž tak nemají ve vztahu k tomuto monitoringu relevantní výpovědní hodnotu z 
hlediska přístupu ke genderové vyváženosti zpravodajské příspěvky, obsahující např. 
výroky politiků typu „zasadím se o větší rovnoprávnost“, zařazených do některé 
reportáže týkající se zpravidla obecně politických témat. Mimochodem v tomto směru 
program NOVA nepřinesl žádný materiál, z něhož by bylo možno učinit seriózní 
závěry. Otázka rovnoprávnosti pohlaví není pro zpravodajství ani publicistiku zjevně 
zajímavým tématem a hodnotit např. účast odborníků ženského pohlaví ve 
zpravodajském studiu není možné, neboť žádní odborníci prakticky nejsou zváni. 
 
Zdánlivě nejvíce jednostranné je informování o tématech, týkajících se katolické 
církve. Pomineme-li občasné obecné proklamace politiků týkající se církevních 
restitucí, které k vyznění obrazu menšiny věřících nemají v této podobě žádný vztah, 
byly zařazeny pouze tři informace, které všechny vyznívají negativně. Není však 
možné vyvodit z této skutečnosti žádný relevantní závěr, neboť se jedná o 
nedostatečný rozsah časový i tematický, a není možno usuzovat na dlouhodobou 
zaujatost provozovatele proti církvi, resp. věřícím. Ve všech třech zaznamenaných 
reportážích je totiž reflektován jediný případ kněze, který se měl dopustit znásilnění a 
také měl neoprávněně provádět vyhánění ďábla. Navíc by se v případě, pokud by se 
prokázalo, že NOVA dlouhodobě referuje o katolické církvi pouze nebo zejména 
v souvislosti s podobnými skandály kněží, nedalo mluvit o zaujatosti proti věřícím, ale 
spíše proti konkrétní církvi jako organizaci, i když věřící příslušní k dané církvi a jejich 
obraz ve společnosti je reportážemi tohoto typu v druhém plánu rovněž poškozován. 
Není možno pominout fakt, že v tomto konkrétním případě bylo opakovaně 
zmiňováno zaměstnání dotyčného, ačkoli v případě většiny jiných povolání není 
v případě spáchání trestného činu tato informace zřejmě zajímavá (např. instalatér). 
 
Do kvantitativních výstupů nejsou započítány příspěvky, v nichž je kterákoli menšina 
či specifická skupina zmíněna jen jako součást jakéhokoli politického prohlášení či 
proklamace (tedy momenty, kdy politici v obecné rovině operují s pojmy jako 
důchodová reforma apod.). 
 
 
Shrnutí: 
 
 
Celkem bylo v monitorovaném období zaznamenáno v pořadech Televizní 
noviny a Střepiny 1584 zpravodajských příspěvků. Pokud v nich došlo 
k identifikaci menšiny, měla tato skutečnost spíše okrajový charakter a 
minimální výpovědní hodnotu, zejména ve vztahu k případnému vytváření 
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možného stereotypního obrazu dané menšiny ve veřejnosti. Přesto byl počet 
reportáží s identifikací menšiny naprosto minimální, jak plyne z následujícího grafu 
(reportáže týkající se Romů a věřících nebyly zařazeny, neboť početně nedosahují 
množství grafem zaznamenatelného): 
 
 

os.se zdrav.postiž.

senioři

Židé

ostatní příspěvky

 
Ve vysílání Novy dochází k takříkajíc běžným projevům stereotypizace, jaká je 
obvyklá ve všech médiích a v celospolečenském diskursu vůbec. O osobách se 
zdravotním postižením je často referováno v souvislosti s různými zdravotními 
pomůckami nebo charitativními akcemi apod. Jsou definovány zjednodušujícími a 
nepřesnými výrazy. O seniorech často jako o obětích kriminálního chování. Nicméně 
je patrná snaha nepodléhat těmto předsudečným modelům a zobrazovat dané 
menšiny i v jiných souvislostech, aby bylo zřejmé jejich nevyčleňované postavení 
v množině aktérů zpravodajských příspěvků. Stereotypizace zůstává zachována 
v míře obvyklé a do značné míry přirozené v rámci tuzemské reality. Je nutné na tuto 
skutečnost upozornit, ale zároveň je nutné konstatovat, že z hlediska zákona o 
vysílání nedošlo k zjištění takového výskytu předsudečné stereotypizace vzhledem 
ke kterékoli menšině, aby bylo možno uvažovat o případném porušení zákona o 
vysílání.  
 
 
Závěr: 
 
Navrhujeme přijmout usnesení, že se Rada seznámila s analýzou pořadů 
programu NOVA z hlediska informování o příslušnících menšin a specifických 
skupin za období únor a březen 2014. 
 
 
Zpracoval: V Nejedlý, 17.9.2014 
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Michaela NOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Jsou to 4 roky, co celé Česko žilo příběhem jedné rodiny. V domečku ve Strašicích se týdny nedalo být. 

Nevysvětlitelně hořely zásuvky a dokonce mokré ručníky. K těm nejzáhadnějším jevům, které ale veřejnost 

nejvíc zajímaly, se nakonec přiznal dvanáctiletý syn. Výmysly, které pořádně zamávaly veřejností i médii, 

teď v reportáži. 

 

Jiří MRAČEK, majitel domu /listopad 2009/ 

-------------------- 

V neděli jsme hořeli 48 krát, v pondělí 68 krát. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Byla to záhada roku 2009. Všichni začali věřit tomu, že v obci Strašice asi straší. Odpojený dům od elektřiny 

rodiny Mračkových se choval jako mikrovlnka. Nejdřív hořely zásuvky. Když neznámá síla začala rozbíjet 

sklo, podpalovat ručníky, igelitky i papíry, dům Mračkových se stal senzací. Sjíždějí se novináři, 

záhadologové i nejrůznější vymítači duchů. 

 

Michal KRATOCHVÍL, reportér TV Nova 

-------------------- 

Já, když si uvědomím, že před těmi 4 lety jsme tam s kolegou kameramanem trávili 48 hodin, měli jsme tam 

5 kamer, čekali jsme na každé šustnutí v tom domě, tak mi to s tím odstupem toho času přijde strašně 

komické. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Je to 4 roky. I teď, když se ve Strašicích zeptáte na dům, ve kterém hořely zásuvky, ihned vás nasměrují 

správně. Sice už to není téma číslo 1, ale lidé si stále pamatují. 
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Jiří HAHNER, starosta Strašic 

-------------------- 

Ať jsem navštívil jakýkoliv kout naší České republiky, tak vždycky se mě právě na tuhle tu kauzu lidé ptali. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Pro všechny příběh skončil ve chvíli, kdy se dvanáctiletý Jirka přiznal, že za rozbitá skla a zapálené ručníky 

i papír může on. Pro všechny to skončilo. 

 

obyvatel Strašic 

-------------------- 

To bylo v televizi právě, že prej to údajně měl dělat ten jeho kluk. 

 

obyvatel Strašic 

-------------------- 

To děti dělávaji, vždyť to znáte. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Díky klukovině se ale už nikdo nedozvěděl, že hoření elektřiny způsobil únik elektrické energie až z 10 

kilometrů vzdáleného železničního koridoru. Pro rodinu trauma dodnes. Mluvit nikdo nechce a není se 

čemu divit. 

 

osoba 

-------------------- 

Nebudu se o tom bavit už. Já jsem takhle spokojenej, že už je to dávno pryč jako. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Příběh Mračkových ale není jedinou a zdaleka největší hrou s veřejným míněním. Vlastně jsou jen hodně 

malou kapkou v moři. Byla to vlastně lež, která ublížila jen rodině samotné. 

 

údajně napadaný 

-------------------- 

Mě podkopl, pak jsem se svalil na zem, zavřel jsem se do kuličky, chránil jsem si hlavně hlavu a všichni 3 

mě začali kopat. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 
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-------------------- 

Případ jednoho, dnes už sedmnáctiletého kluka z Moravy ale není lží bez velkých obětí. Jeho tvář už 

neukážeme. Jeho lež sice nebyla klukovina, potrestán už je ale dost. Stovky lidí se na něj doteď zlobí. 

Celou republiku přesvědčil o tom, že ho napadla skupinka Romů a díky tomu přišel o ledvinu. Lidé mu věřili 

každé slovo. Uspořádali veřejnou sbírku, zpěvák Michal David zorganizoval benefiční koncert, dokonce se 

pořádaly pochody proti násilí. 

 

matka 

-------------------- 

Chtěla bych taky mít jistotu, že syn, až se zotaví z toho, co se stalo, že ho nenapadnou zase a nepřijde o 

druhou ledvinu. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Lež praskla. Policie, média a veřejnost byly v šoku. Žádní Romové, žádné napadení. Mladík se předváděl 

před partou kamarádů a jeho artistické kousky na zábradlí v 8. patře paneláku skončily pádem o patru níž. 

 

údajně napadený 

-------------------- 

Jako jsem viděl těch moc novinářů kolem sebe, už kolem toho byl moc velký vlastně tak hluk a už jsem 

nevěděl prostě, jak to mám zastavit, jako už jsem se prostě bál i to říct. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Příběh, který mladík původně vymyslel, aby to doma neschytal od mámy, vyvolal rasové nepokoje, při nichž 

do ulic vyšli radikálové. Největší trest nakonec schytala jeho máma, která synovi bezmezně věřila a vztek 

lidí a ostudu vzala raději na sebe. 

 

matka 

-------------------- 

Já si myslím, že všechno jsem zavinila já, ne syn. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

I tady byla síla médií a lidské solidarity mocná. Nachytat se ale nechává často i celá Amerika. Dva týdny pro 

ní bylo šokující zohavení obličeje osmadvacetileté Bethanny zprávou číslo 1. Ženě, které údajně neznámá 

agresorka chrstla na ulici do obličeje kyselinu, posílala peníze celá Amerika. 
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osoba, USA 

-------------------- 

Vzalo mě to za srdce. Nejen kvůli té ubohé ženě, ale i proto, že je někdo schopen něco takového udělat. 

 

Bethanny STORROVÁ 

-------------------- 

Jsem frustrovaná a pořád si říkám, proč právě já. Mám zlost, ale není na kom si ji vybít. Bylo by skvělé, 

kdyby se nám podařilo tu ženu chytit. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Bethanny nakonec sestavila i portrét vymyšlené útočnice. Pozvaná byla i do slavného pořadu Oprah 

Winfrey. Nachytala tak i mediálně nejmocnější ženu světa. Jsou ale lži, které sice nikomu neublížily, ale na 

druhou stranu nedaly spát milionům lidí po celém světě. Třeba jako tyhle záběry. Po shlédnutí videa, které 

mělo být pořízeno v roce 1947, byli všichni přesvědčeni - tohle je fakt pitva opravdového mimozemšťana. 

Pitva těla, které mělo údajně být vyproštěno z vraku létajícího talíře u amerického Roswellu. Jenže čím se 

film stával slavnějším, tím rostly i dohady, zda je skutečně pravý. Proti svědčil třeba fakt, že mimozemšťan 

má pouze třiceticentimetrovou ránu na noze, nebo hodiny na stěně. Podle nich trvala jedna z 

nejzásadnějších pitev v historii lidstva pouhých 150 minut. Možná smrtelnou ránu pak do celého příběhu 

zasadil telefon na stěně. Drobnost. Kroucená šňůra, která pod telefonem visí, se totiž v roce 1947 ještě 

nevyráběla. K podvodu se nakonec americký filmař přiznal. Videokazety ale šly na dračku a o to zřejmě šlo. 

Podobných lží jsme ale v historii lidstva zažili bezpočet. Zcela jistě bychom našli i ty, které stály lidské 

životy. Dalo by se tak říct, že svět je lží prohnilý, ale můžeme si to vyčítat? Vždyť vlastně lžeme všichni. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 25.2.2014   
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Reynolds KORANTENG, moderátor 

-------------------- 

Ani po dnešku není jasno v případu údajně znásilněného vozíčkáře v Novém Bydžově. O kauze jsme se 

vám už v Televizních novinách říkali. Pražský vrchní soud dnes vše vrátil Krajskému soudu do Hradce 

Králové. Ten už loni v případu jednou rozhodl. Vozíčkář podle něj lhal a pracovník nemocnice v Novém 

Bydžově ho neznásilnil. 

 

Zuzana ŠTÍCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 
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Zatvrzelý lhář snažící se zneužít svého handicapu nebo oběť znásilnění, která se postavila na odpor svému 

trýzniteli. Ani po dnešku není zcela jasno, jakou roli osmadvacetiletý Jakub v případu, který se táhne od září 

2011, skutečně hraje. V novobydžovské nemocnici byl tehdy na rehabilitaci. Sanitář ho tam měl osahávat a 

dokonce znásilnit. 

 

Jakub, žalující /TN 4. 10. 2013/ 

-------------------- 

Zaklonil mi hlavu dozadu a říkal, že je mu jedno, co se mnou udělá. Jestli prostě to nahlásím. 

 

Zuzana ŠTÍCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Na svém si muž, který od dětství trpí mozkovou obrnou, trval i dnes. 

 

Jakub, žalující 

-------------------- 

Můj psychickej stav z toho není dobrej a jenom já vím, jak to ve skutečnosti bylo a doufám ve spravedlnost. 

 

Zuzana ŠTÍCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Jeho verzi potvrdil i jedenapadesátiletý sanitář během prvního výslechu na policii. Výpověď ale později 

radikálně změnil. U soudu se dnes neukázal. 

 

Věra DUBCOVÁ, obhájkyně obžalovaného 

-------------------- 

Je jednoduchý, neumí prostě čelit neočekávaným situacím, snaží se vyhovět, ctí autority. 

 

Zuzana ŠTÍCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Především to teď hraje do karet obžalobě, a tak před soud poputují zřejmě i policisté, kteří tehdy u výslechu 

byli. 

 

Jiří RAK, zmocněnec Jakuba 

-------------------- 

Pokud budou ve věci slyšeni další svědci, byť to budou policisté, v tuto chvíli je naprosto předčasné tvrdit, 

co takoví svědci můžou přinést. 

 

Zuzana ŠTÍCHOVÁ, redaktorka 

-------------------- 
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Ve prospěch sanitáře zase hraje fakt, že kromě Jakubovy výpovědi nemá obžaloba proti 

jedenapadesátiletému muži jediný přímý důkaz. Vozíčkář navíc obtěžování nahlásil až po několika dnech a 

údajně se hned poté zajímal o výši finančního odškodnění. Dříve už prý také záměrně zkresloval popis 

toho, jak se k němu chovali v jiných zařízeních. Zuzana Štíchová, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 7.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Pacientům ve Vítkovické nemocnici v Ostravě nově pomáhá čtyřnohý terapeut. Zkoušky za sebou ještě 

nemá. Sympatie si ale získal hned. 

 

Veronika ŠARAJOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

To je on, sedmiměsíční štěně jménem Casper. Lékařské zkoušky ještě nesložil, ale tenhle nedostatek 

dohání svou bezprostředností. Na oddělení se dostal úplnou náhodou. 

 

Ema KASLOVÁ, lékařka rehabilitačního oddělení 

-------------------- 

Jsme psa koupili svému synovi, který pořád chtěl bratříčka nebo sestřičku. 

 

Veronika ŠARAJOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Když doktorka zjistila, že Casper je učenlivý, začal pomáhat. 

 

Ema KASLOVÁ, lékařka rehabilitačního oddělení 

-------------------- 

Je registrovaný teda v tom svazu psovodů s handicapem a nyní vlastně čekáme na ty canisterapeutické 

zkoušky, které se u těchto plemen skládají až v roce a půl. 

 

Veronika ŠARAJOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

A jak vypadá jeho den? Ráno obchůzka po nemocnici a cvičení a pacienty. Pak následuje snídaně, 

pacientky i jejího pomocníka. Tomu za dobře odvedenou práci odměna přistane rovnou u čumáku. 
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pacientka 

-------------------- 

No, ty jsi šikula. 

 

Veronika ŠARAJOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Po ranní vizitě přijde pravidelný výcvik. To, aby uměl pacientům přinést třeba zatoulanou bačkoru. 

 

Ema KASLOVÁ, lékařka rehabilitačního oddělení 

-------------------- 

Výborně. Tak je to dobře, ano. 

 

pacientka 

-------------------- 

Je takový pěkný mazlík, i když trošku velký. 

 

pacientka 

-------------------- 

I když neumí odpovědět, ale když se na vás podívá, tak je to pěkné. 

 

Veronika ŠARAJOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Oběd, cvičení a nakonec večeře. Po dni na rehabilitačním oddělení Casper zaleze do pelíšku a nabírá síly 

na další službu. Veronika Šarajová, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 18.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Má talent po otci? 

Reynolds KORANTENG, moderátor 

-------------------- 

Pěvecká show Hlas pokračuje a o překvapení není nouze. Že pověstné jablko nepadá daleko od stromu, 

dokazuje soutěžící Veronika Rážová. Jejím otcem není nikdo jiný než Vladimír Ráž, herec, který se proslavil 
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především jako král Miroslav z pohádky Pyšná princezna. 

 

redaktorka 

-------------------- 

S přítelem Michalem zazpívala Veronika Rážová v duetu a dostala se před hvězdné kouče. Lidé si ani 

nevšimnou jejího handicapu, narodila se totiž bez jedné ruky. Jak se bude její hlas líbit koučům? To uvidíte 

už zítra večer na Nově. Video z vystoupení najdete už teď na webu Prásk.tv. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 21.3.2014   
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Petr SUCHOŇ, moderátor 

-------------------- 

Devětapadesátiletému muži z Karlových Varů s těžkým postižením zraku tamní úřad práce výrazně snížil 

příspěvek na péči. Těmito penězi přitom Rudolf Čermák hradil pečovatelské služby. Teď mu hrozí, že 

zůstane bez pomoci. Přitom je na ní tento invalidní důchodce velmi závislý. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Na levé oko Rudolf Čermák nevidí vůbec a pravým okem po těžkém úrazu hodně rozmazaně a nejasně. 

Vidíte brejle, že mám nebo něco? 

 

Rudolf ČERMÁK, invalidní důchodce 

-------------------- 

Ne, to vůbec ne. Já vidím jenom černou bundu, modrý triko nějaký a že jo, ten bílej mikrofon, jo, tu bílou 

kouli. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Takhle se tedy kouká na svět někdo, kdo je podle úředníků prakticky zdravý člověk. Člověk, který žádnou 

velkou pomoc nepotřebuje. Jak jinak si vysvětlit, že invalidnímu důchodci úřad práce najednou snížil 

příspěvek na péči ze 4 tisíc korun na pouhých 800. 

 

Rudolf ČERMÁK, invalidní důchodce 

-------------------- 

To víte, že nejsem rád, že jo, protože ty 4 tisíce opravdu potřebuju. 
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František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Pan Čermák by pak neměl z čeho zaplatit pečovatelku. Bez její pomoci si sám neuklidí, nevypere. 

Dohromady nic nepřečte, natož aby sám chodil po úřadech a na poštu. I vymačkat čísla na telefonu mu 

dělá velké problémy. 

 

Rudolf ČERMÁK, invalidní důchodce 

-------------------- 

Víš, co potřebuju? Udělal jsem, cmrndal jsem včera v kuchyni s čajem. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Invalida se na úředníky hodně zlobí a myslí si, že nerozhodli správně. 

 

Rudolf ČERMÁK, invalidní důchodce 

-------------------- 

Zkusí si ten život těch nevidomejch, aby věděli, jaký jsou to problémy, jo. A aby potom můžou něco 

rozhodovat. 

 

Petra DOLEJŠOVÁ, mluvčí Úřadu práce v K. Varech 

-------------------- 

Úřad práce snížil příspěvek na péči na základě rozhodnutí posudkového lékaře. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Podle Národní rady osob se zdravotním postižením nevěnoval tomuto případu karlovarský úřad práce 

patřičnou pozornost. 

 

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením 

-------------------- 

Je nesmyslný, aby najednou o něj přišel, protože on se dostal do situace, kdy prostě si nedokáže řadu věcí 

zařídit a zaplatit. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Konečné rozhodnutí o sporném snížení příspěvku na péči bude na ministerstvu práce a sociálních věcí, 

kam se invalidní důchodce odvolal. František Nyklas, televize Nova. 
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Petr SUCHOŇ, moderátor 

-------------------- 

A my jsme teď ve spojení právě s autorem reportáže Františkem Nyklasem. Františku, ty jsi mluvil se 

zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením. Jde podle nich o výjimečné selhání českých úřadů 

při rozhodování o dávkách? 

 

František NYKLAS, reportér TV Nova 

-------------------- 

To určitě ne. Hezký večer. Bohužel těch případů eviduje předseda rady Václav Krása desítky, ne-li stovky. 

Asi nebudu sám, kdo teď bude onomu invalidnímu důchodci z Karlových Varů z naší reportáže držet palce, 

aby o peníze na pečovatelku nepřišel. Právě odvolání k ministerským úředníkem je jednou z mála 

možností, jak se někdy až zlovůli úřadu, které o těch dávkách rozhodují, bránit a ubránit. Kolegyně Tereza 

Šnoblová pro nás připravila reportáž o dalších podobných absurditách. 

 

redaktor 

-------------------- 

Jakub Vevera, Prostějov. 

 

Tereza ŠNOBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Jakub je slepý, špatně se pohybuje, před více než rokem bral příspěvek na péči 12 tisíc korun. Pak mu ale 

přišel dopis od úředníků, z něhož se dozvěděl, že bude brát už jen 4 tisíce. Nenechal si to líbit a vyplatilo 

se. 

 

Jakub VEVERA, hendikepovaný muž 

-------------------- 

Mi byl zvýšen příspěvek na péči ze druhého na třetí stupeň. 

 

redaktor 

-------------------- 

Renata Jeslínková, Plzeň. 

 

Tereza ŠNOBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Paní Renata trpí vzácnou genetickou nemocí a je invalidní. Už přes 20 let je odkázána na pomoc maminky. 

Ta 24 hodin v podstatě funguje jako její nohy a ruce. 
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Renata JESLÍNKOVÁ 

-------------------- 

Třetinu příspěvku mi odebrali, i přestože můj zdravotní stav je pořád stejný. 

 

Tereza ŠNOBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

A asi nejkurióznější pochybení úředníků. 

 

redaktor 

-------------------- 

Božena Teclová, Jihlava. 

 

Tereza ŠNOBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Paní Teclovou jeden z nich prohlásil za mrtvou a žena kvůli tomu přišla o průkaz ZTP. Důchodkyně trpí 

silnou cukrovkou, má problémy se srdcem a je po operacích kyčlí. 

 

Božena TECLOVÁ, invalidní důchodkyně /TN 26. 3. 2013/ 

-------------------- 

No, hrozný. Hrozný. Otevřu dopis a jsem mrtvá. 

 

Tereza ŠNOBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Ve výčtu těchto absurdit bychom ale mohli pokračovat dál. S podobnými rozhodnutími úředníků se setkali 

třeba paní Stejskalová, pan Hampara nebo Jakub Striegler. I o jejich případech jsme vám už říkali. Kromě 

handicapu a každodenního boje s byrokracií mají ale společné ještě něco - obrovskou snahu tento boj 

vyhrát. Tereza Šnoblová, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 
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Emma SMETANA, moderátorka 

-------------------- 

A teď už o něco veseleji. S první březnovou nedělí startuje naše nová rubrika zvaná Památkový inspektor. 

Jinými slovy sestavujeme pro vás průvodce, díky kterému se dozvíte, která místa v naší zemí stojí za to 

vidět a kterým se naopak raději vyhnout. Prvním hradem, který památkový inspektor dobyl se stal Svojanov 
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na Svitavsku. 

 

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 

-------------------- 

Hrad pochází ze 13. století a je tak jedním z našich nejstarších královských hradů. Za poslední roky prošel 

nákladnou rekonstrukcí, což je vidět na první pohled. Nejlépe se sem dostanete autem, parkování stojí 30 

korun. Stojan pro kola cyklistů je samozřejmě zdarma. Navíc nepřetržitě hlídán kamerou. 

 

Miloš DEMPÍR, kastelán Svojanova 

-------------------- 

Spojení autobusem je výborné. Zastávka je přímo pod hradem. V městysi Svojanově a odtamtud na hrad je 

to procházka, sice strmé stoupání, ale zhruba čtvrt hodiny. 

 

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 

-------------------- 

Dobrou zprávou je, že jediné na čem vás tady na Svojanově natáhnou, je místní skřipec, protože ceny jsou 

tady opravdu lidové, teda alespoň mi to přikázal říct pan kastelán. Pane kasteláne, už dost. Na hradě jsou 

tři prohlídkové okruhy. Jeden stojí stovku, celou památku si ale prohlédnete za zvýhodněných 170 korun. 

Venkovní okruh včetně nového sociálního zařízení je zcela bezbariérový. Dovnitř vám ochotně pomůže 

personál. Můžu tady i s pejskem? 

 

Miloš DEMPÍR, kastelán Svojanova 

-------------------- 

Pejsky máme na hradě rádi, nebude vás to stát nic a pejsci u nás můžou i na prohlídku interiérů. V areálu 

hradu je restaurace, je zde možnost ubytování ve stylovém penzionu, v předhradí je odpočinková zóna s 

dětským hřištěm a dalším občerstvením. 

 

osoba 

-------------------- 

Mají to nádherně udělaný tady. Opravdu je to hezký. 

 

osoba 

-------------------- 

Chtěli jsme vzít vnoučata, ale neposlouchali, neuklízeli, takže pojedou až příště. 

 

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 

-------------------- 

Jako každý hrad i Svojanov má svá tajemství a strašidla. V noci je tu prý slyšet pláč sedmileté dívenky, 
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která tu kdysi tragicky zahynula. Jiní návštěvníci zase podle kastelána viděli ducha paní Kateřiny, kterou tu 

v 16. století nechal zaživa zazdít její manžel a tehdejší pán hradu. Pokud tedy máte pro strach uděláno, 

výlet na Svojanov doporučujeme a dáváme zlatou medaili. Jakub Bystrzycki, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 
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Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

4letá Terezka z Teplic je postižená vzácnou genetickou vadou, tak zvaným CDG syndromem. Metabolická 

porucha části způsobuje selhání několika různých orgánových systémů. Na světě je asi jen 800 lidí se 

stejným problémem, dívenka se pohybuje a dorozumívá asi jako devítiměsíční miminko, život jí usnadní 

speciální vozík za desítky tisíc korun. Rodina si ho nemohla dovolit, peníze se ale podařilo sehnat a díky 

benefičnímu Koncertu pro Terezku. 

 

moderátor 

-------------------- 

A dámy a pánové, je to 103 500 korun. 

 

Martin KOČÁREK, redaktor 

-------------------- 

130 000, které této usměvavé holčičce usnadní život. Pomůžou jí zažít ten pocit, který je pro mnoho z nás 

naprosto přirozený, dostat se z jednoho místa na druhé. 

 

Michaela ŠPECIÁNOVÁ, Terezčina maminka 

-------------------- 

Snaží se být samostatná, ona strašně by všechno chtěla dělat, tak jak dělají ostatní děti. 

 

Martin KOČÁREK, redaktor 

-------------------- 

CDG syndrom postihuje většinu orgánů v těle. Terezka má kvůli němu potíže se srdcem, játry, zrakem a 

také krví. Lékaři jí také proto ani nemohou tak snadno operovat. 

 

Michaela ŠPECIÁNOVÁ, Terezčina maminka 

-------------------- 

Terezka se narodila vlastně jako zdravý miminko, vůbec jsme netušili, že by jí něco mohlo být. A trvalo asi 
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rok a půl než se přišlo na tu diagnózu. 

 

Martin KOČÁREK, redaktor 

-------------------- 

Přibližně 70 000 z výtěžku koncertu půjde na nákup vozíku, zbytek peněz rodina použije na úpravy domku, 

musí se přestavět na bezbariérový. CDG syndrom si tohle krásné děvčátko ponese do konce života. 

Vzácnou genetickou vadu totiž lékaři ještě nemají ani pořádně zmapovanou, natož aby jí dokázali léčit. 

Martin Kočárek, Televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 1.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

O tom, že se vyplatí za svá práva bojovat, vás teď přesvědčí reportáž o nevidomém Jakubu Veverovi z 

Prostějovska. Po roce a čtvrt se konečně dočkal rozhodnutí a úřady mu zvedly příspěvek na péči. Žalobu, 

kterou podal na ministerstvo, ale stahovat nebude, chce bojovat i za jiné podobně postižené. 

 

Jakub VEVERA, postižený muž 

-------------------- 

Na základě vašich reportáží vlastně Ministerstvo práce přezkoumalo znovu můj zdravotní stav a 8.12. jsem 

byl na posudkové komisi v Brně a na základě toho posudky my byl zvýšen příspěvek na péči ze druhého na 

třetí stupeň. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

Tomáš INDREI, redaktor 

-------------------- 

Jakub ještě před rokem a čtvrt bral příspěvek na péči 12 000 korun, pak mu ale přišel dopis od úředníků, z 

něhož se dozvěděl, že bude brát už jen čtyři tisíce. Nenechal si to líbit a vyplatilo se to. Od února bude 

dostávat dvakrát tolik. 

 

Jakub VEVERA, postižený muž 

-------------------- 

Je to o hodně lepší, protože ze 4000 bych si nedokázal zaplatit jako žádný sociální služby. Nemít tady moje 

milované supermámy, tak jako bych neměl vůbec nic. 
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Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

Tomáš INDREI, redaktor 

-------------------- 

Jakub je slepý, špatně se pohybuje a je odkázaný na pomoc druhých, ikdyž teď uspěl, nemyslí jen sám na 

sebe. 

 

Jakub VEVERA, postižený muž 

-------------------- 

To stahovat nebudu, prostě nechám to tak, aby prostě v České republice si uvědomili, jak prostě těm 

postiženým berou peníze, aniž by prostě v některých případech ty postižené viděli. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

Tomáš INDREI, redaktor 

-------------------- 

Jakub Vevera není jediný, který přišel o dávky, jeho kolega ze Znojma dokonce založil občanské sdružení, 

které zastupuje postižené. 

 

Jakub STRIGLER, občanské sdružení 

-------------------- 

Mám z toho radost, ale hlavně je důležitý, že se nevzdává a že se mu tedy nelíbí to, že chce bojovat dál. 

Na to, jaký má svůj zdravotní stav, tak chce prostě získat něco víc. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

Tomáš INDREI, redaktor 

-------------------- 

Kateřina Pichalová a Tomáš Indrei, Televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 7.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Studenti třetího ročníku Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích vymysleli rehabilitační 

pomůcku, která by měla sloužit hlavně tělesně postiženým dětem. Základem pro jejich robota se přitom 

stala obyčejná herní konzole. Novou pomůcku by chtěli začít už za 2 měsíce testovat ve Fakultní nemocnici 

v Hradci Králové. 
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Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 

-------------------- 

Říká se, že nejjednodušší věci jsou nejgeniálnější a totéž platí i o rehabilitační pomůcce, kterou zběžně v 

obchodech dostupných dílů sestrojili tito dva osmnáctiletí studenti. 

 

Jan ŠKODA, student 

-------------------- 

Nás napadla ta možnost, že by se tím dalo pomoct těm dětem s tím různým ochrnutím nebo po nehodách, 

když nemůžou pořádně hýbat nějakou končetinou. 

 

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 

-------------------- 

Rehabilitace by měla být pro děti především hrou, a aby robot zaujal jejich pozornost, mění při zvedání do 

různé výšky barvu. Kouli lze navíc až na několik metrů ovládat jen pohybem ruky a malý pacient se tak 

třeba snaží dostat ji na místo, které mu určí lékař. 

 

Jan ŠKODA, student 

-------------------- 

Já teďka zkusím tady k tomu modrýmu teda terčíku. 

 

Pavel ČÁP, učitel 

-------------------- 

V tom je výborný to, že ve chvíli, kdy vlastně on s ním cvičí, tak my zaznamenáváme data. Takže až potom 

rodiče navštíví lékaře, můžou vzít s sebou flashku s datama, můžou mu ukázat: podívejte, takhle často 

jsme cvičili. 

 

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 

-------------------- 

Vynález by možná mohl pomoct i Míše, která nedokáže ovládat většinu svalů a musí cvičit i několikrát 

denně. 

 

Petra ZAHRADNÍKOVÁ, matka postižené Michalky 

-------------------- 

Tahle ta pomůcka je určitě přínosem. Když je cvičení udělaný formou hry, tak to baví každý dítě. 

 

Jan CHARVÁT, dětský ortoped 

-------------------- 
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To je využitelné nejen třeba pro děti s poruchami koordinace, jako jsou děti s dětskou mozkovou obrnou, 

ale i pro děti, dejme tomu, po úrazech končetin, ale i pacienti třeba s roztroušenou mozkovou sklerózou. 

 

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 

-------------------- 

Na robotovi Honza s Jakubem vylaďují poslední detaily a nejpozději v dubnu by nový přístroj chtěli 

vyzkoušet na dětských pacientech v královéhradecké nemocnici. Jakub Bystrzycki, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 5.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Inspektor televize Nova dnes oprášil masopustní recept našich babiček. Jestli to bude něco slaného nebo 

sladkého, tak to už nám řekne sám Ladislav Hruška. Láďo, tak co jsi dnes vybral, na co jsi měl chuť? 

 

Ladislav HRUŠKA, reportér TV Nova 

-------------------- 

Tak hezký večer. Já musím říct, že to bude tedy něco sladkého. A komukoliv jsem dal dneska ochutnat, tak 

se mu vybavilo okamžitě dětství a taková ta staročeská nostalgie. To těsto vás vyjde na dvacku a musím 

otřepaně opět říct, že to zvládne opravdu každý. Co to bude? Tak to vám neprozradím, to vám, to vás budu 

napínat. Podívejte se už na reportáž. Dnes nemohu začít jinak než s těmi vašimi vypečenými šneky. Tak 

takhle je doma pomáhala hlavně konzumovat malá Nikolka. Takhle s úspěchem se peklo na Základní škole 

pro postižené v Liberci. A jinde a jinde a jinde. Dnes máme popeleční středu, takže půst. A já jsem oprášil 

jeden zapomenutý recept našich babiček a prababiček. A já vám garantuju, že až tuhle tu mňamku doma 

zkusíte, kterou zvládnete raz dva, tak se o ni doslova poperete. Náš dnešní počin se bude jmenovat boží 

milosti. Do mísy vrazíme dva hrnky hladké mouky, pětinku másla nebo jiného tuku, tři lžíce cukru, dva 

žloutky a pět lžic mléka a pět lžic bílého vína. No, snad vám doma zbylo. No a s těstem si teď musíme hold 

chvíli pohrát, zhruba 10 minut. Prostě to musí vypadat jako těsto. Těsto rozválíme na placku silnou asi půl 

centimetru a pravítkem, nožem nebo rádílkem ho pěkně rozkrájíme na čtverce. A kuchyňským nožem pak 

do každého kousku uděláme zářez. No, a boží milosti pak smažíme v přiměřené vrstvě oleje dozlatova. A 

ještě než je spořádáme, tak téměř vychladlé boží milosti obalíme v moučkovém cukru. Plný talíř nás vyšel 

na 19 korun a mimochodem je to moje nejoblíbenější celoroční cukroví. Dobrý večer a dobrou chuť. 

 

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
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-------------------- 

A opravdu se Láďovi povedly, můžeme potvrdit, ale pojďme k dalším zprávám. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 13.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Reynolds KORANTENG, moderátor 

-------------------- 

Tak a je tu další pokračování památkového inspektora. Tentokrát vyrazil na Státní hrad a zámek do 

Českého Krumlova. 

 

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Zmapoval, jak je památka, která patří k nejnavštěvovanějším u nás, na turisty připravená. V hlavní sezoně 

si hrad a zámek denně přijede prohlédnout přes 4 tisíce lidí. 

 

Jiří BYDŽOVSKÝ, redaktor 

-------------------- 

Ruština, němčina, angličtina, ale i japonština je slyšet na každém rohu. První kroky turistů míří sem do 

zámeckého infocentra a s jasnými dotazy. 

 

Zdenka CHALOUPKOVÁ, pracovnice infocentra 

-------------------- 

Na prohlídky zámku, na ceny, na možnosti. 

 

Jiří BYDŽOVSKÝ, redaktor 

-------------------- 

Než turisté vyrazí na prohlídku 5 nádvoří, 41 budov nebo více než patnáctihektarové zahrady, mohou se 

občerstvit, a to na každém nádvoří. 

 

osoba 

-------------------- 

Dobrý den, můžu vám nabídnout kávu? 

 

Jiří BYDŽOVSKÝ, redaktor 

-------------------- 
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Pak už se může vyrazit na jednu z několika prohlídkových tras. Stačí si půjčit tohoto audioprůvodce a vybrat 

z nabídky několika jazyků. Tohle barokní zámecké divadlo patří k světovým unikátům. 

 

Pavel SLAVKO, kastelán zámku Český Krumlov 

-------------------- 

Při experimentálních barokních představení se pracuje s dobovou barokní technikou. 

 

Blanka HROBČÍKOVÁ, návštěvnice zámku 

-------------------- 

Dcera tady ještě nebyla a je z toho hodně nadšená. 

 

Jiří BYDŽOVSKÝ, redaktor 

-------------------- 

Neomezený přístup na zámek mají i lidé s postiženým. 

 

Pavel SLAVKO, kastelán zámku Český Krumlov 

-------------------- 

V těch víkendových chvílích je přes několik set jaksi vozíčkářů, čili handicapovaných spoluobčanů v areálu. 

 

Jiří BYDŽOVSKÝ, redaktor 

-------------------- 

Vedení zámku tu myslí opravdu na každý detail. Například mokrý deštník si návštěvník schová do 

igelitového pouzdra a pokračuje v prohlídce. Čisté toalety jsou všude. 200 parkovacích míst hned v 

podzámčí, stačí ujít pár desítek metrů a jste na prvním nádvoří. Pokud na zámek přijedou cyklisté, kola si 

mohou nechat v této zahradě, za 25 korun je tu mohou mít celý den. I když turistická sezona ještě naplno 

nezačala, je tu už pořádně živo. My udělujeme zlato. Jiří Bydžovský, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 14.3.2014   

Rubrika / pořad: 17:00 Odpolední Televizní noviny 
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Petra SVOBODA, moderátorka 

-------------------- 

Katastrofy lidského těla. To je název neobvyklé výstavy, která je k vidění v Pardubicích. 24 voskových 

figurín znázorňuje skutečné lidi, kteří se už od narození odlišovali od ostatních, a to kvůli nejrůznějším 

genetickým vadám. 
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Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Příroda je krutě poznamenala. Pocházejí z nejrůznějších koutů světa, ale spojuje je jedno - genetické 

anomálie. Věrně je zachycují voskové figuríny. 

 

Alfréd ŠMÍD, pořadatel výstavy 

-------------------- 

Pocházejí z petrohradského antropologického muzea z Ruska. Starý jsou, nejmladší je zhruba 20 let a 

nejstarší přes 80. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Tato siamská dvojčata žila v 17. století v Itálii. Toto tělo ale nejedlo, ani nepilo. 

 

osoba 

-------------------- 

Dějou se ty věci, děly se, že jo, takže je to zajímavý a líbí se mi to. Jako celkově je to zajímavý ty figuríny. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Edward Mordrake měl dvě samostatné tváře. Když jedna tvář plakala, druhá se mohla smát. Muže, který žil 

v Americe, odborníci zachytili opravdu věrně. 

 

Alfréd ŠMÍD, pořadatel výstavy 

-------------------- 

Jsou používány pravý lidský vlasy vpichovaný, používány zubní a oční implantáty. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Grace McDaniels vyhrála soutěž o nejošklivější ženu světa. Dokonalý zrak měl zase tento čtyřoký člověk, 

který žil v Anglii. Každým okem se mohl dívat jinam. Lolo Ferrari se mezi tyto lidi zase dostala vlastním 

přičiněním. Byla posedlá zvětšováním hrudníku. 

 

Alfréd ŠMÍD, pořadatel výstavy 

-------------------- 

Je zřejmě průkopnicí silikonových prsou, dávala si je tolikrát zvětšovat, až se jí to stalo osudným. V roce 

2000 jí ve spánku ty prsa zadusily. 
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Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Tito lidé nežili v ústraní, požívali naopak velké společenské prestiže. Na svém postižení si vybudovali 

kariéru a vystupovali v cirkusech. Genetické anomálie tu budou k vidění do 23. března, potom se výstava 

stěhuje do Hradce Králové. Petr Brzek, televize Nova, Pardubice. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 14.3.2014   

Rubrika / pořad: 17:00 Odpolední Televizní noviny 
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Petra SVOBODA, moderátorka 

-------------------- 

Pomoc postiženému dvaadvacetiletému chlapci ze Židlochovic se vyplatila. Děti z místní školy pro něj sbírají 

víčka od PET lahví, aby mohl do lázní, a teď se neznámý dárce rozhodl mu zaplatit vysněnou lázeňskou 

péči, díky které by mohl začít ovládat ruce. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

O tom, že sny se občas plní, se mohl přesvědčit i Pavlík, který je od narození připoután na invalidní vozík. 

Mozková obrna způsobila, že tělo ho neposlouchá a například ruce se mu ovládají stále hůř. Dobrodinec, 

který chce zůstat v anonymitě, mu zaplatil pobyt v lázních, díky kterým, jak všichni doufají, se jeho stav 

zlepší. 

 

Jana PROCHÁZKOVÁ, matka Pavlíka 

-------------------- 

Tomu pánovi jsem se omlouvala po telefonu, protože mě to zaskočilo, já jsem vůbec nečekala. Mně už se 

každej směje, jak furt brečím. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Naštěstí jsou to teď slzy dojetí, protože bez cizí pomoci by na lázeňskou péči pro syna neměli. Největší 

radost měl ale právě Pavlík. 

 

Pavlík 

-------------------- 

Mám radost a hrozně moc mu děkuju. 

 

stránka č. 333745-247



osoba 

-------------------- 

A všem, co ti pomáhají. 

 

Pavlík 

-------------------- 

Jo. 

 

osoba 

-------------------- 

I ve škole a všem, co ti pomáhají sbírat ty víčka, že jo. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Od minulého týdne děti z místní základní školy stihly nasbírat celý nový pytel plný víček. Ještě je totiž 

potřeba uhradit ubytování pro Pavlíka i jeho maminku. Paní Procházková pak doma ještě poctivě víčka třídí 

na ostatní barvy a červená, protože červená mají vyšší hodnotu. Pokud by děti sbíraly tímto tempem, 

vypadá to, že Pavlík by se mohl do lázní podívat už za půl roku. S pomocí se ozývají lidé z celé republiky. 

 

Jana PROCHÁZKOVÁ, matka Pavlíka 

-------------------- 

Po vysílání dojela paní s rodinou, zazvonili, byla paní Koupilová z Třebíče a donesli Pavlíkovi taky finanční 

příspěvek. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tátu Pavla zase překvapili kolegové. 

 

Pavlíkův tatínek 

-------------------- 

Chtěl bych tímto ještě poděkovat svýmu zaměstnavateli a spolupracovníkům za to, že nám poskytli nějakej 

takovej ten finanční dar. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Taky se složili kluci z práce? 

 

Pavlíkův tatínek 
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-------------------- 

Složili se bez vědomí, nevěděl jsem o ničem. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Až Pavlík do vysněných lázní skutečně pojede, my u toho určitě nebudeme chybět. Kateřina Pichalová, 

televize Nova, Židlochovice. 

  

Reynolds KORANTENG, moderátor 

-------------------- 

Dětem postiženým autismem pomáhá lezení po stěnách. Tvrdí to maminka dvou malých autistů z Jablonce 

nad Nisou. Doma jim s manželem postavili v ložnici horolezeckou stěnu a děti prý dělají obrovské pokroky. 

Teď plánují založení lezeckého kroužku. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

Patrik odmala hltá informace. Ve dvou letech znal dvouciferná čísla, v pěti nakreslil všechny trasy metra i se 

zastávkami. 

 

Patrik, 9 let 

-------------------- 

Nádraží Holešovice, Kobylisy, Ládví, Střížkov, Prosek a Háje. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

Dnes zná například všechny autobusové jízdní řády. Ty znáš úplně všechno, viď. 

 

Patrik, 9 let 

-------------------- 

Jo, to znám stejně jako na plánku. Já to vím. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

Svět zdravých dětí mu ale trochu unikal. 

 

Radka ŘEJHOVÁ, maminka Patrika a Kuby 

-------------------- 
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Cokoliv cizího je pro něj nepředstavitelnej strach. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

A tak mu rodiče ukázali lezeckou stěnu. Když si pak přál pod stromeček pár chytů, napadlo je udělat jí v 

ložnici. 

 

Radka ŘEJHOVÁ, maminka Patrika a Kuby 

-------------------- 

Tohle ho natolik vytrhlo, že přijde ze školy a první co je, tak vyskočí na stěnu. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

Devítiletého Patrika nejenom, že lezení nesmírně baví, ale zároveň mu pomáhá. Ložnici už střídá s 

lezeckou arénou. 

 

Patrik, 9 let 

-------------------- 

Myslím, že už je to asi velká výška. A já se moc velkých výšek nebojím. 

 

nejmenovaný 

-------------------- 

To je zábavné, já každý den chodím na jiné cesty. 

 

Radka ŘEJHOVÁ, maminka Patrika a Kuby 

-------------------- 

Rozvíjí to určitě tu koordinaci toho těla, kdy třeba Patrik konkrétně má motorickou disfunkci. 

 

Tomáš BENEŠ, instruktor v lezecké aréně, Jablonec nad Nisou 

-------------------- 

Jsem chvíli váhal, protože s tím zkušenosti úplně nebyly, ale nakonec se to ukázalo jako dobrý. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

Ale hlavně se učí mluvit s okolím. 

 

Radka ŘEJHOVÁ, maminka Patrika a Kuby 

-------------------- 
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Musí komunikovat s tím, koho má na druhým konci lana, aby mu nahlásil, že chce dolů nebo že má 

zastavit. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

Lezení baví i jeho brášku. Ten je těžký autista. Nemluví. 

 

Radka ŘEJHOVÁ, maminka Patrika a Kuby 

-------------------- 

S Kubou začínáme, i když tam je to běh na hodně dlouhou trať. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

K paní Řejhové se už přidalo několik dalších maminek autistů. 

 

Radka ŘEJHOVÁ, maminka Patrika a Kuby 

-------------------- 

Dofám, že nám se ten kroužek povede a že to někdo ještě v republice zkopíruje a že toho vznikne víc. 

 

Tomáš BENEŠ, instruktor v lezecké aréně, Jablonec nad Nisou 

-------------------- 

Je to dobře vyzkoušet. 

 

Radka ŘEJHOVÁ, maminka Patrika a Kuby 

-------------------- 

Tyhle děti mají šanci se začlenit do naší společnosti a myslím si, že je škoda to nevyužít. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

Z Jablonce nad Nisou Ivan Berka. 

  

Petr SUCHOŇ, moderátor 

-------------------- 

Devětapadesátiletému muži z Karlových Varů s těžkým postižením zraku tamní úřad práce výrazně snížil 

příspěvek na péči. Těmito penězi přitom Rudolf Čermák hradil pečovatelské služby. Teď mu hrozí, že 

zůstane bez pomoci. Přitom je na ní tento invalidní důchodce velmi závislý. 
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František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Na levé oko Rudolf Čermák nevidí vůbec a pravým okem po těžkém úrazu hodně rozmazaně a nejasně. 

Vidíte brejle, že mám nebo něco? 

 

Rudolf ČERMÁK, invalidní důchodce 

-------------------- 

Ne, to vůbec ne. Já vidím jenom černou bundu, modrý triko nějaký a že jo, ten bílej mikrofon, jo, tu bílou 

kouli. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Takhle se tedy kouká na svět někdo, kdo je podle úředníků prakticky zdravý člověk. Člověk, který žádnou 

velkou pomoc nepotřebuje. Jak jinak si vysvětlit, že invalidnímu důchodci úřad práce najednou snížil 

příspěvek na péči ze 4 tisíc korun na pouhých 800. 

 

Rudolf ČERMÁK, invalidní důchodce 

-------------------- 

To víte, že nejsem rád, že jo, protože ty 4 tisíce opravdu potřebuju. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Pan Čermák by pak neměl z čeho zaplatit pečovatelku. Bez její pomoci si sám neuklidí, nevypere. 

Dohromady nic nepřečte, natož aby sám chodil po úřadech a na poštu. I vymačkat čísla na telefonu mu 

dělá velké problémy. 

 

Rudolf ČERMÁK, invalidní důchodce 

-------------------- 

Víš, co potřebuju? Udělal jsem, cmrndal jsem včera v kuchyni s čajem. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Invalida se na úředníky hodně zlobí a myslí si, že nerozhodli správně. 

 

Rudolf ČERMÁK, invalidní důchodce 

-------------------- 

Zkusí si ten život těch nevidomejch, aby věděli, jaký jsou to problémy, jo. A aby potom můžou něco 

rozhodovat. 
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Petra DOLEJŠOVÁ, mluvčí Úřadu práce v K. Varech 

-------------------- 

Úřad práce snížil příspěvek na péči na základě rozhodnutí posudkového lékaře. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Podle Národní rady osob se zdravotním postižením nevěnoval tomuto případu karlovarský úřad práce 

patřičnou pozornost. 

 

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením 

-------------------- 

Je nesmyslný, aby najednou o něj přišel, protože on se dostal do situace, kdy prostě si nedokáže řadu věcí 

zařídit a zaplatit. 

 

František NYKLAS, redaktor 

-------------------- 

Konečné rozhodnutí o sporném snížení příspěvku na péči bude na ministerstvu práce a sociálních věcí, 

kam se invalidní důchodce odvolal. František Nyklas, televize Nova. 

 

Petr SUCHOŇ, moderátor 

-------------------- 

A my jsme teď ve spojení právě s autorem reportáže Františkem Nyklasem. Františku, ty jsi mluvil se 

zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením. Jde podle nich o výjimečné selhání českých úřadů 

při rozhodování o dávkách? 

 

František NYKLAS, reportér TV Nova 

-------------------- 

To určitě ne. Hezký večer. Bohužel těch případů eviduje předseda rady Václav Krása desítky, ne-li stovky. 

Asi nebudu sám, kdo teď bude onomu invalidnímu důchodci z Karlových Varů z naší reportáže držet palce, 

aby o peníze na pečovatelku nepřišel. Právě odvolání k ministerským úředníkem je jednou z mála 

možností, jak se někdy až zlovůli úřadu, které o těch dávkách rozhodují, bránit a ubránit. Kolegyně Tereza 

Šnoblová pro nás připravila reportáž o dalších podobných absurditách. 

 

redaktor 

-------------------- 

Jakub Vevera, Prostějov. 
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Tereza ŠNOBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Jakub je slepý, špatně se pohybuje, před více než rokem bral příspěvek na péči 12 tisíc korun. Pak mu ale 

přišel dopis od úředníků, z něhož se dozvěděl, že bude brát už jen 4 tisíce. Nenechal si to líbit a vyplatilo 

se. 

 

Jakub VEVERA, hendikepovaný muž 

-------------------- 

Mi byl zvýšen příspěvek na péči ze druhého na třetí stupeň. 

 

redaktor 

-------------------- 

Renata Jeslínková, Plzeň. 

 

Tereza ŠNOBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Paní Renata trpí vzácnou genetickou nemocí a je invalidní. Už přes 20 let je odkázána na pomoc maminky. 

Ta 24 hodin v podstatě funguje jako její nohy a ruce. 

 

Renata JESLÍNKOVÁ 

-------------------- 

Třetinu příspěvku mi odebrali, i přestože můj zdravotní stav je pořád stejný. 

 

Tereza ŠNOBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

A asi nejkurióznější pochybení úředníků. 

 

redaktor 

-------------------- 

Božena Teclová, Jihlava. 

 

Tereza ŠNOBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Paní Teclovou jeden z nich prohlásil za mrtvou a žena kvůli tomu přišla o průkaz ZTP. Důchodkyně trpí 

silnou cukrovkou, má problémy se srdcem a je po operacích kyčlí. 

 

Božena TECLOVÁ, invalidní důchodkyně /TN 26. 3. 2013/ 

-------------------- 
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No, hrozný. Hrozný. Otevřu dopis a jsem mrtvá. 

 

Tereza ŠNOBLOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Ve výčtu těchto absurdit bychom ale mohli pokračovat dál. S podobnými rozhodnutími úředníků se setkali 

třeba paní Stejskalová, pan Hampara nebo Jakub Striegler. I o jejich případech jsme vám už říkali. Kromě 

handicapu a každodenního boje s byrokracií mají ale společné ještě něco - obrovskou snahu tento boj 

vyhrát. Tereza Šnoblová, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 27.3.2014   
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-------------------- 

Dva nezletilé útočníky, kteří brutálně napadli vychovatele ve výchovném ústavu v Králíkách, už zítra rozdělí 

a převezou jinam. Televizi Nova se exkluzivně podařilo zjistit, kde mladíci, kteří bodli vychovatele 

šroubovákem do krku a jeho kolegyni zkopali, skončí. 

 

Klára BRUNCLÍKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Dva mladí brutální útočníci jsou v tuto chvíli na samotce ve stejném výchovném ústavu, kde v úterý napadli 

vychovatele. Že by litovali, se nezdá. 

 

Jan RYTÍŘ, preventista ústavu 

-------------------- 

Ani jeden z těchto chlapců neprojevil lítost, jejich jediný zájem je o to, jak se dostat ven, nasbírat nějaké 

vajgly a zakouřit si. 

 

Klára BRUNCLÍKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle informací televize Nova pocházejí oba z Ostravy. I když má mladší z nich, čtrnáctiletý chlapec, který 

útočil šroubovákem, za sebou už neuvěřitelných 20 loupežných přepadení, pochází prý z normálně 

fungující rodiny. 

 

Tomáš MORÁVEK, psycholog 

-------------------- 

V té rodině může být něco, co není vyjeveno, ale uvnitř tam můžou, můžou být nějaké skryté problémy. 
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Klára BRUNCLÍKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Matka druhého z nich žije se zdravotně postiženým přítelem v otřesných podmínkách v ubytovně. 

Ministerstvo rozhodlo, že oba rozdělí a převezou jinam. Pro zraněné vychovatele by bylo těžké znovu se jim 

podívat do očí. Podle informací televize Nova míří mladí agresoři z Králíků do ústavu v Boleticích a Janové. 

 

Tomáš MORÁVEK, psycholog 

-------------------- 

Oni teď budou trošku na sebe možná až zbytečně strhávat pozornost, budou takovými drobnými 

celebritami. 

 

Klára BRUNCLÍKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Ministerstvo není spokojeno ani s tresty, které mladí násilníci mohou dostat. Hrozí jim maximálně zákaz 

vycházek nebo snížení kapesného. 

 

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/ 

-------------------- 

Mně osobně již došla trpělivost a toto je poslední kapka. Jak dlouho budeme čekat, kdy budou napadáni, 

fackovány, zabíjeni? No, na co ještě čekáme? 

 

Klára BRUNCLÍKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle odborníků i samotného ministra by mělo co nejdřív vzniknout detenční zařízení pro mladistvé, na 

které nic jiného neplatí. Nejdřív se na něj ale musí najít peníze. Michal Čoudek a Klára Brunclíková, televize 

Nova. 

 

Petr SUCHOŇ, moderátor 

-------------------- 

A s námi je teď živě ve vysílání preventista a právník z výchovného ústavu v Králíkách Jan Rytíř, dobrý 

večer. Já začnu rovnou otázkou, jaký máte názor na vznik detenčního ústavu, kde by byl přísnější režim 

než v běžných výchovných ústavech a byl by určen právě pro mladistvé, kteří spáchali něco podobného 

jako dva mladíci u vás? 

 

Jan RYTÍŘ, preventista a právník ústavu 

-------------------- 

Tak vznik detenčního ústavu jednoznačně podporujeme. Pakliže bude vybaven odpovídajícími 
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pravomocemi. Koneckonců jak dneska řekl ministr, podobné excesy ve svém resortu nestrpí a k tomu 

potřebujeme prostředky. 

 

Petr SUCHOŇ, moderátor 

-------------------- 

A druhá otázka směřuje ke zdravotnímu stavu obou vychovatelů. Jak jsou na tom? 

 

Jan RYTÍŘ, preventista a právník ústavu 

-------------------- 

Tak naše paní ředitelka je s oběma zraněnými kolegy v telefonickém kontaktu. Co se týká pana 

vychovatele, který utrpěl bodnou ránu, tak to je chlap a sporťák. Věříme, že se se situací bezproblémově 

vypořádá. Hůř je na tom naše kolegyňka, u té se rozvinula stresová reakce, tato záležitost pro ni byla 

mimořádně traumatizující a je v péči psychologa. 

 

Petr SUCHOŇ, moderátor 

-------------------- 

Pane Rytíři, děkuji, hezký večer, díky. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 28.3.2014   
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

A teď pozor, vyhlašujeme pátrání. Nemocný mladík z Valašského Meziříčí hledá malého chlapce, který mu 

pomohl, když na ulici v centru města zkolaboval. Rozhodl se proto oslovit redakci zpravodajství televize 

Nova, aby mu v pátrání pomohla. Mladík, který trpí epilepsií, by chtěl svému zachránci osobně poděkovat. 

 

Tomáš, nemocný chlapec 

-------------------- 

Šel jsem tady po tom, po tom chodníku. A tady se mně ještě motala hlava. Měl jsem černo před očima. A 

potom si z toho už nic nepamatuju. 

 

Martina JULINOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Dvacetiletý Tomáš, který špatně mluví a slyší, šel v pondělí ráno do školy. Najednou se mu udělalo špatně 

a omdlel. Sám by si zavolat pomoc nezvládl. Všiml si ho ale malý chlapec, který bleskově zareagoval. 
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Tomáš, nemocný chlapec 

-------------------- 

On mě přestěhoval asi až na tu lávku. A potom ještě volal, ještě sanitku. 

 

Petr OLŠAN, mluvčí ZZS Zlínského kraje 

-------------------- 

Muž byl celou dobu při vědomí a s posádkou komunikoval. Utrpěl krátkodobou nevolnost. 

 

Martina JULINOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tomáš mívá epileptické záchvaty a nikdy neví, kdy mu v podobných situacích půjde o život. Proto by chtěl 

svému zachránci poděkovat, jenže neví, kde ho hledat. 

 

Tomáš, nemocný chlapec 

-------------------- 

Znám ho podle vidění, nevím, ne, o koho jde. 

 

Martina JULINOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Malému zachránci je zhruba dvanáct let a údajně se jmenuje Pavel. Nemocného Tomáše prý najde ve 

škole pro sluchově postižené, nebo ho může oslovit prostřednictvím televize Nova. 

 

Tomáš, nemocný chlapec 

-------------------- 

Chtěl bych ještě mu poděkovat, aby jsme se mohli ještě sejít. Je to hrdina. 

 

Martina JULINOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Martina Juliová, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 
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Čtyřletá Terezka z Teplic, postižená vzácnou genetickou vadou, takzvaným CDG syndromem dostala 

speciální vozík za 70 tisíc korun. Její rodiče, kteří by si ho jinak nemohli dovolit, získali peníze z výtěžku 

benefičního koncertu. 

 

Martin KOČÁREK, redaktor 

-------------------- 

Tohle je čistá radost. Taková, která dokáže vyjít jen z dětského srdíčka. Terezka si užívá každý okamžik, 

který jí dává možnost sama se pohybovat. 

 

Michaela ŠPECIÁNOVÁ, Terezčina maminka 

-------------------- 

Byla nadšená. My už jsme jí říkali, že přijede vozejček a už se těšila nemohla se dočkat a pak hnedka si na 

něj sedla a začala jezdit po bytě. 

 

Martin ŠPECIÁN, Terezčin otec 

-------------------- 

Teď je úplně k nezastavení a hlavně pro ní je to hrozně pěknej určitě nějakej zážitek, že může sama se 

pohybovat. 

 

Martin KOČÁREK, redaktor 

-------------------- 

Tohle přitom byl ještě donedávna jediný pohyb, který Terezka sama zvládla. Bez pomoci rodičů se dokázala 

jen plazit po domě. Zdravé děti jsou ve čtyřech letech schopné normálního pohybu. 

 

Michaela ŠPECIÁNOVÁ, Terezčina maminka 

-------------------- 

Motoricky odpovídá asi tak devítiměsíčnímu dítěti, protože ještě neumí chodit a řečově vlastně taky to asi 

odpovídá možná tak ročnímu dítěti. 

 

Martin KOČÁREK, redaktor 

-------------------- 

Na vozíček se podařilo získat peníze díky benefičnímu koncertu. Vynesl přes sto tisíc. 

 

osoba 

-------------------- 

Dámy a pánové, je to sto tři tisíc pět set korun. 

 

Martin KOČÁREK, redaktor 
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-------------------- 

Terezko, co by jsi chtěla dělat teďka? Si ukazovala takhle, jo, chceš na vozíček? Jo? Tak jo. Stejné 

postižení jako Terezka má asi jen 800 lidí na celém světě. Často upoutaných na lůžko. Nedá se léčit a nedá 

se určit ani to, jak se u dítěte bude porucha dále vyvíjet. Martin Kočárek, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 30.3.2014   

Rubrika / pořad: 22:10 Střepiny 
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Michaela NOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Přeji vám hezký večer, jsem ráda, že se díváte, protože začínají Střepiny a já vás u nich vítám. 

Stát by jim měl pomáhat, místo toho jim háže klacky pod nohy. Stovky tělesně postižených v České 

republice zoufalstvím nevědí, kudy kam. Stát totiž některým z nich podle platného zákona seškrtává 

invalidní důchody nebo třeba příspěvky na péči o tisíce korun. Posudkoví lékaři České správy sociálního 

zabezpečení prostě jednoho dne rozhodnou, že ten či onen zkrátka už peníze nepotřebuje. Je ale jasné, že 

potřebuje, a to velmi. Ve vysílání je teď s námi ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová 

Tominová. Paní ministryně, hezký večer. 

 

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 

-------------------- 

Dobrý večer. 

 

Michaela NOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Situace některých tělesně postižených je opravdu tristní. Ještě než vám položím první otázku, pojďme se 

společně podívat na reportáž. 

 

osoba 

-------------------- 

Potřebuju člověka, kterej mě zvedne pravou nohu. 

 

osoba 

-------------------- 

Ta mašinka do mě dýchá. 

 

osoba 
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-------------------- 

Na tuto oko vůbec nevidím, jo, heleďte se, je, promiňte. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Jedno mají společné - těžký životní úděl. Kvůli svému postižení se nemohou dostat do školy, uvařit si nebo 

se třeba jen sami nadechnout. Mají společné ještě něco - zoufalý boj se státem, který jim sebral peníze na 

to, co potřebují nejvíc, na pomoc druhých. 

 

Renata JESLÍNKOVÁ 

-------------------- 

Když mi něco vypadne, třeba v leže, tak prostě si to nezvednu. A jestliže mi vypadne ta hadička, tak se 

prostě udusím. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Když jde slečna Jeslínková na jakýkoliv banální zákrok do nemocnice, s jejím téměř nefunkčním svalstvem 

ji přijímají bez debat jedině na ARO. Tam, kde člověk potřebuje intenzivní péči. Když je ale doma, je 

najednou podle úřadů o dost zdravější. Už je to rok, co posudková lékařka rozhodla, že tato žena už dál 

nepotřebuje příspěvek na péči v plné výši. Zdá se vám to absurdní? Je. Leč bohužel, tabulky jsou tabulky. 

 

Renata JESLÍNKOVÁ 

-------------------- 

Já jsem si myslela, že to je nějaká chyba. Řekli, že nezvládám osm úkonů z deseti, a to je na třetí stupeň 

závislosti. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

O čtyři tisíce korun na péči tak Renatu připravil fakt, že je schopná komunikovat a je takzvaně orientovaná. 

Jednoduše, že je schopná říct, tady mě to bolí a vím, že je dnes neděle. Nemusím být lékař, abych viděla, 

že to, že ví, co je za den, jí zdravotní stav nijak nezlepšilo a nonstop péči potřebuje dál. 

 

Miloslava JESLÍNKOVÁ, matka Renaty 

-------------------- 

Zhruba tak desetkrát za den, je to i v noci. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

stránka č. 473745-261



Kdyby se to nedělalo, co by se dělo? 

 

Miloslava JESLÍNKOVÁ, matka Renaty 

-------------------- 

No, tak to by se Renata mohla udusit. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Její máma se o ní stará ve dne v noci. Z 8 tisíc ošetřovatelku totiž rozhodně nezaplatí. 

 

Renata JESLÍNKOVÁ 

-------------------- 

Kdyby ta paní posudková doktorka přišla a starala se o mě, tak by to pochopila. 

 

Miloslava JESLÍNKOVÁ, matka Renaty 

-------------------- 

Když potřebuje odsát, tak musím přiběhnout. Já chodím po bytě s telefonem v kapse, protože Renata, když 

jsem ve vedlejší místnosti, tak by se mně nedovolala, protože nemůže v ten moment mluvit. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Renata se odvolává, kde může. Zatím to s nikým nehlo. Plný příspěvek prý nepotřebuje a basta. Je až 

neuvěřitelné, že posudky stupňů závislosti se u nás dělají, aniž by posudkový lékař České správy 

sociálního zabezpečení pacienta viděl. Přečte si zprávu od praktického lékaře, koukne se, do jaké kolonky 

ten či onen patří a je hotovo. 

 

Vlastislav KAPLAN, ředitel lékařské posudkové služby, ČSSZ 

-------------------- 

Lékař posuzuje zdravotní stav a důsledky z něj vyplývající, ale ty musí hodnotit přesně podle kritérií daných 

platnou legislativou. Jestliže se ten dotyčný člověk domnívá, že postup posudkového lékaře nebyl správný, 

tak může samozřejmě dát námitku. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

A tak se rozhoduje o všem. O stupni invalidity a tudíž o výši důchodu, o příspěvcích na pomůcky i o průkazu 

ZTP. A když podáte námitku, čekáte měsíce. 

 

Václav KRÁSA, Národní rada zdravotně postižených 
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-------------------- 

Tam si hlavně nikdo nedokáže představit, co dělaj ty lidi. To jsou nějaký osudy konkrétních lidí, kteří čekají 

tři čtvrtě roku na to, jestli tu, to jejich odvolání, tu jejich námitku někdo vůbec vyřešení nebo ne. A žijí den ze 

dne a je to opravdu traumatizující. 

 

Jakub STRIEGLER 

-------------------- 

Pobírám důchod druhýho stupně, což činí 5 600 korun, pak příspěvek na mobilitu, což jsou čtyři stovky. 

Celkem nějakých 6 000. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Kdyby jednadvacetiletý Jakub Striegler postižený dětskou mozkovou obrnou neměl rodiče, kteří se o něj 

starají i finančně, zřejmě už by byl pod mostem. Nepřiznali mu ani plný invalidní důchod a už rok bojuje o to, 

aby mu stát přispěl na auto. A opět, i když posudkoví lékaři na vlastní oči neviděli, že do MHD se sám bez 

pomoci prostě nedostane, podle nich je toho schopen. 

 

Jakub STRIEGLER 

-------------------- 

Všechno to probíhá papírovou podobou. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Nepomohl ani loňský Jakubův výlet přímo za ministrem, který mu slíbil, že palčivá situace invalidů se určitě 

změní. Zatím se nám akorát změnila vláda. 

 

Jakub STRIEGLER 

-------------------- 

Rodiče a děda a babička tady nebudou věčně, takže tady je to otázka budoucna. 

 

redaktorka 

-------------------- 

Tady u toho zábradlí, co to je? 

 

Rudolf ČERMÁK 

-------------------- 

Tam mají být lampy zřejmě, ale to vím jenom kvůli tomu, že to tady bylo v zimě. Propiska, červenou jako 

barvu, že jo. 
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redaktorka 

-------------------- 

Co je tohle? 

 

Rudolf ČERMÁK 

-------------------- 

To bude asi to samý. Jako v jiný barvě. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Jakub si může jen přát, aby nedopadl jako pan Rudolf Čermák. Je téměř slepý a nikoho nemá. Jen 

pečovatelku, které doteď platil 4 tisíce korun. Teď mu je správa sociálního zabezpečení seškrtala na 800. 

Zřejmě proto, že zvládne naučenou trasou dojít do sámošky. Zbyl mu jen důchod 8 tisíc. 4 tisíce dá za 

nájem a bez pečovatelky být nemůže. Lehká matematika - nezbyde mu téměř nic. 

 

Rudolf ČERMÁK 

-------------------- 

Z čeho zaplatím pečovatelku a všechny ty výdaje? Hodně utáhnu opasek. 

 

Michaela NOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tři příběhy za všechny. A jsou jich stovky. Odvolávání nepomáhá, vše trvá měsíce, od stolu se rozhoduje o 

lidských osudech. Tady je něco špatně. 

 

Michaela NOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Paní ministryně, tak jste to viděla a já se vás ptám, je podle vás v pořádku, že posudkoví lékaři rozhodují 

takzvaně od stolu, že pacienty vůbec nevidí? 

 

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 

-------------------- 

Především bych chtěla říct, že tyto případy, které jsme viděli, považuji za naprosto skandální a 

nepochopitelné a domnívám se, že se jedná o pozůstatek politiky pana ministra Drábka, který zdravotně 

postiženým velmi ublížil tím, jaké změny udělal. Co se týče těch posudkových lékařů, tak podle toho, o čem 

mluvíme, když mluvíme o příspěvku na péči, ten systém je v současné době nastaven tak, že to hlavní 

šetření je na sociální pracovnici a potom ten klient nebo klientka, když chce, tak může požádat o to, aby je, 

aby ho viděla posudková komise, posudkoví lékaři, ale nejsem si jistá, že to všichni vědí. 
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Michaela NOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Paní ministryně, pan ministr Drábek už tu není, teď jste tu vy, co s tím budete dělat vy konkrétně? 

 

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 

-------------------- 

My jsme už tyto věci samozřejmě debatovali, protože jak říkám, tady zdravotně postižení byli nesmírně 

poškozeni a to, co jde udělat nejrychleji a co se týká, když teď mluvíme o tom příspěvku na péči, tak je 

změnit metodický pokyn, protože to vypadá, že někteří si ho asi vykládají nějakým zvláštním způsobem. To 

je věc, která se dá udělat rychle. To, co je dál k debatě a co je takové dlouhodobější, je, zda nechat 

posuzování v těch 10 úkonech, to je ta velká změna, která se udála, to platí asi dva roky, nebo jestli to 

nějak změnit, jestli to vrátit zpátky, pokud to měnit nebo upravovat, tak jakým způsobem. A toto chceme 

debatovat a už jsme začali i se zástupci zdravotně postižených, protože pro mě je úplně samozřejmé, že 

když se bavíme o změnách v tomto systému, tak se o nich budeme bavit s lidmi, kterých se to týká. 

 

Michaela NOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Tělesně postižení ale určitě chtějí vědět, kdy to bude, kdy se dočkají svých peněz nebo navrácení možná 

svých peněz. 

 

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 

-------------------- 

Tak tady, my se tady bavíme o nejrůznějších případech. V případě paní Renaty tam vím, že ta kauza je u 

soudu, takže já třeba musím počkat, jak dopadne ten soud. O těch ostatních konkrétních případech nevím, 

v jakém jsou stádiu, ale podíváme se na ně a budeme se snažit to co nejrychleji napravit. To je horizont 

týdnů, případně jednoho, dvou měsíců. 

 

Michaela NOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Paní ministryně, já vám děkuji a doufám, že to dopadne. Na shledanou. 

 

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 

-------------------- 

Já také doufám, na shledanou. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 15.2.2014   
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Děti ze židlochovické základní školy se rozhodly pomoci mladíkovi, který je kvůli mozkové obrně plně 

odkázaný na invalidní vozík, jeho velkým snem je dostat se do rehabilitačního centra, kde jak doufá, mu 

pomůžou k tomu, vymohl ovládat alespoň svoje ruce. Školáci pro něj teď ve velkém sbírají víčka od PET 

lahví. 

 

Jana PROCHÁZKOVÁ, matka Pavla 

-------------------- 

Do obýváku najeď. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Ostatní chlapci ve 22 obrážejí diskotéky, a prožívají první vztahy. Pavlík má ale ve stejném věku úplně jiné 

starosti. Jeho snem je, aby se mohl sám najíst, nebo vyčistit zuby. 

 

Jana PROCHÁZKOVÁ, matka Pavla 

-------------------- 

Chtěla, bych, aby právě ty ruce byly v pořádku, aby mohl si na počítači si hrát a všechno, najedl se, a 

všechno děláme my za něj. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Pomáhá i čtyřnohá přítelkyně, která mu ztuhlé končetiny často zahřívá vlastním tělem. 

 

Jana PROCHÁZKOVÁ, matka Pavla 

-------------------- 

Pojď Lady. Šup, tady, tak a lehni. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Máš rád Lady? 

 

Pavlík 

-------------------- 
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Jo. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Jste kamarádi? 

 

Pavlík 

-------------------- 

No, když mám čas, když zrovna nejdu ven, tak jsme s ní. 

 

Pavel PROCHÁZKA, otec Pavla 

-------------------- 

Lázně jsou pro něho jediná šance, kde by mu to mohlo pomoci. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Jenže vysněné lázně stojí 60 000 a na to rodiče nemají. O přání Pavlíka se dozvěděly i děti z okolních 

základních škol. Bez váhání se daly do sbírání plastových víček. 

 

školačka 

-------------------- 

Vypiju tři flašky limonády a donesu to sem do školy vršky. 

 

školačka 

-------------------- 

Já jsem přinesla dneska dva vršky. 

 

školák 

-------------------- 

Musíme nasbírat co nejvíce. 

 

Pavlína SRNCOVÁ, učitelka ZŠ Židlochovice 

-------------------- 

Určitě taková akce má smysl. Dozvěděli jsme se to tady od místních ze Židlochovic, protože je 

židlochovský, tak se nás to týká. 

 

Kateřina PICHALOVÁ, redaktorka 

-------------------- 
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Zhruba za měsíc se pro Pavlíka podařily nasbírat tyto tři pytle plné víček, ale k tomu, aby se dostal do 

rehabilitačního centra, by potřeboval minimálně 500. Pokud můžete, pomozte i vy. Jeden plný pytel váží 

zhruba 20 kilo a Pavlík by na úhradu lázní potřeboval vršků téměř 10 tun. Bez pomoci ostatních se tak do 

lázní asi jen tak nepodívá. Kateřina Pichalová. Televize Nova Židlochovice. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 23.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 

Strana / zpráva 15 

Emma SMETANA, moderátorka 

-------------------- 

Paní Miluše Hrnčířová z Hněvic na Litoměřicku miluje ruční práce. Dokonce v nich vytvořila i několik 

českých rekordů. A kdyby to někomu náhodou nestačilo, důchodkyně se stala rekordmankou poté, co přišla 

o levou ruku a na druhé jí zůstaly jen tři prsty. 

 

Jitka FÁROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Je držitelkou dvanácti českých rekordů převážně v ručních pracích. Háčkuje, vyšívá, maluje, navléká 

korálky na rychlost, vyrábí miniatury a ovládá šest druhů psaní. Řeč o osmašedesátileté paní Miluši 

Hrnčířové. 

 

Miluše HRNČÍŘOVÁ 

-------------------- 

Než jsem se s tím smířila, to bylo utrpení. No a tak jsem začala vynalézat si takový různý věci. 

 

Jitka FÁROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Žena před pětadvaceti lety přišla po zásahu dvaadvaceti tisíc voltů o levou ruku a na pravé jí zůstaly jen tři 

prsty. Přesto se nevzdala. Zbylé prsty začala procvičovat a už v nemocnici poprvé vyšívala. Chtěla být 

soběstačná a to se jí povedlo. Dnes umí věci, na které si netroufnou ani mnozí zdravý. 

 

Miluše HRNČÍŘOVÁ 

-------------------- 

A když to děláte citlivě, a s chutí jo a se žádným násilím, tak to všechno jde. 

 

Jitka FÁROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

stránka č. 543745-268



První rekord získala v roce 2006 za navlékání korálků. Ty jsou její velkou vášní dodnes. Zvířátka, prstýnky, 

betlém, kříže a nebo andělé, kteří jsou velcí jen pár milimetrů. Výroba miniaturního anděla jí přitom zabere 

pouhých patnáct minut. Tyto obrázky zase namalovala zrnky kávy. Rekordní je i její obří háčkovaná ryba. 

 

Miluše HRNČÍŘOVÁ 

-------------------- 

Já jsem člověk obyčejnej, ale já chci potěšit všechny lidi, tak dělám tyhle výrobečky. 

 

Jitka FÁROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Rekordmanka má svých výrobků plné skříně. Vždy nosí nějaké u sebe. Dobří lidé je prý od ní dostávají 

zadarmo. Těm ostatním je prodává za symbolických dvacet korun. Jitka Fárová, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 14.3.2014   
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Herečka Jaroslava Hanušová, které kvůli cukrovce amputovali během půl roku obě nohy, se začíná po 

náročných operacích zotavovat. Těžké deprese, kterými trpěla, jsou na ústupu. Na řadě je ale drahá 

rehabilitace. 

 

redaktorka 

-------------------- 

Jaroslava Hanušová má za sebou těžké období. Zdá se, že s nelehkým osudem už se smířila. Velkou 

oporou jí jsou herci Jiří Lábus a Petr Čtvrtníček, který dražbou její boty pomohli vybrat 300 tisíc korun. 

Rehabilitace, kterou v těchto dnech podstupuje, přijde na téměř 100 tisíc korun. Další peníze budou 

potřebovat na invalidní vozík. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 29.3.2014   
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

O tom, že se drzost zlodějů před ničím nezastaví, se přesvědčila 73letá paní z Nového Jičína. Té někdo z 

Domu s pečovatelskou službou ukradl invalidní vozík. Bez něj se stará paní nikam nedostane a peníze? Na 

nový nemá. 

 

Tomáš INDREI, redaktor 

-------------------- 

Nemůže chodit, nějakou dobu je upoutána po operaci na lůžko a je odkázána na pomoc druhých, ven se 

dostane jej na invalidním vozíku, ale teď má smůlu, někdo jí ho ukradl. Slzy schovává jen stěží. 

 

okradená stařenka 

-------------------- 

Vozík, v dubnu rok, to musel jít na jisto, to je otřesné, co oni dělají. 

 

Tomáš INDREI, redaktor 

-------------------- 

Ještě včera tady stál invalidní vozík, který 73letá žena potřebuje, protože nemůže na nohy, někdo ho ale 

odtud ukradl. Včera ráno byla u lékaře, když ji přivezli před obědem domů, zjistila, že vozík je pryč. 

 

okradená stařenka 

-------------------- 

Na pátém poschodí před dveřmi, to už tři měsíce ležím prostě. No a nic se nesebralo až teď, včera. 

 

Tomáš INDREI, redaktor 

-------------------- 

Ošetřovatelka, která v Domě s pečovatelskou službou pracuje, a chodbě někoho s vozíkem zahlédla. 

 

Kateřina KUBZOVÁ, mluvčí PČR Ostrava 

-------------------- 

Jednalo se o muže ve věku okolo 35 let, krátce střižených vlasů. Na sobě měl zelenou mikinu a hnědé 

kalhoty. 

 

okradená stařenka 

-------------------- 

Pojišťovna mi to už nedá, no a já peníze na to nemám, to stojí 12 000. 

 

Tomáš INDREI, redaktor 
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-------------------- 

Pokud jste v Novém Jičíně zahlédli muže v zelené mikině s invalidním vozíkem, informujte policii, Tomáš 

Indrei, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 15.2.2014   
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Úspory ve výši téměř 1,5 milionu korun a sbírku mincí, jejichž hodnota zatím není známa. Takový dar 

odkázala olomoucké škole pro slabozraké děti seniorka, která nedávno zemřela v Praze. Proč si vybrala 

zrovna tuto školu, je zatím tajemstvím. Televizi Nova se ale podařilo zjistit, že sama byla na jedno oko 

slepá. 

 

Dominika VEČERKOVÁ, redaktorka 

Silvie ŠKÁBOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Více než milion korun od neznámé ženy, tak takové překvapení čekalo na ředitele olomoucké školy 

profesora Vejdovského pro děti s poškozeným zrakem. 

 

Jiří MÜLLER, ředitel MŠ a ZŠ Vejdovského 

-------------------- 

Tak jsem se samozřejmě divil, protože to dneska není vůbec obvyklé. 

 

Kamila NAVRÁTILOVÁ, mluvčí Olomouckého kraje 

-------------------- 

To dědictví představovalo vkladní knížku s částkou 1 406 000 korun a sbírku mincí z období první republiky. 

 

Dominika VEČERKOVÁ, redaktorka 

Silvie ŠKÁBOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Veškeré své jmění škole odkázala paní Anna Bednářová, rodačka z Olšan u Prostějova, která zemřela loni 

v květnu v Praze. Bylo jí 87 let. 

 

obyvatelka Olšan 

-------------------- 
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To je nádherný přece. 

 

obyvatelka Olšan 

-------------------- 

Moc šlechetný. To se jen tak nevidí. 

 

Dominika VEČERKOVÁ, redaktorka 

Silvie ŠKÁBOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Proč si paní Anna vybrala zrovna tuto školu, je zatím prostřeno tajemstvím. 

 

Kamila NAVRÁTILOVÁ, mluvčí Olomouckého kraje 

-------------------- 

Tato paní byla třeba žačkou profesora Vejdovského, anebo jeho klientkou. 

 

Dominika VEČERKOVÁ, redaktorka 

Silvie ŠKÁBOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Pan profesor Vejdovský byl totiž špičkový oční lékař a nám se podařilo zjistit, že paní Bednářová, byla sama 

na jedno oko slepá. Slepý byl i její manžel. 

 

sousedka 

-------------------- 

Viděla pouze na jedno oko, takže oni byli postižení jako oba. 

 

sousedka 

-------------------- 

Velice příjemná paní, která se starala o tem barák. 

 

sousedka 

-------------------- 

To byla velice inteligentní paní s ekonomickou školou. 

 

Dominika VEČERKOVÁ, redaktorka 

Silvie ŠKÁBOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Škola chce peníze mimo jiné využít na nákup nových pomůcek. Třeba přístrojů, které pomáhají šilhavým a 

tupozrakým dětem. 
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Jiří MÜLLER, ředitel MŠ a ZŠ Vejdovského 

-------------------- 

Samozřejmě potřebujeme dovybavit třídy na volnočasové aktivity, potřebujeme také. 

 

Dominika VEČERKOVÁ, redaktorka 

Silvie ŠKÁBOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Žáci tak budou mít díky šlechetnému datu zřejmě i nové hřiště, lepší podmínky k učení a další důvod se 

smát. Dominika Večerková a Silvie Škábová, Televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 5.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Reynolds KORANTENG, moderátor 

-------------------- 

Už za několik málo minut začne druhá řada pěvecké soutěže Hlas. A odstartuje prvním ze šesti dílů 

takzvaného výběru naslepo. Pěvecká show, ve které si vítěz odnese kontrakt s nahrávací společností a 

výhru v hodnotě dvou milionů korun, má hned několik novinek. 

 

Silvie ŠKÁBOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

150 skvělých hlasů z celkem 5 tisíc přihlášených z Česka i Slovenska projde nejdřív výběrem naslepo. 

Druhá řada slibuje ještě lepší výkony než předešlá. 

 

Michal DAVID, kouč Hlasu 

-------------------- 

Je daleko víc soutěžících, daleko kvalitnějších soutěžících, dneska už se nebáli do toho Hlasu jít lidi, který 

třeba skutečně jsou už profíci nebo poloprofíci. 

 

Silvie ŠKÁBOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Opět budou mezi sebou soupeřit jednotliví koučové. Novinkou je, že letos jich bude pět, úplným nováčkem 

je Majk Spirit. 

 

Majk SPIRIT, kouč Hlasu 

stránka č. 593745-273



-------------------- 

Cítím se tu zatím úplně fajn, rozbíhám se pomalu. 

 

Silvie ŠKÁBOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

A další novinkou je dvojkřeslo kouček Marty Jandové a Dary Rolins. 

 

Pepe MAJESKÝ, režisér a kreativní producent Hlasu 

-------------------- 

Ta chemie mezi nimi je neuvěřitelná, jsou to kamarádky, znají se. Musí se dohodnout na tom křesle, zda to 

zmáčknout, zda to nezmáčknout. 

 

Silvie ŠKÁBOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Připravte se na opravdu silné příběhy soutěžících. Například dua slepých zpěváků, kteří dojali kouče i 

moderátory k slzám. A nebude chybět ani exkluzivní pohled do zákulisí. To všechno uvidíte už za pár minut. 

No, a jaké to je vystoupit na pódiu Hlasu, jsem vyzkoušela na vlastní kůži i já a reportáž uvidíte už v 

zítřejším Prásku. Silvie Škábová, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 26.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

V 50. letech z Československa záhadně zmizela a teď se vrátila zpátky. Odborníkům ze Židovského muzea 

v Praze se podařil mistrovský kousek. Na aukci ve Spojených státech vypátrali oponu, která do roku 1942 

chránila posvátné svitky Tóry v synagoze v Mladé Vožici. Pro Židovskou obec má vysokou hodnotu. 

Dotýkaly se jí ruce těch, co za války zemřely v koncentračních táborech. 

 

redaktorka 

-------------------- 

Antonie Bondyová. 

 

redaktor 

-------------------- 

Leo Fleišl. 

stránka č. 603745-274



 

redaktorka 

-------------------- 

Marie Glücková. 

 

redaktor 

-------------------- 

Vilém Katz. 

 

Jakub VRÁNA, redaktor 

-------------------- 

Když 68 Židů z Mladé Vožice v roce 42 nastupovalo do transportu, možná vzpomínali na svojí synagogu, na 

svatostánek s Tórou, na oponu, která ji zakrývala. Z Terezína, Osvětimi nebo Malého Trostince se žádný z 

nich nevrátil. Synagogu komunisté zbourali, ale opona se po 60 letech dostala zpět do země, odkud vzešla. 

 

Michaela SIDENBERG, Židovské muzeum v Praze, kurátorka 

-------------------- 

Toto je dar a pak jsem tady tituly toho muže, který se jmenoval Moše a jeho manželka Chajele Liftšic. 

 

Jakub VRÁNA, redaktor 

-------------------- 

Mladovožickou synagogu opona zdobila od roku 1855. Za protektorátu byla stejně jako ostatní židovský 

majetek převezena do Prahy, do sbírek Židovského muzea. Tam byla až do roku 1956, kdy její stopy 

záhadně mizí. Buď ji na černém trhu prodali překupníci nebo se jí zbavil sám stát. 

 

Leo PAVLÁT, Židovské muzeum v Praze, ředitel 

-------------------- 

Ještě ze 60. let je znám případ, kdy rozhodnutím státu bylo vyvezeno více než nebo téměř 1500 svitků Tór. 

 

Jakub VRÁNA, redaktor 

-------------------- 

Opona se na světle světa objevila až před pár měsíci. V katalogu aukční síně Sotheby´s s odhadní cenou v 

přepočtu skoro čtvrt milionu korun. 

 

Michaela SIDENBERG, Židovské muzeum v Praze, kurátorka 

-------------------- 

Někdy musí se potom ty věci řešit soudně, což tady naštěstí nebylo nutné. 

 

stránka č. 613745-275



Jakub VRÁNA, redaktor 

-------------------- 

Od stávajícího majitele se ale bohužel nepodařilo zjistit, jak přesně se k němu opona dostala. Už napořád 

tedy bude její minulost asi zahalena tajemstvím. Restituce židovského majetku ale probíhá i opačným 

směrem. Židovské muzeum v Praze v uplynulých letech vydalo ze svých sbírek zhruba 300 předmětů jejich 

původním majitelům do zahraničí. Jakub Vrána, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 22.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Petr SUCHOŇ, moderátor 

-------------------- 

Na bývalou textilní továrnu, ve které Oskar Šindler za druhé světové války zachránil před deportací do 

koncentračního tábora více, než 1000 židovských dělníků útočí ve velkém zloději kovů, stojí v Brněnci na 

Svitavsku a za poslední dva roky tu policisté řešili desítky krádeží. Budovy jsou navíc v tak špatném stavu, 

že by sutiny mohly nenechavce zasypat a že je v areálu opravdu rušno zjistil Petr Brzek, který rtu přistihl 

muže, jak pro změnu krade dřevo. 

 

zloděj dřeva 

-------------------- 

Tam vždycky jenom slezu takhle dolu a vzal jsem tady jenom dvě tři prkna, co tam ležely. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Schovával se ve stráni nad podnikem a možná doufal, že ho muži zákona přehlédnou. Policisté ale za ním 

vyšplhali. V areálu Vitky ho nezajímalo železo. Muž v tomto případě toužil po dřevě. 

 

policista 

-------------------- 

Tady nemáte, co dělat, vůbec tam nechodit, nic tam nesbírat, ani dřevo. 

 

policista 

-------------------- 

Je to soukromý pozemek, věci nejsou vaše. 

 

Anna ŠTEGNEROVÁ, mluvčí Policie ČR, Svitavy 

stránka č. 623745-276



-------------------- 

V průběhu dvou let jsme řešili v tomto objektu několik desítek krádeží. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Získají pár korun za železo, ale riskují smrt na každém kroku. Stačí, aby zafoukalo a stokilogramová zeď 

zloděje zasype. Padají tu dřevěné i cihlové stropy. Budovy mají poškozenou statiku. Možná budou mít 

zloději štěstí a nic na ně nespadne, pokud ale bude tma, nejspíš skončí hluboko pod zemí. Jeden příklad za 

všechny je z Dětenic na Jičínsku. Dva zloději tu loni toužili po železném pilíři, ale zřítil se na ně chátrající 

kravin a ani jeden nepřežil. Obyvatelé Brněnce se bojí, že se u nich stane něco podobného. 

 

obyvatel Brněnce 

-------------------- 

Pokud tady někdo přijde, vytáhne traverzu, tak to spadne na něho, má smůlu. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Areál přitahuje zlodějíčky jako magnet, proto sem policisté pravidelně jezdí. 

 

Anna ŠTEGNEROVÁ, mluvčí Policie ČR, Svitavy 

-------------------- 

V průběhu dvou posledních měsíců se nám v objektu podařilo zadržet pět podezřelých osob z krádeží 

barevných kovů. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

To, ale není všechno, továrna, ve který za války průmyslník Oskar Šindler zachránil před deportací 1200 

Židů, děsí široké okolí. Pod sutinami totiž leží tuny toxických látek, které se používaly k výrobě textilu. Petr 

Brzek, Televize Nova, Brněnec. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 22.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Potomci jednoho zapomenutého českého hrdiny si převzali v Maďarsku titul Spravedlivý mezi národy. 

stránka č. 633745-277



Emanuel Zíma ukrýval za druhé světové války přímo za zády Němců 13 židů, kteří by jinak skončili v 

koncentračních táborech, ocenění dlouho neměl kdo převzít a až teď se podařilo vypátrat jeho příbuzné. Ti 

o statečných činech svého pradědečka neměli ani tušení. 

 

Emma KLEMENTOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Hrdinství, za které hrozil trest smrti. Emanuel Zíma ukryl před nacisty za druhé světové války 13 

slovenských a maďarských židů. Zachránil je od transportu do tábora smrti. 

 

Miklós ZIMA, pravnuk Emanuela 

-------------------- 

Pracoval s Němci, každý den s nimi mluvil a zároveň před nimi ukrýval nevinné lidi, na to byla zapotřebí 

obrovská dávka odvahy. 

 

Emma KLEMENTOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Emanuel Zíma původem z Příbrami pracoval jako vrátný, domovník a topič na československé ambasádě v 

Budapešti, kterou obsadili Němci. Přímo za zády nacistů nosil on a jeho syn Josef Židům deky a jídlo do 

zbořené části budovy. 

 

Maertin MOZER, slovenský filmař 

-------------------- 

Neuvěřitelně fascinující příběh záchrany židovských utečenců, protože celý tento příběh se odehrával na 

nepřátelské půdě. 

 

Emma KLEMENTOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

V 60. letech Emanuel zemřel a nikdo o něm dlouho nic nevěděl. O jeho činech vyprávěli zachráněný v 

jeruzalémském památníku u Jadvašem. Jeho zástupci mu v roce 1971 udělil titul Spravedlivý mezi národy. 

Bohužel ale nikoho z Emanuelových potomků nevypátrali a neměli tak medaili komu předat. Emanuelova 

pravnoučata se o hrdinství svého předka dozvěděla až teď díky slovenskému filmaři Martinu Moserovi. Tem 

se k nim dostal náhodou, když pátral po příběhu jiné židovské rodiny. 

 

Miklós ZIMA, pravnuk Emanuela 

-------------------- 

Dozvědět se, že váš pradědeček nebyl jen hodný člověk, ale také udělal něco opravdu statečného, je 

úžasné. 

 

stránka č. 643745-278



Emma KLEMENTOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Ocenění se teď konečně dostalo do správných rukou. Od izraelského velvyslance ho v Budapešti převzala 

Emanuelova pravnoučata. Emma Klementová, Televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 31.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Expremiér Mirek Topolánek čelí dalšímu skandálu kvůli nekorektním výrokům. Tentokrát se obul do ministra 

spravedlnosti své vlády Jiřího Pospíšila. V rozhovoru pro portál Česká-justice.cz narážel na jeho sexuální 

orientaci. Podle Topolánka měl Pospíšil už při sestavování stínové vlády před 11 lety udělat takzvaný 

coming out, tedy přihlásit se k tomu, že je homosexuál. 

 

redaktor /citace: Mirek TOPOLÁNEK/ 

-------------------- 

"Jiří, musíte udělat regulérní coming out, protože můj ministr spravedlnosti nemůže být vydíratelný. Mně to 

nevadí, ale je to třeba takto udělat." 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

To řekl Mirek Topolánek o Jiřím Pospíšilovi v rozhovoru pro portál Česká-justice.cz, ve kterém vzpomínal 

na sestavování stínové vlády v roce 2003. Pospíšil ale tvrdí, že mu Topolánek nic podobného neřekl. 

 

Jiří POSPÍŠIL, exministr spravedlnosti 

-------------------- 

Toto je lež, pan premiér mi nic takového neřekl. A já jsem člověk, který si na nic nehraje. Na druhou stranu 

nemám zapotřebí své soukromí někde zveřejňovat. Vnímám to jako určitý další útok člena ODS na moji 

osobu. Je to spojeno s tím, že jsem odešel z ODSky. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Sám Topolánek se ale dnes na kameru ke svým slovům vyjádřit nechtěl. 

 

Mirek TOPOLÁNEK, expremiér 

stránka č. 653745-279



-------------------- 

Mně prostě nezajímá, že to někoho zajímá. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Není to poprvé, co si expremiér pustil pusu na špacír. Jeho výroky pro časopis Lui v roce 2010 odstartovaly 

jeho pád. 

 

Mirek TOPOLÁNEK, expremiér /TN 21. 3. 2010/ 

-------------------- 

Gustav Slamečka, když jde opravdu do tuhého, opravdu do tuhého, tak jako ministr, mám pocit, že uhne, 

jo? A to ten Fischer prostě je Žid, není to gay a ten uhne ještě dřív, jo? To znamená, to prostě nesouvisí s 

tím, že je gay. To souvisí s jeho charakterem. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Organizace bojující za práva homosexuálů Topolánkův nejnovější nekorektní výrok komentují velmi 

opatrně. 

 

Zdeněk SLOBODA, jednatel Platformy pro rovnoprávnost a diverzitu 

-------------------- 

Lidé mají potřebu takovéhle věci tutlat, a to si myslím, že není dobře, protože homosexualita by neměla být 

něco, za co by se lidé měli stydět, schovávat, za co by měli být nějakým způsobem vydíratelní. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Výroky svého bývalého šéfa Jiří Pospíšil, zdá se, řešit nebude. Mirek Topolánek tedy zřejmě dalšímu 

trestnímu oznámení čelit nebude. Pavlína Kosová, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 5.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Reynolds KORANTENG, moderátor 

-------------------- 

Rodina a přátelé se dnes naposledy rozloučili s básníkem Hugo Pavlem. Lidé si ho pamatují hlavně jako 

postavu z knih jeho bratra, spisovatele Oty Pavla. Bylo mu 89 let. 

stránka č. 663745-280



 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Ota, Jiří, Hugo a otec Leo s prutem v ruce v prosluněné krajině okolo Berounky. Tento idylický obraz známe 

především z knihy a filmu Smrt krásných srnců Oty Pavla. 

 

Hugo PAVEL, bratr Oty Pavla /5. 5. 2005/ 

-------------------- 

My jsme tam jezdili každej rok, jak skončila škola, tak táta už stál před barákem s autem a odvezl nás tam 

do toho Luhu pod Branovem a tam jsme strávili to krásný dětství. Ovšem to všechno skončilo tím 39. 

rokem. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Rodina byla židovského původu, a tak za 2. světové války skončili v koncentračním táboře. Naštěstí se 

všichni vrátili domů živí. 

 

Jiří PAVEL, syn Oty Pavla /31. 3. 2008/ 

-------------------- 

Všechny tyhle ty události prostě byly pravdivý, že jo. Trošku teda samozřejmě došmrncnutý do toho konce, 

aby to bylo vypointovaný. To udělá každý spisovatel tohle to. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Nejmladšího Otu, budoucího významného českého spisovatele, nucený pobyt v koncentračním táboře 

poznamenal. 

 

Hugo PAVEL, bratr Oty Pavla /31. 3. 2008/ 

-------------------- 

I když on ty hrůzy neprožil, jako jsme prožili my třeba s Jirkou, tak na něj jako na dítě to hrozně působilo. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

A byl to právě jeho nejstarší bratr Hugo, který pak po jeho smrti Otův archiv spravoval. Minulý týden ale 

Hugo zemřel. S Hugo Pavlem se sem do kladenské obřadní síně přišla rozloučit zhruba stovka lidí. 

 

Vladimír MANDEL, vnuk Hugo Pavla 

-------------------- 

stránka č. 673745-281



Byl hodně upřímnej a hodně hodnej človíček. 

 

Václav PROŠEK, vnuk převozníka Karla Proška 

-------------------- 

Jsme byli domluvený na září, že uskutečníme další jako rybářskou výpravu. A ta už se neuskutečnila. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Posledním přáním Hugo Pavla bylo, aby byla květinová výzdoba z pohřbu dovezena do Lidic k uctění 

památky lidických mužů, žen a dětí. Jak na Hugo Pavla jeho nejbližší vzpomínali, najdete na tn.cz. Pavlína 

Kosová, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 7.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Reportérům televize Nova se podařilo zjistit identitu jedné z obětí dvojnásobné vraždy z poloviny února. 

Muž zavražděný v Brdíčkově ulici v pražských Stodůlkách v domě, kde dřív bydlel i prezident Zeman, byl 

významný historik a dlouholetý pracovník Židovského muzea v Praze Jiří Fiedler. Vraždu manželské dvojice 

policie vyšetřuje od poloviny února. Pachatele ale zatím nedopadla. 

 

Karla MRÁČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Byla neděle 16. února, kdy syn starších manželů přišel navštívit rodiče. Našel ale jen jejich těla. Oba 

zemřeli rukou vraha. Zavražděný muž byl dlouholetým pracovníkem Židovského muzea v Praze. Na 

stránkách muzea vzpomínají na doktora filosofie, historika, redaktora a překladatele s velkou úctou. Hold 

mu skládají zejména za publikaci Židovské památky v Čechách a na Moravě. 

 

redaktor /citace, zdroj: stránky ŽMP/ 

-------------------- 

"Jeho náhlá smrt je pro všechny pracovníky muzea, kteří Jiřího Fiedlera znali jako vstřícného kolegu i 

skvělého člověka, bolestnou ranou." 

 

Karla MRÁČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

stránka č. 683745-282



Zatím nevyřešená záhadná vražda šokovala celé okolí známého historika, sousedy nevyjímaje. 

 

osoba 

-------------------- 

Jsme zdrcení z toho všichni, protože to byla skvělá rodina a já sama z toho nemůžu spát. Prostě skvělí lidi. 

 

Kristýna ŠEDIVÁ, sousedka 

-------------------- 

My jsme je znali a byli to strašně slušní lidi. Pán byl překladatel a doktor a chytrej člověk. 

 

Karla MRÁČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Policie kromě vyšetřování vraždy manželů stále pátrá i po vrazích taxikáře a také ženy zabité v tramvaji 

číslo 17. 

 

Tomáš HULAN, mluvčí policie Praha 

-------------------- 

Všechny tyto případy kriminalisté kvalifikují jako trestné činy vraždy, kdy samozřejmě dělají maximum pro 

jejich objasnění a vypátrání pachatele. V tuto chvíli jsou případy v takové fázi prošetřování, že nemůžeme 

být jakkoli konkrétní, abysme prošetřování jako takové nezmařili. 

 

Karla MRÁČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Šance na to vrahy dopadnout, je poměrně velká. Loni kriminalisté objasnili 23 z 26 pražských vražd. Karla 

Mráčková, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 9.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Iveta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Zlatý a stříbrný poklad odkryl v pondělí během stavebních prací bagrista v pražských Modřanech. Nejdříve 

se předpokládalo, že poklad zřejmě patřil židovské rodině. Nejnovější výsledky pátrání po původním majiteli 

se exkluzivně podařilo zjistit reportérce Střepin Báře Divišové. 

 

Jiří FREMR, místostarosta Prahy 12. v době nálezu pokladu na místě 
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-------------------- 

najednou vidíme proud mincí, zlatý stříbrňáky. 

 

Barbora DIVIŠOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

V pondělí 3. 3. v deset ráno v Modřanech na stavbě bagrista nevědomky odkryl poklad. Nebýt úředníků na 

pravidelné kontrole a nebýt oni zrovna čelem k výkopu, poklad minimálně za tři miliony by na svého nálezce 

možná čekal další desítky let. Dnes tak čeká zamčený v trezoru banky a na úřadu Prahy 12 se mezitím 

snaží zjistit, kdo a proč ho v místě dnešní stavby zakopal. Některými nálezy hledání teprve začíná. 

 

Miroslav KRATOCHVÍL, "lovec pokladů" 

-------------------- 

Když vám to nabídne ten svůj životní příběh, je to určitě zajímavý jak zjistit osudy těch lidí, na kolik je 

ovlivnila ta ztráta. 

 

Barbora DIVIŠOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Lovec pokladů Mirek Kratochvíl tato slova podtrhává úslovím lov je cennější než kořist. Sám například už 

šest let pátrá po majiteli těchto cínových vojáčků, které našel ve skleněné zavařovačce. V lese na 

Trutnovsku je spolu s vkladními knížkami zakopala jedna z vysídlených sudetských rodin. Podaří se mu 

tehdy dvanáctiletého, dnes osmdesátiletého Helmuta najít? A jaké další poklady mohli Němci v Česku 

zakopat? Mimo to vám také ukážeme, jak si žiji ukrajinští miliardáři. Kdo v zemi tahá za nitky. Střepiny si 

určitě nenechte ujít. Dnes po Doktorech z Počátků. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 9.3.2014   

Rubrika / pořad: 22:10 Střepiny 
  

Strana / zpráva 05 
  

Michaela NOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Na Praze 12 našli poklad. Pracovnice úřadu si při kontrole jedné stavby všimla, jak se ze stěny výkopu 

sypou stříbrné a zlaté mince. Poklad v hodnotě tří milionů sem nejspíš zakopala židovská rodina, které 

pozemek patřil před druhou světovou válkou. Co když je i na vaší zahradě třeba zakopaná truhla s 

rodinnými šperky? Bára Divišová našla muže, který takové poklady hledá. A co víc, snaží se je vrátit zpátky 

jejich původním majitelům. 

 

Barbora DIVIŠOVÁ, redaktorka 
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-------------------- 

Ze staročeských legend o ukrytých bájných pokladech se dá mnohdy i vyčíst, kde se zhruba ukrývají. S 

amatérskými lovci pokladů to kupodivu ale ani nehlo. Pověsti o plných truhlách mincí a zlatých cihlách totiž 

připomínají spíš pohádky. Jediné, co v nich chybí, je hlídač pokladu, zlý drak. Najít bájný poklad, tedy 

takový, který doplní některé z chybějících souvislostí českých dějin, chce být ve správný čas na správném 

místě. A navíc se tam potkat se štěstím a náhodou. 

 

Jiří FREMR, místostarosta Prahy 12 

-------------------- 

Vypadalo to právě, že to je jako už ta skrýš jako připravená. 

 

Barbora DIVIŠOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

To je skoro jak výjev z pohádky. Co jste si v tu chvíli říkal? 

 

Jiří FREMR, místostarosta Prahy 12 

-------------------- 

No, říkal jsem si, že je to poprvé a pravděpodobně asi naposled, kdy člověk vidí poklad. 

 

Barbora DIVIŠOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Se štěstím a náhodou se místostarosta Fremr potkal v pondělí v 10 ráno. 

 

Jiří FREMR, místostarosta Prahy 12 

-------------------- 

Tak se tam bavíme, koukáme takhle jedním směrem, že jo, a najednou vidíme proud mincí, zlatý, 

stříbrňáky, tak jsme hned jako říkali, zastavte, zastavte stavbu. 

 

Barbora DIVIŠOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Sečteno, podtrženo, 6,5 kila mincí. Tržní hodnota zlata a stříbra 3 miliony, historickou vyčíslí numismatik, až 

se vrátí z dovolené. Poklad na něj zatím čeká zamčený v trezoru banky a na úřadu Prahy 12 se mezitím 

snaží zjistit, kdo a proč ho v zemi ukryl. Po pár dnech strávených v archivu katastru už zjistili a exkluzivně 

zatím prozradili pouze nám, že to s největší pravděpodobností nebyla židovská rodina a že další indicie je 

schovaná v jedné z modřanských škol. 

 

Miroslav KRATOCHVÍL, lovec pokladů 

-------------------- 
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To není jenom o tom, že tu věc ze země vyndáte, ale když vám to nabídne ten svůj životní příběh, je to 

určitě zajímavý a je to jedna z věcí, co mě na tom vlastně v našem hledackým koníčku láká, zjistit osudy 

těch lidí, nakolik je ovlivnila ta ztráta. 

 

Barbora DIVIŠOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Lovec pokladů, archeolog-amatér v tom dobrém slova smyslu, Mirek Kratochvíl si stojí za tím, že lov je 

cennější než kořist a že některými nálezy hledání teprve začíná. Za 10 let, kdy s detektorem v ruce 

pročesává půdu, už svými nálezy naplnil několik vitrín. Některé z nich prý mohl za desítky tisíc prodat 

sběratelům, nechtěl, protože najít bájný poklad, na kterém by pohádkově zbohatnul, není důvod, proč 

hledá. To také vysvětluje, proč za svůj největší nález nepovažuje nejhodnotnější starožitnosti, ale tyto 

obyčejné cínové vojáčky a 4 prošlé vkladní knížky. Dvě skleněné zavařovačky našel úplnou náhodou před 

šesti lety v den před Štědrým dnem. Ale otevřel je záměrně až pod stromečkem. 

 

Miroslav KRATOCHVÍL, lovec pokladů 

-------------------- 

Byly tak uloženy v zavařovací sklenici, že díky tomu se zachovaly, když jsem tu sklenici otevíral, tak v 

podstatě nešla skoro ani otevřít, byl tam ještě podtlak. A když jsem zapáčil nožem, tak vlastně ozval se 

zvuk, zasyčelo to a nasálo to po prostě více než 60 letech čerstvej vzduch. 

 

Barbora DIVIŠOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Ano on prozradit přesné místo nálezu nechtěl. To, aby mu ho někdo nepročesal a nevyfoukl třeba další 

souvislosti k příběhu, který otevřením skleněných zavařovaček po více než 60 letech začal rozplétat. Chce 

dojít na jeho začátek, vrátit rodinný poklad původním majitelům a uzavřít kruh. Vypadá to ale na dlouho, 

protože indicií moc nemá. Pouze čísla popisná jejich domů, které z map už zmizely, a jména čtyř členů 

jedné odsunuté sudetské rodiny. 

 

Miroslav KRATOCHVÍL, lovec pokladů 

-------------------- 

Tady to je zajímavý, že vzdálenost vzdušnou čarou je to zhruba asi 10 kilometrů od těch obou dvou bydlišť. 

Bylo to na dvouch místech ve vzdálenosti asi 3 metry od sebe, je možné, že tam bude ukryto ještě někde v 

okolí něco dalšího. 

 

Barbora DIVIŠOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Pokladů, ke kterým se váže podobný příběh, nejenom tady na Trutnovsku mohou být další desítky, stovky, 

tisíce. Rodinné cennosti, pro které se doufali časem vrátit, sudetští Němci tehdy zakopávali nejčastěji přímo 
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na svými domy, do sklepení, v nejbližších lesích nebo na svých oblíbených místech. Měli na to čas jen pár 

hodin. Skrýše se tudíž od jejich domů nenacházely příliš daleko. Potenciální naleziště zvládnou lovci 

pokladů vytipovat na dálku. Stačí jim na to jeden rozhled. Ostatně, lidský dotek v krajině poznáte určitě 

taky. Samo o sobě to ale ještě nemusí nutně znamenat, že tam kdosi cosi zakopal. Kolik německých 

pokladů se dnes na českém území ukrývá, otázka za 10 milionů. Zkušení detektoráři radí před každým 

hledáním chvíli se soustředit, vžít se nejen do některého historického období, především ale do situace a 

myšlení lidí. Chvíli třeba řešit stejné dilema jako sudetští Němci. Zamyslet se, kam by na jejich místě věci, 

pro které se chtěli jednou vrátit, ukryli oni sami, a tam ať pak zkusí hledat. Hledat prý neznamená jen najít, 

nicméně najít hledači sem tam potřebují kvůli motivaci. Důležitější je pro některé z nich pokusit se nálezům 

znovu vdechnout život, aby jejich příběh mohl pokračovat. Za jak dlouho se například Mirku Kratochvílovi 

podaří najít majitele cínových vojáčků, těžko odhadovat. On by si ale přál, aby to bylo brzy, protože se 

nemůže dočkat jeho reakce. Držet dávno zapomenutý rodinný poklad jistě vyvolá řadu emotivních 

vzpomínek a možná dokonce neudrží slzy. Podobně jako třeba tato žena, která pár dní po svatbě ztratila v 

Orlické přehradě snubní prsten. Že se rozplakala, když ho po několika letech, kdy ležel na dně v bahně, 

znovu navlékla, asi nikoho nepřekvapí. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 18.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Reynolds KORANTENG, moderátor 

-------------------- 

Po dnešním rozsudku Ústavního soudu reálně hrozí, že stát přijde o státní zámek Opočno. Domáhá se ho 

dědička původních majitelů hraběnka Kristina Colloredo-Mansfeldová. Ta předložila nový důkaz a soud 

nařídil obnovu řízení. 

 

Josef SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

Hraběnka Mansfeldová může po dnešním verdiktu bouchat šampaňským. Po letech tahanic má naději, že 

dostane zpět jeden z nejkrásnějších zámků v republice - renesanční skvost Opočno, postavený v 16. 

století. 

 

Kristina COLLOREDO-MANSFELD 

-------------------- 

Ale já pořád myslela, spravedlnost bude žít. A to se dneska stalo a já jsem strašně ráda. 

 

Josef SVOBODA, redaktor 
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-------------------- 

Šlechtična má na dosah majetek, který se jen odhaduje na miliardy korun. Zámek má plné zbrojnice 

unikátních palných zbraní těch nejslavnějších zbrojířů. Ještě vyšší cenu má sbírka obrazů rodu Mansfeldů - 

celkem 471 pláten. A za každé z nich by měl běžný smrtelník vystaráno do konce života. 

 

Kristina COLLOREDO-MANSFELD, /13. 1. 2005/ 

-------------------- 

A já nemyslila, takový věci jsou možný v nové demokracie. 

 

Josef SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

Boj o zámek svých předků už bere šlechtična jako drahý koníček. Dnes se soudí rovných 23 let. Jednou už 

měla vyhráno a na Opočno se vrátila jako zámecká paní. Ovšem Ústavní soud se bránil zuby nehty. 

 

Jan MUSIL, soudce Ústavního soudu /13. 1. 2005/ 

-------------------- 

Na doktora Josefa Colloredo-Mansfelda je třeba pohlížet jako na osobu státně nespolehlivou. 

 

Kristina COLLOREDO-MANSFELD 

-------------------- 

On neudělal "Heil Hitler", on udělal tak. 

 

Josef SVOBODA, redaktor 

-------------------- 

Hraběte považovali za kolaboranta nacistů, ale jeho dcera přivezla do Brna neuvěřitelný důkaz, který vše 

obrací. Nacisté jim prý zabavili majetek kvůli židovskému původu. Hraběnka předložila výpis z almanachu 

židovské šlechty, kde jsou vedeni její předci. 

 

Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, ústavní soudkyně 

-------------------- 

Předložila obecním soudům dostatečné důkazy, aby v její věci bylo obnoveno řízení. 

 

Miloš HOŠEK, Národní památkový ústav 

-------------------- 

Jsme tam, kde jsme byli před 20 lety. 

 

Josef SVOBODA, redaktor 

stránka č. 743745-288



-------------------- 

Případem se bude znovu zabývat rychnovský soud. Z Brna Josef Svoboda, televize Nova. 

 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 3.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Reynolds KORANTENG, moderátor 

-------------------- 

I následující reportáž bude tak trochu o sportu. Začátek jarních prázdnin, které probíhají v části republiky, 

se už projevil ve statistikách záchranářů. Výrazně vzrostl počet úrazů, a to především na sjezdovkách. 

Příčiny jsou stále stejné. Lyžování bez přilby, jízda zakázaným terénem a zbytečný hazard. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

13 hodin odpoledne. Na záběrech libereckých záchranářů vidíte sjezdovku v Harrachově. Dole čeká horská 

služba s mladíkem, který upadl a je v bezvědomí. 

 

Jan LEJSEK, ředitel zdravotní záchranné služby Libereckého kraje 

-------------------- 

Neměl helmu. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

Zraněného snowboardistu z harrachovské sjezdovky nyní záchranáři překládají do sanitky. 

 

Jan LEJSEK, ředitel zdravotní záchranné služby Libereckého kraje 

-------------------- 

Po krátkodobém bezvědomí při úrazu hlavy je předaný k dalšímu vyšetření na traumatologii liberecké 

nemocnice. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

Sotva záchranáři přistáli se zraněným Holanďanem z Harrachova tady na libereckém heliportu, musí znovu 

odletět. Tentokrát do Špindlerova Mlýna pro čtrnáctiletého chlapce. Skončil s poraněním zad a břicha na 
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dětské traumatologii v Hradci Králové. A těžce zraněné lyžaře hlásí i jižní Čechy. Tentokrát jde o 

devětasedmdesátiletého seniora. I ten neměl přilbu. Vyjel mimo sjezdovku a narazil do kamene. To vše 

kontrastuje s prohlášením exprezidenta Klause, který před čtyřmi dny velikou osvětu lyžařům neudělal. 

 

Václav KLAUS, exprezident ČR, lyžař 

-------------------- 

Už lyžuju málem 7 desetiletí a ještě jsem helmu nepotřeboval, tak já věřím, že už to do konce svého života 

bez té helmy doklepu. 

 

Jan SVATOŠ, ředitel Ski areálu Ještěd 

-------------------- 

Zcela určitě přilby a my se domníváme v poslední době, že na škodu není určitě ani takzvaný páteřní 

chránič. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

Na Ještědu, který od středy zprovozní všechny sjezdovky, je většinou technický sníh. 

 

Jan SVATOŠ, ředitel Ski areálu Ještěd 

-------------------- 

Takže ten sníh je rychlý, vyžaduje opravdu u lyžařů zvýšenou opatrnost. 

 

Ivan BERKA, redaktor 

-------------------- 

Po mizerném začátku sezony se očekávají návštěvnické rekordy. Provoz na sjezdovkách zhoustne a 

provozovatelé doporučují dodržovat pravidla předjíždějí a lyžařského desatera, které si můžete 

připomenout na tn.cz. Ivan Berka, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 15.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

O tom, kam až mohou rodinu dohnat dluhy, vědí své sousedé starších manželů z Českých Budějovic. Ti 

bydlí v garáži s několika psy. Okolí ale trápí hlavně obrovským nepořádkem a zápachem, který se line z 

jejich pozemku. Zahrada u garáže jim slouží za skladiště, kterým se prohánějí krysy. Přestože o problému 
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vědí snad všechny tamní úřady, nikdo seniorům zatím nedokázal žádným způsobem pomoci. 

 

Michaela KLÁROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Dluhy, následné exekuce, a podle sousedů i špatný psychický stav dohnal dva starší manžele k životu v 

této garáži. Jenže jim chybí jakékoli sociální zařízení. Pár mezi nepořádkem, který sem stačil natahat, žije i 

s několika psy, jenže i na úkor ostatních sousedů. 

 

sousedka 

-------------------- 

Chodí na záchod na zahradu u nich, psi taky, tady je smrad, tady se nedá žít. 

 

soused 

-------------------- 

Lítají tady krysy, psi tady lítají po střeše. 

 

sousedka 

-------------------- 

Tady má plastový komín, že máte plnou zahradu plastů, takže se projíme, že to chytne. 

 

Michaela KLÁROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Co všechno je uvnitř, můžeme tušit ze záběrů. 

 

žena žijící v garáži 

-------------------- 

Se mnou rozhovor nedělejte, až přijde manžel, já s tím nic. 

 

Michaela KLÁROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Situaci přímo tady na sítě několikrát řešila hygiena, hasiči, ale také policisté. Jak se zdá, všechny úřady 

jsou ale na manžele krátké. Třeba policie sem vyjížděla i kvůli volně pobíhajícím psům, jenže.. 

 

Štěpánka UHLÍŘOVÁ, jihočeská policejní mluvčí 

-------------------- 

Proběhlo šetření tohoto skutku a policisté zjistili, že se nejedná o přestupkové jednání a případ byl odložen. 

 

soused 
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-------------------- 

No to je ostuda náměstkyně, která každý den tady chodí. 

 

Michaela KLÁROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

My jsme se ji dnes pokoušeli kontaktovat, čas ale bude mít až v pondělí. Nějaký vyjádření k Trocnovský 

ulici, k tomu problému dneska od vás nezískám. 

 

Ivana POPELOVÁ, náměstkyně primátora města České Budějovice 

-------------------- 

Ne, určitě ne. 

 

Michaela KLÁROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle oslovených právníků ale zřejmě budou muset sousedé trpět dál. Manželůé totiž nepořádek dělají na 

svém soukromém pozemku. Michaela Klárová Televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 24.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Emma SMETANA, moderátorka 

-------------------- 

Nejdříve popíjel s důchodcem, později do něj vrazil nůž. Přesně tak se zachoval lupič v Kutné Hoře kvůli, a 

teď dobře poslouchejte, 5 tisícům korun. Starého muže doprovázel domu a z ničeho nic zaútočil, sebral mu 

důchod a utekl. Důvěřivý senior může mluvit o štěstí. Rána nožem šla totiž do hrudníku a jen o kousek 

minula životně důležité orgány. Lupiče policie dopadla hned druhý den. 

 

Martin HOLEK, redaktor 

-------------------- 

Na tohle Milan Pokorný asi nikdy nezapomene. Přišel o peníze, mohl ale přijít o život. Tento muž mu totiž 

vrazil nůž do hrudníku. Čepel jen o pár centimetrů minula srdce. Oba muži odcházeli spolu po této cestě 

stejným směrem, jeden na ubytovnu a druhý k sobě domů. 

 

Milan POKORNÝ, pobodaný senior 

-------------------- 

Tam, jak je to pletivo, tam to začalo. Tam se mnou praštil o pletivo a chtěl moje peníze. No, jak jsem se 
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bránil, tady propíchnul mi ruku a asi se mě chystal píchnout sem. 

 

Miroslav CHRAMOSTA, vedoucí kriminální policie, Kutná Hora 

-------------------- 

Probodl celou ruku a druhá rána šla do oblasti hrudníku. 

 

Martin HOLEK, redaktor 

-------------------- 

Čepel měla asi 10 centimetrů. Naštěstí pro Milana sklouzla po žebrech a nezasáhla srdce. Celý od krve a 

se dvěma bodnými ranami se dopotácel pro pomoc. Policisté útočníka zadrželi hned druhý den. 

 

Miroslav CHRAMOSTA, vedoucí kriminální policie, Kutná Hora 

-------------------- 

Kolem 15. hodiny byl i díky intenzivnímu šetření kutnohorských kriminalistů pachatel zadržen. 

 

Martin HOLEK, redaktor 

-------------------- 

Policisté šli po stopě. Prověřili herny a bary. Zjistili, že lupič stačil všechny peníze naházet do automatů. Má 

na svědomí pár krádeží z minulosti, zbraň ale použil poprvé. 

 

Milan POKORNÝ, pobodaný senior 

-------------------- 

Já bych mu napařil dva roky tak, mezkovi. 

 

Martin HOLEK, redaktor 

-------------------- 

Možná to bude i víc, záleží také na tom, jestli se případ bude posuzovat jako loupežné přepadení nebo jako 

pokus o vraždu. Martin Holek, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 25.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Po drzém zloději pátrají policisté z Prahy. Neznámý mladík se vloupal do stánku s občerstvením a odnesl si 

celou pokladnu s tržbou. Vůbec mu nevadilo, že ho přitom vyrušil kolemjdoucí. Ještě se s ním dal do řeči. 
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Vše zaznamenala bezpečnostní kamera. 

 

/ Ukázka / 

 

Ondřej ŠPALEK, redaktor 

-------------------- 

Chtěl peníze, tak si je prostě vzal i s celou pokladnou. Že kolem chodí lidé, mu bylo úplně jedno. Skrz 

rozbité okénko si s jedním z nich klidně i popovídal. Co si zloděj navymýšlel, není jasné. Zřejmě ale mluvil 

přesvědčivě. Důchodce ho totiž nechal na pokoji. Mladík se pak v klidu rozhlédl a zmizel. Ještě přitom 

nechtěně rozsvítil ledničku. Největší škodu zloděj způsobil tím, že odnesl samotnou pokladnu. Její cena se 

pohybuje kolem 20 tisíc korun. Otázkou zůstává, co vlastně napovídal seniorovi. 

 

Jan DANĚK, mluvčí pražské policie 

-------------------- 

Kriminalisté shání i náhodného svědka, který v době vloupání okolo procházel. 

 

Ondřej ŠPALEK, redaktor 

-------------------- 

Zlodějíček měl při všem štěstí a šikovnosti tu smůlu, že ho zachytily kamery. Pokud ho někdo pozná, už se 

z toho asi nemluví. Ondřej Špalek, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 3.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Devatenáctiletý mladík obviněný z páteční surové vraždy důchodce v Tetčiněvsi na Litoměřicku skončil ve 

vazbě. Dnes v poledne ho tam poslala soudkyně Okresního soudu v Ústí nad Labem. Poprvé od svého 

zadržení krátce po činu se tak musel objevit na veřejnosti. Hrozí mu až výjimečný trest. 

 

Martin KOČÁREK, redaktor 

-------------------- 

Policejní eskorta přivedla obviněného kolem desáté dopoledne. Působil velmi zvláštně. Byl oblečený jen 

velmi nalehko a na nohou měl pouze pantofle. Právě v tomto oblečení ho v pátek zadrželi. Přiznal jste se k 

vraždě? 
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František PÍŠA, obviněný 

-------------------- 

Ne, já nic neprovedl. 

 

Martin KOČÁREK, redaktor 

-------------------- 

Vyšetřovatelé řekli, že to byla velice surová vražda, proč? Vy jste tam byl. Co jste tam dělal? 

 

František PÍŠA, obviněný 

-------------------- 

Do toho vám nic není. 

 

Martin KOČÁREK, redaktor 

-------------------- 

Obviněný u soudu vypovídal. Rozhodování o vazbě proto trvalo téměř 2 hodiny. Nakonec skončil ve vazbě 

hned z několika důvodů. 

 

Jan TICHÝ, mluvčí Okresního soudu, Ústí nad Labem 

-------------------- 

Důvodem vazebního zajištění je obava, že by mohl působit na dosud nevyslechnuté svědky. Případně že 

by mohl opakovat trestnou činnost, která je mu kladena za vinu. 

 

Martin KOČÁREK, redaktor 

-------------------- 

Píša je přitom obviněný ze zvlášť surové vraždy osmdesátiletého důchodce. Kvůli penězům na drogy ho 

měl umlátit železnou tyčí. Muži měl mířit především na hlavu. 

 

Jiří VOPRAVIL, vyšetřovatel /1. 3. 2014/ 

-------------------- 

Můžu potvrdit, že jsme zadrželi osobu, která je podezřelá ze spáchání tohoto zvlášť závažného zločinu. 

 

Martin KOČÁREK, redaktor 

-------------------- 

Za takovou vraždu přitom hrozí velmi vysoké tresty. Obviněnému hrozí 20 až 30 let ve vězení, případně i 

doživotí. Martin Kočárek, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 10.3.2014   
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Reynolds KORANTENG, moderátor 

-------------------- 

A s námi ve studiu je teď kolega Hanuš Hanslík, který v minulosti osudy doživotně odsouzených vězňů 

sledoval. Dobrý večer. 

 

Hanuš HANSLÍK, reportér TV Nova 

-------------------- 

Dobrý večer. 

 

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Hanuši, doživotní trest dávají soudy v posledních letech poměrně často. Řekni nám, kolik takových vězňů 

vlastně v současné době v českých věznicích je? 

 

Hanuš HANSLÍK, reportér TV Nova 

-------------------- 

Ano, skoro každý rok skutečně soudy několik doživotně odsouzených do vězení pošlou. Tady už vidíme 

graf s vývojem v posledních letech, konkrétně od roku 2010. Je vidět, že naprosto výjimečná byla situace v 

roce 2012, kdy bylo doživotně odsouzeno 7 lidí. Naopak v loňském roce nebyl ani jeden. V současné době 

je v českých věznicích celkem 45 doživotně odsouzených. Ti jsou rozmístěni ve čtyřech různých věznicích, 

z nichž nejznámější jsou Valdice a Mírov. Mezi těmi doživotními vězni jsou v současné době pouze tři ženy, 

a to konkrétně Romana Zinertová, ta zavraždila svoje 4 děti, Jaroslava Fabiánová zavraždila 4 muže, a 

Dana Stodolová, ta patří spolu se svým manželem Jaroslavem k úplně nejhorším sériovým vrahům v české 

historii. Podívejte se na reportáž. Dana a Jaroslav Stodolovi, podle rozsudku zavraždili celkem 8 lidí, další 2 

pokus o vraždu přežili. Šlo hlavně o seniory, jejichž majetek chtěli Stodolovi získat. 

 

Jaroslav STODOLA 

-------------------- 

Nevím, jestli jsem ho teďka uškrtil nebo udusil, nevím přesně. 

 

Dana STODOLOVÁ 

-------------------- 

Bych se chtěla omluvit, že je mi to všechno strašně moc líto. 

 

Hanuš HANSLÍK, redaktor 
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-------------------- 

O jednoho zavražděného méně, celkem 7 lidí má podle rozsudku na svědomí Petr Zelenka, takzvaný 

heparinový vrah. Lékem na ředění krve zabíjel pacienty v nemocnici. 

 

Petr ZELENKA 

-------------------- 

Chtěl bych se zejména těm rodinám, pozůstalým, všem osobám poškozeným za své jednání omluvit. 

 

Hanuš HANSLÍK, redaktor 

-------------------- 

K největším vrahům posledních desetiletí patří i Ivan Roubal. Soud mu prokázal 5 vražd. Policisté ho ale 

podezřívali celkem z 8. 

 

Ivan ROUBAL 

-------------------- 

Je to krutá zvůle Policie České republiky. 

 

Hanuš HANSLÍK, redaktor 

-------------------- 

Ivan Roubal se k vraždám nikdy nepřiznal. Ve vězení stále podává mnoho nejrůznějších stížností. 

 

Reynolds KORANTENG, moderátor 

-------------------- 

Hanuši, zatím jsme nemluvili o asi nejznámějším doživotně odsouzeném vězni, tím je Jiří Kajínek. Ten stále 

tvrdí, že je nevinný a snaží se o obnovu procesu. Jak to s ním vypadá? 

 

Hanuš HANSLÍK, reportér TV Nova 

-------------------- 

Ano, skutečně Jiří Kajínek se opravdu nikdy nepřiznal, ale to není u vrahů zase tak nic neobvyklého. 

Každopádně v jeho případě skutečně mnoho nejrůznějších pochybností bylo, ale Kajínek nejvíce zaujal až 

svým útěkem z mírovské věznice a právě až po tomto útěku se začaly všechny ty pochybnosti důkladně 

prověřovat. Podívejte se na reportáž. Už v době, kdy podle rozsudku zastřelil dva muže na okraji Plzně, byl 

Kajínek na útěku tehdy z jedenáctiletého trestu. A už tehdy to nebyl jeho první útěk. Kajínek byl proslulý 

útěkář ještě před tím, než zmizel z Mírova a také proslulý kriminálník. 

 

Miroslav VEVERKA, soudce Vrchního soudu v Praze /23. 2. 1999/ 

-------------------- 

Jde o programového dobrovolného zločince, s celou svou životní kariérou, sice vysoce inteligentní, ovšem 
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po stránce osobností absolutně bez svědomí. 

 

Hanuš HANSLÍK, redaktor 

-------------------- 

Soudy pochybnosti v jeho případě řešily mnohokrát. Vždy došly ke stejnému závěru. Nepodařilo se sice 

rozkrýt možnou úlohu některých policistů v kauze, ale o tom, že vraždil právě Kajínek, byly důkazy zatím 

vždy jednoznačné. Kajínkova šance, že se někdy dostane na svobodu, je tak minimální. Zatím jediným 

doživotním vězněm, který měl šanci na propuštění, je Zdeněk Vocásek. Jde o posledního vězně 

odsouzeného k smrti. Trest měl být vykonán v prosinci 1989. Těsně předtím byl ale změněn na doživotí. O 

podmíněné propuštění Vocásek žádal před 7 lety, bylo zamítnuto. Hanuš Hanslík, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 14.3.2014   
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Zdravý a klidný spánek je v dnešní době vzácností. Příčinou je hlavně stres a nepravidelný režim. Kolem 

spánku panuje ale také řada mýtů a nepravd. Tereza Robinson oslovila odborníky, aby je pro vás dnes, kdy 

je Světový den spánku, přivedli na pravou míru. 

 

redaktor 

-------------------- 

Noční buzení vede k nespavosti. 

 

Martin TREFNÝ, lékař a odborník na spánek 

-------------------- 

Běžně se člověk během nocí několikrát dostane do takového stavu podvědomí, že už vlastně si třeba může 

uvědomit, že se přetáčí v posteli. 

 

Tereza ROBINSON, redaktorka 

-------------------- 

Podle odborníků to není nespavost, ale patří to ke zdravému spánku. Dalším mýtem je čas, který bychom 

měli každý den prospat. 

 

redaktor 

-------------------- 
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Osmihodinový spánek je zdravý. 

 

Martin TREFNÝ, lékař a odborník na spánek 

-------------------- 

Je to individuální. Jsou lidé, kterým stačí 6 hodin, naopak někteří lidé potřebují třeba i 9 hodin spánku. Se o 

spánek okrádáme, protože se nám líbí sedět u počítače, sedět u televize. 

 

Tereza ROBINSON, redaktorka 

-------------------- 

Potřeba spánku se věkem mění. Novorozenec prospí skoro celý den, senioři naopak spí méně než 8 hodin. 

 

redaktor 

-------------------- 

Vyspat se do zásoby. 

 

Martin TREFNÝ, lékař a odborník na spánek 

-------------------- 

Takhle někteří lidé fungují a není to zdravé. Samozřejmě spánek potřebují, a protože se o něj během týdne 

připravili, tak ho vlastně dohánějí během víkendu. 

 

Tereza ROBINSON, redaktorka 

-------------------- 

Spánek, který prošvihnete, prostě už nikdy nenahradíte. 

 

redaktor 

-------------------- 

Spánek a úplněk. 

 

Tereza ROBINSON, redaktorka 

-------------------- 

Vliv úplňku na spánek, snad nejznámější mýtus. Podle odborníků je ale vliv měsíce přeceňován. Za úplňku 

se spí podobně jako v létě. Je jen více světla. 

 

Martin TREFNÝ, lékař a odborník na spánek 

-------------------- 

Většina lidí úplněk neúplněk, prostě to spí pořád stejně. 

 

redaktor 
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-------------------- 

Skvělý spánek díky alkoholu. 

 

Tereza ROBINSON, redaktorka 

-------------------- 

A v tomhle případě bude hlavně záležet na množství vypitých skleniček. 

 

Martin TREFNÝ, lékař a odborník na spánek 

-------------------- 

Někteří lidé reagují na alkohol naopak s tím, že jsou rozjaření, veselí a nemohou usnout. 

 

Tereza ROBINSON, redaktorka 

-------------------- 

Jak dosáhnout správného spánku, si přečtěte na webu tn.cz. Je tam pro vás připraveno desatero. Tereza 

Robinson, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 19.3.2014   
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Petr SUCHOŇ, moderátor 
-------------------- 
Lidem po celé České republice přišly do schránek výhrůžné dopisy. Společnost Endemos distribution je v 
nich vyzývá, aby zaplatili částku kolem 3,5 tisíce korun. A straší je soudy a exekucí, pokud tak neučiní. 
Jenže firma podle policistů lidem lže a chce jen podvodně získat peníze. Případem už se kromě policie 
zabývá i Exekutorská komora. 
 
Tereza ROBINSON, redaktorka 
-------------------- 
Firma, která vyhrožuje lidem, si vybrala ty nejdůvěřivější, tedy seniory. Mezi nimi i paní Veroniku, která se 
po otevření dopisu opravdu nestačila divit. 
 
Veronika KADLECOVÁ, adresátka dopisu 
-------------------- 
Tak jsem to otevřela, no, a v tu ranu jsem byla na infarkt. 
 
Tereza ROBINSON, redaktorka 
-------------------- 
V dopise po ní firma za jakousi klientskou kartu chce přes 3 tisíce. 
 
Veronika KADLECOVÁ, adresátka dopisu 
-------------------- 
Pokud nebudeme reagovat tady na to, tak že nás teda poženou před soudy. 
 

stránka č. 863745-300



Tereza ROBINSON, redaktorka 
-------------------- 
Stejný dopis přišel stovkám dalších lidí. Není jasné, kolik z nich se hrozby leklo a raději zaplatilo. Soudů se 
totiž bojí. 
 
Marta ŠTOPLOVÁ, adresátka dopisu 
-------------------- 
Komu já jsem dlužná, když já jsem žádnou kartu neobjednávala. 
 
Tereza ROBINSON, redaktorka 
-------------------- 
Firma si rozeslání výhrůžných dopisů objednala u České pošty. 
 
Marta SELICHAROVÁ, mluvčí České pošty 
-------------------- 
V současné chvíli nemáme informace o tom, kolik zásilek s tímto obsahem bylo rozesláno. A na základě 
listovního tajemství Česká pošta nemůže vědět, co je obsahem této zásilky. 
 
Tereza ROBINSON, redaktorka 
-------------------- 
Společnost má na svých internetových stránkách vedenou adresu právě tady v Jindřišské ulici v Praze. Jak 
už to u takovýchto firem bývá, nikde žádné označení a nikoho jsme zde samozřejmě také nezastihli. Několik 
lidí už ale od firmy peníze, které jí původně zaplatili, vymáhalo. A uspěli. 
 
Petra BÁČOVÁ, mluvčí Exekutorské komory 
-------------------- 
Podle centrální evidence exekucí je proti této firmě vedeno celkem 8 exekucí, celková dlužná částka činí na 
jistinách 167 tisíc korun. 
 
Tereza ROBINSON, redaktorka 
-------------------- 
Exekutoři už firmě obstavili všechny účty a hledají další možné majetky. Policisté varují: pokud vám takový 
dopis přijde, rozhodně na něj neodepisujte, nevolejte na uvedené číslo a obraťte se hned na policii. 
Dominika Večerková a Tereza Robinson, televize Nova. 
 
Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A další informace má k podvodným dopisům kolegyně Veronika Šarajová. Veroniko, kde se objevil první 
dopis a co přesně v nich podvodníci uvádějí? 
 
Veronika ŠARAJOVÁ, reportérka TV Nova 
-------------------- 
Dobrý večer. Tak první série výhrůžných dopisů se objevila včera na Zlínsku. Vzápětí následovaly další 
kraje. Například v Olomouckém policisté mají hlášenou téměř stovku případů. V Moravskoslezském kraji je 
to skoro třicítka. Ty dopisy ale, jak už bylo řečeno, chodí lidem po celé republice, hlavně seniorům. Všechny 
vypadají stejně. Podvodníci v nich uvádějí jednak variabilní symbol, na který by lidé měli 3,5 tisíce posílat a 
taky telefonní číslo. Tady ale dávejte velký pozor, číslo začíná devítkou a jde o placenou službu. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 31.3.2014   
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Markéta FIALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Smutný příběh důvěřivé seniorky řešil dnes Okresní soud v Jihlavě. Starou ženu obrala bývalá poštovní 

úřednice o byt, důchod i celoživotní úspory, stačil jí na to jediný rok. Případ sleduje Kateřina Pichalová. 

Katko, lituje dnes podvodnice svého chování? 

 

Kateřina PICHALOVÁ, reportérka TV Nova 

-------------------- 

Dobrý večer, Markéto. Tak to ani náhodou. K soudu přišla naprosto suverénně, chvílemi se dokonce 

usmívala a rozhodně se nechovala tak, že by něčeho litovala. Před soudem se hájila tím, že stařenka jí vše 

darovala dobrovolně, jako pozornost k narozeninám, anebo například jako příspěvek na auto. Pošťačka 

podle obžaloby měla šestaosmdesátiletou stařenku během jednoho roku úplně zruinovat. Z účtu nejdříve 

vysála sta tisíce korun, po nějaké době na sebe nechala přepsat stařenčin příspěvek na péči a nakonec ji 

přesvědčila, aby zrušila penzijní pojištění a téměř 600 tisíc korun si nechala poslat na svůj účet. Pošťačka 

tuto sérii podvodů korunovala tím, že na sebe nechala přepsat i její byt. Vše vyšlo najevo náhodou, když si 

stařenka stěžovala na to, že nemá na živobytí. Pracovníci sociálky pak zjistili, že peníze, které jí posílají, 

končí v cizí kapse. Dnešní jednání bylo odročeno na neurčito, ale pošťačce hrozí až 8 let vězení. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 26.2.2014   
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Reynolds KORANTENG, moderátor 

-------------------- 

Až dlouhé policejní vyšetřování odhalilo lež dvou čtrnáctiletých dívek. Obě shodně tvrdily, že neznámý muž 

loni v říjnu srazil v chrudimském supermarketu osmiletou sestru jedné z nich, která je upoutaná na invalidní 

vozík. Při tom si roztrhla ret, poškodila zuby a utrpěla modřiny. Policisté nakonec zjistili, že si dívky všechno 

vymyslely. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Nebyl nikdo, kdo by tomuhle příběhu nevěřil. Dvě čtrnáctileté dívky shodně uváděly, že z vozíku osmiletou 

Lucku srazil neznámý člověk. 

 

sestra zraněné dívky 
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-------------------- 

Jsem akorát jenom viděla nějakýho muže, jak prchá. 

 

kamarádka zraněné dívky 

-------------------- 

Ten kočárek byl takhle a naražená, takhle na regálu byl a tou pusou byla na tý hraně železný. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Jako by Lucka měla v životě málo trápení. Nerostou jí svaly a klouby a nárazu se nemohla bránit. Dva zuby 

měla vpáčené dovnitř, skončila s pohmožděninami a rozbitým rtem. 

 

zraněná dívka 

-------------------- 

Viděla jsem, že mi teče krev a pak jsem začala brečet. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

2 měsíce policisté hledali svědky, znovu dívky vyslýchali. Ty nakonec potřebovaly ulevit svědomí. 

 

Jiří TESAŘ, mluvčí PČR Chrudim 

-------------------- 

U výslechu dívky uvedly, že se bály říct rodičům pravdu. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Lucku totiž vyklopily samy, a to nešťastnou náhodou na nerovné cestě. Bály se rodičů, a tak přišly s 

historkou o bezohledném muži. 

 

Jiří TESAŘ, mluvčí PČR Chrudim 

-------------------- 

Případ jsme odložili vzhledem k tomu, že skutek se nestal. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Jelikož to dívky neudělaly schválně, žádný postih jim nakonec nehrozí. Doma to prý ale sestra Lucky 

pořádně odnesla. 
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matka zraněné dívky 

-------------------- 

Nesmí na počítač, nesmí ven, nesmí nikam. Omluva proběhla. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Kuriózní přitom je, že na konec vyšetřování nečekal obchodní řetězec a rodinu loni odškodnil. 

 

Michael ŠPERL, mluvčí obchodního řetězce 

-------------------- 

I přesto, že naši zaměstnanci případ nezaregistrovali a k oficiálnímu nahlášení nedošlo, tak jsme se celé 

rodině osobně omluvili a předali jako satisfakci balíček sladkostí a dárkové poukázky do naší prodejny. 

 

Petr BRZEK, redaktor 

-------------------- 

Podle informací televize Nova se jednalo o 5 tisíc korun. Vedení řetězce teď bude jednat o tom, zda bude 

chtít poukázky zpátky. Petr Brzek, televize Nova, Pardubický kraj. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 28.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Emma SMETANA, moderátorka 

-------------------- 

Havlíčkobrodský kněz Erik Tvrdoň, obviněný ze znásilnění sedmatřicetileté ženy a pohlavního zneužití 

třináctileté dívky, má podle všeho na svědomí ještě další velké provinění. Televizi Nova se totiž podařilo 

zjistit, že v minulosti nelegálně prováděl exorcismus, neboli vymítání ďábla. Údajně ho u něj podstoupila 

také žena, která ho teď obvinila ze znásilnění. 

 

David PIK, redaktor 

-------------------- 

Nejen že podle policie znásilnil sedmatřicetiletou kostelnici, zneužil teprve třináctiletou dívku a nasekal 

milionové dluhy. Havlíčkobrodský farář Erik Tvrdoň také nejspíš bez povolení prováděl exorcismus neboli 

vymítání ďábla. 

 

děkanský úřad, H. Brod 
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-------------------- 

Bojím se, že to udělal. K tomu neměl oprávnění. 

 

David PIK, redaktor 

-------------------- 

Vymítat ďábla přitom může pouze speciálně připravený kněz pověřený biskupem, a to jen ve velmi 

ojedinělých případech. 

 

děkanský úřad, H. Brod 

-------------------- 

Je to modlitba s větší intenzitou. 

 

David PIK, redaktor 

-------------------- 

Z věřícího se během dlouhých hodin vyhání pomocí intenzivních modliteb zlí duchové. Ne každý věřící to 

zvládne. I proto každý, kdo exorcismus podstoupí, musí předtím na lékařskou prohlídku. Povolení vymítat 

ďábla má jen několik málo kněží a mezi nimi Tvrdoň rozhodně není. 

 

děkanský úřad, H. Brod 

-------------------- 

K tomu pověření neměl. 

 

David PIK, redaktor 

-------------------- 

Podle představeného exorcismus u Tvrdoně podstoupilo několik věřících, včetně sedmatřicetileté ženy, 

která ho teď obvinila ze znásilnění. Doma dnes nebyla. 

 

děkanský úřad, H. Brod 

-------------------- 

Oni se znali už dávno předtím, že jo. 

 

David PIK, redaktor 

-------------------- 

Tvrdoň sedmatřicetiletou Petru kdysi vedl v takzvaném institutu zasvěcených panen, což jsou řeholnice 

mimo kláštery. S farářem mohla mít tato žena milostný vztah podle představeného už léta. Údajně byla pod 

jeho silným vlivem. 

 

děkanský úřad, H. Brod 
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-------------------- 

Pokud se vídali, tak se vídali soukromě. 

 

David PIK, redaktor 

-------------------- 

Obviněný kněz bydlel tady v děkanském úřadu v Havlíčkově Brodě. Přímo v místnostech nad vchodem. 

Teď je ale domovem dvaapadesátiletého faráře vazební věznice. Odborníci ještě musí zhotovit 

psychologické znalecké posudky jeho osobnosti. Zhruba za měsíc by mohl být obžalován. Hrozí mu až 

desetiletý trest. David Pik, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 19.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Dvaapadesátiletý kněz Erik Tvrdoň, který je obviněný ze znásilnění sedmatřicetileté ženy a zneužití 

třináctileté dívky, toho má na svědomí asi mnohem více. Policisté proto vyzývají další ženy a dívky, které by 

mohly mít stejné zkušenosti, aby se jim ozvaly. 

 

David PIK, redaktor 

-------------------- 

Nebylo mu opravdu nic svaté. Nejen že podle obvinění sedmatřicetiletou Petru opakovaně znásilňoval a 

další teprve třináctiletou dívku, podle všeho dceru jiné své věřící zneužíval, kněz Erik Tvrdoň nejspíš takto 

obtěžoval i další ženy a dívky. Policisté je teď hledají. 

 

Dana ČÍRTKOVÁ, mluvčí Policie ČR, kraj Vysočina 

-------------------- 

Pokud by nějaká dívka nebo žena na Havlíčkobrodsku, Svitavsku, ale také na jiných místech České 

republiky byla obětí tohoto pachatele, ať se přihlásí na linku 158. 

 

David PIK, redaktor 

-------------------- 

Tvrdoň to údajně zkoušel i na některé jeptišky v jeho předešlém působišti na Svitavsku. Tam také po sobě 

zanechal milionové dluhy. Kvůli tomu ho přeložili do Havlíčkova Brodu. Jenže právě tady měl dlouhodobě 

znásilňovat sedmatřicetiletou Petru. Znali se z institutu zasvěcených panen, tedy z uskupení jakýchsi 
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jeptišek mimo kláštery, kam žena také patřila. A který Tvrdoň vedl. 

 

představený obviněného 

-------------------- 

Pokud se stýkali, tak se stýkali soukromě. 

 

David PIK, redaktor 

-------------------- 

Navíc televizi Nova se podařilo zjistit, že na stejné ženě měl Tvrdoň provést i nepovolený exorcismus, tedy 

vymítání ďábla. Přitom tyto intenzivní modlitby mohou být životu nebezpečné a provádět je může jen hrstka 

speciálně vyškolených kněží. 

 

představený obviněného 

-------------------- 

K tomu pověření neměl. 

 

David PIK, redaktor 

-------------------- 

Dvaapadesátiletý kněz je stále ve vazební věznici v Hradci Králové. Soudní znalci teď na něj teď budou 

muset vypracovat psychiatrické a psychologické znalecké posudky. To bude trvat nejméně měsíc. Teprve 

poté na duchovního bude podána obžaloba. Tvrdoňovi hrozí až 10 let vězení. David Pik, televize Nova. 

Zdroj: TV Nova 

Datum vydání: 10.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:30 Televizní noviny 
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Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Ze znásilnění sedmatřicetileté ženy a pohlavního zneužívání třináctileté dívky obvinili policisté faráře 

římskokatolické církve v Havlíčkově Brodě. Dívku měl navíc nutit k výrobě pornografických fotek. Za to mu 

teď hrozí až desetileté vězení. Svého zaměstnance tamní biskupství zatím postavilo mimo službu. 

 

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 

-------------------- 

Vlk v rouše beránčím, který podle kriminalistů nejednou porušil celibát a naprosto ignoroval šesté boží 

přikázání - nesesmilníš. 
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David SPILKA, zástupce vedoucího územního odboru Policie ČR 

-------------------- 

Kriminalisté z Havlíčkova Brodu zadrželi padesáti dvouletého muže v Praze před bytem, který tam občasně 

užíval. Byl zadržen před tím, než mohl dokonat trestný čin pohlavního zneužití nezletilé dívky. 

 

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 

-------------------- 

Při domovních prohlídkách kriminalisté faráři zabavili počítač a mobilní telefon, kde měl mít uloženy nahé 

fotografie třináctileté dívenky. Poté putoval rovnou ke zpovědi na policejní stanici. 

 

David SPILKA, zástupce vedoucího územního odboru Policie ČR 

-------------------- 

Odpor žádný nekladl a nedoznal se. 

 

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 

-------------------- 

Zvrhlý duchovní pracoval na této havlíčkobrodské faře a policisty na něj upozornila sedmatřicetiletá žena, 

kterou měl několik měsíců psychicky týrat a čtyřikrát dokonce znásilnit. 

 

Petr SUCHOMEL, sekretář Biskupství Královéhradeckého 

-------------------- 

Žádný státní orgán nás zatím nekontaktoval, přesto byla dotyčná osoba arcidiecézním biskupem okamžitě 

postavena mimo službu až do konečného objasnění neviny či viny. 

 

osoba 

-------------------- 

Já myslím, že to je největší svinstvo, jaký existuje. Zavřít je, až zčernaj. 

 

osoba 

-------------------- 

Hnus. No, co jinýho, hnus, no. 

 

Zdeňka TOMÁNKOVÁ, státní zástupkyně, Havlíčkův Brod 

-------------------- 

Návrh na vazbu jsem tipovala, neboť jde o jedno z nejzávažnějších jednání. 

 

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 
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-------------------- 

V dobrém na Erika Tvrdoně nevzpomínají ani lidé ve Svojanově na Svitavsku, kde před třemi lety pracoval 

a v nedaleké vesnici si stavěl toto luxusní sídlo s bazénem. 

 

Miloš EMPÍR, kastelán hradu Svojanov 

-------------------- 

Mezi lidmi moc oblíbený nebyl. Já jsem ho párkrát potkal tady v lese nedaleko hradu, protože měl na faře 

komunitu řádových sester, tak občas s některou tou sestrou vodívali se za ruce, nijak se za to moc 

nestyděli. 

 

Jakub BYSTRZYCKI, redaktor 

-------------------- 

Ze svých hříchů se bude farář zpovídat nejen před Bohem, ale i soudem. Hrozí mu až desetileté vězení. 

Jakub Bystrzycki, televize Nova. 
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 Zasedání Rady 18 / poř.č.: 32 
Identifikátor: 0909(2014) Dne: 30. - 01. října 2014 
zpracoval: NEJEDLÝ Václav 

Věc: 
FTV Prima, spol. s r.o.; Monitoring vysílání se zaměřením na ztvárnění menšin a 
specifických skupin, Prima, únor a březen 2014  

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady:  

Návrh na usnesení Rady: 
Rada se seznámila s analýzou pořadů programu Prima z hlediska informování o 
příslušnících menšin a specifických skupin za období únor a březen 2014. 

Usnesení Rady: 
Rada se seznámila s analýzou pořadů programu Prima z hlediska informování o 
příslušnících menšin a specifických skupin za období únor a březen 2014. 

13-0-0 

Přílohy: 
Dokument (text materiálu, 19.9.2014, analýza); Dokument (ostatní, 19.9.2014, přepisy 
reportáží);  

Lustrum: 
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Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. 
 
Program: Prima 
 
Předmět analýzy: Monitoring vysílání se zaměřením na ztvárnění menšin a 
specifických skupin za období únor a březen 2014 
 
 
Cílem monitoringu bylo zjistit, jakým způsobem provozovatel ve svých 
zpravodajských a publicistických pořadech informuje o menšinách a specifických 
skupinách občanů, zda se nedopouští nežádoucí stereotypizace, která vychází 
z předsudků o chování a životě menšin a specifických skupin. Analýza se zaměřila 
na to, jak jsou příslušníci menšin a specifických skupin označováni, jakým způsobem 
jsou ztvárňováni, ve spojitosti s jakými tématy je o nich informováno a zda jsou jejich 
zástupci zváni do vysílání jako odborníci či hosté.  
 
Monitoring zohlednil informování o etnických a národnostních menšinách, o 
příslušnících náboženských menšin, o osobách se zdravotním postižením, o 
seniorech, o sexuálních menšinách a rovněž vzal v úvahu genderová hlediska.  
 
 
 
Úvod 
 

Stereotypem se zpravidla rozumí zjednodušené a často předjímavě hodnotící názory 
na chování, názory či zájmy některých skupin či jednotlivců. Stereotypy jsou 
přirozenou součástí procesu vnímání okolního světa, vycházejí ze zkušeností, 
abstrahovaných do archetypálních předpokladů. Ovšem právě pro svou 
zjednodušující povahu mohou být nebezpečné, často obsahují sexistické, rasové, 
etnické nebo jinak podmíněné předsudky, které jsou natolik zažité a všeobecně 
přijímané, že se stávají součástí konkrétní kultury, jakož i konkrétní společenské 
praxe. Právě v souvislosti se zjednodušeným přístupem k jednotlivcům a skupinám 
mohou vyvolávat negativní reakce na odlišné jedince či skupiny, a to i bez 
konkrétního důvodu, což může přispívat ke společenskému vyloučení některých lidí.  

Pro stereotypy je typické, že jsou vysoce odolné proti změně a hrají významnou 
úlohu při formování postojů členů dané společnosti k ostatním lidem, skupinám, 
národům či společnostem. Stereotypy se vyskytují a vytvářejí v nejrůznějších 
sociálních prostředích, ale mimořádná role se při jejich posilování a potvrzování 
přisuzuje masovým médiím. Masová média ve svých produktech operují existujícími 
stereotypy, ať již jde o stereotyp rodových rolí ženy a muže, o stereotypy etnických 
menšin, stereotypy stárnutí, stereotypy historie apod. Vzhledem k tomu, jak 
významně se na posilování stereotypů podílejí, je zvláště důležité všímat si toho, 
které stereotypy se v médiích projevují a jak. (J. Jirák) 

Pokud televizní publikum nemá vlastní zkušenost s nějakou menšinou, je velmi 
pravděpodobné, že bude považovat za „realitu“ to, jak mu tuto menšinu budou 
prezentovat média. Obzvláště tehdy, když je působení některých stereotypů 
dlouhodobé a významově prakticky neměnné, stává se v podvědomí konzumenta 
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„virtuální realita“ „realitou skutečnou“. Hrozí tedy docházet, často pouze vinou 
neschopnosti nebo nezájmu tvůrců televizního vysílání, ke stereotypizaci rozličných 
skupin a vzniku předsudečných stereotypů. Jelikož jsou velká média v moderním 
světě obecně hlavním zdrojem představ o okolním světě a zároveň jsou po všech 
stránkách a ve všech směrech provázána s většinovými proudy ve společnosti, 
nabízejí především tzv. většinové stereotypy, tj. stereotypy rozhodujících vrstev a 
převažujících hodnot ve společnosti. 

 
 
Analýza 
 
 
Předmětem analýzy byly pořady nebo části pořadů Zprávy FTV Prima, Krimi zprávy a 
Partie, které se nějakým způsobem dotýkaly problematiky menšin nebo specifických 
skupin občanů v kontextu tuzemské reality. 
 
Monitorované období (dva kalendářní měsíce) obnáší 59 vydání pořadů Zprávy 
FTV Prima a Krimi zprávy a 9 vydání pořadu Partie. Celkem se jedná o 68 
monitorovaných pořadů, tj. 51 hodin vysílání. 
 
 
Přehled pořadů a zpravodajských příspěvků v monitorovaném období 
s mediálním obsahem, který je relevantní z hlediska daného tématu: 
 
(Rozděleno dle pořadů. Úplné přepisy viz PŘÍLOHA.) 
 
 
 
Partie 
 
 
Dne 23. 3. byl hostem  Tomio Okamura, předseda hnutí Úsvit. Vyjadřuje se mj. i 
k menšinám a cizincům v ČR, vyslovuje názor, že je třeba přistupovat k nim s větší 
tvrdostí, aby nebyly zneužívány sociální dávky, aby nebyly jejich problémy řešeny na 
úkor většiny atd., současnou vládní politiku považuje v tomto směru za „kavárensko-
intelektuální“. Za vzor dává Francii, která ilegální uprchlíky odesílá zpět do jejich 
vlasti na vlastní náklady, v této souvislosti zmiňuje, že třeba jízdenka na autobus na 
Ukrajinu vyjde mnohem levněji než sociální dávky. Je to jedno z mnoha témat 
v celém rozhovoru, které nepřináší žádné novinky oproti názorům, tímto politikem 
hojně prezentovaným např. v různých volebních kampaních. Ze strany moderátora 
dochází ke korekci, do žádných vyhraněných sporů se však s politikem nepouští. 
Nicméně jakékoli porušení zákona nelze prokázat, formulace jsou přiměřeně opatrné 
a relativistické. Tento specifický případ nelze dost dobře věcně definovat z hlediska 
hodnocení vyznění menšin ve vysílání, proto v následujících statistických přehledech 
není zahrnut. 
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Krimi zprávy 
 
 
5.2. Po srážce na přechodu v Praze má muž nejen zraněnou nohu, ale i poškozený 
invalidní vozík. Oprava bude stát minimálně několik tisíc korun, které ale invalida 
nemá. To ale ženy, které nehodu zavinily, nezajímalo, naopak chtěly peníze po něm. 
 
13.2. V Březové nad Svitavou okradl a zavraždil 85letou invalidní důchodkyni Tomáš 
Klemža, který teď stanul před soudem. Starou paní dobře znal i ona jeho, věděl 
údajně, že má peníze a chtěl jí podle svých slov pouze okrást. 
 
13.2. Ve Strýčkovicích na Domažlicku má jedna romská rodina údajně terorizovat 
ostatní lidi v obci. Zástupce rodiny naopak říká, že spory vyprovokoval soused 
Sýkora. O tom, co se vlastně ve Strýčkovicích dělo, teď musí rozhodnout domažlický 
soud. 
 
13.2. Dvojice mužů podle policie surově napadla bezmocného 48letého vozíčkáře 
přímo v jeho bytě v centru Hradce Králové. Chtěli po něm peníze, a dokonce mu 
vyhrožovali smrtí. 
 
14.2. Seniorovi z centra Brna se údajně nelíbilo, že dělníci o patro výš, kteří 
rekonstruují byt, dělají u práce hluk. Šedesátiletý muž ohrožoval dělníky plynovou 
pistolí. 
 
17.2. Nález dvou mrtvých těl dnes v noci vystrašil obyvatele pražských Stodůlek. 
Dvojici seniorů podle kriminalistů někdo zavraždil. Manželský pár našli v bytě. 
 
18.2. Kriminalisté stále pracují na objasnění dvojnásobné vraždy v pražských 
Stodůlkách. Bližší informace zatím nesdělili, obyvatelé domu tak jen spekulují, kdo 
vlastně mohl vraždit. 
 
18.2. Pětice romských útočníků, která loni v květnu podle obžaloby agresivně 
zaútočila na manželský pár v centru Duchcova, už je před soudem. 
 
21.2. Policisté stále hledají pachatele dvou vražd. Seniorů v pražských Stodůlkách a 
ženy z tramvaje číslo 17. 
 
21.2. Falešné výběrčí na údajná charitativní konta chytili policisté v Praze. Jedná se 
o Rumuny. Ti se nechali slyšet, že jim tento trik poradili místní Romové. 
 
24.2. Přepadení 63letého muže z Kutné hory, který si šel vyzvednout důchod.  
 
26.2. Zloději mají nový způsob, jak obelstít a okrást důchodkyně. Vypnou jim v domě 
pojistky. Když se potom stařenka, která sotva chodí, vybelhá na chodbu, vběhnou jí 
do bytu a okradou. 
 
1.3. Ústečtí kriminalisté vyšetřují vraždu osmdesátiletého muže. 
 
2.3. Už je to déle než týden, co se pražští kriminalisté snaží najít vraha dvou seniorů 
z pražských Stodůlek, jenže pachatel jim zatím stále uniká. 
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3.3. Soudkyně Okresního soudu v Ústí nad Labem vzala do vazby 18letého mladíka, 
který měl v pátek k smrti umlátit svého 80letého souseda v Tetčíněvsi na Litoměřicku 
 
4.3. Výbuch pravděpodobně propanbutanové lahve úplně rozmetal rodinný dům na 
Zlínsku. Oba zde bydlící senioři (79 a 74) přežili. 
 
5.3. Jaroslav, kterého znalci označili za sadistického psychopata s homosexuálním a 
pedofilním zaměřením, před několika lety opustil vězení. Zneužil několik chlapců a 
toho posledního ze strachu před prozrazením zavraždil. Podle znalců je 
nevyléčitelný. Nejspíš teď ale kvůli chybě soudce je bez jakéhokoliv dozoru. 
 
6.3. Krvavá potyčka v českolipském baru, který může připomínat surový útok z 
Nového Boru. I tady údajně skupina nepřizpůsobivých zaútočila na dvojici 
návštěvníků. Žena a muž mají štěstí, že surový útok vůbec přežili. 
 
6.3. Mladíka, kterého policie zadržela kvůli případu brutální vraždy 80letého pána z 
Tetčíněvsi na Litoměřicku, vyslýchali kriminalisté s přestávkami téměř dva dny. 
 
7.3. Třiasedmdesátiletý senior ztratil v Lanškrouně 131 tisíc korun. Myslel si, že už 
peníze nikdy neuvidí, ale přeci jen ještě existují poctiví nálezci, a tak má své peníze 
zpět. 
 
8.3. Tragickou srážku kamionu s osmasedmdesátiletým důchodcem na kole řeší 
policisté v Prostějově. Tělo muže pak mnohatunový vůz ještě vlekl zaklíněné v 
podvozku. 
 
9.3. Strážníci v Chomutově jeli pomoct dívce, kterou měl napadat její agresivní 
partner. Z kontextu reportáže plyne, že mladík je Rom. (svědek ho označuje slovem 
„cikán“). 
 
13.3. Jihočeští kriminalisté vyšetřují první letošní vraždu na jihu Čech. V sobotu našli 
tělo 57letého muže přímo v jeho domě na Českokrumlovsku. 
 
16.3. Na havířovské poště si dva lupiči typovali důchodce. Nakonec si vyhlédli 
76letého Františka Vidu, který si přišel pro důchod, o který byl vzápětí okraden. 
 
18.3. Otřesný zážitek má za sebou starší žena z jižních Čech. Přímo v jejím bytě jí 
brutálně napadl pro pár tisíc korun mladý muž a málem ji udusil. 
 
22.3. Minimálně jedenáct okradených důchodců má na svědomí pětatřicetiletý muž 
ze severu Čech. Chodil za nimi vždy s velmi propracovanými historkami. 
 
26.3. V Bánově na Uherskobrodsku objevili oběšené tělo devětasedmdesátiletého 
majitele hořícího domu, který zřejmě spáchal sebevraždu. 
 
30.3. Požár rodinného domu stál život seniora z okraje Prahy. 64letý muž tvrdě spal 
zrovna ve chvíli, kdy jeho dům zachvátily plameny. 
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Zprávy FTV Prima 
 
 
1.2. Sedmdesát tisíc českých seniorů je v exekuci. Za poslední roky se počet skoro 
zdvojnásobil. Je to hlavně tím, že jsou lidé důvěřiví a často naletí na nevýhodné 
nákupy a půjčky. 
 
7.2. Každý padesátý senior v České republice čelí exekuci. Důvody finančních 
problémů jsou si často velmi podobné. Dluhy seniorů začínají u nevýhodných půjček, 
předražených nákupů na předváděcích akcích nebo u půjček v rodině. Jedinou 
cestou ven může být osobní bankrot. 
 
10.2. V pondělí dopoledne chodí plavat do bazénu v Plzni Na Slovanech hlavně 
důchodci. I proto rozhodlo vedení bazénu o posílení dopoledních směn plavčíků. 
Ihned zachránili člověka, asi sedmdesátiletého muže, který se v bazénu topil. 
 
23.2. Snímek s názvem Šmejdi ocenila Česká filmová a televizní akademie jako 
vůbec nejlepší dokument loňského roku. Jeho autorce nebylo lhostejné okrádání 
seniorů. 
 
26.2. Ne všude na vesnicích je soužití s Romy bez problémů. Například ve 
Strýčkovicích na Domažlicku má jedna romská rodina terorizovat ostatní lidi v obci. 
 
26.2. Vědci z liberecké technické univerzity přišli s unikátním a užitečným vynálezem, 
který by mohl výrazně zvýšit bezpečí chodců nebo cyklistů na silnicích. Jde o 
technologii, při níž je do látek vetkáno optické vlákno. Jablonec nad Nisou 4. února 
podvečer. Řidička tu na neosvětleném přechodu srazila seniora s chodítkem. 
Okrajová zmínka v reportáži o bezpečném oblečení pro chodce. 
 
2.3. Policisté obvinili 18letého mladíka z brutální vraždy seniora na Litoměřicku. 
 
8.3. Jak zaplatit dítěti léčbu, kterou nutně potřebuje, tak to je smutná otázka, která 
trápí stovky rodičů těžce nemocných dětí, třeba po dětské mozkové obrně. Nová 
terapie, která do Česka přišla ze zámoří, nabízí velké pokroky, jenže stojí desetitisíce 
korun a pojišťovny jí odmítají proplácet. Rodiče se tak často musí zadlužit, nebo 
spoléhat na pomoc druhých. 
 
14.3. Do Česka míří elektrické nákupní vozíky. Tato novinka bezesporu potěší 
především starší nebo postižené lidi. 
 
16.3. Invalidní muž s postižením třetího stupně se stal obětí chrudimského 
autobazaru AMC. Vladimír Král si tam koupil vůz za více než 40 tisíc korun. Nedojel s 
ním ale ani domů. 
 
19.3. Tisícům lidí po celé republice přišel domů velmi znepokojivý dopis. Dočetli se v 
něm, že mají vůči Endemos dluh 3,5 tisíce korun. Lidé z Endemosu organizovali 
předváděcí akce pro seniory a nejspíš využili svého seznamu kontaktů. 
 
21. 3. Stále více policistů vozí ve svých autech novou součást výbavy - přenosný 
defibrilátor. Příklad: Policisté ho hned po příjezdu k nehodě staršího muže za pomoci 
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defibrilátoru začali oživovat. Když na místo dorazili po 8 minutách záchranáři, 
policistům děkovali. Bez jejich zásahu by senior nepřežil. 
 
22.3. Důchodkyně z Lužné na Hanušovicku začala pomáhat opuštěným a 
zuboženým zvířatům, poskytla jim střechu nad hlavou, péči a krmení. 
 
31.3. V Česku žije příliš mnoho postižených v ústavech. Dlouhodobě na to upozorňují 
sdružení zabývající se lidskými právy. 
 
 
 
Souhrn: 
 
Zpravodajství Primy nenabízí, v monitorovaném období,  takřka žádný materiál, 
který by umožnil přijmout jakýkoli závěr o případné předsudečnosti při informování o 
menšinách či specifických skupinách. Důvodem je skutečnost, že tato oblast je téměř 
zcela mimo pozornost zpravodajství, které je obecně značně povrchní, s bulvárními 
prvky. Věnuje se stručně politické situaci doma a ve světě, zabývá se ekonomickými 
problémy týkajícími se běžného občana, a zejména klade důraz na populární témata, 
zejména vše, co se týká momentálně známých celebrit. Obvyklá jsou emotivně 
zpracovaná témata, např. reportáže o zvířatech. Navíc v monitorovaném období 
zabíralo velkou část zpravodajství téma krymské krize. Do žádných hlubších sond 
týkajících se problematiky kterékoli menšiny se zpravodajství zásadně nepouští, 
stejně jako do jakéhokoli jiného vážnějšího tématu. Ani ke způsobu, jakým by mohly 
být menšiny a specifické slupiny prezentovány i v rámci výše zmíněného 
bulvarizujícího zpravodajského stylu, nelze zaujmout podložené stanovisko, neboť 
nedochází k prakticky žádnému momentu, kdy by bylo možno uvažovat o jakémkoli 
názorovém zabarvení vzhledem ke skupinám etnickým, náboženským, věkovým či 
jiným. Zpravodajství je zpracováno natolik jednoduše, že jakékoli kontexty dotýkající 
se mezilidských vztahů v neprimární rovině nelze identifikovat. V hlavních zprávách 
tak zůstává výjimkou několik informací týkajících se zejména osob se zdravotním 
postižením a seniorů, vždy z hlediska jejich zvýšené zranitelnosti proti nástrahám 
současnosti, ať už nastraženým úmyslně či neúmyslně. Do statistiky nejsou zahrnuty 
informace týkající se seniorů zcela okrajově, jako např. proklamace politiků, 
slibujících vyšší důchody, lepší důchodovou reformu apod., což jsou momenty, které 
se dané skupiny de facto netýkají.  
 
Stejně tak nemají z hlediska např. přístupu ke genderové vyváženosti žádnou 
výpovědní hodnotu např. výroky politiků typu „zasadím se o větší rovnoprávnost“, 
zařazených do některé reportáže týkající se zpravidla obecně politických témat.  
Mimochodem v tomto poměrně zajímavém aspektu rovněž program Prima nepřinesl 
žádný materiál, z něhož by bylo možno učinit seriózní závěry. Otázka rovnoprávnosti 
pohlaví není pro zpravodajství ani publicistiku zjevně zajímavým tématem a hodnotit 
např. účast odborníků ženského pohlaví ve studiu není možné, neboť žádní odborníci 
prakticky nejsou zváni.  
 
Zahrnuty jsou informace týkající se tuzemského dění. Zahraniční zpravodajství není, 
co se týká způsobu informování, vytěžitelné, zprávy tohoto typu se vyskytují 
výjimečně, bývají to navíc zprávy přebírané ze zahraničních agentur prezentované 
bez spolutvůrčí účasti provozovatele, a z hlediska obsahu jde většinou o nejrůznější 
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kuriozity a těžko zařaditelné zajímavosti. Jejich případné začlenění by hrozilo 
statistiku spíše zkreslit, než obohatit.  
 
Naopak zejména senioři jsou vděčným tématem dalšího monitorovaného 
pořadu, a to Krimi zpráv.  
 
Krimi zprávy jsou specifickým pořadem, kde jde výhradně o zprávy z tzv. černé 
kroniky. Jakékoli objektivní zpravodajství ve smyslu nepředsudečného zobrazování 
jakékoli skupiny zde nelze očekávat. Člen jakékoli menšiny, stejně jako majority, je 
tady zajímavý pouze jako oběť trestného činu. Věk se uvádí pouze pro zpřesnění 
popisu činu a jeho účastníků. V záplavě kriminálních zpráv se logicky vyskytují i ty, 
jejichž oběťmi jsou senioři. Pouze v jednom případě byl senior v roli pachatele, a to 
v nijak závažném případě. Uvádění věku lze provozovateli ovšem stěží vytknout, 
neboť často je věk oběti přímou součástí motivace pachatele – násilník oloupí 
důchodce, využiv jeho fyzické nemohoucnosti, podvodník oklame důchodce, využiv 
jeho snížené mentální formy apod. Podle policejních statistik počet trestných činů 
páchaných na seniorech stále stoupá, jejich pestrost se zvyšuje, senioři tak patří 
k velmi ohrožené skupině obyvatel.  
 
Již jakýmsi koloritem jsou zprávy týkající se romské menšiny. Ve všech případech, 
kdy jsou Romové zmiňováni, jsou označeni za pachatele. Na druhé straně 
identifikace je prováděna velmi opatrně, jednak jaksi mimoděčně, obrazovým 
doprovodem nebo vyjádřením svědka či postiženého, jednak jsou často voleny 
uvozující výrazy s korekčním účinkem („údajně“ apod.). Nikdy nedochází k tomu, že 
by etnikum jako takové bylo stereotypně spojováno s větším sklonem ke kriminální 
činnosti. V případech, kdy je romské etnikum zmiňováno, vychází autoři z kontextů 
případu, u nichž by zamlčení tohoto faktu působilo buď nepřirozeně, nebo by přímo 
nebylo možné (např. když se uvažuje o rasistickém pozadí činu). Navíc je třeba 
konstatovat, že jestliže bylo v monitorovaném období zaznamenáno více než 200 
zpráv o kriminálních činech, romského etnika se týká jen 5 z nich.  
Skutečnost, že jsou Romové ve všech těchto zprávách vylíčeni negativně, nemá 
žádný relevantní dopad, neboť v tomto typu pořadu je přímo z dramaturgického 
záměru přirozeně dáno, že všichni aktéři vyznívají záporně. Bez ohledu na věk, 
národnost či další aspekty se jedná o přehlídku více či méně zavrženíhodných 
archetypů lidského chování.  
 
Výrazové prostředky používané ve zpravodajství u kategorie osob se zdravotním 
postiženým neodpovídají preferencím Národní rady osob se zdravotním postižením, 
neboť tito lidé nejsou zpravidla definováni jako „osoby se zdravotním postižením“, ale 
v cca 85% jako osoby „zdravotně postižené“, nebo pouze výrazem „postižení“. 
 
Celkem přinesl pořad Zprávy FTV Prima v monitorovaném období 954 
zpravodajských příspěvků, pořad Krimi zprávy potom 210 zpravodajských 
příspěvků. To je dohromady 1164 příspěvků. Z toho jen 43 z nich, tj. v 3,7 % 
případů, došlo k identifikaci nějaké menšiny. Ve většině případů pak šlo pouze o 
zmínku, která se přímo problematiky dané menšiny nijak netýkala. Ve většině 
případů šlo pouze o identifikaci věku oběti při informaci o spáchaném trestném činu. 
Symptomatické je, že mnohem více informací týkajících se menšin je zařazeno 
v pořadu Krimi zprávy, než v hlavní zpravodajské relaci. 
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Závěrem je třeba konstatovat, že program Prima nenabízí plnohodnotné 
zpravodajství a publicistiku v tom smyslu, že formát, jaký pod touto hlavičkou 
vysílá, nenabízí možnost hlubší analýzy jakýchkoli obsažnějších témat. 
Zřetelná a zákonem postižitelná předsudečná stereotypizace některé menšiny 
zaznamenána nebyla. 
 
 
Výskyt informací o menšinách a specifických skupinách ve zpravodajských pořadech 
programu Prima: 
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Vyznění reportáží vzhledem k předmětným menšinám: 
 
  

 
 
 

 neutrální pozitivní negativní 

senioři 26 1 2 

osoby se zdravotním postižením 7 0 1 

Romové 1 0 5 
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Poměr zpravodajských příspěvků s identifikací menšiny v celkové množině 
zpravodajských příspěvků: 
 
 

senioři

os.se zdr.post.

Romové

ostatní příspěvky

 
 

 
 
 
Závěr: 
 
Navrhujeme přijmout usnesení, že se Rada seznámila s analýzou pořadů 
programu Prima z hlediska informování o příslušnících menšin a specifických 
skupin za období únor a březen 2014. 
 
 
Zpracoval: V Nejedlý, 17.9.2014 
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Příloha 
Přepisy pořadů, reportáží a zpravodajských příspěvků 

 
 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 23.3.2014   

Rubrika / pořad: 11:00 Partie 

Strana / zpráva 01 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Dobré dopoledne. Hostem dnešní Partie je předseda hnutí Úsvit Tomio Okamura. Dobrý den, vítejte na 

Primě. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Dobrý den. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Pane předsedo, vaše hnutí zatím ve sněmovně předložilo, tuším, necelou desítku zákonů, zatím ani jeden z 

nich neprošel, jak vy sám hodnotíte svůj výkon? 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Tak to není pravda, opravím vás hnedka na úvod, prošel nám do druhého čtení zákon o spotřebitelském 

úvěru, který bojuje proti lichvě, protože lichvu, lichvu považujeme skutečně za velký problém, ten nám 

prošel do druhého čtení a právě se projednává. Jinak já myslím, že když se podíváme na ty zákony, které 

nám vláda nepustila, tak je to trošku jinak, my jsme navrhli, aby se DPH platilo až po zaplacení faktury, 

chtěli jsme se vypořádat s tímto podvodným ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Vláda jde opačným směrem. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Chtěli jsme se vypořádat s tímto podvodným stavem, kdy vlastně slušní podnikatelé tratí a dostávají se do 

insolvence a do problémů proto, protože jim neslušný podvodník nezaplatí. A my jsme dokonce chtěli, aby 

si tu fakturu mohl dát ten, kdo má zaplatit do účetnictví až poté, když zaplatí, abychom na něj vyvinuli tlak, 
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vláda to nechce, přitom všichni víme, že tady tisíce živnostníků a dalších podnikatelů zkrachovalo i třeba na 

tom, že se dostali do insolvence kvůli podvodníkům, odvedli služby a nedostali zaplaceno a museli zaplatit 

DPH a ten podvodník si ho ještě vyúčtoval. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Tak jsme hned otevřeli, otevřeli vedlejší téma DPH. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Ale prosím vás, pane Punčocháři, já bych rád se k tomu velice kraťoulince dovyjádřil, druhý návrh, který, 

který nám vláda zamítla, takže opět to není tím, že by byl špatný, byla novela zákona o hmotné nouzi, tak 

potřebný zákon zastropovat příspěvek na bydlení na cenu obvyklou, aby ti lichváři nemohli parazitovat na 

těch sociálních dávkách, to je ten problém toho sestěhovávání těch jejich sociálně nepřizpůsobivých 

občanů na jedno místo. Já pocházím z Bystřice pod Hostýnem ve Zlínském kraji, my máme přímo na 

náměstí hotel Podhoran, bylo to krásné městečko, máme ho mezi kostelem a radnicí, a najednou je tam 

několik stovek Romů, podnikatel nás vydírá, který tam koupil tento, řekl bych, hotel za pár milionu, a chce 

na městu potom desítky milionů korun, vyhrožoval, že když mu město ty peníze nedá a naše město nemá ty 

peníze, tak tam na základě tohoto zákona nastěhuje ty Romy, a to je na Šluknovsku, na Ostravsku, stovky 

těchto lokalit. Kdybychom to zastropovali na cenu obvyklou, tak končí sestěhovávání romských 

spoluobčanů a dalších nepřizpůsobivých a vyčleněných na jedno místo a bylo by to vyřešeno, a toto nám 

také vláda zamítla, ale pozor, vláda při projednávání řekla, je to dobrý návrh, takže my sice váš návrh 

nepropustíme, ale připravíme do dvou měsíců svůj, protože je to potřebné, takže jsme vládu aspoň 

inspirovali naším nápadem, aby začala konečně konat. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Jste se na úvod hned hezky rozjel, když se vrátím tedy k tomu fungování sněmovny, přijde vám, že funguje 

dobře, pokud tedy návrhy, o kterých vy si myslíte, že jsou dobré, nejdou dál. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, tak já jsem ty návrhy tady vysvětlil, takže, jestli toto bylo zavrženo, tak myslím, že si diváci sami udělali 

už představu, že to nebylo o tom, jestli návrh byl nějaký špatný nebo ne, byl dobrý, ale prostě začíná se 

politikařit a je mi to líto, je to přesně to, co tady vidíme za posledních 20 let, a proč jeden z mnoha důvodů, 

proč jsem šel do politiky, protože kdyby všechno fungovalo, tak já do politiky vůbec nejdu, tak prostě 

neposuzují se návrhy podle toho, jestli jsou dobré nebo špatné, posuzují se podle toho, kdo je navrhl, a to 

je přesně to, co nás tady zdržuje všechny, celou republiku, přeci bychom měli táhnout za jeden provaz a 
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proto my jsme hnutí, protože my chceme lidi spojovat a ne rozdělovat. I ostatní kolegové v Poslanecké 

sněmovně mi dají zapravdu, že hnutí Úsvit se snaží hlasovat i pro, i když to navrhne nějaká jiná politická 

strana, tak my nepolitikaříme, snažíme se pro to zdvihat hlas ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Na druhou stranu, nepřipadáte si v tom kontextu potom jako užiteční idioti, že prostě vy hlasujete pro to, co 

považujete za správné, když předložíte něco, co vy považujete za správné, tak jako ticho po pěšině. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Víte, já si myslím, že bychom vždycky měli jednat podle svého srdce a podle toho, co si myslíme, že je 

správné. V okamžiku, kdy začneme věci hodnotit podle toho, co je pro nás výhodné a pro Úsvit a co není a 

kdo to navrhl, tak si myslím, že se ta republika prostě nemůže posunout, proto možná, že pro ty ostatní 

politické strany, které tady za posledních 20 let byly, můžeme být takovými, kteří dobře hlasujeme pro dobré 

návrhy, ať je navrhne kdokoliv, ale my jsme to voličům slíbili, že nebudeme politikařit, mým cílem, jediným 

cílem, proč jsem vstoupil do politiky, je posunout naší republiku dopředu směrem k těm nejvyspělejším 

zemím. A k tomu já znova tady říkám, i kdyby komunisti, ODS, TOP 09, ANO, ČSSD, jestli přijdou s 

nějakým výborným návrhem, který bude dobrý pro lidi, Úsvit nebude politikařit a určitě ho podpoříme také. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Předseda hnutí Andrej, hnutí ANO Andrej Babiš je z té současné sněmovny hodně rozčarovaný, dokonce 

řekl v rozhovoru pro Blesk, že uvažoval o tom, že se vzdá té poslanecké funkce a zůstane jenom v 

exekutivě, protože sněmovna je podle něj velká žvanírna. Souhlasíte s tím? 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, tak já nemůžu mluvit za Andreje Babiše, ale ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Já se ptám, jestli vy si myslíte, že je sněmovna žvanírna. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Ale předpokládám, že měl vědět, do čeho jde, já jsem to věděl, protože už jsem byl rok v Senátu. Víte, ta 

situace je taková, že jestli chceme něco změnit, tak prostě /nesrozumitelné/ libosti jsem do té politiky musel 
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prostě vstoupit, pokusit se do ní vstoupit, protože zvenčí to nejde, jo, zvenčí to nejde, já jsem léta psal 

články, léta jsem o tom mluvil v médiích, a prostě to nejde. Že to je trošku, že jsou tam průtahy, tak to je 

určitě pravda, proto já bych souhlasil s tím, aby třeba doba na projev byla zkrácena, ostatně v Evropském 

parlamentu tomu tak je, ne, že bych byl zastáncem nějakým Evropské unie, té, toho stávajícího modelu, té 

byrokracie, ale tam mají omezeno na určité minuty, pak se prostě vypne mikrofon, je fakt, že ty přestávky, 

které má každý klub, že má, že má nárok na 2 hodiny denně, tak to se ukazuje příliš dlouhé, protože je nás 

tam 7 parlamentních stran a v okamžiku, že si opakovaně ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Vám stačí jedna přestávka za 2 dny a máte vyplacenou pracovní dobu všichni. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, víceméně, kdybychom si všichni vzali přestávku, tak je to 14 hodin a nemůžeme zasedat, to znamená, 

zkrácení této přestávky na hodinu, aby se vzpružilo jednání sněmovny a omezení projevu třeba u obecné 

rozpravy, my jsme to v klubu ještě nediskutovali, ale třeba na 10 minut a u té technické poznámky, to už je 

jenom 2 minuty, tak jako určitě to k diskusi je, protože někteří kolegové skutečně třeba z té stejné politické 

strany opakují stejná témata a stejné teze, které už jejich předřečník za politickou stranu řekl. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Tomu přece tím zkrácením projevu nezabráníte, pokud ta strana má, dejme tomu, 14 poslanců, tak to bude 

14-krát 10 minut stejných tezí a stejně tím nic nevyřešíte, ještě budete poslouchat něco o tom, jak 

omezujete diskusi, která přeci k demokracii a k demokratickému přijímání zákonů patří. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Určitě, určitě ten argument je také správný, který, když říkáte, na druhou stranu, já když tak sleduji tu 

průměrnou dobu těch projevů ve sněmovně, tak jsou tam skutečně spíše jenom někteří řečníci, kteří řeční 

skutečně i třeba půlhodiny nebo prostě 20 minut a trošku se točíme už kolem stejných témat dokola, to 

znamená, myslím, že by to v rámci toho jednoho dne zpružnilo, protože těch jejich poslanců, kteří jsou 

schopni vlastně mluvit až půlhodiny o jednom tématu, tak těch je skutečně méně, já bych řekl, že jsou tam, 

že bychom je vyjmenovali na obou dvou rukou, takže by to určitě zpružnilo. Na druhou stranu máte pravdu, 

že v žádném případě bych nechtěl omezovat demokratickou diskusi, to v žádném případě ne, ale všimněte 

si, že přímo úměrou rostou délky projevu, když je to v přímém přenosu, třeba České televize, anebo v 

podobných případech, kdy skutečně se tam to protahuje úplně na celý den. 
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Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Jenom, pane Okamuru, podle vašich zkušeností je to opravdu diskuse, protože ono přeci k diskusi patří to, 

že se ti partneři v diskusi vzájemně poslouchají a na mě ty projeví působí tak, že si tam každý odříká to své 

a nějak nereaguje na to, až na čestné výjimky, co říkali předřečníci. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Právě proto, přesně, jak vy to říkáte, ono je to o tom, že se to pak vysílá v noci na ČT 24, proto vlastně 

každý poslanec se snaží profilovat prosté voliče, takže ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Tak na to koukají i desítky lidí, samozřejmě, takže to už se vyplatí. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Jasně, takže v každém případě platí to, že všichni mají prakticky všichni v 90,9 procent případů mají 

předjednaná svá stanoviska už z poslaneckých klubů, proto já prakticky nevím o případu, že by se nějak 

mělo změnit hlasování tím, že by někdo projeví, se projeví ve sněmovně, ale znova říkám ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Ale tím nahráváte té tezi Andreji Babiše, že je to opravdu žvanírna, ve které vůbec o nic reálně nejde. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Znova právě přesně říkám, že v žádném případě nelze omezovat demokratickou diskusi, na druhou stranu 

jsme otevřeni diskusi k tomu, abychom vzpružili jednání sněmovny, to si myslím, že ano, a protože je nás 

jenom 14 z 200, co se týče Úsvitu, tak určitě budeme o tom rádi diskutovat a je to téma, které je určitě k 

posunutí. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Ta současná sněmovna má celkem velké množství nováčků i ve srovnání s minulou a zejména 

předminulou sněmovnou, je to vůbec přínos ve chvíli, kdy je tam spousta lidí, kteří se teprve učí politiku a 

vlastně nemají moc schopností a šancí něco prosadit? 
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Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Tak já myslím, že to určitě přínos je obrovský, protože si vemte, že jsme v demokracii a tyto volby, které 

byly před 4 měsíci a něco, tak ukázaly, že přinesly nový vítr do Poslanecké sněmovny, jsou tam dva 

politické subjekty, které v Poslanecké sněmovně nebyly, a já si myslím, že musíme to ještě vyhodnotit, 

nechat si ještě na to čas, ale když si vezmete, že třeba hnutí Úsvit, co se týče třeba sestěhování těch Romů 

na jedno místo, anebo zaplacení DPH, platba DPH až po zaplacení faktury, anebo tam máme i další 

návrhy, tak to jsou návrhy, o kterých se, anebo náš návrh o obecném referendu, 20 let to máme v Ústavě, 

20 let se tomu politici brání, v Ústavě máme jasnou větu, že občan, lid, může vykonávat moc i přímo a 

politici se tomu brání. To znamená, my, kdybychom do té Poslanecké sněmovny, konkrétně Úsvit, nepřišli, 

tak tato témata nebudou ani zdviženy a ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Takhle zůstanou to, že jsou zdvižená, pak zase někam spadnou, v čem je ten rozdíl. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Tak já myslím, že, děkuji za tu otázku, tak to si myslím, že právě v žádném případě neplatí, protože si 

vemte, že díky tomu ještě před rokem bylo slovo referendum a přímá demokracie málem za sprosté slovo. 

O Okamurovi říkali, že je populista, demagog a já nevím co. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Počkejte, to se o vás říká pořád, tak se zase tolik nezměnilo za ten rok. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, říkají to novináři, ti, kteří právě nemají rádi tu přímou demokracii, ale já jsem chtěl říct jednu věc, ono by 

potom byl populista a demagog Švýcarsko a Spojené státy a mnoho dalších zemí, ale to novináři spoléhají 

na to, že český občan není tak informovaný, ale já bych ho nepodceňoval, rozhodně toho českého občana. 

To znamená, to máte stejně jako s tím švýcarským referendem, že už nechtějí imigranty, my, když jsme to 

řekli před měsícem a půl, tak jsem byl počastován médii, že jsem populista, xenofob a demagog, po 14 

dnech si to odsouhlasilo Švýcarsko, jedna z nejdelších demokracií na světě, si to odsouhlasili občané v 

referendu a najednou je ticho po pěšině a já stále čekám, kdy česká média nazvou demagogy, populisty a 

xenofoby také švýcarské občany, ale mlčí, jo, takže, vážení, vážení, takhle to je, bohužel v České republice. 

Ale zpátky k tomu, před rokem ještě bylo slovo referendum, bylo prakticky k smíchu, Okamura, říkali, co to 

tady navrhuje, přímá demokracie, ale na základě toho tlaku, který jsme vytvořili, se dokonce referendum 
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dostalo do vládního prohlášení, i vláda už musela tuto poptávku na ní odpovědět, takže se to povedlo, 

takže nějaké referendum bude, byť bohužel bude s parametry, které budou osekávány. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Počkejte, zůstáváte, zůstáváte ale u toho, že si vláda napsala do programového prohlášení, že přijme 

zákon o obecném referendu, ale za prvé se velmi v jednotlivých stranách rozcházíte v parametrech toho 

referenda, což je, pak se dá udělat třeba nějaká komise nebo výbor a veškerý efekt bude stejný jako byl v 

předchozích letech, v předchozích obdobích, protože jako myšlenka referenda už tím, že vyplývá z Ústavy, 

není nic nového, všichni na ní chtěli pracovat. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Určitě. Poprvé se ovšem dostala do vládního prohlášení, to znamená, teďka už se můžeme všichni opřít, i 

vy ve svých pořadech, o to, vážená vládo, máte to tam, říkali jste, že to navrhnete, teďka vláda říkala, že to 

navrhne do roka, to znamená, posun bude, nějaké referendum, byť osekané bude, budeme o to ještě 

bojovat, bude to referendum, kde hlas občana určitě nebude tím nejvyšším, ale už jsme natlačili, alespoň 

Úsvit, vládu do toho i se svými 14 poslanci, že už musí konat. Druhá věc je ta novela zákona o hmotné 

nouzi, ti Romové, to sestěhovávání na jedno místo, vždyť ti nepřizpůsobiví se tady řeší léta, všichni k tomu 

mlčí, podívejte se teďka na problémy ve Strýčkovicích na Domažlicku, ten problém skutečně eskaluje, 

jediný, kdo o tom hovoří, je Úsvit, a zase, my jsme sice navrhli zákon, který byl dokonce odsouhlasen i 10 

starosty Šluknovska, i starostou Bystřice pod Hostýnem Pánkem a dalšími, vláda ho vysloveně teda, řekl 

bych, nekorektně smetla, přestože za námi na tiskové konferenci stáli i starostové Šluknovska a další, ty 

občany to neuvěřitelně trápí, tato takzvaná romská ghetta a přinutili jsme aspoň vládu, že ministr Dienstbier 

řekl aspoň na mikrofon, no, tak potřebné to je, z návrhu našeho zákona byla hodinu a půl diskuse ve 

sněmovně a do 2 měsíců navrhneme tedy náš návrh, to znamená, váš nápad vám vezmeme, ukradneme a 

tu smetanu si slízneme následně sami, ale Úsvite, měl jste dobrý nápad, to znamená, smysl to mělo, 

rozvířili jsme diskusi a přitlačili jsme je. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Počkejte, jenom, jenom abych tomu rozuměl, vy potom zhruba roce a půl, co jste v politice, ještě věříte 

tomu, že pokud vládní představitel řekne, že to je dobrý nápad a budou na něm 2 měsíce pracovat a pak ho 

předloží, že to něco znamená. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Víte, víte, pane redaktore, nás je jenom 14, 14 z 200. A mně nezbývá než bojovat a doufat, proto my jsme 
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navrhli už téměř 10 zákonů ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Pokud jde o pana Dienstbiera, tak doufáte. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Proto my jsme navrhli už téměř 10 zákonů a je určitě úplně k smíchu, že třeba pan Dienstbier řekne v 

médiích, že náš návrh zákona o obecném referendu je paskvil. A když jsem mu řekl v Událostech, 

komentářích na ČT 24, že jsme vzali za základ návrh ČSSD z minulého volebního období, který ovšem 

nebyl předložen a projednán a jenom jsme upravili parametry, tak tam řekl, jo, já jsem ho vlastně nečetl, to 

znamená, tohle, zlý plácání, máte pravdu, vládní představitelů, kde oni vám pomluví váš návrh, aniž si ho 

přečetli, aniž se informovali a pak když zjistí, že je to jinak, tak řeknou, aha, tak to je typický příklad prostě 

toho politikaření a to opravdu takhle bychom v politice skutečně postupovat neměli. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Já jsem si minulý týden přečetl v Právu, že má vaše hnutí dohromady 9 členů, to nemáte žádné zájemce. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Prosím vás, to je přeci, my máme od začátku 9 členů, protože hnutí Úsvit vzniklo loni v červenci, a poté, co 

jsme se dostali do Poslanecké sněmovny, tak jsem hnedka zadal právníkům, abychom upravili stanovy tak, 

abychom mohli další, řekl bych, sympatizanty nabrat do struktur hnutí Úsvit. A můžu vás ubezpečit, že na 

tom pracujeme už tedy měsíce, mě neskutečně vylekala jedna věc, protože já jsem byl v listopadu nadšený 

a říkal jsem nabereme tisíce členů, kteří se k nám hlásí, vždyť já jenom na Facebooku mám ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Takže se k vám hlásí, ale ještě jste nenabrali. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Já mám jenom na Facebooku 90 tisíc příznivců, to znamená, skutečně těch příznivců je velká, velké 

množství, ale to, co jsem zažil teda těsně po volbách, tak teda to opravdu nestačím zírat, je to přesně to, co 

tady zažívali ... 
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Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Jako, že se vám hlásí zvláštní příznivci. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, to je přesně to, o čem jsem četl jenom v novinách, nám se hlásí různí velrybáři, černé duše, kmotři, 

přeběhlíci z jiných stran. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Pane Okamuru, jak poznáte velrybáře nebo černou duši nebo kmotra, když se vám hlásí, máte to na té 

přihlášce nějak jako, kdo je kmotr nebo rybář. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Je to úplně jednoduché, zadám si to jméno třeba do Internetu nebo se pozeptám a jsou takoví ti političtí 

turisté, kteří již byli v jiných politických stranách, jsou v médiích jmenováni, že se, že byli u nějakých 

zakázek v rámci komunální politiky, hodně se ..., začali se k nám hlásit právě ti lidé třeba z jiných politických 

stran, kteří tam asi neměli šanci, dokonce mi připadá, že jsou i někteří nastrčení, to znamená, ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

A mají ti lidé nějaká jména třeba, abychom si udělali představu, kdo k vám chce a kdo nechce. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, tak to jste mi měl říct před pořadem, protože já bych vám ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Mohl jste si přinést seznam. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Abych třeba mohl něco říct, ale v každém případě vám chci říci, že já jsem si myslel, že ti lidi chtějí do 

politiky skutečně, tak jako moje představa byla, že uděláme velké hnutí Úsvit se spoustou členů, kteří 

všichni budeme bojovat ... 
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Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Já jsem si právě říkal, že něco, co se jmenuje hnutí, by mělo mít víc než 9 lidí, protože tak jako 

nekoresponduje ... 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

100-procentně, sto pro souhlas, to znamená, že jsme chtěli udělat takovou velkou skupinu lidiček, kteří 

všichni budeme bojovat, prostě na budoucnost České republiky, za tu přímou demokracii, aby prostě se, 

abychom mohli odvolávat politiky, mimochodem ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

No, dobře, ale teď se vám hlásí a co teda uděláte, nějakou čáru nebo bude nějaký personální odbor, který 

bude ... 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Skutečně je to velice těžké, proto nás, proto teďka budeme v úterý zrovna na předsednictvu projednávat 

další návrh na změnu stanov, máme to, prosím vás, na předsednictvu jednou za 14 dní nové a nové návrhy 

stanov, které se projednávají s ministerstvem vnitra tak, abychom zabránili těmhle těm, řekl bych, 

kariéristům a lidem nastrčeným z ostatních politických stran, protože já jsem slíbili voličům, a máme to i ve 

stanovách, první věta stanov je, že hnutí bude bojovat za přímou demokracii a cokoliv, co to může narušit, 

ať je to cokoliv, tak samozřejmě v rámci té odpovědnosti vůči voličům to musíme bránit, to znamená, teď 

tam bude nový návrh stanov, abychom mohli nějak, nějaké struktury třeba rozšířit, protože, řekněme si 

upřímně, čím, když budeme mít, čím více budeme mít slušných členů, ale je potřeba je správně jakoby 

vybrat, a ty stanovy musí být demokratické, schvaluje je ministerstvo vnitra, jak víte, nikoliv já ani Úsvit, a 

nemůžete mít dvojí stanovy s dvojí metrem, to znamená, aby, když už je jednou změníme, abychom 

zabránili tý infiltraci těhle těch kariéristů a různých podvodníčků, kteří se snaží do tý politiky dostat. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Jak to chcete stihnout, protože za chvíli jsou volby do Evropského parlamentu, na podzim komunální volby, 

to předpokládám, že nechcete dělat s 9 lidmi členskou základnu. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

stránka č. 203745-329



Ne, tak to, tak to, to je přeci úplně jinak, takhle to mají i ostatní politické strany, přeci, přece na těch 

kandidátkách zdaleka nejsou jenom straníci, když se podíváte třeba na ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Tak to je evidentní, když máte 14 poslanců a 9 členů hnutí. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Tak to není pravda, když se podíváte na TOP 09 a jejich kandidátku do evropských voleb, tak první tři jsou 

nestraníci a také to vzbudilo velký odpor v TOP 09, že vlastně pan Kalousek nevěří svým straníkům a místo 

straníků tam dává na tři vrcholná místa nestraníky, to znamená ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Jasně, ale takhle ... 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

... je to úplně normální stav. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Takhle to vypadá jako byste byl šéf nějakého personálního výboru, který sestavuje kandidátky a do toho si 

udržoval spolu s 8 dalšími lidmi kontrolu nad státním příspěvkem za volby a podobně. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, tak to ..., takhle, upřímně řečeno, my, když jsme založili hnutí Úsvit v červnu, tak jsme přeci vůbec 

nevěděli, že se dostaneme do Poslanecké sněmovny. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Ale od tý doby se vám hlásí ti lidé, kteří by měli zájem vám pomáhat ... 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

My jsme to vůbec nevěděli a je to přesně naopak, a víte, jak to funguje v jiných politických stranách. My 
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máme odpovědnost vůči těm voličům. A naopak my, já, když jsem začal dostávat emaily: "Pane Okamuru, 

hned, jak se staneme členy, tak převolíme vedení a uchopíme to my," tyto emaily mám písemně od členů 

jiných politických sdružení, který se k nám snaží infiltrovat, tak to bychom přímo zradili voliče, proto ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Takže je to obrana před nepřáteli vlastně, to, že zůstáváte, ta malá skupinka. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Bohužel je problém v tom, že my nechceme zůstávat jako malá skupinka, budeme to rozšiřovat, teďka je na 

stole v úterý už návrh změny stanov, který si myslím, že bychom se na ně mohli už všichni shodnout, 

abychom mohli tu strukturu trošku rozšířit, protože i nás to posiluje, když ta struktura bude širší, řekněme si 

to na rovinu, jo, je to prostě dobré, když máme v každém kraji prostě naše lidi, kteří jsou v té struktuře 

začleněni, ale musíme to udělat uvážlivě tak, protože je to nevratný akt potom, nebo špatně vratný akt, 

abychom měli skutečně jenom slušné lidi, kteří, jejich primárním cílem není kariéra, ale boj za přímou 

demokracii. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Mě by zajímalo, jak takového člověka poznáte? 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Tak politické strany, my si bereme poučení u jiných politických stran, když se podíváte třeba na Starosty a 

Nezávislí, tak ti ještě dva roky po vstupu do Poslanecké sněmovny měli, tuším, 15 členů pouze, a měli 2-

letou zkušební lhůtu, to znamená, my musíme ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Protože ta zkušební lhůta je třeba ta cesta, jak to udělat tedy. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, je to třeba ta cesta nebo je třeba různé dvoustupňové členství nebo třístupňové nějaké začlenění, ale 

třeba Starostové a Nezávislí, vy hovoříte o Úsvitu, ještě dlouhou dobu o postupu do Poslanecké sněmovny 

měli, Petr Gazdík mi to říkal, 12 nebo 15 členů právě, protože si byli vědomi stejných problémů. A po 

uplynutí té 2-leté zkušební doby, která jim teďka uplynula během toho jejich minulého pobytu v Poslanecké 
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sněmovny, tak mají členů, tuším, teďka 300, protože ti čekatelé 2-letou zkušební lhůtou doběhli. A brání se 

tomu i ostatní, hnutí ANO také zastavilo členství . Já, když jsem se ptal předsedy hnutí ANO ve Zlínském 

kraji, tak představte si, že hnutí ANO má ve Zlínském kraji pouze 12 členů v celém kraji, právě ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

To je víc než vy v celé republice pořád ... 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, oni existují 3 roky taky víte, takže trošku je to něco jiného, takže teďka my existujeme několik měsíců, to 

znamená, v tom poměru to zase takový rozdíl není, takže chci jenom říci, není to nic nestandardního, 

naopak, cílem je plnit to, co jsme slíbili voličům, to je jediný cíl, splnit to, co jsme slíbili voličům a nenechat 

se rozvrátit zevnitř. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Pojďme dál. Vy jste ve středu vystoupil proti vládnímu návrhu, který rozšiřuje okruh lidí, kteří můžou přijímat 

sociální dávky, co přesně vám na tom návrhu vadí. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, tak já jsem byl úplně v šoku, když jsem si ten vládní návrh přečetl, jelikož na sociální dávky z daní 

českých občanů mají mít nově nároky rodinní příslušníci cizinců, to znamená, například ti rodinní 

příslušníci, kteří tady nikdy nemuseli pracovat, v extrémním případě stačí, že tady 6 měsíců pracuje jejich 

rodinný příslušný cizinec a automaticky mají nárok na dávky, tak tohle to, když jsem viděl, tak teda to se mi 

úplně zježily vlasy, my v naší republice, kde nemáme peníze na adekvátní důstojné důchody, nemáme 

peníze na sociální podporu pro naše české občany, nemáme na vytváření nových pracovních míst, tak 

ještě budeme dávat peníze cizincům, kteří tady nepracují. Hnutí Úsvit proti tomu jako jediné vystoupilo, opět 

jsem byl označen za xenofoba, ale promiňte, já si stojím za to ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Vy si nepřipadáte jako xenofob, když říkáte, že z českých peněz nebudeme platit cizince. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, tak promiňte, na rozdíl od všech, co to říkají, a promiňte asi, i od vás, jak tak na vás koukám, a neberte 
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to ve zlém, já jsem byl obětí xenofobie a rasismu celé dětství a vím, co to je, vy ostatní o tom mluvíte, 

teoretizujete, jaký je to být obětí rasismu a xenofobie a nikdy jste to nezažili. Já jsem to zažil. Takže já mám 

zkušenosti ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Počkejte, jak to souvisí s tím, že, jak souvisí to, že říkáte, že jste byl oběť xenofobie s tím, jestli jste nebo 

nejste xenofob ... 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Hned vám to vysvětlím. Xenofobem rozhodně nejsem, jenom pojmenovávám věci pravými jmény, a naopak 

je to obrana proti xenofobii a rasismu, pane redaktore, protože já vím ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Vy si myslíte, že kdyby to eskalovalo, tak potom to bude lidi víc štvát. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Přesně. Já vím, já vím, já jsem to zažil, zažíval celé dětství, od té doby, co jsem známý a lidé ví, že pracuji 

a kdo jsem, tak samozřejmě xenofobie a rasismus už jako nezažívám, ale, pane redaktore, jestli my se včas 

nepostavíme tomu, že cizinci tady budou mít zvýhodněné neadekvátní podmínky vůči českým občanům, 

zdali tady necháme, jestli tady necháme stavět mešity, necháme tady chodit zahalené lidi, necháme tady ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Počkejte, pojďme se, pojďme se vrátit k těm dávkám jenom ... 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Já to řeknu konkrétně, necháme tady cizince parazitovat na našem sociálním systému, zatímco naši 

občané nemají peníze, tak vznikne skutečná xenofobie a rasismus, pak přijde, pak přijde to zapalování na 

ulicích, vidíme to v západní Evropě, těch aut a ty nepokoje, proto zabraňme tomu včas, já naopak se 

snažím bránit tu naší zemi proti xenofobii a rasismu. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 
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Já jenom, abych tomu rozuměl, vy považujete někoho, kdo tady pracuje nebo pracoval, mimo jiné platil 

zdravotní a sociální pojištění, tedy zejména to sociální pojištění, potom přijde o práci a měl by na základě 

toho předchozího pojištění mít nárok na dávky, toho člověka považujete za parazita tedy v tu chvíli. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Takže, pojďme se na to podívat hlouběji, a já to řeknu teda jenom krátce, vážený pane redaktore, problém 

je, že náš zákon o zaměstnávání cizích státních příslušníků je nedokonalý. Dnes to funguje tak ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Takže problém není, že mají nárok na dávky, ale vůbec to, že mají tu práci. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

My totiž tady, není pravdou, že na místech, které, kde tady cizinci dostávají pracovní povolení, že jsou to 

místa, na které nejsou k dispozici čeští občané, funguje to tak, že ten zaměstnavatel nahlásí na úřadu 

práce třeba podmínky, co má ten zaměstnanec splňovat, takže Vietnamci tam píšou, vietnamská maturita 

ve vietnamštině, schválně píšou takové podmínky které nemůže český občan splnit, paní na úřadu práce to 

tam musí vložit, logicky se do těch třech měsíců nepřihlásí žádný český občan a už tady legálně máme 

dalšího Vietnamce, Ukrajince, Bulhar, pardon, Ukrajince a z těch třetí zemí. Poté oni tady pracují úplně za 

minimální mzdu tak, aby teda vyhověli úřadům, všechno, zbytek se dělá načerno, po těch 5 letech 

obnovování dlouhodobého pobytu dojdou k tomu trvalému pobytu, stát na tom vůbec neprofituje, a v 

podstatě více a více nám přibývají cizinci. Poté, když za těchto podmínek tady podle toho návrhu zákona 6 

měsíců, pouhých 6 měsíců tady cizinec pracuje, tak už má nárok na dávky, tak to opravdu je problém, 

uvědomme si, že my máme přes 8 procent nezaměstnanost, je to skoro tři čtvrtě milionu lidí. A nezlobte se 

na mě, já, jak víte, i při pohledu na mě, já nejsem xenofob ani rasista, ani nemůžu být, ale chtěl jsem říct 

jednu věc, na prvním místě pro Úsvit jsou občané České republiky. My nemáme bohužel práci, my se 

nemůžeme postarat, stejně jako Švýcaři už na to přišli, o všechny chudé z celého světa, já bych chtěl, ale 

nejde to, to znamená, pakliže cizinec práci má, ať tady pracuje, ale skutečně práci, na kterou není k 

dispozici český občan, pakliže jí nemá, je mi líto, ale musí se vrátit domů a nedostávat u nás dávky. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Dobře, pane poslanče, ale teď, teď tady pracuje nějakých zhruba 450 tisíc cizinců, to je okamžik, ve kterém 

bystě případně dělal nějakou změnu, jak by ta změna vypadala, to by jako všichni měli, všichni 

zaměstnavatelé měli prokázat, že na to místo, kde už teď mají pracujícího cizince, není žádný český občan. 
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Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Já vám to hnedka upřesním, tak my nemluvíme o těch 400 tisících, protože ti tady mají často už také trvalé 

pobyty, takže o těch už těžko mluvíme ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Takže ty už nevyřešíte, ale budete řešit ty, kteří čekají na hranicích ... 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Ale rád bych teda vyřešil i samozřejmě je, my jsme navrhovali ministerstvu, aby nám zpětně museli 

prokázat skutečně, jaký mají příjem, protože podle mých informací oni skutečně přiznávají nějakých 8 - 

8500 měsíčně, nebo kolik je minimální mzda, všechno ostatní inkasují načerno, a dokonce jsou tady ty 

otřesné případy, kdy, který jsem viděl i na vlastní oči, kdy Ukrajinka přijde z úřadu práce, která tady má 

trvalý pobyt a řekne zaměstnavateli, což byl shodou okolností můj kamarád, já jsem u toho přímo byl, 

potvrďte mi, že mě nezaměstnáte. Já jsem se ptal proč? No, protože bere podporu v nezaměstnanosti, 

protože už má trvalý pobyt po 5 letech, podporu v nezaměstnanosti od českého státu, ale protože jinde 

pracuje na černo, tak v podstatě chce brát i podporu a zároveň ještě chce pracovat načerno. V Rakousku to 

dělají tak, že podmínkou pro prodloužení dlouhodobého pobytu je ..., mají hranice minimální mzdy, to 

znamená, co u manažera, to je, tuším, asi 2000 euro nebo 2500 euro, u nějakých pomocných prací, třeba u 

nás by to mohlo být třeba 15 tisíc hrubého nebo 12 tisíc hrubého, abychom věděli, že skutečně od nich 

máme nějaké daně, to znamená, to není ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

To znamená, že by z toho nějak stanovoval ty hranice. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Odvádí nějaké, ale odvádí ho tak minimální, zvlášť, když pracují na ty, zvlášť, když často pracují, uklízí a 

mají ty živnostenské listy, to znamená, že vlastně ten stát na nich neprofituje a ani z toho sociálního 

pojištění a dáváme jim víc než oni nám, oni nám dávají, to znamená, ten problém je hlubší, vážený pane 

redaktore, a proto my jsme se vyjádřili, že nechceme, aby tady za těchto podmínek cizinci parazitovali na 

našich sociálních dávkách a že je potřeba postarat se o české občany, český občan musí být, musí být na 

prvním místě. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 
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-------------------- 

Já se jenom snažím zůstat v hlubinách toho problému, jak jste to, jak jste to nazval, jestliže řeknete, že 

pokud tedy cizinec přijde o práci, měl by se vrátit domů a neparazitovat na tom systému, jak byste ty 

návraty realizoval? 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Vždyť je to jednoduché, protože v okamžiku, protože povolení k pobytu je provázáno s pracovním 

povolením, nejdřív, nejdřív dostáváte z úřadu práce, pracovní povolení dostává cizinec, na konkrétní firmu 

se vydává, pozor, jo, anebo když máte živnostenský list nebo firmu, tak na tu vaší firmu a potom teprve 

jdete na cizineckou policii a dostáváte povolení k pobytu. V okamžiku, že ztratíte práci ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Takže podle vás, když by ztratil práci, tak byste ... 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Ano, v okamžiku ta firma by to měla povinnost to nahlásit, jako což dneska ta povinnost výsledně není 

vymáhána, že už ten cizinec u ní nepracuje a tím pádem bychom mu ukončili i povolení k pobytu a bylo by 

to přeci vyřešeno. A ještě ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

A co by s ním bylo dál, když nebude mít prostě peníze na to, aby se, aby si sednul tedy na nějaký autobus 

a odjel do Lvova, nebo odkud je, nebo někam zpátky do Vietnamu. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, tak promiňte, ale to je právě otázka, takže pakliže má ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Kdy má skládat nějaké kauce, aby ve chvíli, kdy, kdy přijde o práci, aby bylo z čeho to zaplatit. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Prosím vás, znova říkám, přeci my jsme je sem nelákali, oni sem přišli na, po vlastní vůli, protože zde 
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hledají nějaké výhody, ekonomický migranti jsou to, ale já znova říkám, já nejsem sociálně citlivý, ale na 

prvním místě jsou pro mě opravdu občané České republiky. My jsme, my jsme po vládách za posledních 20 

let jsme ..., tyto vlády nás zadlužily až po uši, nemáme peníze na naše občany, ani na zdravotnictví, na 

školství a další věci, ani na důchody, a musíme se postarat o české občany. A ještě jedna věc, zcela 

otřesná byla argumentace v Poslanecké sněmovně některých kolegů, že, protože vymíráme, tak musíme 

nabírat imigranty a proč teda jsem proti tomu, no, tak to si snad dělají legraci. Snad na prvním místě a pro 

hnutí Úsvit je na prvním místě podpora českých rodin s dětmi, pojďme jim tedy dát bezúročné 

novomanželské půjčky, aby ten úrok nějakým způsobem podpořil stát, místo aby ty peníze jsme dávali 

cizincům a ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

To byste mohli jít příkladem. Kolik máte dětí vlastně, pane Okamuro? 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Jedno 19-letý. A pojďme, a nikdy jsem žádné dávky na své dítě samozřejmě nebral, ale já chci říct jenom 

jednu věc, ale, ale to je úplně jedno, jo, ať si někdo bere dávky nebo ne, ale ať je to pro pracující slušné lidi. 

A já jsem chtěl říct jednu věc, přeci my musíme motivovat nejdřív české občany, aby měli děti, my musíme 

mladým lidem, vždyť sám víte, že se bojí mít dneska tři děti, tři, čtyři děti, že na to nebudou mít peníze, že 

nebudou mít na školku a tak dále, to znamená, řešit sníženou porodnost v České republice přílivem 

imigrantů, tak to my v Úsvitu absolutně odmítáme, je potřeba podpořit české rodiny s dětmi, české mladé 

lidi a promiňte mi to slovo, možná řeknu něco, co zase vzbudí nějaké emoce, ale my v Úsvitu chceme 

zachovat český, moravský a slezský charakter České republiky, prostě já si za tím stojím, je potřeba 

podpořit nejdřív naše lidi a neřešit sníženou porodnost cizinci a emigranty ještě často nepřizpůsobivými. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Fajn, ale, pane Okamuru, vás jsem se neptal na sníženou porodnost, já jsem se ptal na to, co budete dělat 

s tím cizincem, který přijde o práci a nebude mít na to, aby se vrátil domů. To je budeme deportovat nějak, 

nebo jak by se jich ten stát měl zbavit podle vás? 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Tak podívejte se, vlak na Ukrajinu, anebo nějaký autobus, já jsem to tedy nezjišťoval, ale stojí, 

předpokládám, cirka tisíc korun. Ale druhá věc je, že ve Francii to dělají tak, a máte pravdu, že jim dokonce 

zaplatí letenku, protože si spočítali, že ta nízkonákladová letenka je stojí méně než potom ty sociální dávky. 

 

stránka č. 283745-337



Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Takže by stát vyloženě měl platit to, aby ti nezaměstnaní cizinci se vraceli domů tedy. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Podívejte se, měli by se, oni přeci tady prokazují příjmy, takže měli by se vrátit na vlastní náklady a 

skutečně pakliže tady někdo páchá, by potom páchal nějakou, řekl bych, protizákonnou činnost, přestože 

tady nemá už povolení k pobytu a dále tady pobýval, tak je skutečně za to vyhoštění. A ve Francii například 

to s těmi Romy, kteří jim tam dělali prostě brajgl, tak to udělali tak, že je na vlastní nákladní vyhostili, 

protože si spočítali, a to si můžeme spočítat jednoduše i my, když už na základě zákonů, které tady přijmuly 

předešlé vlády, už tady máme takové množství cizinců, kteří tady často pracují vysloveně načerno, tak holt 

si spočítáme, letenka nás stojí 5 tisíc nízkonákladová, ale sociální dávky na jeden měsíc už stojí víc než 5 

tisíc, to znamená, ty počty jsou jednoduchý a určitě se nám to vrátí. A znova říkám, já nejsem proti 

cizincům, vážení, ale máme tady tři čtvrtě milionu českých nezaměstnaných, máme tady lidi s důchody, 

vždyť to víte, že polovina lidí má důchody maximálně kolem 10 tisíc korun. Pojďme nejdřív přispět a 

postarat se o české občany, pak teprve o cizince, to je vše, co chci říct. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

To znamená, nejdřív o české, ne o cizince, není to tak, že byste říkal, za všechno zlo tady můžou cizinci. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Ne, no, tak podívejte se, no, tak, když se podíváme třeba na naše romské spoluobčany, kteří taky mají 

mnozí české občanství, vemte teďka páteční situaci ve Strýčkovicích, ve Strýčkovicích na Domažlicku, kde 

když ti Romové prostě si dojdou pro dávky a napijí se, tak tam křičí po vesnici a to cituji média: "Bílé svině, 

my vás zabijeme," anebo co tam říkali a běhají tam se sekerou, no, tak vidíte, že tady máme i české 

občany, kteří jsou neadekvátní, ale znovu říkám, není to ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

A ty už bohužel nemůžeme deportovat. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Ale jako znova říkám, není to jenom o Romech, anebo o nějakých menšinách, upřímně řekněme si, kdyby 

se vedle nás přistěhoval bílý feťák do domu, a spoustou takových domů je, tak se z toho zblázníme taky, 
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když by prostě naše děti měly prostě kolem toho chodit. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Pane Okamuru, tohle vám spousta lidí podepíše, předpokládám, zvlášť ti, kteří mají zkušenosti s tímhle 

typem sousedů, ale jak byste to řešil, to by měl být na každém rohu policajt, který by dohlížel na to, aby byl 

všude pořádek. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Tak já vám to hnedka řeknu, co se týče romské problematiky, máme komplexní návrhy, první z těch návrhů, 

a znova říkám, já jsem z Bystřice pod Hostýnem, kde to máme přímo na místě, máme, máme 

nastěhovanou ubytovnu s několika stovkama Romů, to znamená, takoví ti kavárenští intelektuálové typu 

pana Dienstbiera, kteří prostě z centra Prahy, bohatí lidé, ještě třeba američtí občané v jeho případě nám 

tady vykládají, jaká je realita, tak taková není skutečně realita, zkuste si vedle toho žít, /nesrozumitelné/, 

bych jim nejraději vzkázal, ale konkrétně, my navrhujeme, za prvé, novela zákona o hmotné nouzi, 

zastropovat příspěvky na bydlení, o té už jsem mluvil, vláda nám to shodila, vyřešilo by to hned. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Což by vyřešilo, že by se nesestěhovávali do jednoho místa. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Druhý návrh. Tyto peníze, tento příspěvek na bydlení bychom přesměrovali přímo na obce, kde jsou, tito 

Romové mají svá trvalá bydliště a aby to sociální bydlení si mohly řešit přímo obce, to by přineslo to, že by 

měli přímo vliv si nastavit podmínky, za jakých podmínek by to sociální bydlení mělo, teď ty podmínky mají 

v rukou lichváři, to je přeci neuvěřitelný, do čeho ty naše vlády nás uvedly, lichváři, kteří z nás všech tahají 

daně a za ty neadekvátní příspěvky potom vlastně bohatnou a obtěžují okolí, co mají ty ubytovny, co vlastní 

ty ubytovny. Druhá věc je, my navrhujeme, aby dávky byly podmíněny u těchto sociálních rodin, u těchto 

sociálně problémových rodin pravidelnou školní docházkou dětí do školy, my také navrhujeme povinný 

poslední ročník mateřské školy, aby se ty romské děti naučily česky, naučily se hygienickým návykům, 

protože ony potom automaticky končí ve speciálních školách a celoživotně vlastně zatěžují společnost, 

protože se díky, díky tomu dětství už nedokáží integrovat, jsou tam potřeba dělat i pravidelné zdravotní 

prohlídky, je to slovenský model, protože v těch rodinách se často dějí skutečně neadekvátní záležitosti, tak 

aby byly včas, včas podchyceny. To znamená, my ten program toho řešení samozřejmě máme, 

připravujeme ty návrhy, ale doufám, že i vláda se k tomu postaví, zvláště ministr pro lidská práva, pan Jiří 

Dienstbier, které ... 
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Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

A jak se k tomu může postavit, když o něm říkáte, že to je poloviční americký občan a kavárenský 

intelektuál, to je skvělý základ pro diskusi, aby vás někdo bral vážně ... 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, já, když jsem slyšel tyhle ty návrhy, tak mi připadá, že tady začínáme mít dalšího ministra, který si spletl 

ministra pro lidská práva s ministrem pro menšiny, protože lidská práva jsou tady, já jsem myslel, že ministr 

pro lidská práva je ministr českých občanů, podívejte se, jaké nespravedlnosti se dějí v justici tady. 

Podívejte se, jaké nespravedlnosti českých občanů se tady dějí v jiných oblastech, kdy se nemůžou dovolat 

svého práva. A je potřeba, aby ministr pro lidská práva chránil občany všechny bez rozdílu a žádal rovné 

podmínky a teď se nám to trošku vychýlilo. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

A co budete dělat tedy s tím, když ministr pro lidská práva zůstává takový, jaký je, podle vás tedy zřejmě 

špatný? 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, no, uvidíme, dáme vládě čas, ale hlavně podívejte se, to není naše vláda, my, nás je jenom 14, 14 ve 

sněmovně, počkáme si, počkáme si na konkrétní kroky, ale co mě teda jako velice nemile překvapilo, jsou 

třeba ta vyjádření, ale já nechci odcházet k jinému tématu, třeba ohledně ekonomických sankcí v souvislosti 

s Ukrajinou, které také pan Dienstbier nám tady prezentoval, ale uvědomme si, vážení, že do České 

republiky jezdí skoro tři čtvrtě milionů ruských turistů, jsou na druhém místě vůbec, jsme před turistickou 

sezonou, a tím, když naši představitelé, ať pan Zaorálek, anebo pan Dienstbier rychleji mluví než myslí, tak 

tím připravíme o pracovní místa desetitisíce českých občanů, výrobců suvenýrů, pracovníků v restauracích, 

průvodců, řidičů, řidičů v dopravě a tak dále, hoteliérů a jsem zvědavý, kdo výpadek tři čtvrtě milionu 

zahraničních turistů, jsou na druhém místě, po prvních Němcích, kdo to tady nahradí, a týká se to ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Já přemýšlím, jestli ještě nemluvíte jako bývalý šéf lobbistické organizace tedy. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 
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Tak to teďka nevím, o jaké, o jaké hovoříte, já se cestovnímu ruchu věnuji 20 let jako profesionál a 

/nesrozumitelné/, a musím říci, že musíme ..., prostě mně tady chybí, že ta vláda a ti dosavadní, ti 

dosavadní politici nemyslí dostatečně na toho normálního občana, jo, jakoby se tady řeší velká politika a 

jakoby se politikaří, ale to, co dopadne na konkrétního občana, na jeho zaměstnanost, na jeho příjmy, tak to 

se jakoby pohlíží v rámci toho, že si tam dělají nějakou velkou politiku. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

A jak si to vysvětlujete tedy, že politici podle vás nemyslí na toho malého běžného českého občana. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Takhle, někteří ano, někteří ne, ale ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Je v tom, pardon, rozdíl tedy mezi těmi tradičními stranami a dejme tomu, těmi novými nebo to je napříč 

stranami tady ten rozdíl v pohledu. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, tak když někdo řekne, že máme zavést ekonomické sankce vůči Rusku a neuvědomí si, že tím připraví 

o práci desetitisíce českých občanů a sníží jim příjmy, tak si myslím, že to je skutečně na pováženou a je 

potřeba, aby ti lidé skutečně si nejdřív udělali analýzu dopadů na obyčejný lidi a potom podle toho upravili 

svá politická prohlášení, to máte jako s tím zákonem o hmotné nouzi. Já tuším, že ti, co hlasovali proti, 

evidentně nemají zkušenosti s nepřizpůsobivou menšinou, na rozdíl od nás, jak jsem říkal, v Bystřici pod 

Hostýnem, my to máme přímo náměstí a oni by také potom jednali jinak, proto je potřeba, aby tam zašli, 

třeba já, když jsem mluvil se starosty Šluknovska, se starostou Varnsdorfu a tak dále. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Počkejte, ale tam přeci na Šluknovsko jezdí spousta politiků ... 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Tak, a to vám chci odpovědět, 10 starostů Šluknovska se mi sešlo, včetně starosty Jiřetína, bývalého 

senátora a dalších a řekli, politici se tady jenom prošli, jo, a vy jste první, kdo přinesli konkrétní návrh 

zákona, diskutujete ho s námi, dali jsme jim ho připomínkovat a dali jsme ho do Poslanecké sněmovny a 

stránka č. 323745-341



sněmovna ho zamítla. Problém by už byl vyřešen, to znamená, ano, starostové Šluknovska mi to řekli, 

politici se k nám přišli jenom projít za přítomnosti kamer, například jmenovali premiéra Nečase, pak už se 

tady naslibovali nám a vůbec nic konkrétního neudělali. To znamená, máte pravdu, politici se jdou někam 

promenádovat, ale skutek často utekl, neříkám, že jsou všichni takoví. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Já bych se rád zastavil ještě u jedné věci před závěrem Partie, a to u vašeho záměru postavit si na Praze 6 

tubusový dům. Podle toho, co jsem četl v médiích, se na to zatím místní úředníci a politici moc netváří. Co 

vám říkají? 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Tak mně na tom spíš vadilo jenom to, že minulý týden v úterý pustili do médií nějaké informace, aniž já 

jsem měl od nich písemné stanovisko, v podstatě písemné stanovisko už jsem obdržel na ten dům, já už 

ten pozemek mám 6 let, takže aby mě nikdo nepodezíral, že jsem si vydělal něco v politice, není tomu tak, 

a chtěl jsem říct jednu věc, že já jsem si ..., vlastně světoznámý architekt Christian Kerez mi vyprojektoval 

takový tubusový dům, jako když tyhle ty skleničky dáte k sobě a postavíte je vedle sebe a různých výšek, je 

to moc pěkné a zajímavé je, že místo, aby politici Prahy 6 tento dům posuzovali jako každý jiný, který je v 

okolí, a tam jsou samé novostavby v okolí mého pozemku, tak ho poslali do politické komise, mně to 

připomíná jako totalitní režim 50. let, kde politická komise posuzovala můj dům a když jsem se ptal sousedů 

kolem, některých, tak mi řekli, že u žádné politické komise nebyli. A jediné, co jim na tom, ne vadí, ale mají 

výtku, je, že jak je to tubus, tak tam nevidí, že tam má být jakoby naznačené podkroví podle územního 

rozhodnutí, je to logické, protože je to tubus, takže tam to podkroví asi není vidět, chce to trošku přestavět, 

ale ... 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Počkejte, a bude tam tedy nějaké podkroví nebo ... 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Tak my to samozřejmě upravíme podle těch výtek tak, aby to všechno vyhovovalo, na ten pozemek už 

územní rozhodnutí je, já znova říkám, já chci všechno, aby bylo, právě proto, že jsem disponoval ... takový 

jako exponovaný mediálně, všechno musí být podle pravidel, já nechci žádné výjimky, všechno podle 

pravidel tak, aby, aby to šlo příkladně v tom, jak se mají dodržovat všechny zákony. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 
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-------------------- 

Vy jste v souvislosti s těmi problémy, které na Praze 6, mluvil o malosti, závisti osobních antipatiích, to tedy 

podle vašich zkušeností opravdu hraje roli v něčem tak standardním, jako je stavební rozhodnutí. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Tak, když jsem to konzultoval se špičkovými českými architekty, tak tento postup, aby to posuzovala u 

rodinného domu, u rodinného domu, pozor, to není bytový dům a žádná velká stavba, aby u běžného 

rodinného domku to posuzoval, nikoliv stavební úřad, ale aby to předali politické komisi, tak to mi všichni 

renomovaní architekti řekli, že je to absolutně nestandardní záležitost, že teda zírají, co se děje. A druhá 

věc je ta, že já, já prostě znova říkám, vzpomeňte na Paříž, Eiffelovka, Centre Pompidou Museum, v té 

době byl velký odpor proti tomu, i proti jiným světoznámým stavbám, a vlastně dneska si bez toho už 

neumíme představit vlastně tu Paříž a mimochodem tento projekt tohoto domu od Christiana Kereze se 

dostal na titulní stranu jednoho z nejprestižnějších světových architektonických časopisů Global Architects 

na březnové číslo, což se nikdy v historii České republiky žádné stavbě nepovedlo, proto si myslím, že by to 

byl i pěkný tahák jako pro architekty z celého světa, pro architektonické nadšence. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

A úplně upřímně, vy sám chcete bydlet v rouře? 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, tak ono těch rour tam bude asi 20, ale tak já jsem byl vždycky trošku jiný i jako, i jako vzhledově, jsem 

zcestovalý, já hodně cestuji, po celém světě jsem cestoval, proto mám na to takový trošku světovější 

náhled a myslím, že bychom mohli přestat být v mnoha věcech trošku malí, abychom se tý světovosti 

přiblížili. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

Aby vám pak neříkali, že je to jenom proto, abyste nemohl někde sedět v koutku. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

No, to tam právě nejde, protože jsou to roury. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

stránka č. 343745-343



Taková byla nedělní Partie s Tomiem Okamurou. Na shledanou. 

 

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ 

-------------------- 

Na shledanou. 

 

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor 

-------------------- 

A vy už za chvíli sledujte Receptář prima nápadů. 

 
Zdroj: Prima 

Datum vydání: 6.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:20 Krimi zprávy 
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Roman PECH, moderátor 

-------------------- 

Krvavá potyčka v českolipském baru může připomínat surový útok z Nového Boru. I tady údajně skupina 

nepřizpůsobivých zaútočila na dvojici návštěvníků. Žena a muž mají štěstí, že surový útok vůbec přežili. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Do tohoto baru si mladá žena odskočila krátce po půlnoci, o chvíli později se tady rozhořela krvavá bitka, po 

které ona i její přítel skončili v nemocnici. 

 

Dagmar GROSMUTOVÁ, napadená žena 

-------------------- 

Mám vlastně zlomený obě lícní kosti, i čelistní kost, vykopaný zuby a roztříštěný nos. 

 

Miroslav PUTÍK, přítel napadené ženy 

-------------------- 

10 centimetrů tržnou ránu nahoře, ucho napůl roztržený, vyražený zuby, ledviny nakoplý. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Vezměme to ale hezky od začátku, Dáša s Mirkem se toho večera vydali na kulečník do nedaleké 

restaurace, jenže o půlnoci tady došel nápoj, který Dáša s kamarádkou konzumovaly a tak se pro něj obě 

ženy vydaly do sousedního baru v České Lípě. 

 

Dagmar GROSMUTOVÁ, napadená žena 

stránka č. 353745-344



-------------------- 

Na baru sedělo několik Romů, který začali být okamžitě vulgární, sprostý. 

 

Lucie BROŽKOVÁ, kamarádka napadené Dagmar 

-------------------- 

Oni začali Dášu napadat. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Když se o vulgární narážce doslechl přítel Dáši, rozhodl se její čest bránit, oba dva se proti do baru vrátili. 

 

Miroslav PUTÍK, přítel napadené ženy 

-------------------- 

Ptal sem se slušně jestli je to u nich normální se takhle bavit s lidma. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Nejdříve prý začali padat nadávky, pak lítali půl litry, rány pěstí a nakonec kopance. 

 

Dagmar GROSMUTOVÁ, napadená žena 

-------------------- 

Já jsem dostala první vlastně pěstí, to jsem si sedla na zem. To se začali prát oni s nim. 

 

Miroslav PUTÍK, přítel napadené ženy 

-------------------- 

Tady byli ti čtyři a jediný co mi zbývalo je snažit se je držet od těla. 

 

Dagmar GROSMUTOVÁ, napadená žena 

-------------------- 

Já jsem se snažila k němu dostat ještě, protože jich byla přesila a to už mě odrazili, že mě kopli do obličeje. 

 

Miroslav PUTÍK, přítel napadené ženy 

-------------------- 

V tu chvíli jsem ztratil sílu bojovat, šel jsem jenom za ní, neoprat se, jenom jí dostat ze země. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Pak už si Mirek ani Dáša toho moc nepamatují. Celý incident ale zaznamenala průmyslová kamera, záběry 

stránka č. 363745-345



z baru teď zkoumají policisté, kteří je ale nechtějí zveřejnit. 

 

Ivana BALÁKOVÁ, mluvčí Policie ČR, Česká Lípa 

-------------------- 

Můžeme potvrdit, že byl útok na tento pár velmi brutální. Čtveřice útočila na ženu kopy mířenými na její 

hlavu a obličej. 

 

Radek GROSMUT, syn napadené dagmar 

-------------------- 

Nechtěli mě za ní ani opustit, byla celá od krve. Neměla zuby. Byla celá oteklá, nos měla nakřivo. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Agresory policisté vyšetřují na svobodě. Ani jedno z nich se prý od incidentu v baru neukázal. 

 

Ivana BALÁKOVÁ, mluvčí Policie ČR, Česká Lípa 

-------------------- 

Rasový motiv v útoku můžeme v tomto případě zcela vyloučit. 

 

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Pokud útočníky policisté obviní z těžkého ublížení na zdraví, hrozí jim až desetiletý trest. Jana Šrámková, 

Prima FTV. 

 
Zdroj: Prima 

Datum vydání: 18.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:20 Krimi zprávy 
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Bára KOZÁKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Pětice útočníků, která loni v květnu podle obžaloby agresivně zaútočila na manželský pár v centru 

Duchcova, už je před soudem. Začal tak velmi ostře sledovaný proces, který se koná s vyloučením 

veřejnosti. 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Na záběrech z loňského května, které ukazují, jak moc byl útok brutální a pro manžele nečekaným, je podle 

obžaloby tato pětice. Těchto pět údajných útočníků mělo podle státního zástupce manžele mlátit klackem, 

kopat do hlavy, uštědřit jim rány pěstí a tento 16letý obžalovaný měl být ze všech útočníků podle obžaloby 

stránka č. 373745-346



nejvíc agresivní. Dnes se on i jeho údajní kumpáni před novináři snažili skrýt své tváře. Pár dní po incidentu 

to byl ale právě on, kdo se chtěl před kamerami ospravedlnit. 

 

obžalovaný mladík 

-------------------- 

Bylo to silný kafe říkám, že to bylo silný kafe, ale byli jsme pani vožralí, víte co, já paní nepiju, já si dám 

jedno pivo. 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Manželé šli tehdy večer z taneční zábavy. Na ulici na ně prý měla začít pokřikovat parta místních Romů, 

když jim začali údajně vulgárně nadávat, pokusil se je prý muž okřiknou, o pár sekund později už podle 

závěrů dostal ránu klackem po zádech. Jeho žena dopadla ještě hůř. 

 

příbuzná napadených manželů 

-------------------- 

Nadávali jim do bílých gádžů. 

 

Klára KALIBOVÁ, advokátka napadených manželů 

-------------------- 

V konkrétním případě se jednalo o rasisticky motivovaný útok. 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Rasově motivovaný čin, ale v obžalobě není, jestli bude zástupkyně manželů požadovat, aby byl čin 

překvalifikován, zatím prý nemůže dopředu říci. Manželé v dopise adresovaném médiím popisují, jak moc je 

napadení zasáhlo, a že se z něj stále nemohou vzpamatovat. 

 

Jan SVOBODA, advokát jedné z obžalovaných 

-------------------- 

Přiznání bylo více méně a litujou toho, alespoň tedy moje klientka. 

 

Pavel KRAS, advokát dvou obžalovaných 

-------------------- 

Své činnosti litují a ve valné míře se doznávají. 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

stránka č. 383745-347



Soud má probíhat až do pátku, kromě napadených manželů bude třeba vypovídat i městský strážník, který 

měl být údajně v době incidentu na služebně a na bouchání dveře napadené ženy a volání o pomoc prý 

nereagoval, Lucie Prosková, Prima FTV. 

 
 

Zdroj: Prima 
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Roman PECH, moderátor 

-------------------- 

Rumunští podvodníci útočí na city a peněženky náhodných kolemjdoucích. Pod záminkou vybudování 

centra pro sluchově postižené lákají od lidí nemalé peníze, které ale končí v jejich kapsách. Řádí po celé 

republice. 

 

Matěj RYCHLÝ, redaktor 

-------------------- 

Mohou si přijít i na několik tisíc korun denně. Tyhle obličeje si vryjte do paměti. Všichni tito lidé jsou 

rumunští podvodníci. Takhle je zachytily kamery, když se vydávali za hluchoněmé, když se snažili z lidí 

vymámit peníze. Důvěřiví lidé se jim upsali na tento formulář, ze kterého je jasně patrné, že tady něco 

nehraje. 

 

redaktorka 

-------------------- 

Certifikace regionální sdružení Pro hluchý a němý a tělesně Postižené osoby a pro chudé děti. Chceme 

vytvořit mezinárodní centrum a vybudovat strukturální systémy. 

 

Matěj RYCHLÝ, redaktor 

-------------------- 

Téměř žádný spolek ale nevybírá formou kasiček u metra nebo u obchodních domů. Ať si koupíte plyšáka 

na záchranu pejsků z útulku nebo jenom přispějete na hluchoněmé u metra, skoro vždy jste obdarovali 

podvodníka. 

 

Jaroslav PAUR, ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých 

-------------------- 

Já jsem několikrát v restauraci našel človíčka, který toto rozdával, tak jsem si počkal, až si přijde inkasovat 

peníze a začal jsem na něj ukazovat znakovým jazykem. On byl dost často překvapený, utekl. 

 

Matěj RYCHLÝ, redaktor 

stránka č. 393745-348



-------------------- 

Falešné výběrčí chytili policisté naposledy tady, u metra na Náměstí míru. Jenomže rumunští podvodníci se 

vyskytují po celé České republice a možná že i po celé Evropě. 

 

podvodníci 

-------------------- 

Vaši cikáni do Prahy dali takové papíry. Žebrat nedobré /nesrozumitelné/. 

 

redaktorka 

-------------------- 

Takže, jako čeští Romové vám řekli, s tímhle papírem můžete chodit po ulici a žebrat? 

 

podvodníci 

-------------------- 

Žebrat. 

 

Matěj RYCHLÝ, redaktor 

-------------------- 

Jiná místa a stejný trik. Citové vyděrače si proto znovu dobře prohlédněte. I když mohli vybrat od lidí i tisíce 

korun, velice špatně se jim to dokazuje. Policisté teď rumunské podvodníky vyšetřují pouze pro přestupek. 

 

Tomáš HULAN, mluvčí Policie ČR, Praha 

-------------------- 

Nicméně se obracíme na všechny, kteří je už obdarovali jakoukoliv finanční částkou, aby se nám přihlásili 

cestou linky 158. 

 

Jaroslav PAUR, ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých 

-------------------- 

Žádná organizace neslyšících ani Svaz neslyšících a nedoslýchavých takovéto sbírky nedělá a dělat 

nebude. 

 

Matěj RYCHLÝ, redaktor 

-------------------- 

Pokud chcete skutečně přispět neslyšícím a ne podvodníkům, podívejte se na jejich oficiální webové 

stránky a najděte si číslo jejich účtu. Matěj Rychlý, Prima FTV. 

 
 

Zdroj: Prima 
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Karel VOŘÍŠEK, moderátor 

-------------------- 

Ne všude na vesnicích je soužití s Romy bez problémů. Například ve Strýčkovicích na Domažlicku má jedna 

romská rodina terorizovat ostatní lidi v obci. Dva bratři už jsou ve vazbě, svému sousedovi měli naházet do 

oken dlažební kostky. Podle nich jsou ale sami napadáni a jen se brání. Zajímal se o to reportér Zbyněk 

Zikmund.  

 

Zbyněk ZYKMUND, redaktor 

-------------------- 

Strýčkovice na Domažlicku. Obec asi se stovkou obyvatel, kde se každá zná s každým. Kvůli jedné údajně 

problémové rodině tu teď ale panuje strach. 

 

nejmenovaná osoba 

-------------------- 

Terorizují že jo. Nadávají vám sprostě, vyhrožujou vám, že vás zabijou.  

 

Zbyněk ZYKMUND, redaktor 

-------------------- 

Jenže nejde jenom o nadávky. Do oken dílny rodinného domu svého souseda prý dvojice bratrů naházela 

dlažební kostky. 

 

nejmenovaná osoba 

-------------------- 

To házeli po nás, to jako není jenom, že to házeli po oknech. To tady mydlili po nás. 

 

nejmenovaná osoba 

-------------------- 

Řvali ty svině vylez, ty ku..o vylez, tahle oni mají slova. Já tě zabiju.  

 

Zbyněk ZYKMUND, redaktor 

-------------------- 

Matka ale své syny omlouvá, prý si šli jen vyřídit účty. 

 

nejmenovaná osoba 

-------------------- 

Nemaj si začínat. To víte, oni se nedají, cikán se taky nedá. 

stránka č. 413745-350



 

Zbyněk ZYKMUND, redaktor 

-------------------- 

Oba bratři už jsou ve vazbě, v pátek situaci ve Strýčkovicích řešilo místní zastupitelstvo. Na jednání přijel i 

poslanec Tomio Okamura, prý proto, aby vše slyšel od místních obyvatel. 

 

Tomio OKAMURA, poslanec 

-------------------- 

Tito lidé mají skutečně jakési papíry na hlavu, proto chci také iniciovat kontrolu, zda-li nemají být umístěny 

například do detenčního ústavu. 

 

Zbyněk ZYKMUND, redaktor 

-------------------- 

Okamura chce oslovit i kompetentní ministerstva, jakým způsobem by se dala situace ve Strýčkovicích 

řešit.  

 

Tomio OKAMURA, poslanec 

-------------------- 

Pan Dienstbier se na to úplně vykašlal, tak 100 obyvatel trpí, jsou tam pod terorem.  

 

Zbyněk ZYKMUND, redaktor 

-------------------- 

Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier ale tvrdí, že o problému ve Strýčkovicích ví a řeší ho. 

 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, /ČSSD/ 

-------------------- 

Můj úřad včetně agentury pro sociální začleňování byl v kontaktu s obcí, pracovníci agentury byli na místě.  

 

Zbyněk ZYKMUND, redaktor 

-------------------- 

A naopak. Okamuru kritizuje za populismus. 

 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, /ČSSD/ 

-------------------- 

A ta hysterie, kterou se kolem toho někteří pokoušeli vyvolávat byla zbytečná.  

 

Zbyněk ZYKMUND, redaktor 

-------------------- 

stránka č. 423745-351



K incidentu ve Strýčkovicích na Domažlicku se vrátíme i v dnešních Krimi zprávách. Přineseme vám 

exkluzivní rozhovor s jedním z bratrů, kterého policie obvinila. Kateřina Lang a Zbyněk Zykmund, Prima 

FTV. 

 
Zdroj: Prima 
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Michal JANOTKA, moderátor 

-------------------- 

Strážníci v Chomutově jeli pomoct dívce, kterou měl napadat její agresivní partner. V jednu chvíli jim ale 

samotným šlo o život. 19 letý mladík prý na ně vyběhl s nožem v ruce. S útočníkem se přitom nesetkali 

poprvé a i my jsme vám o něm už říkali. 

 

osoba /autentický záznam telefonátu na tísňovou linku 156/ 

-------------------- 

Městská policie Chomutov, prosím. 

 

osoba /autentický záznam telefonátu na tísňovou linku 156/ 

-------------------- 

Dobrý den, potřebuju policii na Dřínovskou. Mlátí tady nějakej cikán holku, jo. Co nejrychlejc, prosím, 

protože je úplně chudák, brečí. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Přesně s touto prosbou se v pondělí večer ozvala na linku strážníků žena, která byla svědkem toho, jak 19 

letý mladík napadá svou přítelkyni. Operátor na místo ihned poslal nejbližší hlídku. I když všichni tušili, že 

situace v domě bude nejspíš napjatá, nikoho ani ve snu nenapadlo, co přijde za pár minut. 19 letý mladík 

prý šel spolu se svou přítelkyní na návštěvu ke své matce. Jenže se cestou nejspíš pořádně pohádali. A 

běžná návštěva se tak během chvíle změnila v drama. Napadat svou přítelkyni začal prý mladík už tady 

před domem. Vše ale vyvrcholilo ve chvíli, kdy vstoupili do bytu. 

 

matka mladíka 

-------------------- 

Já slyším ty rány. Tak, co je? Otevřu výtah a on nějak ji vyhodil ven, tak jsem "ji chytla, říkám, pojď dovnitř". 

Říkám, co se děje, co se děje. A on, popadl ji prostě, že ji jde zabít, a že ona ho nechce. A to. Říkám: 

zklidni se. 

 

stránka č. 433745-352



Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Během chvíle prý na dveře bytu bouchali strážníci a rozzuřeného mladíka zpacifikovali. Jak přítelkyně, tak i 

jeho matka ale najednou začaly tvrdit, že se vlastně nic nestalo. 

 

Petr ZÁLEŠÁK, zástupce ředitele Městské policie Chomutov 

-------------------- 

Na doporučení Policie České republiky z důvodu nemoci poškozeného mu byly sundány pouta a byl 

puštěn. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Strážníci proto z domu odešli. Ještě než ale stačili nastoupit do auta, mladík s nožem v ruce vyběhl za nimi 

a chtěl je prý pobodat. Celý incident v tu chvíli natočili kamery městské policie. 

 

Petr ZÁLEŠÁK, zástupce ředitele Městské policie Chomutov 

-------------------- 

Na to hlídka zareagovala samozřejmě použitím donucovacích prostředků, odzbrojila ho, spoutala ho. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Není to přitom poprvé, co se strážníci s agresivním mladíkem setkali. A i my jsme o něm už v polovině 

února točili. Jde o toho samého muže, který spolu se svými spolubydlícími údajně terorizoval obyvatele 

tohoto domu v Chomutově. Jednoho z nich prý dokonce napadl. Soused ho přitom prý jen upozornil na to, 

že nemá házet z okna talíře na ulici. 

 

napadený soused /natočeno 15. 2. 2014/ 

-------------------- 

No a najednou zezadu jsem dostal ráno. Já jsem říkal, já jsem šel normálně se psem. A nedošel jsem ani k 

dalšímu vchodu. Mně se zatmělo v hlavě. Zajiskřilo se mi před očima tady u vchodu. Říkal: tak pojď, pojď, 

já tě zabiju, ty. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Po posledním incidentu s nožem odvezla záchranka údajně duševně nemocného a drogově závislého 

mladíka do psychiatrické léčebny, kde je prý doteď. Pavlína Janečková, Prima FTV. 

 
Zdroj: Prima 
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Michal JANOTKA, moderátor 

-------------------- 

Obec Strýčkovice na Domažlicku se v posledních dnech stala centrem pozornosti nejen Krimi zpráv. Jedna 

rodina tam měla podle místních údajně terorizovat ostatní obyvatele obce. Zbitý podnikatel a rozbitá skla, to 

je zatím podle policie bilance údajného řádění trojice bratrů. Reportáž připravila Kateřina Lang. 

 

Kateřina LANG, redaktorka 

-------------------- 

Bratři žili společně s matkou v tomto domě ve Strýčkovicích. Dva z nich už jsou ve vazbě za to, že svému 

sousedovi údajně naházeli do oken dlažební kostky. A vyhrožovali mu prý smrtí. Třetí z bratrů stanul před 

soudem, toho obžaloba ale viní z něčeho jiného. Obžalovaný muž podle policie napadl místního 

podnikatele a měl ho surově zbít. 

 

napadený soused 

-------------------- 

No nařezali mi tady, chtěli mi tady zabít. Jsem sem přijel na čtyřkolce, ten cikán mě okamžitě během pár 

vteřin napadl. Ještě jsem seděl na čtyřkolce a už jsem dostal ránu, ránu hranolem, že jo, "přes ruku". 

 

Kateřina LANG, redaktorka 

-------------------- 

A proč? 

 

napadený soused 

-------------------- 

No to se musíte zeptat jich. 

 

Kateřina LANG, redaktorka 

-------------------- 

Třetí z bratrů, který byl až do včerejšího soudního líčení na svobodě, skončil nakonec také ve vazbě, kde 

bude čekat na další proces. Nám se s ním podařilo ještě předtím natočit exkluzivní rozhovor. 

 

obžalovaný muž 

-------------------- 

Jednoho dne, když jsem nemohl spát, tak jsem slyšel: cikáni do plynu, cikáni do plynu. Vypálíme vás. V tý 

době pan Sýkora jezdil tady vožralej v podnapilým stavu. 

 

stránka č. 453745-354



Kateřina LANG, redaktorka 

-------------------- 

Takže vy se cítíte nevinej? 

 

obžalovaný muž 

-------------------- 

No, nevinej. 

 

Kateřina LANG, redaktorka 

-------------------- 

Nyní už vazebně stíhaný muž je přesvědčený, že šlo o rasové napadání jeho rodiny a on se jen bránil. 

 

obžalovaný muž 

-------------------- 

Celej incident vyprovokoval pan Sýkora. Ten údajně tady nabádal ještě ostatní kamarády jeho, asi 15 lidí 

sem přišlo na bitku. Napadnul mě na louce, ještě se čtyřkolkou na mě najížděl tam, když jsem tam byl sám. 

To bylo z toho, že prostě asi byl přepitej. Že prostě mu hrabalo v tý hlavě. 

 

Kateřina LANG, redaktorka 

-------------------- 

O tom, co se vlastně ve Strýčkovicích dělo, teď musí rozhodnout domažlický soud. Kateřina Lang, Prima 

FTV. 

 
Zdroj: Prima 

Datum vydání: 1.2.2014   

Rubrika / pořad: 18:55 Zprávy FTV Prima 

Strana / zpráva 01 

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka 

-------------------- 

Sedmdesát tisíc českých seniorů je v exekuci. Za poslední roky se počet skoro zdvojnásobil. Je to hlavně 

tím, že jsou lidé důvěřiví a často naletí na nevýhodné nákupy a půjčky, které nejsou schopni splácet. 

Exekutoři jim pak zabavují část penze a v těch extrémních případech i střechu nad hlavou. 

 

Daniel JANOCH, redaktor 

-------------------- 

Věra Haková si půjčila peníze pro svou dceru. Jenže ta podle ní nikdy nezačala splácet, a tak si na ubohou 

důchodkyni, žijící pouze se 2 psy došlápl exekutor. 

 

Věra HAKOVÁ, dlužnice 

stránka č. 463745-355



-------------------- 

Teď nemám ani na chleba. Na koho se podívám to jsem dlužna. 

 

Daniel JANOCH, redaktor 

-------------------- 

Kvůli zablokovanému účtu neměla přístup ani ke zbytku peněz. Neměla na nájem na energie ani na jídlo. 

Netrvalo to dlouho a majitel ji vystěhoval. 

 

Věra HAKOVÁ, dlužnice 

-------------------- 

Holt neplatím nájem, tak musím ven. 

 

Daniel JANOCH, redaktor 

-------------------- 

Případ, který ve vás vzbudil mnoho soucitu a solidarity, nicméně není zcela ojedinělý. Do exekuce se 

dostává stále víc důvěřivých seniorů. 

 

Jana BURAŇOVÁ, mluvčí ČSSZ 

-------------------- 

Ke konci loňského roku Česká správa sociálního zabezpečení evidovala bezmála 71 tisíc důchodů, u 

kterých prováděla exekuční srážky. 

 

Daniel JANOCH, redaktor 

-------------------- 

Přitom ještě před pěti lety byl počet seniorů v exekuci poloviční. Proč ten nárůst? Pomineme-li zhoršující se 

životní úroveň seniorů, můžeme hledat odpověď v byznysu, kterému se v České republice už několik let 

velmi dobře daří. Na první pohled lákavé předváděčky jsou často ve skutečnosti manipulací seniorů ke 

koupi předražených a nepotřebných věcí. Prodejci tlačí staré lidi nejen ke koupi, ale uzavírají s nimi i 

úvěrové smlouvy, které pak mohou končit exekucí. Proto radíme nic podezřelého nepodepisovat. Exekutor 

může seniorům sebrat vše kromě nezabavitelného minima, což je asi 6 tisíc korun měsíčně. Ale pozor, 

důchody se právě teď budou zvyšovat.  

 

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/ 

-------------------- 

Naše priorita je valorizace důchodů, kterou my teď budeme počítat, respektive budeme posuzovat různé 

varianty. 

 

Daniel JANOCH, redaktor 

stránka č. 473745-356



-------------------- 

Což je pro důchodce alespoň jedna dobrá zpráva. Daniel Janoch Prima FTV. 
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Roman PECH, moderátor 

-------------------- 

Otřesný zážitek má za sebou starší žena z jižních Čech. Přímo v jejím bytě jí brutálně napadl pro pár tisíc 

korun mladý muž a málem ji udusil. Policistům se ho už naštěstí podařilo vypátrat. 

 

Jana URBANOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Lupič zazvonil přímo u jejích dveří. Když mu důvěřivá seniorka otevřela, násilím jí zatlačil dovnitř. 

 

přepadená paní 

-------------------- 

Napřed polštář na mě, to bylo, mě už vám to v tu chvíli bylo nějak, jenom jsem myslela na to, aby to 

netrvalo dlouho, aby, protože to dušení určitě trvá dlouho, ne. 

 

Jana URBANOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Z těchto slov až mrazí. Seniorka bojovala o život několik minut. Lupič jí mezitím obrátil naruby celý byt. 

Hledal peníze. 

 

přepadená paní 

-------------------- 

Já říkám, tak mě zabij, já tu nic nemám. Tak si pobral co moh, jsem tam měla jako i dopisy zalepený, to 

všechno sebral. Byly přání jenom, on si říkal, co když tam budou asi peníze. 

 

Jana URBANOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Staré paní sebral i mobil a zalomil klíč v zámku, aby nemohla ven. Pak vyskočil oknem. Seniorka křičela o 

pomoc a náhodný kolemjdoucí přivolali policii. 

 

Lenka HOLICKÁ, mluvčí Policie ČR Jihočeského kraje 

-------------------- 

stránka č. 483745-357



Policisté zjistili, že se obviněný má skrývat v jednom z bytů na Prachaticku. Na místo vyrazila zásahová 

jednotka s vyjednavačem a když se do bytu dostali, obviněného zpacifikovali a následně putoval do rukou 

kriminalistů. 

 

Jana URBANOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tady už se díváte do tváře muže, který měl prakticky bezbrannou ženu přepadnout. Aspoň podle policistů. 

Dokonce je to prý pro ně známá firma. Ve třiceti letech má bohatě popsaný trestní rejstřík. Proč jste přepadl 

tu paní? 

 

obviněný muž 

-------------------- 

Protože jsem psychicky v /píp/. 

 

Jana URBANOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Prachatický Okresní soud nakonec muže poslal do vazby. Je totiž velká pravděpodobnost, že by v trestné 

činnosti mohl pokračovat. 

 

Bohumil VESELÝ, soude, Okresní soud Prachatice 

-------------------- 

Byl celkem dvanáctkrát soudně trestán. Všechno pro majetkovou trestnou činnost a v současné době dále 

na něj podána další obžaloba u Okresního soudu v Prachaticích pro závažnou násilnou trestnou činnost. 

 

Jana URBANOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle našich informací je tento muž nevyzpytatelný agresor a na svědomí má prý i znásilnění. Seniorka tak 

může mluvit o velkém štěstí, že jeho útok vůbec přežila. Jana Urbanová, Prima FTV. 

 
Zdroj: Prima 
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Bára KOZÁKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Ústečtí kriminalisté od včerejšího večera vyšetřují vraždu osmdesátiletého muže. V jednom z rodinných 

domů na Litoměřicku. Toho prý měl najít mrtvého jeho soused, když mu dlouho neotvíral. Policie zadržela 

teprve devatenáctiletého mladíka, který má být z vraždy podezřelý. 

 

stránka č. 493745-358



Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tohle venkovské stavení si prý jeho majitel dával roky dohromady. Chtěl tady podle místních v klidu dožít. 

Takhle si svůj odchod ze světa ale rozhodně asi nepředstavoval. Když ho soused našel večer uprostřed 

domu se zakrvácenou hlavou, už mu nebylo pomoci. 

 

Alena BARTOŠOVÁ, mluvčí Policie ČR Ústeckého kraje 

-------------------- 

Vyšetřujeme zločin vraždy spáchaný na osmdesátiletém muži v obci Tečněves na Litoměřicku. 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle našich informací byl mrtvý muž údajně zavražděn velmi surově. Měl mít údajně díru na hlavě, 

spoustu stržných ran. 

 

Miluše PATOČKOVÁ, známá mrtvého muže 

-------------------- 

To je strašný. Já vám říkám, včera večer, když mi to řekli, já byla úplně v šoku. Nějak jsem tomu 

nevěnovala pozornost a teďko v noci, když se vám to ... 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Celou vesnicí tragédie velmi otřásla. Tetčíněves má jen pár obyvatel, všichni se tu prý znají a znají prý 

možná i toho, koho policie kvůli případu od včerejšího večera vyslýchá. 

 

Alena BARTOŠOVÁ, mluvčí Policie ČR Ústeckého kraje 

-------------------- 

V souvislosti s případem jsme ještě včera ve večerních hodinách zadrželi podezřelého. 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle místních se o mrtvém pánovi prý vědělo, že je movitější a právě peníze mohly být podle sousedů tím, 

co vraha do domu přivedlo. Podezřelý, prý teprve devatenáctiletý, mladík pochází přímo z vesnice. Policie 

ho měla najít v autě ve stodole za domem, kde se tragédie stala. 

 

soused 

-------------------- 

Ho vydíral toho dědka, chtěl po něm peníze. 

stránka č. 503745-359



 

matka zadrženého mladíka 

-------------------- 

Nevím, u nás nebydlel, u nás nemá trvalej pobyt nic. My už jsme ho prostě odhlásili prostě. 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Vůbec už nic prostě, ale je to váš syn? 

 

matka zadrženého mladíka 

-------------------- 

Je to náš syn, no. 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Policie dnes ráno začala prohledávat i široké okolí domu. Stále se prý podle našich informací nenašla 

vražedná zbraň. Údajně tyč a dokonce prý i menší sekera. To všechno měl pachatel na bezbranného 

starého pána údajně použít. 

 

Miluše PATOČKOVÁ, známá mrtvého muže 

-------------------- 

Byl hodnej, byl ochotnej, jako všechno, no, tak žádný konflikty s nikým jako nechtěl mít. 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Policie zadrženého mladíka prý stále vyslýchá, zatím ho z ničeho neobvinila. Lucie Prosková, Prima FTV. 
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Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Mladíka, kterého policie zadržela kvůli případu brutální vraždy 80 letého pána z Tetčíněvsi na Litoměřicku, 

vyslýchali kriminalisté s přestávkami téměř dva dny. Byl údajně jediným podezřelým a podezření se 

policistům nakonec potvrdilo. 

 

Alena BARTOŠOVÁ, mluvčí Policie ČR Ústeckého kraje 

-------------------- 

stránka č. 513745-360



Jsme obvinili 18 letého muže z Litoměřicka ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle našich informací se mladík k činu přiznal. Měl údajně popsat policistům i to, jak při útěku z domu 

zavražděného muže odhodil tyč. A údajně i sekyrku, nebo kladivo. Surově ho prý umlátil. Dům, ve kterém 

se tragédie odehrála, údajný vrah prý navíc velmi dobře znal. Starý pán prý otevřel každému. 

 

soused 

-------------------- 

Holce vodil veškerou verbeš. No, a ty holt to okoukli všecko, kolikrát už se pokusili okrást ho. Oni věděli, že 

prachy má. 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Mrtvý senior prý teď už obviněnému mladíku i přesto dával práci. O jeho problému s alkoholem, drogami a 

agresivním chování přitom prý věděla celá vesnice. Před pár měsíci podle místních zmlátil mladík i 

bezdomovce, který bydlel v nedaleké zastávce přímo v centru obce. 

 

Miluše PATOČKOVÁ, známá mrtvého muže /natočeno: 1. 3. 2014/ 

-------------------- 

Tady bydlel taky jeden pán, toho taky zmlátili. Ten šel až do nemocnice. 

 

soused /natočeno: 1. 3. 2014/ 

-------------------- 

Prostě byl tři tejdny v nemocnici ne. 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Zmlácený muž prý po incidentu s mladíkem z vesnice raději odešel. Nenašli jsme ho ani v nedaleké 

ubytovně. Prý se poblíž už vůbec nezdržuje. Má strach. Ostatně čeho všeho je mladík údajně schopný, už 

podle policie ukázal. 

 

Alena BARTOŠOVÁ, mluvčí Policie ČR Ústeckého kraje 

-------------------- 

U hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 15 až 20 let. Nebo výjimečný trest. 

 

Lucie PROSKOVÁ, redaktorka 

stránka č. 523745-361



-------------------- 

V průběhu zítřka by měl soudce rozhodnout, jestli mladíka za brutální vraždu pošle do vazby. Lucie 

Prosková, Prima FTV. 
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Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka 

-------------------- 

Každý padesátý senior v České republice čelí exekuci. Důvody finančních problémů jsou si často velmi 

podobné. Dluhy seniorů začínají u nevýhodných půjček, předražených nákupů na předváděcích akcích 

nebo u půjček v rodině. Jedinou cestou ven může být osobní bankrot. 

 

Daniela KLÍVAROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Říkejme jí třeba paní Jana. Je to sedmdesátiletá žena, která si v důchodu vzala hned několik půjček. 

Půjčenými penězi chtěla pomoct synovi. Jenže sama teď čelí dvěma exekucím. 

 

paní Jana, Zlín 

-------------------- 

Zaplatím exekutorovi nějaký dluh 500 korun a po těch srážkách mi zbývá tak ty 3 tisíce. 

 

Petra BÁČOVÁ, mluvčí Exekutorské komory 

-------------------- 

Kromě srážek z důchodu se žádné jiné způsoby provedení exekuce neprovádějí. 

 

Daniela KLÍVAROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

S životním minimem bude muset každý měsíc vystačit ještě dlouhých 5 let. 

 

paní Jana, Zlín 

-------------------- 

A syn mi říkal, že se toho ani nedožiju, abych to splatila. 

 

Daniela KLÍVAROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podobně jako paní Jana čelí u nás exekuci 45 tisíc starobních důchodců. Před ztrátou střechy nad hlavou 

nebo před dalším prohlubováním dluhů je přitom může ochránit osobní bankrot. Má to ale háček, musí 

dlužit víc než jednomu věřiteli a být schopni splatit v průběhu 5 let alespoň 30 procent dluhu. 

stránka č. 533745-362



 

Michal EDL, projekt JdiDál.cz 

-------------------- 

V rámci insolvenčního rejstříku funguje takzvaná insolvenční kalkulačka, kde si naprostý laik může dát svoji 

částku a zjistí, jestli by mu to případně vycházelo či nikoliv. 

 

Daniela KLÍVAROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Komu v kalkulačce vyjde, že na osobní bankrot nedosáhne, ten ještě nemá prohráno. 

 

Michal EDL, projekt JdiDál.cz 

-------------------- 

Pak je potřeba se, když zjistí, že mu to vůbec nevychází nebo že případně mu to trochu vychází, tak je 

potřeba se obrátit na nějakou seriózní firmu, která vlastně nabízí zpracování toho insolvenčního návrhu. 

 

Daniela KLÍVAROVÁ, redaktorka 

-------------------- 

A obrátit se může také na sdružení, která se oddlužením podle insolvenčního zákona zabývají. Exekucím je 

samozřejmě nejlepší předcházet. Rozhodně není nejlepší nápad zadlužovat se kvůli nejrůznějším 

předváděcím akcím nebo kvůli půjčkám příbuzným. To jsou totiž podle Exekutorské komory jedny z 

nejčastějších příčin, proč penzisté končí v exekucích. Další jsou potom úvěry, které si vzali ještě v 

produktivním věku. Odborníci proto doporučují, aby si lidé dobře zvážili, zda budou mít na případnou 

splátku nejen za měsíc, ale třeba i za rok. Robert Heč a Daniela Klívarová, Prima FTV. 
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zásah policie 

-------------------- 

Jménem zákona otevřete dveře nebo bude použito násilí. 

 

Veronika KLAPAČOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Možná to vypadá, že si jde zásahová jednotka z Brna pro nebezpečného recidivistu. Jenže tentokrát je 

scénář úplně jiný. Seniorovi z centra Brna se údajně nelíbilo, že dělníci o patro výš, kteří rekonstruují byt, 

dělají u práce hluk. Několikrát je proto přišel napomenout. Šedesátiletý muž měl podle policie dělníky u 

sousedů nejdřív okřiknout, pak se ale vrátil s plynovou pistolí. 

 

Pavel ŠVÁB, mluvčí Policie ČR Jihomoravského kraje 

stránka č. 543745-363



-------------------- 

Co se přesně stalo, je samozřejmě ještě předmětem šetření. Podle všeho to vypadá tak, že překvapení 

dělníci zvládli muže vytlačit z bytu a on pak odešel. 

 

Veronika KLAPAČOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Napadené dělníky jsme ještě dnes odpoledne zastihli při práci. Z útoku ale byli nejspíš stále v šoku. Proto s 

námi ani nechtěli mluvit. Můžeme vás poprosit? 

 

dělník 

-------------------- 

Ne, nemůžete. 

 

Veronika KLAPAČOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Starší muž bydlel podle našich informací v bytě sám a sousedé s ním žádné problémy neměli. 

 

obyvatelka domu 

-------------------- 

Já jsem ho jednou potkala za tu dobu, co tady bydlíme. Ani jsme o něm nevěděli, že tady byl. 

 

Pavel ŠVÁB, mluvčí Policie ČR Jihomoravského kraje 

-------------------- 

V tom bytě jsme našli i pistoli, se kterou vyhrožoval a muže jsme po jeho zajištění předali do péče lékařů. 

 

Veronika KLAPAČOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Nikomu z dělníků se nic nestalo a šok nejspíš utrpěl i šedesátiletý muž. Kvůli tomu, že neudržel nervy na 

uzdě a šel si sjednat pořádek s pistolí v ruce, má teď co vysvětlovat policii i psychologům. Veronika 

Klapačová, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 17.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:20 Krimi zprávy 
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Bára KOZÁKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Nález dvou mrtvých těl dnes v noci vystrašil obyvatele pražských Stodůlek. Dvojici seniorů podle 

kriminalistů někdo zavraždil. Manželský pár našli policisté v jejich vlastním bytě. 
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Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Sídliště v pražských Stodůlkách v noci na dnešek, před panelovým domem stojí vozy kriminalistů. Právě 

tady někdo podle policie brutálně zavraždil manželský pár. 

 

sousedka 

-------------------- 

Nikdo to tady nechápe, protože my se tady známe všichni od mala. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Vchod hlídali dva uniformovaní policisté a nepouštěli dovnitř ani ven nikoho, pokud tedy nešlo o člověka, 

který v domě bydlí. Senioři bydleli v pátém patře. Do pozdních nočních hodin v bytě pracovali kriminalisté. 

Otevřená okna naznačovala, že mohl být v bytě puštěný plyn nebo tam měl být jiný silný zápach. Dnes se 

kriminalisté na místo činu vrátili, právě v těchto chvílích byt stále prohledávají. Jejich kolegové se zatím 

dozvěděli výsledky z pitvy obou mrtvých těl. Ta jednoznačně prokázala, že 78letého muže a jeho o 5 let 

mladší ženu zavraždil někdo třetí. Údajně je ubodal. Na chodbě byly krvavé skvrny. 

 

Tomáš HULAN, mluvčí pražské policie 

-------------------- 

Smrt obou osob v tuto chvíli prošetřujeme pro trestný čin vraždy a to především s ohledem na výsledky 

soudní pitvy a výsledky ohledání místa události. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Dvojnásobná vražda se odehrála v domě, kde ve vedlejším vchodě donedávna žil prezident Miloš Zeman. 

Ten si dnes tragédii neodpustil komentovat. 

 

Miloš ZEMAN, prezident České republiky 

-------------------- 

Musím vás zklamat, nespáchal jsem jí. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Sousedé si vraždu nedovedou vysvětlit. Dveře domu pravidelně zamykají, cizí člověk se dovnitř prý jen tak 

nedostane. 

 

soused 

stránka č. 563745-365



-------------------- 

Byli takový tichý, jsme s nima žádný problémy nikdy neměli. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Pár prý často navštěvoval jejich syn s vnoučaty, ten také společně s policií své zavražděné rodiče údajně 

objevil. Sousedé si mysleli, že v bytě uniká plyn, když jim nikdo neotvíral, zavolali policii. 

 

sousedka 

-------------------- 

Nás dva týdny už jako sužoval zápach, jenže nás to nenapadne, protože ono to bylo jako plyn. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Seniory tak mohl jejich vrah zavraždit už před několika týdny, kriminalisté teď mohou mít o to složitější práci. 

Václav Janata, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 18.2.2014   
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Bára KOZÁKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Kriminalisté stále pracují na objasnění dvojnásobné vraždy v pražských Stodůlkách. Bližší informace zatím 

nesdělili, obyvatelé domu tak jen spekulují, kdo vlastně mohl vraždit. Dům prý nedávno obcházel neznámý 

muž. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

78letý senior a jeho o 5 let mladší žena, dvojice, která se podle kriminalistů stala obětí brutálního vraha. 

Když je v neděli syn společně s policisty a sousedy našel v jejich bytě, měli být pobodaní. Stopy krve byly i 

na chodbě domu. Kriminalisté prohledávali místo činu dlouho do noci a do bytu se vrátili i druhý den ráno. 

Co se týká informací, zatím příliš sdílní nejsou, to ale může znamenat, že je pražská mordparta už na horké 

stopě. Oběti prý v bytě mohly ležet dokonce několik týdnů. 

 

soused 

-------------------- 

Pána jsem viděl asi před 14 dny a ten chodil jako by normálně. Paní už jsem dlouho neviděl, nevím, teď už 

moc nevylejzali. 
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Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

I přesto, že prý manžele pravidelně navštěvoval jejich syn, pár týdnů zřejmě nikomu nechyběli. 

 

soused 

-------------------- 

Měli syna, ten za nima jezdil, já nevím, jednou za 14 dnů jsem ho tady vídal. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Dokud je vrah na svobodě, lidé z domu mají strach. Někteří prý před nedávnem na chodbě potkali 

neznámého člověka. 

 

sousedka 

-------------------- 

Když jsem se vracela z diskotéky, tak jsme odemykala byt a někdo z pětky, kde bydlily /píp/ sem jel 

výtahem, já jsem jen tak, tak vlítla do bytu a prostě tady stál za dveřma. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Muž v domě rozhodně prý neměl co dělat. Místní lidé se navzájem dobře znají. 

 

sousedka 

-------------------- 

Nevím, kdo to byl, já na to nechci radši myslet. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Navíc podle některých sousedů manžele často navštěvoval ještě další člověk, mladík, který jim prý 

opravoval počítač. O tom, jestli kriminalisté někoho podezírají, zatím mlčí. Václav Janata, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 23.2.2014   
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Karel VOŘÍŠEK, moderátor 

-------------------- 

Tak a teď kdyby to šlo, ale možná že to sami slyšíte, ve zprávách na Primě zní obrovská fanfára. 

 

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 
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-------------------- 

Naše reportérka Silvie Dymáková získala významné ocenění za svůj dokument o praktikách prodejců na 

předváděcích akcích. 

 

Karel VOŘÍŠEK, moderátor 

-------------------- 

Snímek s názvem Šmejdi ocenila Česká filmová a televizní akademie jako vůbec nejlepší dokument 

loňského roku. 

 

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Silvo, gratulujeme. 

 

Patrik BUŇKA, redaktor 

-------------------- 

Silva Dymáková je z Hradce Králové. Na udílení cen prý do pražského Rudolfina odjížděla s tím, že je sice 

nominovaná, ale cenu nejspíš nevyhraje. O to větší překvapení přišlo, když při udělování ceny za nejlepší 

dokument zaslechla své jméno. 

 

Silvie DYMÁKOVÁ, režisérka dokumentu Šmejdi 

-------------------- 

Když jako Helena Třeštíková přečetla, že Šmejdi, tak mě se jako chvíli úplně jsem říkala: ne, to jako, víš, 

než to prostě doteklo. A rozbušilo se mi srdce strašně a pak nevím. Pak nevím. 

 

Patrik BUŇKA, redaktor 

-------------------- 

Na dokumentu Šmejdi Silva pracovala 2 roky a celé to prý vlastně začalo ze zvědavosti. A také Silvě nebylo 

lhostejné, jak některé firmy mohou okrádat ty nejslabší - seniory. 

 

osoba 

-------------------- 

On na mě začal vyhrožovat, že to půjde k soudu a že přijde exekutor. 

 

Silvie DYMÁKOVÁ, režisérka dokumentu Šmejdi 

-------------------- 

Vzniklo to prostě spontánně, neplánovaně, jenom vlastně díky tomu, že se dlouho pohybuju ve 

zpravodajství. 
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Patrik BUŇKA, redaktor 

-------------------- 

A co na tak velký úspěch říká její rodina? 

 

matka Silvie Dymákové 

-------------------- 

Rozbrečela jsem se. Objala jsem ji, dala jsem jí pusu a prostě to může cítit akorát mamka. 

 

Patrik BUŇKA, redaktor 

-------------------- 

Silvie jsme se zeptali i na to, co bude dál. Zda už třeba plánuje nějaký další dokument. 

 

Silvie DYMÁKOVÁ, režisérka dokumentu Šmejdi 

-------------------- 

I kdybych se pro nějaký téma rozhodla, tak ho nebudu říkat. 

 

Patrik BUŇKA, redaktor 

-------------------- 

To znamená, na něčem už se pracuje? 

 

Silvie DYMÁKOVÁ, režisérka dokumentu Šmejdi 

-------------------- 

Pracuje se na spoustě věcí, ale jako že bych něco přímo už chtěla vyzrazovat, tak to nechci. 

 

Patrik BUŇKA, redaktor 

-------------------- 

Silva nic neprozradila, ale kdo ví, třeba se její lví rodinka jednou ve městě, kde mají dokonce lva ve znaku, 

rozroste. Patrik Buňka, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 24.2.2014   
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Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Neuvěřitelný hyenismus a zarážející agresivní chování, tak to dopadl 63letý muž z Kutné hory, který si šel 

vyzvednout důchod. Ani v nejmenším netušil, že o peníze za několik hodin přijde a už vůbec nenapadlo, že 

bude za chvíli bojovat o život. 

 

napadený muž 

stránka č. 603745-369



-------------------- 

Přisedl si ke mně no tak pohovořili jsme, něco jsme vypili spolu a pak jsme šli zkratkou a tam u toho pletiva 

to začalo. 

 

Miroslav CHRAMOSTA, vedoucí kriminalistů Kutná Hora 

-------------------- 

Ho natlačil na drátěné oplocení se slovy, dej sem peníze nebo tě probodnu a ihned zahájil útok nožem. 

 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Na tomto místě se vše odehrálo, v opuštěné části Karlova v Kutné Hoře. Agresor své oběti nejdříve probodl 

ruku a potom nožem zamířil na hrudník. 

 

Miroslav CHRAMOSTA, vedoucí kriminalistů Kutná Hora 

-------------------- 

Následně mu odcizenou finanční hotovost 5000 a osobní doklady a z místa utekl. 

 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Agresora kriminalisté hned druhý den chytili. Před kamerou 36letý vše zbaběle popíral. Proč jste toho muže 

napadl. 

 

útočník 

-------------------- 

Já jsem žádného muže nenapadl. 

 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Chtěl jste ho okrást o peníze. 

 

útočník 

-------------------- 

Ne. Já jsem žádný nůž nepoužil. 

 

napadený muž 

-------------------- 

Mě chtěl bodnout asi sem a jsem tu ruku to a on mě bodnul tedy do ruky. To jsem mu srazil ten nůž a tady 

mě pích trošku jenom. 

stránka č. 613745-370



 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Zraněný senior utíkal několik kilometrů, z ruky mu proudem tekla krev a cítil, že mu rychle docházejí síly. 

 

napadený muž 

-------------------- 

Že ubývá krev asi, ale hnal jsem to tam zavolat policajty a tam mi to už ovázali. 

 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Je vám to alespoň líto? 

 

útočník 

-------------------- 

Je. 

 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Chcete něco vzkázat své oběti? 

 

útočník 

-------------------- 

Že toho lituji. 

 

napadený muž 

-------------------- 

Já bych mu napařil dva roky. 

 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

36letý útočník skončil ve vazbě. Za loupež mu hrozí až 8000, pokud ho ale státní zástupce obviní z pokusu 

o vraždu, trest se mu výrazně prodlouží. Vladimír Procházka Prima FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 25.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:20 Krimi zprávy 

Strana / zpráva 02 

Michal JANOTKA, moderátor 

-------------------- 

stránka č. 623745-371



Už je to déle než týden, co se pražští kriminalisté snaží najít vraha dvou seniorů z pražských Stodůlek, 

jenže pachatel jim zatím stále uniká a lidé ze sídliště mají strach, že by se tragédie z minulého týdne mohla 

opakovat. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

78letý muž a jeho o 5 let mladší žena, to jsou oběti brutálního vraha, který stále uniká spravedlnosti. 

Kriminalisté případ dvojnásobné vraždy už přitom vyšetřují déle než týden. Vrah měl dvojici seniorů údajně 

ubodat v tomto bytě na sídlišti v pražských Stodůlkách. 

 

Tomáš HULAN, mluvčí pražské policie 

-------------------- 

Případu se kriminalisté 1. oddělení pražského ředitelství stále intenzivně věnují. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Stop k vypátrání vraha mají kriminalisté zřejmě velice málo. Podle sousedů pracuje v bytě zemřelé dvojice 

tým kriminalistů každý den. Stále ale bez výsledku. Místní lidé mají přitom hned několik podezřelých. Jedni 

mluvili o údajném opraváři počítačů, který za seniory docházel. Jiní zase popisovali setkání s neznámým 

mužem přímo na chodbě domu. 

 

sousedka 

-------------------- 

Když jsem se vracela z diskotéky, tak jsem odemykala byt a někdo z pětky, kde bydly /píp/ sem jel výtahem, 

já jsem jen tak vlítla do bytu, a prostě tady stál za dveřma. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Sama policie zatím bližší informace o případu nedává. Není tak jasné, jestli už kriminalisté mají nějakého 

podezřelého ve svém pomyslném hledáčku. 

 

Tomáš HULAN, mluvčí pražské policie 

-------------------- 

V tuto chvíli k prošetřování jako takovému nemůžeme být jakkoli konkrétní. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Mlčení by mohlo znamenat, že je policie vrahovi na stopě, zatím je to ale jen spekulace, z toho, že policie 

stránka č. 633745-372



nechce o případu informovat, nemají radost obyvatelé domu, bojí se, aby vrah nepřišel znova. 

 

sousedka 

-------------------- 

Nikdo to tady nechápe, protože my se tady známe všichni prostě odmala a nebo já jsem tady vyrosla, celý 

život, je to prostě slušný barák, tady se ani nic neděje. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Václav Janata, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 
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Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

S unikátním vynálezem přišli vědci z liberecké technické univerzity a jedná se o velmi užitečnou věc. Mohla 

by totiž výrazně zvýšit bezpečí chodců nebo cyklistů na silnicích. Jde o to, že do látek umí vetkat optické 

vlákno. 

 

Libor TAMPIER, redaktor 

-------------------- 

Jablonec nad Nisou 4. února podvečer. Řidička tu na neosvětleném přechodu srazila seniora s chodítkem. 

 

řidička /natočeno 4. 2. 2014/ 

-------------------- 

V černý čepici, v černým oblečení. Nic víc můžu říct, já jsem ho neviděla. 

 

Libor TAMPIER, redaktor 

-------------------- 

Podobných tragických případů se po celé republice odehrávají každoročně stovky. Vynález libereckých 

vědců by ale jejich počet mohl výrazně snížit. Tady to jasně vidíte na záběrech, které natočili sami vědci. 

Osvětlený chodec za zatáčkou je zdaleka viditelný. To, že vedle něj jde ještě někdo v bundě s běžnými 

reflexními prvky, ovšem zjistí řidič až na poslední chvíli. 

 

Jiří MILITKÝ, člen výzkumného týmu, Technická univerzita v Liberci 

-------------------- 

Vidíte, že /nesrozumitelné/, jestli se na to svítí, nesvítí, jakkoli to je, chodec vidět je. 

 

stránka č. 643745-373



Libor TAMPIER, redaktor 

-------------------- 

Tady už vidíte náš vlastní pokus. V neosvětlené podzemní garáži je matka s kočárkem a dvěma dětmi 

skutečně jasně viditelná. Novou technologii z liberecké univerzity už zkoušeli i odborníci z BESIPu. 

 

Miroslav KLÁSEK, manažer BESIP pro Liberecký kraj 

-------------------- 

Hovořili jsme s řidiči, kteří sami říkají ano, tohlecto je vidět. 

 

Libor TAMPIER, redaktor 

-------------------- 

Rozsvítit bundu nebo kočárek samo o sobě nic složitého nebylo. Liberečtí vědci ale museli přijít na to, jak to 

udělat, aby taková bunda byla nositelná, dala se jednoduše zmačkat nebo hodit do pračky. Nakonec se jim 

to podařilo jako prvním na světě. 

 

Blanka BŮBELOVÁ, manažerka firmy, která bundy vyrábí 

-------------------- 

Je nutné zdroj odpojit, odpojí se velmi snadným vysunutím, zdroj zhasnete, dá se zhasnout i předtím a 

bunda se dá vyprat. 

 

Lít LÉDL, člen výzkumného týmu, Technická univerzita v Liberci 

-------------------- 

Ta komplexnost toho řešení a ty parametry užitný a světelný a další prostě, který my jsme získali, tak v 

podstatě nikdo takový nemá. 

 

Libor TAMPIER, redaktor 

-------------------- 

Výrobky s patentem libereckých vědců už začalo vyrábět hned několik českých firem. A zájem má prý 

například i armáda. 

 

Blanka BŮBELOVÁ, manažerka firmy, která bundy vyrábí 

-------------------- 

V tuto chvíli ten cenový rozdíl je v rozpětí od nějakejch 200 až do 600 korun s tím, že tu cenu určuje typ 

toho zdroje. 

 

Libor TAMPIER, redaktor 

-------------------- 

stránka č. 653745-374



Ve vývoji je už dokonce i typ s čidlem, které bundu nebo batoh automaticky rozsvítí, jakmile se začne 

stmívat. Světlo pak ochrání i zapomnětlivé děti. Libor Tampier, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 
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Bára KOZÁKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Policisté obvinili 18letého mladíka z brutální vraždy seniora na Litoměřicku. Teď mu hrozí i výjimečný trest a 

my jsme zjišťovali, co je zač. Kauza obviněného Petra Kramného dál nabírá na obrátkách. Tým policistů 

Policejního prezidia i severomoravských kriminalistů odletěl do Egypta. Proč? Zjišťovali jsme podrobnosti. A 

napadení teprve 16letého chlapce, agresivně na něj měla zaútočit 20letá dívka. Chlapec skončil v 

nemocnici. Krimi zprávy jsou tu už za malou chvíli, díky, že jste s námi. 

Zdroj: Prima 
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Bára KOZÁKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Policisté stále hledají pachatele dvou vražd. Seniorů v pražských Stodůlkách a ženy z tramvaje číslo 17. 

Sice se už ozvalo pár svědků, informace od nich ale oba případy zatím nikam neposunuly. Proto vám obě 

kauzy znovu připomeneme a třeba si na něco vzpomenete. 

 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Velká záhada. Vše na první pohled vypadá jako nešťastná náhoda. Jedna z cestujících v tramvajové 

soupravě krvácí z hlavy a její tělo bezvládně leží na zemi mezi sedačkami. Vše se odehrálo 13 února. 

 

Jan DANĚK, mluvčí Policie ČR, Praha 

-------------------- 

Tato žena ležela v tramvaji a nejevila známky života. Měla rozbitou hlavu. 

 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Až následně kriminalisté zjišťují, že šlo pravděpodobně o vraždu. 

 

Josef MAREŠ, šéf pražského odd. vražd, Policie ČR /17. 2. 2014/ 

-------------------- 

Příčinou úmrtí je střelné poranění, které teda, ke kterému došlo s největší pravděpodobností právě v té 
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tramvaji. 

 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Když žena ještě žila, seděla na pravé straně tramvaje zhruba v těchto místech. Kousek za sedadly pro 

invalidy. 

 

Josef MAREŠ, šéf pražského odd. vražd, Policie ČR /17. 2. 2014/ 

-------------------- 

Proběhly velké pátrací akce mimo jiné právě i v Modřanech, kde jsme hledali nějaké stopy. Anebo hlavně 

teda věci, které se patrně teda té poškozené ztratily. Příruční taška a kabelka. 

 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Na této zastávce U Libušského potoka lidé mrtvou ženu našli mezi sedadly. Policisté prohledali celou trasu 

tramvajové linky až k Palackému náměstí. Smrtící zbraň se jim ale zatím nepodařilo najít. A tady už je druhý 

případ, u kterého je pachatel zatím neznámý. 17 února, tedy zhruba před dvěma týdny, kdy policisté objevili 

mrtvá těla manželského páru seniorů. Podle policie je někdo brutálně zavraždil v jejich vlastním bytě v 

pražských Stodůlkách. 

 

Tomáš HULAN, mluvčí Policie ČR, Praha /19. 2. 2014/ 

-------------------- 

Smrt obou osob v tuto chvíli prošetřujeme pro trestný čin vraždy. 

 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Policisté mají zatím velmi málo důkazů, které by mohly vést k dopadení údajného vraha dvou seniorů. Lidé 

z domu, kde se tragédie odehrála, ale přitom pár podezřelých mají. Jedni hovořili o údajném opraváři 

počítačů, který měl za seniory docházet. Další zase viděli, jak se po chodbách domu pohybuje neznámý 

člověk. 

 

sousedka /17. 2. 2014/ 

-------------------- 

Když jsem se vracela z diskotéky, tak jsem odmykala byt a někdo z pětky, kde bydleli ... sem vyjel výtahem, 

já jsem jen tak tak vlítla do bytu. A prostě tady stál za dveřma. 

 

soused 

-------------------- 
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Těžko určíte, kdo to může být a kdo ne. To se stane určitě každýmu, že potká v baráku někoho cizího. 

 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Seniory objevil v bytě údajně jejich syn, který své rodiče často navštěvoval. Mohli tam ležet mrtví už několik 

týdnů. 

 

sousedka /17. 2. 2014/ 

-------------------- 

Nás dva týdny už jako sužoval zápach, jenže vás to nenapadne, protože ono to bylo jako plyn. 

 

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 

-------------------- 

Pokud byste měli nějaké informace k zavražděným seniorům ze Stodůlek, nebo k mrtvé ženě z tramvaje 

číslo 17, policisté je uvítají. Vladimír Procházka, Prima FTV. 

-------------------- 

 

Zdroj: Prima 
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Roman PECH, moderátor 

-------------------- 

Soudkyně Okresního soudu v Ústí nad Labem vzala do vazby 18letého mladíka, který měl v pátek k smrti 

umlátit svého 80letého souseda v Tetčíněvsi na Litoměřicku. Bála se toho, že by mladík závislý na drogách 

a alkoholu mohl vraždit dál. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

18letého mladíka, kterého policie obvinila z vraždy seniora, měli policisté od pátku v cele předběžného 

zadržení, dnes ho s pouty na rukou, oblečeného do podvlékaček a jen s pantloflemi na nohou, přivezli k 

soudu, který rozhodoval o tom, jestli bude na trest čekat ve vazbě nebo na svobodě. Soudkyně Okresního 

soudu v Ústí nad Labem o vazbě pro 18letého mladíka obviněného z vraždy rozhodovala skoro dvě hodiny. 

 

Jan TICHÝ, mluvčí Okresního soudu v Ústí nad Labem 

-------------------- 

Soudkyně zdejšího soudu vzala do vazby muže obviněného ze zločinu vraždy, přičemž důvodem 

vazebního zajištění je obava, že by mohl působit na dosud nevyslechnuté svědky. 
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Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Soudkyně ale měla také strach z toho, že by 18letý mladík, který má být závislý na alkoholu a drogách. 

Mohl ve vraždění pokračovat. Obviněný muž se totiž celou dobu tvářil klidně, jakoby se to, co se stalo, 

vůbec netýkalo. Jakoby za vraždění 80letého seniora byla běžná věc. Když vyšel ze soudní síně, trval na 

tom, že nic neudělal. Co v domě v době vraždy dělal, ale vysvětlit nedokázal. Bylo to kvůli penězům? 

 

obviněný mladík 

-------------------- 

Ne. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tak proč? 

 

obviněný mladík 

-------------------- 

To je jedno. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Sousedé zavražděného muže měli už ale během víkendu jasno. 18letý František zabil podle nich seniora 

kvůli penězům, těch prý neměl ubitý muž málo a mladík, který ho podle policie zabil, to prý moc dobře 

věděl, často mu se prý chodil za peníze pomáhat. 

 

soused 

-------------------- 

On sem vodil veškerou verbež, no a ty hold to okoukli všechno, kolikrát už se pokusili ho okrást, ale oni 

věděli, že prachy má. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

18letý František se pak prý snažil dokonce z místa činu ujet seniorovým autem, jenže se mu to nepodařilo a 

právě hluk z nastartovaného auta, který se dlouho ozýval ze seniorovy garáže, opak na místo činu přivedl 

sousedy. Bylo to kvůli penězům? 

 

obviněný mladík 

-------------------- 
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Ne. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tak proč? 

 

obviněný mladík 

-------------------- 

To je jedno. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podobně možná mladík odpovídal i kriminalistům. Ti se totiž stále k motivu vraždy nechtějí vyjadřovat a 

nepotvrdili ani to, jestli se jim muž k vraždě seniora přiznal, podle našich informací ho měl ubít tyčí a 

sekerou. Pavlína Janečková, Prima FTV. 
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Roman PECH, moderátor 

-------------------- 

Výbuch pravděpodobně propanbutanové lahve úplně rozmetal rodinný dům na Zlínsku. Zranili se při něm 

dva lidé. Statik teď bude muset navíc rozhodnout, jestli se dům podaří zachránit, anebo ho majitelé budou 

muset zbourat. 

 

Robert HEČ, redaktor 

-------------------- 

Okrajová část Zlína se otřásla výbuchem včera večer krátce před 20. hodinou. V první chvíli nikdo nevěděl, 

co se děje. 

 

soused 

-------------------- 

Jsem myslel, že jsou tady z Ukrajiny. 

 

Robert HEČ, redaktor 

-------------------- 

Po chvíli se z domu, kde došlo k výbuchu, vypotácel 79letý majitel,. Byl od krve a tak sousedé zavolali 

hasiče a záchranku. 
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soused 

-------------------- 

Přišel ven, byl v šoku zřejmě, vařil prý si polévku. To mi řekl. 

 

Robert HEČ, redaktor 

-------------------- 

V domě byla i majitelova 74letá manželka, také ona měla naštěstí jen drobná zranění. Oba senioři ale byli v 

hlubokém šoku. Záchranka je proto odvezla do nemocnice. 

 

soused 

-------------------- 

Hrůza ne, mrtví nejsou, to je důležitý. 

 

Pavel ŠUSTR, velitel zásahu hasičů, HZS Zlínského kraje 

-------------------- 

Museli jsme provést průzkum domu, protože nebylo jisté, jestli se tam ještě někdo nenachází, jestli tam není 

ještě nějaká zraněná, nebo nedej Bože mrtvá osoba. 

 

Robert HEČ, redaktor 

-------------------- 

Co přesně v domě explodoval, není stále jasné, statik totiž do domu nedoporučil vstupovat. 

 

Pavel ŠUSTR, velitel zásahu hasičů, HZS Zlínského kraje 

-------------------- 

Dům je neobyvatelný. Podle vyjádření statika je do té míry narušen, že tam není možné dál bydlet. 

 

Robert HEČ, redaktor 

-------------------- 

To znamená, bude stržen? 

 

Pavel ŠUSTR, velitel zásahu hasičů, HZS Zlínského kraje 

-------------------- 

To záleží na majitelích. 

 

Robert HEČ, redaktor 

-------------------- 

Tlaková vlna byla natolik silná, že vyrazila i vstupní dveře protějšího domu. Tenhle trám sem například 

přiletěl ze vzdálenosti asi 30 metrů. 
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soused 

-------------------- 

Nám nadskočil dům, vyražené dveře, rozbitá okna, nahoře střecha poškozená. 

 

Robert HEČ, redaktor 

-------------------- 

Dnes dopoledne chtěli policisté začít s vyšetřováním přímo uvnitř domu. Statik jim ale znovu nedoporučoval 

vcházet dovnitř. 

 

Petr JAROŠ, mluvčí Policie ČR Zlínského kraje 

-------------------- 

Příčiny výbuchu v této chvíli prozatím nadále šetříme. Vzhledem k šoku, který oba manželé včera večer 

utrpěli, se nám je do této chvíle nepodařilo vyslechnout. 

 

Robert HEČ, redaktor 

-------------------- 

Mezi sousedy se mluví o tom, že majitel domu si zřejmě ohříval jídlo na propanbutanovém vařiči a plynová 

láhev pak z neznámého důvodu explodovala. Vzhledem ke způsobené škodě policisté nevylučují, že by se 

mohlo jednat o nedbalostní trestný čin a to by pak pro majitele znamenalo další šok. Trestnímu stíhání a 

možná i soud by se v takovém případě nevyhnul. Robert Heč, Prima FTV. 
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Michal JANOTKA, moderátor 

-------------------- 

Třiasedmdesátiletý senior ztratil v Lanškrouně 131 tisíc korun. Myslel si, že už peníze nikdy neuvidí, ale 

světě div se, přeci jen ještě existují poctiví nálezci, a tak má své peníze zpět. A žena, která hotovost našla? 

Ta se těší z finanční odměny. 

 

Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Senior měl namířeno domů i s hotovostí, kterou získal za prodej nemovitosti. Bohužel udělal chybu. 131 

tisíc korun si nedal do peněženky, ale nechal je v otevřené obálce. 73letý muž vystoupil z auta, ušel pár 

metrů a přesně v těchto místech mu obálka s penězi z kapsy vypadla. Nevšiml si, že mu z kapsy vypadla a 

šel dál. To, že peníze u sebe nemá, zjistil až když přišel domů. 

 

Lenka VILÍMKOVÁ, mluvčí Policie ČR, ÚStí nad Orlicí 
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-------------------- 

Ihned se vydal zpět k místu, kde vystupoval. Když finanční hotovost nenašel, tak šel na obvodní oddělení 

do Lanškrouna, kde ztrátu oznámil. Obálka mezitím ležela na chodníku vedle kontejneru na odpad. 

Procházeli kolem ní lidé, ale nikdo si ji nevšiml, ani nesebral. Až na tuto 41letou ženu, která spěchala se 

svou dcerou a sestrou na nákup. Obálku, ze které vykukovaly bankovky, bez váhání ze země vzala. 

 

Pavlína ZACHOVÁ, nálezkyně obálky 

-------------------- 

To nás teda hodně překvapilo, že šlo před námi pár lidí a nikdo si toho nevšiml. 

 

Kristýna ZACHOVÁ, dcera nálezkyně obálky 

-------------------- 

To jsem koukala, tolik peněz takhle na chodníku. 

 

Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Obsah obálky je šokoval. Uvnitř bylo tolik peněz, jako si ona sama vydělá za rok uklízením ve škole. Určitě 

by jí tato částka dost pomohla, ale prý jí ani ve snu nenapadlo si peníze nechat. 

 

Pavlína ZACHOVÁ, nálezkyně obálky 

-------------------- 

Ne, ne, ne, vůbec. Taky bych byla ráda, kdyby se mi takhle něco stalo, kdyby mi to někdo vrátil. 

 

Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Obálku s celým jejím obsahem donesla na policejní stanici. Sami policisté byli překvapeni, že jde nahlásit 

nalezených 131 tisíc korun. 

 

Lenka VILÍMKOVÁ, mluvčí Policie ČR, ÚStí nad Orlicí 

-------------------- 

S poctivými nálezci se bohužel moc nesetkáváme, spíš evidujeme zatajení nálezu. 

 

Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tato žena se dočkala ze strany 73letého důchodce nejen velkého poděkování, ale také odměny v podobě 5 

tisíc korun. Kateřina Kohoutová, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 
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Roman PECH, moderátor 

-------------------- 

Tragickou srážku kamionu s osmasedmdesátiletým důchodcem na kole řeší policisté v Prostějově. Tělo 

muže pak mnohatunový vůz ještě vlekl zaklínění v podvozku. 

 

Tomáš PETRŽELA, redaktor 

-------------------- 

Kamion podle našich informací vyjížděl z vedlejší na hlavní ulici a při zatáčení doprava si musel najet do 

protisměru. Nejspíš právě v té chvíli seniora srazil a pak jeho tělo zaklíněné v podvozku táhl minimálně 20 

metrů. Otřesený dvaapadesátiletý řidič mnohatunového náklaďáku s námi mluvit nechtěl. 

 

řidič kamionu 

-------------------- 

Nezlobte se, to je neštěstí a já se k tomu prostě nejsem schopen vyjadřovat. 

 

Tomáš PETRŽELA, redaktor 

-------------------- 

Jestli řidič cyklistu viděl nebo zjistil, co se děje až po chvíli, to teď budou zkoumat soudní znalci.Pouze na 

jejich závěrech také visí odpověď na otázku, kdo za neštěstí může. Téměř osmdesátiletý senior náraz 

neměl šanci přežít. 

 

Irena URBÁNKOVÁ, mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje 

-------------------- 

Policisté přesné příčiny a okolnosti nehody zjišťují. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze 

spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. 

 

Tomáš PETRŽELA, redaktor 

-------------------- 

Tragická dopravní nehoda uzavřela jednu z nejrušnějších ulic v Prostějově na přibližně 3 hodiny. 

 

Petr OŠLEJŠEK, velitel zásahu hasičů 

-------------------- 

Teď budeme čekat na odklízení vozidla a budeme provádět následné oplach a úklid komunikace. 

 

Tomáš PETRŽELA, redaktor 

-------------------- 

Podle obyvatel Kostelecké ulice bylo jen otázkou času, kdy se tu něco podobného stane. Cyklistu prý po 
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úzké frekventované cestě každý den projedou desítky, možná stovky. 

 

obyvatelé Kostelecké ulice 

-------------------- 

By zde měla být cyklostezka, místa je tady dost na cyklostezku a Kostelecká je nebezpečná. 

 

obyvatelé Kostelecké ulice 

-------------------- 

Určitě by to bylo lepší, kdyby ti lidé měli kde jezdit. 

 

Tomáš PETRŽELA, redaktor 

-------------------- 

V Prostějově je to přitom už druhá podobná nehoda. Nedávno v podobných místech nabral čistící vůz 

technických služeb starší cyklistku a pak ji zaklíněnou mezi kartáči táhl téměř 120 metrů. Řidič o ní celou 

dobu vůbec nevěděl. Tehdy žena jako zázrakem děsivý zážitek přežila. Tomáš Petržela, Prima FTV. 
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Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Dobrý večer. Jsme rádi, že máte přepnuto na Primu. 

 

Karel VOŘÍŠEK, moderátor 

-------------------- 

Příjemný a dobrý večer. Začínají Zprávy, pojďme na to. 

 

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Tisícům lidí po celé republice přišel domů velmi znepokojivý dopis. Dočetli se v něm, že mají vůči Endemos 

dluh 3,5 tisíce korun. V dopise firma příjemce vyzývá, aby co nejrychleji zavolali na zákaznickou linku. To by 

ale rozhodně dělat neměli. Ozve se jim totiž jen automat a navíc zaplatí 85 korun za každou minutu hovoru. 

Policisté už na falešné upomínky obdrželi několik trestních oznámení. 

 

Anna HÁJKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

V dopise se píše, že adresát má stále aktivní klientskou kartu, za kterou by měl co nejdříve zaplatit a to už 

zmiňované 3,5 tisíce korun. Pisatel také příjemci vyhrožuje, že pokud nezaplatí, hrozí mu exekuce a soudy. 

Výzva je prý posledním pokusem o smír. 
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paní Milada, důchodkyně, Ostrava 

-------------------- 

Jsem to otevřela a s hrůzou jsem zjistila, že někomu dlužím. 

 

Milan MAZURA, příjemce dopisu, Olomouc 

-------------------- 

Byl na adresu mojí matky, která má 86 roků a v podstatě asi 10 let už nevychází z domu. 

 

Anna HÁJKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Lidé z Endemosu organizovali předváděcí akce pro seniory a nejspíš využili svého seznamu kontaktů. 

Dopisy totiž byly adresovány výhradně starším lidem. 

 

paní Milada, důchodkyně, Ostrava 

-------------------- 

Tu společnost ani neznám, ani nevím, co s tím. 

 

Milan MAZURA, příjemce dopisu, Olomouc 

-------------------- 

Je to všivárna obrovskýho rozsahu! 

 

Anna HÁJKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

V dopise chybí číslo účtu, kam by měli údajní dlužníci peníze poslat. Za to se ale dočtou, že kdo se chce 

nějak domluvit, má prý co nejdřív volat na zákaznickou linku. Informace o tom, že minuta hovoru stojí 85 

korun, už ale v dopise schází. 

 

Petr JAROŠ, mluvčí PČR Zlínského kraje 

-------------------- 

My jsme nedlouho po prvních oznámeních kontaktovali Český telekomunikační úřad a prostřednictvím něj 

jsme toto číslo zablokovali. 

 

Petr SVOBODA, mluvčí Policie ČR, Ostrava 

-------------------- 

Upozorňujeme všechny občany, kteří tento dopis již dostali, či dostanou, aby žádnou částku neplatili, 

netelefonovali na žádná přiložená čísla. 
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Anna HÁJKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Zaměstnanci Endemosu se možná pokusili ještě rychle vydělat peníze, které ve firmě podle všeho chybí. Je 

proti ní totiž vedeno celkem 8 exekučních řízení a hrozí jí bankrot. 

 

Petra BÁČOVÁ, mluvčí Exekutorské komory ČR 

-------------------- 

V rámci exekučních řízení, které jsou proti této společnosti vedeny, je dlužník nekomunikativní, ale byly 

obstaveny jeho bankovní účty. 

 

Anna HÁJKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Zástupce firmy Endemos jsme se vypravili hledat na jejich oficiální adresu na Jindřišskou 12. Po této firmě 

tu ale není ani památky. Také všechny ostatní pokusy kontaktovat někoho z firmy ztroskotaly - telefony jsou 

hluché a na maily nikdo neodpovídá. Krajské štáby a Anna Hájková, Prima FTV. 
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Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Stále více policistů vozí ve svých autech novou součást výbavy - přenosný defibrilátor. A má to svůj pádný 

důvod. Právě muži zákona jsou totiž často u zraněného člověka dříve než záchranáři a mohou tak okamžitě 

začít s jeho oživováním. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Služební zbraň, vysílačka a nově třeba i přenosný defibrilátor. Tak by mohla v budoucnu vypadat běžná 

výbava policistů nebo některých z nich. Alespoň tak by si to představoval Středočeský kraj. Jeho hejtman 

dnes slavnostně předal 25 defibrilátorů dobrovolným hasičům, strážníkům a právě policistům.  

 

Josef ŘIHÁK, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/ 

-------------------- 

Já říkám, my to nedáváme jim, my to dáváme těm občanům, který je můžou používat. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Jen ve Středočeském kraji už funguje celkem 70 přístrojů. Jejich obsluha je prý mimořádně jednoduchá. 

Defibrilátor totiž dává zachránci přímé pokyny, co má v daný okamžik s pacientem dělat.  

stránka č. 773745-386



 

Martin HOUDEK, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje 

-------------------- 

Uvědomme si, že každou minutou po zástavě oběhu klesá šance pacienta, každou minutou o 7 až 10 % na 

jeho záchranu. 

 

Jan PTÁČEK, ředitel Policie ČR Středočeského kraje 

-------------------- 

My v současné době máme 32 defibrilátorů, kdy 27 z nich používáme ve vozidlech a zbylých 5 je na 

budovách policie. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Vážné dopravní nehody nebo požáry. To je jen zlomek neštěstí, kdy se může defibrilátor hodit. Existují ale i 

mnohem obvyklejší případy. To dokládá i příběh pražských policistů, kteří zachraňovali muže, když náhle 

zkolaboval přímo na ulici. 

 

Leoš KOĎOUS, zasahující policista /natočeno 30. 4. 2012/ 

-------------------- 

Do příjezdu záchranné služby tam byli takových 7, 8 minut, co jsme podávali prvotní, první pomoc. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Osmiminutové čekání by bylo pro muže kritické. Policisté ho hned po příjezdu za pomoci defibrilátoru začali 

oživovat. Když na místo dorazili záchranáři, policistům děkovali. Bez jejich zásahu by senior nepřežil. 

 

Leoš KOĎOUS, zasahující policista /natočeno 30. 4. 2012/ 

-------------------- 

Potom, když vidíte, že ta hruď se začne hýbat a to srdce se znova rozbije, tak je to takovej příjemnej pocit. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

I proto by vedení kraje rádo v nákupu nových přístrojů pokračovalo dál. Václav Janata, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 22.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:20 Krimi zprávy 
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Roman PECH, moderátor 

-------------------- 

stránka č. 783745-387



Minimálně jedenáct okradených důchodců má na svědomí pětatřicetiletý muž ze severu Čech. Chodil za 

nimi vždy s velmi propracovanými historkami. Když si pro něj nakonec kriminalisté přišli, strhla se dokonce i 

honička v autech. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Příběhy okradených seniorů jsou už pro policisty téměř rutinou. Tento případ byl ale přesto v lesčem úplně 

jiný. Pětatřicetiletý muž měl podle policie vymyšlené opravdu věrohodné historky, díky kterým se do bytu 

seniorů dostal. 

 

Ludmila SVĚTLÁKOVÁ, mluvčí Policie, ČR Most 

-------------------- 

Muž byl opravdu velice vynalézavý. V jednom případě, když zjistil, že žena je rozvedená, tak jí namluvil, že 

je exekutor a že přišel vymáhat dluh jejího bývalého manžela . 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Zkušenost s tímto mužem má i pětasedmdesátiletá seniorka z Mostu. I přesto, že byla ostražitá, podvodník, 

který se vydával za topenáře, se k ní domu stejně vnutil. Nakonec si s ním ale poradila velmi svérázně. 

 

okradená seniorka 

-------------------- 

Říkám, víte, co vypadněte. On se k tomu neměl a já mám doma takovou tyč kovovou, tak jsem jí vzala, já 

bych ho seřezala. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Muž nakonec z bytu raději odešel. S sebou si ale odnesl její dva mobilní telefony a podobně okradl i dalších 

minimálně deset seniorů. Když si pro něj policisté nakonec přišli, nechtěl se vzdát jen tak bez boje a začal 

před nimi utíkat. Do honičky policisté zapojili i místní strážníky. 

 

osoba 

-------------------- 

Skočil do stříbrnýho auta a ujížděl směrem jakoby na Prahu, jo. 

 

osoba 

-------------------- 

300 - 304 ještě jednou. Máme ho u Vtelna. Použili jsme donucovací prostředky, vytáhli jsme ho z vozidla. 

stránka č. 793745-388



 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

V autě ale strážníci našli i vystrašeného řidiče. I na něj totiž použil pětatřicetiletý muž jednu ze svých 

historek. 

 

osoba 

-------------------- 

Zastavil vozidlo s tím, že ho honěj nějaký Rusáci, že ho chtěj zastřelit, že po něm střílej, pán ho teda nechal 

nasednout do auta, uháněl, my jsme ho stavěli, tak mu říkal znova, aby nestavěl. 

 

Ilona KOZLOVÁ, mluvčí Městské policie Most 

-------------------- 

Mladý řidič byl značně rozrušený, nabízeli jsme mu sanitku, což odmítl a událost si dále převzala státní 

policie. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Případů okradených seniorů bohužel neubývá a ve skutečnosti jich může být i mnohem víc. 

 

Veronika HYŠPLEROVÁ, mluvčí Policie ČR Ústeckého kraje 

-------------------- 

Senior vůbec tento případ neoznámí policii, ani o něm neřekne své rodině, protože má strach z její reakce a 

stydí se. 

 

Pavlína JANEČKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Nejjednodušší ochrana tak je, nepouštět si nikoho cizího do bytu a do auta. Pavlína Janečková, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 26.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:20 Krimi zprávy 
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Robert HEČ, redaktor 

-------------------- 

Dnes brzy ráno hořelo i v Bánově na Uherskobrodsku. Sousedé si krátce před sedmou všimli hustého 

dýmu, který se valil z rodinného domu. Zkoušeli se dostat dovnitř, ale bylo zamčeno. 

 

soused 

-------------------- 

stránka č. 803745-389



Tak jsem prohodil to okno takovou nějakou bednou a tím jsme se dostali dovnitř, ale nehořel tam plamen, 

byl tam dým. Byl tam takový žár, že to už pro člověka nebylo snesitelné. 

 

Robert HEČ, redaktor 

-------------------- 

Muži proto vyběhli z domu ven a zavolali hasiče. Těm se podařilo plameny během několika minut 

lokalizovat. Okamžitě začali prohledávat interiér. V jedné z místností vzápětí objevili oběšené tělo 

devětasedmdesátiletého majitele domu. 

 

Aleš MERGENTAL, mluvčí Policie ČR, Uherské Hradiště 

-------------------- 

Kriminalisté v současné době pracují s verzí sebevraždy. 

 

Robert HEČ, redaktor 

-------------------- 

V obci mu neřekli jinak než Australan. Holdoval prý alkoholu a často mluvil o sebevraždě. 

 

obyvatelka Bánova 

-------------------- 

Žil sám, on nebyl ženatý nikdy, byl spíš takový dobrodruh. 

 

soused 

-------------------- 

To byl takový samorost místní, který tady nikomu nepomohl, ani neublížil. 

 

Robert HEČ, redaktor 

-------------------- 

Záhadou zatím zůstává, proč začalo v domě hořet. Na místo proto dorazil vyšetřovatel se služebním psem. 

Z vyšetřování nakonec vyplynulo, že senior si svůj odchod ze světa zřejmě důkladně naplánoval. Pečlivě 

prý zabarikádoval celý dům, následně založil požár a ve vedlejší místnosti se pak oběsil. Robert Heč, Prima 

FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 30.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:20 Krimi zprávy 

Strana / zpráva 03 

Michal JANOTKA, moderátor 

-------------------- 

Požár rodinného domu stál život seniora z okraje Prahy. 64 letý muž tvrdě spal zrovna ve chvíli, kdy jeho 

dům zachvátily plameny. Proč začalo hořet, zatím stále není jasné. Na místě byl můj kolega Václav Janata. 

stránka č. 813745-390



 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Požár vypukl v tomto domě za mnou na okraji obce Karlík nedaleko Dobřichovic. Lidé si plamenů bohužel 

všimli až příliš pozdě. To se stalo osudné 64 letému seniorovi. Toho se nepodařilo zachránit ani sousedům, 

kteří k místu neštěstí doběhli jako první a zavolali hasiče. 

 

Jiří POSPÍŠIL, vyšetřovatel požáru 

-------------------- 

Na požár přišli sousedé, nějaký dva místní občané, který teda věděli, že v tý horní části přebývá tadyhle ten 

člověk. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Když zjistili, že seniorovi už nemohou pomoci, psychicky se zhroutili. 

 

Jiří POSPÍŠIL, vyšetřovatel požáru 

-------------------- 

Už plameny a zplodiny hoření, neboli kouř jim to nedovolilo dovnitř dojít. Údajně slyšeli ještě snad z chodby, 

jak volá o pomoc. Bohužel v době našeho příjezdu už lékař konstatoval pouze smrt. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Neúspěšní zachránci skončili v péči lékařů. Hasiči v tu dobu ještě bojovali s požárem. Po nich nastoupili 

kriminalisté. Ti musí zjistit, co požár způsobilo. Podle našich zdrojů byl mrtvý muž silný kuřák. Podle jiných 

zase požár vypukl v jiné místnosti, než kde muž spal. Dnes už bylo jasné, že šlo o nešťastnou náhodu. 

 

Pavel TRUXA, mluvčí Policie ČR, Středočeský kraj 

-------------------- 

Na místě zatím nebylo zjištěno žádné cizí zavinění. A pravděpodobnou příčinou tohoto požáru je technická 

závada na kamnech. 

 

Václav JANATA, redaktor 

-------------------- 

Přesnou příčinu úmrtí muže ukáže až nařízená pitva. Její výsledky by měly být známé během několika 

následujících dní. Václav Janata, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 10.2.2014   

Rubrika / pořad: 18:55 Zprávy FTV Prima 
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Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Náročnou směnu mají dnes za sebou plavčíci v Plzni Na Slovanech. Domů odcházeli vyčerpaní, ale zato s 

dobrým pocitem. 

 

Karel VOŘÍŠEK, moderátor 

-------------------- 

Ano, zachránili člověka, asi sedmdesátiletého muže, který se dnes dopoledne v bazénu topil. 

 

Vladimír PINKER, redaktor 

-------------------- 

V pondělí dopoledne chodí plavat sem do bazénu v Plzni Na Slovanech hlavně důchodci. I proto rozhodlo 

vedení bazénu o posílení dopoledních směn plavčíků. A toto rozhodnutí se dnes v půl desáté ráno vyplatilo. 

Jeden z plavců se totiž z ničeho nic ocitl pod hladinou. 

 

Petr BEČVÁŘ, zasahující plavčík 

-------------------- 

Takže jsme okamžitě začali resuscitovat a kolegyně zahájila teda nepřímo masáž srdce, já jsem začal 

dejchat a pán prodejch někdy, já nevím, po chvilce teda jakoby. 

 

Vladimír PINKER, redaktor 

-------------------- 

Muži podle záchranářů zachránila život hlavně rychlá a profesionální práce plavčíků, kteří ho z vody vytáhli 

v těchto místech. Během několika málo minut dorazily na místo dvě posádky zdravotnické záchranné 

služby. Převzali si od plavčíků zhruba sedmdesátiletého muže a pokračovali na tom, aby byl jeho stav před 

transportem co nejvíce stabilizovaný. 

 

Václav ONDRA, záchranář Plzeňského kraje 

-------------------- 

Muže jsme zresuscitovali kompletní resuscitační péčí a převezli do Fakultní nemocnice na Lochotín v 

kritickém stavu. 

 

Vladimír PINKER, redaktor 

-------------------- 

Nebýt toho, jak obratně si plavčíci počínali, mohl mít tento příběh o hodně smutnější konec. A toho si je 

plně vědom i ředitel bazénu, který plavčíky bezprostředně po zásahu odměnil. 

 

stránka č. 833745-392



osoba 

-------------------- 

Za profesionální výkon. 

 

osoba 

-------------------- 

Díky moc. 

 

osoba 

-------------------- 

Vám taky. 

 

osoba 

-------------------- 

Děkuju. 

 

osoba 

-------------------- 

Taky moc děkuju. 

 

Tomáš KOTORA, ředitel Bazénu Slovany, Plzeň 

-------------------- 

Víte, já jsem strašně rád, že máme v naší organizaci takové profesionály, protože ono něco jiného je to 

trénovat, něco jiného je chodit na školení a něco jiného potom, když se s tím člověk setká v praxi. 

 

Vladimír PINKER, redaktor 

-------------------- 

Ke cti plavčíků patří i to, že se s takovouto situací nesetkávají každý den a o to je pro ně ostrý zásah ještě 

těžší. Zachráněný muž má velkou šanci na uzdravení. Vladimír Pinker, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 16.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:20 Krimi zprávy 
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Bára KOZÁKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Teď můžete pomoci vy, diváci Krimi zpráv. Pozorně, prosím, sledujte záběry z průmyslových kamer. A jestli 

poznáte pachatele, kteří okradli 76 letého důchodce na poště v Havířově, neváhejte volat policii nebo naší 

Krimi linku. 

 

stránka č. 843745-393



Markéta ŠENKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Havířovská pošta je plná lidí. Kdo by čekal, že uvnitř jsou dva muži a typují si důchodce, kterého by mohli 

okrást. Alespoň tak se to podle policie stalo. Nakonec si podle kriminalistů vyhlédli 76 letého Františka Vidu, 

který si přišel pro důchod. Peníze v obálce si uložil do přední kapsy batohu a odcházel. A to byla chvíle pro 

dva sehrané zloděje. 

 

František VIDA, okradený důchodce 

-------------------- 

Z levé strany nějaký mě, do mě žďuchnul z té pravé strany, tam se sehnul, jo. A do mě taky buchnul. A v 

tom momentě mně jako vytáhnul ty peníze. 

 

Markéta ŠENKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

To, že podle svých slov přišel o deset tisíc pět set korun, zjistil za chvíli. 

 

František VIDA, okradený důchodce 

-------------------- 

A teď se dívám, ježíšmarjá. A vidím, že to bylo pootevřené. No a teď hledám peníze, nikde. No říkám, tak 

už mi to napadlo. Já jsem byl bezradný, jak kdyby mě popadli, a málem jsem spadnul. 

 

Zlatuše VIAČKOVÁ, mluvčí Policie ČR, Karviná 

-------------------- 

Pachatelům v případě dopadení hrozí odnětí svobody až na dvě léta. 

 

Markéta ŠENKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle kriminalistů je velmi pravděpodobné, že okradli podobným způsobem i důchodce v sousední Karviné 

a Orlové. Dobře se proto podívejte, jestli je poznáte. 

 

František VIDA, okradený důchodce 

-------------------- 

Člověk zůstane bezradný, bez ničeho. A říkám, ti lidé jsou fakt, to je, nepochopím. Já skutečně, já žiju tak, 

jak se má. 

 

Markéta ŠENKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

stránka č. 853745-394



Františku Vidovi a jeho ženě teď zůstaly jen čtyři tisíce. Doufají, že zloději, kteří je připravili nejen o peníze, 

ale i o klidné spaní, budou brzo dopadeni. Markéta Šenková, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 26.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:20 Krimi zprávy 
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Michal JANOTKA, moderátor 

-------------------- 

Zloději mají nový způsob, jak obelstít a okrást důchodkyně, já musím říci, že to je poměrně jednoduchý trik. 

Vypnou jim v domě pojistky. Když se potom stařenka, která sotva chodí, vybelhá na chodbu, vběhnou jí do 

bytu a peníze jsou jejich. 

 

Markéta SCHENKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Že je okrádání důchodců nanejvýš podlá věc, to je jasné. Ostravští zloději jsou ale navíc tak záludní, že nad 

tím zůstává rozum stát. Teď vymysleli nový trik. Důchodkyním vypnou pojistky a tak je přinutí, aby otevřeli 

dveře, i když by to normálně na zazvonění neudělali. 

 

okradená důchodkyně 

-------------------- 

Tak jsem si vzala šroubovák, že si otevřu tu skříňku, co je na /nesrozumitelné/, ale zavřela jsme dveře, ale 

jenom zabouchla, šla jsem o půl poschodí výše. Ta skříňka byla otevřená. A jak jsem tu, tak já tam nevidím 

dolu. 

 

Markéta SCHENKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Zloděj využil chvilky, kdy byla žena u pojistek. Vběhl do bytu, ukradl peněženku s tisícikorunou a mobil a 

zmizel oknem. Sešplhal po okapu. Tímto způsobem už přišli o peníze asi čtyři starší ženy. 

 

další okradená důchodkyně 

-------------------- 

Zapínám pojistky a v ten moment mě zavřeli se dveře, vběhla jsem do pokoje a ten muž vyskočil z okna 

ven. 

 

Soňa ŠTĚTÍNSKÁ, mluvčí Policie ČR, Ostrava 

-------------------- 

Pachatelé využívají různé záminky a řekněme finty, například vrácení peněz, přeplatku, potřeba se napít. 

 

okradená důchodkyně 

stránka č. 863745-395



-------------------- 

Vím, že nemám je pouštět, ale mě jí bylo líto, že je těhotná, že chce skleničku vody. 

 

okradený důchodce 

-------------------- 

Oni se představili jako nějaký nadace, že jsem vyhodnocený jak nejstarší občan z Kašavy, že mi nesou 

takový dárek. 

 

Markéta SCHENKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

A aby si byli jistí, že v bytě nebo domě bydlí důchodce, vyhlédnou si v telefonním seznamu dříve užívaná 

křestní jména jako Emílie, Cecílie nebo Anežka a jdou najisto. Markéta Schenková, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 13.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:20 Krimi zprávy 
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Bára KOZÁKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Jihočeští kriminalisté vyšetřují první letošní vraždu na jihu Čech. V sobotu našli tělo 57letého muže přímo v 

jeho domě na českokrumlovsku. Jak muž zemřel, policisté zatím nechtějí prozradit. Vyšetřování je na 

samém počátku, údajného pachatele prý ale mají. 

 

Iveta DVOŘÁKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle policie měl 56letý muž zavraždit svého známého v tomto domě, hrůzný čin připomínají policejní 

pásky na dveřích. Muž zemřel podle našich informací zřejmě už minulé úterý, jeho tělo ale objevili 

kriminalisté až v sobotu poté, co sousedi upozornili na to, že muž dlouho nevychází z domu. 

 

Štěpánka UHLÍŘOVÁ, mluvčí Policie ČR Jihočeského kraje 

-------------------- 

V průběhu prověřování kriminalisté případ kvalifikovali jako vraždu s loupežným motivem. 

 

Iveta DVOŘÁKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Oběti totiž podle policie zmizela peněženka a mobilní telefon, právě toho se prý se měl pachatel zbavit mezi 

obcemi Větřní a Český Krumlov. 

 

Štěpánka UHLÍŘOVÁ, mluvčí Policie ČR Jihočeského kraje 

-------------------- 

stránka č. 873745-396



Kriminalisté žádají občany, kteří telefon mohli najít, jednalo se o Samsung S5260 Star 2 bílé barvy. Pokud 

by tento telefon našli, aby kontaktovali kriminalisty. 

 

Iveta DVOŘÁKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle našich informací byl 56letý muž těžce nemocný, údajně invalidní důchodce a špatně se pohyboval. 

 

známý oběti 

-------------------- 

Já jsem ho vídal často, já jsem se s ním potkával takhle, pozdravili jsme se. Jestli někomu třeba půjčoval, 

nebo tak. 

 

Iveta DVOŘÁKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle sousedů ale muž žil ze sociálních dávek, svého údajného vraha prý znal. Možná si tak jeho kamarád 

skutečně přišel půjčit. Jak zemřel, nechce policie zatím zveřejnit. 

 

Štěpánka UHLÍŘOVÁ, mluvčí Policie ČR Jihočeského kraje 

-------------------- 

Nebudeme se podrobněji k dalším informacím vyjadřovat. 

 

sousedka 

-------------------- 

Ne, oni hledají předmět doličný, včera tady chodili po popelnicích policajti. 

 

sousedka 

-------------------- 

Ale jenom tupým předmětem, že byl zraněnej, ale nemají ho. 

 

Iveta DVOŘÁKOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Iveta Dvořáková, Prima FTV. 
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Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka 

-------------------- 

Teď vám ukážeme příběh lidské ochoty a dobroty. Hrdinkou naší reportáže je paní Jiřina Vrábelová z Lužné 
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na Hanušovicku. Začala pomáhat opuštěným a zuboženým zvířatům, poskytla jim střechu nad hlavou, péči 

a krmení. V blízkosti žádný podobný útulek není a lidé jí ochotně opuštěné, nebo nemocné kočky jen tak 

házejí přes plot. Milovnice zvířat má ze svého statku azylový dům a ráda by pomáhala dál. Trápí jí ale 

nedostatek peněz. 

 

Tomáš PETRŽELA, redaktor 

-------------------- 

Víc než stovka koček, z jatek zachráněný poník, kozy, nalezená srnečka a v chlévě mohutný divočák Karel. 

Tak to vypadá na samotě paní Vrábelové. Všude je přitom uklizeno a čisto. Celé to prý začalo několika 

svěřenci, které nechtěla nechat na holičkách. 

 

Jiřina VRÁBELOVÁ, Azyl Gaia 

-------------------- 

Tam někde zemřela babička, nebo musela do domova důchodců a já jsem si to zvířátko zachránila a 

postupně se to tak začalo navyšovat, až jsem jich měla třicet.  

 

Tomáš PETRŽELA, redaktor 

-------------------- 

Pak se ale informace o dobrotivé důchodkyni rychle roznesla a od té doby sem lidé vozí často nemocná a 

zubožená zvířata i ze stokilometrové dálky. Někdy je prý jen tak přehazují přes plot. 

 

Tomáš PETRŽELA, redaktor 

-------------------- 

V současné době tu žije na 130 koček, z nichž většinu zná paní Vrábelová jménem. 

 

Jiřina VRÁBELOVÁ, Azyl Gaia 

-------------------- 

Dole kočička bílá, tak je hluchá, ta černá kočička tu chtěla paní vyhodit živou do kotle, ta měla zlomenou 

pacinku. 

 

Tomáš PETRŽELA, redaktor 

-------------------- 

Černý kocourek Kubíček je zase úplně slepý a potřebuje nonstop péči a právě na léky a krmení teď paní 

Vrábelová zoufale shání peníze. 

 

Jiřina VRÁBELOVÁ, Azyl Gaia 

-------------------- 

Musím každej měsíc dát dohromady čtrnáct tisíc, abych vůbec je mohla nakrmit, k tomu ještě navíc 
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veterina, takže je to opravdu, jsou to strašný peníze.  

 

Tomáš PETRŽELA, redaktor 

-------------------- 

Důchodkyně se teď proto s prosbou o pomoc obrací na všechny milovníky zvířat a chce o příspěvek 

požádat i město Hanušovice.  

 

František WINTER, místostarosta Hanušovic 

-------------------- 

Pokud se paní na nás obrátí, určitě se s tím minimálně rada s touto žádostí bude zabývat.  

 

nejmenovaná osoba 

-------------------- 

Určitě by asi měla být podporovaná - jako taková snaha pomáhat těm, co si nepomůžou sami. 

 

nejmenovaná osoba 

-------------------- 

No neměla by mít tolik kočiček, když už nemá sílu se o ně starat.  

 

Tomáš PETRŽELA, redaktor 

-------------------- 

Paní Vrábelová současně pro své svěřence hledá nové opatrovníky a také dobrovolníky, kteří by jí z péčí o 

všechna zvířata pomohli. Tomáš Petržela, Prima FTV. 

 

 

 

Zdroj: Prima 
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Bára KOZÁKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Dvojice mužů podle policie surově napadla bezmocného 48letého vozíčkáře přímo v jeho bytě v centru 

Hradce Králové. Chtěli po něm peníze, a dokonce mu vyhrožovali smrtí. Soudce oba dva muže dnes poslal 

do vazby. 

 

Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

29letý muž a jeho o 19 let starší kamarád zřejmě netuší, co je úcta k lidem a kvůli penězům jsou schopni 
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možná udělat nejspíš cokoliv. Jejich řádění je teď konec. Oba už sedí ve vazební věznici. Podle policie měli 

zneužít důvěry 48letého invalidního muže, který je upoután na vozík. Nechával je ve svém bytě občas 

přespat, to se mu bohužel vymstilo. 

 

Lenka BURÝŠKOVÁ, mluvčí Policie ČR, Hradec Králové 

-------------------- 

Muže měli neoprávněně obvinit z krádeže finanční hotovosti. 

 

Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

To ale nebyla pravda. Zaútočit na něj měli společně a to ve chvíli, kdy seděl na posteli a chystal se ke 

spánku. Potom mu měli schovat berle, aby si nemohl přivolat pomoc. Přesto napadený invalida sebral 

veškerou odvahu a z posledních sil se vydal na policii. 

 

Lenka BURÝŠKOVÁ, mluvčí Policie ČR, Hradec Králové 

-------------------- 

Uvedl, že skutečně mu bylo vyhrožováno zabitím, a přesto získal odvahu a věc přišel oznámit sám na 

invalidním vozíku. 

 

Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Sousedé stejně jako zdravotně postižení lidé z okolí nevěříce kroutí hlavou. Nechápou, proč si útočníci 

vybírají právě bezmocné lidi, kteří nemají šanci se bránit. 

 

Jiří MORÁVEK, ředitel Centra pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje 

-------------------- 

To je odpornej čin na bezmocné osobě, která se nemůže bránit, a to už skutečně zavádí určitým 

hyenismem. 

 

sousedka napadeného muže 

-------------------- 

Je to hrůza, hrůza a děs. Já se bojím, aby mě tady někdo nechytl a nepomlátil. 

 

Kateřina KOHOUTOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tuto dvojici mužů policisté moc dobře znají, podle nich se často po městě pohybují pod vlivem alkoholu a 

opilí byli také v ten den, kdy napadli vozíčkáře. Ten se z napadení stále vzpamatovává. Má strach. 
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Pochopitelně si nedokáže představit, že by se útočníci měli opět objevit v jeho bytě. To se naštěstí hned tak 

nestane, hrozí jim až 8leté vězení. Kateřina Kohoutová, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 
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Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

V Česku žije příliš mnoho postižených v ústavech. Dlouhodobě na to upozorňují sdružení zabývající se 

lidskými právy. Problémem se zabýval i náš reportér Jakub Klinghor. Ve Slatiňanech na Pardubicku teď 

sice staví malé domky pro postižené, jenže takový jev je bohužel ještě ojedinělý. Podle organizací chybí 

peníze i vůle. 

 

Jakub KLINGOHR, redaktor 

Patrik BUŇKA, redaktor 

redaktor 

-------------------- 

Vlastně obyčejné bydlení s obývacími pokoji, kuchyněmi a předzahrádkami, kde se dá sejít s kamarády. 

Když člověk zrovna nemá náladu, zavře se do svého pokoje. Pro většinu lidí samozřejmost, pro Kristýnu 

Opltovou obrovská životní změna. 

 

Kristýna OPLTOVÁ 

-------------------- 

Je tady větší soukromí, daleko mnohem lepší. 

 

Jakub KLINGOHR, redaktor 

Patrik BUŇKA, redaktor 

redaktor 

-------------------- 

Život lidí s postižením obvykle vypadá úplně jinak. Žijí ve velkých ústavech pohromadě ve tří a 

vícelůžkových pokojích. Soukromí takřka žádné, naučit se samostatnosti nemožné. V rámci těchto domků 

se o sebe musí starat v podstatě ve všem sami. Nakupují si, vaří. 

 

Věra VECKOVÁ, pracovnice v přímé péči 

-------------------- 

Vidí například, že vajíčko přijde na stůl v syrovým stavu a že se teprve musí uvařit, brambory že se musí 

oloupat. 

 

Jakub KLINGOHR, redaktor 
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Patrik BUŇKA, redaktor 

redaktor 

-------------------- 

Zní to možná až úsměvně. Řada lidí s postižením ale tyhle obyčejné věci nezná. Jednoduše proto, že tam, 

kde žijí, je poznat nemohou. 

 

Miroslav KUBÍN, ředitel Domova se zdravotním postižením, Slatiňany 

-------------------- 

Začala výstavba dvanácti dalších domků obdobného typu. 

 

Jakub KLINGOHR, redaktor 

Patrik BUŇKA, redaktor 

redaktor 

-------------------- 

Po takovém systému volají organizace, které upozorňují na lidská práva lidí s postižením dlouho. Narážejí 

na to, že kraje nemají koncepci nebo tam vůbec není vůle k tomu, aby se systém měnil. 

 

Petra KAČÍRKOVÁ, organizace Lumos 

-------------------- 

Pořád ve srovnání se standardy západní Evropy, především Skandinávií nebo Velkou Británií jsme na tom 

opravdu velmi špatně. 

 

Jakub KLINGOHR, redaktor 

Patrik BUŇKA, redaktor 

redaktor 

-------------------- 

V Česku žije v domovech pro zdravotně postižené zhruba 13 tisíc lidí. Drtivá většina z nich si o podobném 

bydlení, jako má Kristýna Opltová, může nechat jen zdát. Jakub Klinghor a Patrik Buňka, Prima FTV. 
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Karel VOŘÍŠEK, moderátor 

-------------------- 

Jak zaplatit dítěti léčbu, kterou nutně potřebuje, tak to je smutná otázka, která trápí stovky rodičů těžce 

nemocných dětí, třeba po dětské mozkové obrně. 

 

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

stránka č. 933745-402



Nová terapie, která do Česka přišla ze zámoří nabízí velké pokroky, jenže stojí desetitisíce korun a 

pojišťovny jí odmítají proplácet.  

 

Karel VOŘÍŠEK, moderátor 

-------------------- 

Rodiče se tak často musí zadlužit, nebo spoléhat na pomoc druhých. 

 

Lucie CHYTILOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Zatímco její vrstevníci běhají, pětiletá Charlottka svádí boj s vlastním tělem Nemůže chodit do školky a hrát 

si s ostatními dětmi. Každý den tráví několik hodin namáhavým cvičením a rehabilitacemi. Její stav se ale 

pomaličku zlepšuje a opravdu velký pokrok udělala Charlottka po speciálních lázních. 

 

Linda ŠULCOVÁ, rehabilitační sestra 

-------------------- 

Určitě se posílily nožičky že jo, stehenní svaly, zádový svalstvo se posílilo, takže už Charlottka má to 

vzpřímení lepší. Má uvolněnější lýtkový svaly, tudíž ta patička jde snáz na podložku. 

 

Lucie CHYTILOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Aby měly lázně trvalejší účinek, měly by se opakovat. Jenže na to rodina už nemá peníze, třítýdenní pobyt 

vyjde přibližně na devadesát tisíc korun. Charlottčina maminka pobírá pouze 3 400 Kč jako příspěvek na 

péči. 

 

Martina VANÍČKOVÁ, Charlottčina matka 

-------------------- 

První lázně nám zaplatila obec Olešnice, který moc děkujem a obci Převýšov. A zbytek jsme si doplatili 

sami. A na druhý lázně, protože to je dost peněz prostě už nemáme, protože žijeme z jednoho platu a to 

jenom manželova. 

 

Lucie CHYTILOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Podle tabulek ministerstva zdravotnictví by měla Charlottka jako pacient s omezenou hybností obou 

končetin spadat do třetího stupně postižení. Tím pádem by její rodina měla nárok na vyšší příspěvek. 

Posudkoví lékaři tady v Hradci Králové jí ale uznali pouze první stupeň. Podivný posudek už řeší dokonce 

soud, který má v nejbližších dnech rozhodnout, jestli lékaři pochybili. Mezitím ale Charlottce ubíhá čas, 

během kterého by už mohla udělat další pokroky. Rodině teď nezbývá než doufat, že se najde někdo, kdo 

jim pomůže. 

stránka č. 943745-403



 

Jaroslav MAREŠ, redaktor 

-------------------- 

Jako se to povedlo třeba v případě malého čecho-holanďana Liama Middelkoopa. I jeho rodina sháněla 

peníze na opakování stejné drahé terapie. 

 

matka VEJRAŽKOVÁ Kateřina,Liamova 

-------------------- 

Na základě reportáže, která byla u vás na Primě se ozvalo několik lidí, kteří poslali Liamovi peníze a vlastně 

díky tomu jsme v únoru mohli nastoupit.  

 

Jaroslav MAREŠ, redaktor 

-------------------- 

Liam, který byl ještě před pár lety v podstatě ležící dítě živené sondou, udělal díky terapii obrovské pokroky. 

Jí ústy, opírá se o ruce, udrží hlavu bez opěrky. Jedním z těch, kteří výrazně finančně pomohli, byl i zpěvák 

Lukáš Malínek z Prahy, který chce pro Liama ještě uspořádat benefiční koncert.  

 

Lukáš MALÍNEK, dárce 

-------------------- 

Vzhledem k tomu, že ty výsledky jsou tak evidentní, tak se docela pozastavuju nad tím, že to ty pojišťovny 

všechny na tohle neplatí. 

 

Jaroslav MAREŠ, redaktor 

-------------------- 

Terapii, která vznikla v Americe a v Česku se objevila poprvé před dvěma lety, už absolvovaly stovky dětí 

převážně po dětské mozkové obrně. 

 

Jarmila ZIPSEROVÁ, primářka sanatoria, Klímkovice 

-------------------- 

Ta úspěšnost je téměř stoprocentní, protože u každého dítěte ten pokrok je. 

 

Jaroslav MAREŠ, redaktor 

-------------------- 

Pojišťovny včele s VZP, která zastupuje nejvíc dětských pojištěnců, zatím odmítaly terapii proplácet, 

protože prý není dostatečně ověřená. Pod tlakem médií i stovek rodičů nemocných dětí už ale začínají svůj 

názor měnit. 

 

Oldřich TICHÝ, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny 
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-------------------- 

Hledáme řešení, které by umožnilo, aby ta terapie, která doposud hrazení není byla pro klienty Všeobecné 

zdravotní pojišťovny přece jen dostupnější, než je to teď. 

 

Jaroslav MAREŠ, redaktor 

-------------------- 

Pro rodiče nemocných dětí je to záblesk naděje. Lucie Chytilová, Jaroslav Mareš a Libor Tampier, Prima 

FTV. 
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Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor 

-------------------- 

Nakupování v obchodních centrech bude už brzy jednoduší. Do Česka totiž míří elektrické nákupní vozíky. 

Tuto novinky, tato novinka bezesporu potěší především starší nebo postižené lidi. Obchodní centra vyřešila 

i problém s krádežemi nákupních vozíků. Ten elektrický vám půjčí až poté, co si opíší vaši občanku. 

 

Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka 

-------------------- 

Asi to sami znáte, když jdete na velký nákup, nezbyde vám nic jiného, než si půjčit takovýto košík a nákup 

tlačit před sebou. Podle všeho už ale za pár měsíců by mohly být v českých obchodech takovéto elektrické 

vozíky. Například pro čtyřiasedmdesátiletou paní Drahomíru je elektrický nákupní vozík velký pomocník. 

 

Drahomíra RUDOLFOVÁ 

-------------------- 

Já chodím o holích a můžu nosit jenom půl kila. 

 

Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka 

-------------------- 

Díky vozíku tak není odkázána na pomoc druhých a na nákup může vyrazit, kdy chce. 

 

Drahomíra RUDOLFOVÁ 

-------------------- 

Prvně jsem se toho bála, protože jsem říkala, nevím, jak to jezdí rychle, když někoho potkám na krámě, 

abych ho neporazila. A když jsem poprvé do toho sedla, říkám, jé, to je pohoda, úplná pohoda. 

 

Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka 

-------------------- 

stránka č. 963745-405



Vozíky mají vepředu stabilizační kolečka, takže se pasažér nemusí bát, že by se s ním vozík překlopil. 

Navíc když se postavíte, vozík se zastaví. 

 

Luděk RUDOLF, servis elektrických vozíků 

-------------------- 

Uveze to 70 kilo nákladů, přes 100 litrů má, má košík objem a pasažér má přes 200 kilo může mít. 

 

osoba 

-------------------- 

Je to bezvadný, já jsem to zažila v Americe, když jsme byli v Americe, a tam vlastně na tom jezdí každej 

starší člověk, to používá, jo, ale to je fakt, já jsem říkala, škoda, že to není u nás, no. Je to fakt bezvadný. 

 

Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka 

-------------------- 

A jak se to ovládá? 

 

osoba 

-------------------- 

Lehce, zlehka, opravdu zlehka. Buď tady zatáčíte, že jo, a touhle jedete rovně a tady touhle zase pozadu. 

 

osoba 

-------------------- 

Usnadní to teda jako. Zaprvé už člověk to nemusí tahat ten nákup a nás když už bolej nohy, tak je to teda 

perfektní, no. 

 

Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka 

-------------------- 

Elektrický nákupní vozík si navíc budete moct v obchodních centrech půjčit úplně zdarma. S vozíky ale 

nemusíte jen nakupovat. Můžete si například uspořádat i vlastní závody. Tři, dva, jedna, teď. Vozíky by se v 

některých obchodních centrech měly objevit už za pár měsíců. Půjčí vám je na recepci a to poté, co si 

zapíší vaše osobní údaje. Eliška Čeřovská, Prima FTV. 
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Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Na našeho reportéra Ondřeje Pořízka se obrátil nespokojený klient chrudimského autobazaru AMC. 

Vladimír Král si tam koupil vůz za více než 40 tisíc korun. Nedojel s ním, ale považte, ani domů. 
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Ondřej POŘÍZEK, redaktor 

-------------------- 

Splnil si sen. Dlouho si přál velké terénní auto. Když na něj Vladimír Král získal peníze, na internetu si 

vybral tento černý vůz, který měl v nabídce chrudimský autobazar AMC. Zaplatil za něj 420 tisíc korun. Část 

v hotovosti, část na úvěr a už v novém voze se vydal na cestu do Teplic, kde bydlí.  

 

Vladimír KRÁL, majitel auta 

-------------------- 

Asi za dvacet minut po ujetí asi čtyřiceti kilometrů přestala klimatizace, auto začlo cukat a skákat.  

 

Ondřej POŘÍZEK, redaktor 

-------------------- 

Vladimír Král prý hned volal do autobazaru. Tam mu ale řekli, ať se nevrací a nechá si udělat diagnostiku 

vozu. Domů tak s autem přijel na korbě odtahové služby. 

 

Vladimír KRÁL, majitel auta 

-------------------- 

Vozidlo se rozebralo, no a zjistilo se, že je vadná hlava motoru, je podbroušená už. 

 

Ondřej POŘÍZEK, redaktor 

-------------------- 

Navíc zjistili, že vysněný vůz už měl být bouraný. V dokumentech se ale ani o poškozeném motoru, ani o 

nehodě prý nic nepsalo.  

 

Vladimír KRÁL, majitel auta 

-------------------- 

Oni tím, že uváděj nepravdivý údaje do těch zápisů, tak se chtějí vyhnout eventuálně odpovědnosti za 

některé vady, protože to je jediná cesta, jak se mohou vysvobodit.  

 

Ondřej POŘÍZEK, redaktor 

-------------------- 

Vladimír Král chtěl vrátit zpět peníze, nebo zaplatit nákladnou opravu. Tu servis vyčíslil na více než 180 tisíc 

korun. Autobazar ale takové řešení odmítá. 

 

Stanislav JIRÁSEK, majitel autobazaru 

-------------------- 

Stalo se, co se stalo, může se to stát, není to nový, ale do dnešního dne prostě jsme nenašli tu správnou 
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řeč.  

 

Ondřej POŘÍZEK, redaktor 

-------------------- 

O odstoupení od kupní smlouvy se tedy nedá mluvit? 

 

Stanislav JIRÁSEK, majitel autobazaru 

-------------------- 

Ne, v tuhle tu chvíli už v žádným případě ne. Ani není důvod.  

 

Vladimír KRÁL, majitel auta 

-------------------- 

Devět měsíců se už Vladimír Král snaží s chrudimským autobazarem nějak dohodnout. Jeho majitel mu ale 

prý nabízí jen minimální částku, která údajně ani zdaleka nepokryje opravu. Má tak nepojízdné auto, za 

které stále platí splátky a jakékoli pro něj přijatelné řešení je stále v nedohlednu.  

 

Vladimír KRÁL, majitel auta 

-------------------- 

No já jsem invalidní, postižení třetího stupně, to znamená jsem po operaci srdce, cév a tak dále, manželka 

po operaci páteře, no, tak si myslím, že to auto, že nejsem schopen se kamkoliv, nebo čímkoliv jakkoli 

dostat, nebo požádat, nebo stále někoho žádat o to, aby mi odvez, nebo přivez, anebo já nevím no. 

 

Jan ČERNÝ, advokát 

-------------------- 

Pokud autobazary v tomto případě nepřiznají svou chybu a nevrátí peníze, potom nezbývá, než se obrátit 

na soud.  

 

Ondřej POŘÍZEK, redaktor 

-------------------- 

Vladimíru Královi tak nejspíš nezbude nic jiného, než se obrátit na soud, který rozhodne na čí straně je 

pravda a spor, který se táhne dlouhé měsíce bez jekéhokoliv výsledku se snad vyřeší. Krajské štáby a 

Ondřej Pořízek. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 5.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:20 Krimi zprávy 
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Roman PECH, moderátor 

-------------------- 

O video zachycující srážku auta a vozíčkáře, které jste viděli v Diváckých zprávách, se zajímá policie. Ta 
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teď nehodu vyšetřuje. Celý incident byl totiž mnohem komplikovanější než to ze začátku vypadalo. 

 

Jaroslav KASNAR, redaktor 

-------------------- 

Tohle video už znáte z Diváckých zpráv. Jeho hlavním aktérem je Petr Herrmann. Muž, který se pohybuje 

na invalidním vozíku. Záběry, které nám poslal divácký reportér, zachycují chvíli, kdy se rozhodl přejet 

Veletržní ulici. Zbytek incidentu, který už ale kamera nezachytila, se odehrál právě v těchto místech. Sem 

pan Herrmann zajel, aby s vozíkem nestál v rušné křižovatce. Z auta vyběhla spolujezdkyně, aby se 

zeptala, jestli se mu něco nestalo. 

 

Petr HERRMANN, vozíčkář 

-------------------- 

Já jsem říkal, že to celkem bolí, asi tak, no a oni mi potom začali vysvětlovat, že to byla moje chyba, řekli to 

přímo takhle, že jestli si uvědomuju, že jsem málem zavinil vážnou dopravní nehodu. 

 

Jaroslav KASNAR, redaktor 

-------------------- 

Jenže pan Herrmann jel po přechodu a dokonce můžete vidět, že jedno auto ho pustilo, další už ale ne, 

proto se celou věcí začala zabývat i policie. 

 

hana JEŘÁBKOVÁ, mluvčí Police ČR, Praha 

-------------------- 

V souvislosti s touto dopravní nehodou pátráme nejen po řidičce vozidla, které se střetlo s invalidou, ale 

také po svědcích dopravní nehody, kteří by mohli policii pomoci objasnit celou událost. 

 

Jaroslav KASNAR, redaktor 

-------------------- 

Po srážce má totiž muž nejen zraněnou nohu, ale i poškozený invalidní vozík. Oprava prý bude stát 

minimálně několik tisíc korun, které ale invalida nemá. To ale ženy v autě nezajímalo, naopak prý chtěli 

peníze po něm. 

 

Petr HERRMANN, vozíčkář 

-------------------- 

Já, že teda bych jim to měl uhradit, škodu. Dokonce na mě volali, a co omluva? To už jako jsem mávnul 

rukou. 

 

Jaroslav KASNAR, redaktor 

-------------------- 
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Kdo má pravdu a kdo nehodu zavinil, nakonec bude muset určit až policie. Díky videu z Diváckých zpráv 

má ale důkazy. Jaroslav Kasnar, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 13.2.2014   

Rubrika / pořad: 19:20 Krimi zprávy 
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Patrik BUŇKA, redaktor 

-------------------- 

V září jsme vám říkali o 31letém muž, který měl podle vyšetřovatelů§v Březové na Svitavou okrást a 

zavraždit 85letou invalidní důchodkyni. Tomáš Klemža, který teď stanul před soudem, starou paní dobře 

znal i ona jeho, věděl údajně, že má peníze a že má peníze a chtěl jí podle svých slov pouze okrást. Podle 

obžaloby vlezl do domu, ale netušil prý, že ho žena zahlédne. V tu chvíli se jí chtěl údajně závist jako 

nepohodlného svědka. Během hlavního líčení se u soudu promítaly i videozáznamy z rekonstrukce činu, 

my vás část z nich Teď pustíme, ale upozorňujeme, že záběry nejsou určeny pro lidi se slabší povahou. 

Tady vidíte, jak se na ni měl vrhnout a začít ji rdousit, odtáhnout jí do kuchyně, když ležela bezvládně ne 

podlaze, mel jít podle policie do vedlejšího pokoje a vzít z obálky peníze v tu chvíli prý ale zaslechl, jak na 

něj žena zavolala jménem. On se měl leknout, že ho poznala, znovu k ní měl přijít omotat jí kolem krku látku 

a prudce utáhnout. Bezbranná stařenka brutální útok nepřežila. 

 

soudce 

-------------------- 

A odsuzuje se tak k úhrnnému trestu odnětí v trvání 17 roků. 

 

Šárka Klodnerová, obhájkyně 

-------------------- 

Klient svého jednání lituje opravdu velmi, je to z něj znát. Omluvil se poškozeným. 

 

soused obžalovaného 

-------------------- 

Nejsmutnější na tom je to, že to udělal ženské, která nikdy v životě ni komu neublížila. 

 

Lenka FALTUSOVÁ, státní zástupkyně 

-------------------- 

Paní znalkyně psycholožka znamená, že v podstatě jednal způsobem, který se vymyká od jejího běžného 

způsobu chování. 

 

Patrik BUŇKA, redaktor 

-------------------- 

stránka č. 1013745-410



Pokud se tedy některá ze stran odvolá, bude muset případ prošetřit ještě Vrchní soud v Praze. Patrik 

Buňka, Prima FTV. 

Zdroj: Prima 

Datum vydání: 5.3.2014   

Rubrika / pořad: 19:20 Krimi zprávy 
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Roman PECH, moderátor 

-------------------- 

Před několika lety opustil vězení pachatel jednoho z nejhorších případů sexuálních napadání v novodobé 

historii. Zneužil několik chlapců a toho posledního ze strachu před prozrazením zavraždil. Podle znalců je 

nevyléčitelný. Nejspíš teď ale kvůli chybě soudce je bez jakéhokoliv dozoru. 

 

Vladimír PINKER, redaktor 

-------------------- 

Dnes 33letý Jaroslav Beneš bydlí v tomto domě na Domažlicku. Podle sousedů si po propuštění z vězení 

našel práci a chová se slušně. Když se ale v tomto domě vysloví jeho jméno, běhá všem i teď, skoro po 18 

letech mráz po zádech. Toto je Jaroslavova fotografie, známe i přesné místo jeho bydliště, prozradit ho ale 

nemůžeme kvůli možné pomstě. 

 

soused 

-------------------- 

Pořád na vás působí určitý stres. 

 

Vladimír PINKER, redaktor 

-------------------- 

Všechno mělo začít v této vile v Domažlicích. Jaroslav tady prý dělal v polovině 90. let pionýrského 

vedoucího. Problémy s obtěžováním mladých chlapců měl už prý od svých 14 let. Jenže v té době mu ještě 

soud nemohl nařídit ústavní léčbu, a tak s dětmi pracoval dál až do června 1996. 

 

soused 

-------------------- 

Ten, kdo toho kluka určil, aby dělal vedoucího prostě těm pionýrům, těm dětem, ten by potřeboval flastr. 

Rozumíte tomu? Takový lidi přeci, o kom se ví, jak se chovají, by neměli být puštění k dětem. 

 

Vladimír PINKER, redaktor 

-------------------- 

Jaroslav měl devítiletého chlapce vylákat do jednoho ze zahradních domků, kde ho pak velmi brutálně 

znásilnil. Tím to ale neskončilo. Podle obžaloby pak omotal chlapci kolem krku gumové obinadlo a tím ho 

pomalu škrtil. Jeho tělo pak prý naložil do zahradního kolečka a odvezl ho k této lesní studánce za 
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chatovou kolonií. Jaroslav si odseděl 8,5 roku a poté mu byla nařízena ambulantní psychiatrická léčba. O 

prodloužení psychiatrické léčby musí každé dva roky rozhodovat soud, jenže to se v případě Jaroslava 

nestalo. Soudce jeho léčbu neprodloužil. A proč? Podle jeho slov mohla za všechno změna legislativy. Do 

konce roku 2009 rozhodoval soud pouze o léčbě ústavní, od začátku roku 2010 už i o té ambulantní a tím 

prý soudcům přibyla práce. 

 

Luboš PATZENHAUER, soudce Okresního soudu Plzeň - město 

-------------------- 

Já jsem se hájil tím, že jsem byl přetížen. Bylo toho moc tehdy a je toho stále moc. 

 

Vladimír PINKER, redaktor 

-------------------- 

Jaroslav, kterého znalci označili za sadistického psychopata s homosexuálním a pedofilním zaměřením, je 

teď kvůli vytíženosti soudu bez jakéhokoliv lékařského dohledu. Pokud nebude znovu soudně trestán, už 

mu ochrannou léčbu niko nenařídí. 

 

Miroslav JIRMAN, psychoterapeut 

-------------------- 

To je otevřený nebezpečí, který vůbec nikdo netuší, kde se co dělá. Ten pán chodí mezi lidma, může ho 

cokoliv nastartovat, je to v podstatě takový, když to přirovnám, granát, otevřený granát v kapse, že někdo 

do něj maličko cvrkne a on bouchne. 

 

Vladimír PINKER, redaktor 

-------------------- 

Strach mají i obyvatelé domu, kde Jaroslav bydlí. Zároveň ale doufají, že se se svojí minulostí vyrovnal, 

takže se nebude nic takové=ho opakovat. Vladimír Pinker, Prima FTV. 
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 Zasedání Rady 18 / poř.č.: 34 
Identifikátor: 0963(2014) Dne: 30. - 01. října 2014 
zpracoval: Burešová Lenka 

Věc: 
CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Odložené případy (13)/15.9.2014/13:25 - kontrola DaTel 

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady:  

Návrh na usnesení Rady: 
Rada se seznámila s analýzou pořadu Odložené případy (13), odvysílaného dne 15. září 
2014 od 13.25 hodin na programu NOVA. 

Usnesení Rady: 
Rada se seznámila s analýzou pořadu Odložené případy (13), odvysílaného dne 15. září 
2014 od 13.25 hodin na programu NOVA. 

13-0-0 

Přílohy: 
Dokument (text materiálu, 17.9.2014, TEXT); Dokument (video záznam, 17.9.2014, 
vozovatelé@TV@CET 21 spol. s r.o@Nova@2014.09.15@13.25@Pořad Odložené případy 
(13).wmv, vozovatelé@TV@CET 21 spol. s r.o@Nova@2014.09.15@13.25@Pořad 
Odložené případy (13));  

Lustrum: 
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TEXT 
 
CET 21 spol. s.r.o./NOVA – Odložené případy (13), 15. září 2014 od 13.25 hodin 

Program DaTel Report s předstihem upozornil, že dne 15. září 2014 bude na programu NOVA 
odvysílán v odpoledním a poledním čase pořad, za jehož uvedení mezi 06.00 a 22.00 hodinou již 
Rada v minulosti uložila provozovateli pokutu. Jednalo se o díl kriminálního seriálu – Odložené 
případy (13).  

Pořad Odložené případy (13) byl v minulosti odvysílán dne 16. března 2007 od 17.35 hodin na 
programu NOVA, ačkoliv obsahoval násilné scény. Rada provozovateli CET 21 spol. s r.o. 
uložila pokutu ve výši 250.000,- Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., o vysílání, v platném znění, které stanovuje povinnost nezařazovat v době od 
06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo 
mravní vývoj dětí a mladistvých. 

Odůvodnění: 

 

Rada uložila na svém 11. zasedání konaném dne 13. června 2008 provozovateli pokutu 
(č.j. had/6172/08), proti níž se provozovatel odvolal a kterou následně potvrdil Městský soud v Praze 
i Nejvyšší správní soud v Brně. Pokuta byla uhrazena. 

Nyní tedy program DaTel Report avizoval vysílání pořadu Odložené případy (13) opět, a to na 
programu NOVA dne 15. září 2014 od 13.25 hodin. Bylo vyčkáno odvysílání předmětného dílu 
a následně byl proveden monitoring. 

Stejně jako v předchozích případech bylo i nyní zjištěno, že byl odvysílán jiný díl, než za jaký 
Rada uložila pokutu.  

Pokutovaný 13. díl 1. řady kriminálního seriálu Odložené případy má název Dopis (The Letter). 
Nyní však byl odvysílán díl následující, tedy v originále 14. díl dané řady s názvem Chlapec 
v krabici (The Boy in the Box).  

Po odvysílání 12. dílu (Lepidlo) v pátek 12. září 2014 a po víkendu, kdy se seriál nevysílá, byl 
v pondělí 15. září 2014 odvysílán 14. díl (Chlapec v krabici) 

Znamená to tedy, že provozovatel vypustil inkriminovaný 13. díl: 
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Televizní program na pátek 12.9.2014 

13:20 Odložené případy (12) 
Lepidlo. Krimiseriál USA (2003). Detektivka Lilly Rushová vyšetřuje složitý případ vraždy 
malého chlapce. Mezi mnoha podezřelými byli nejen rodiče, narkomani, ale i kněz... [stereo] 
[ST] 

Televizní program na pondělí 15.9.2014 

13:25 Odložené případy (14) 
Chlapec v krabici. Krimiseriál USA (2003). Lilly Rushová vyšetřuje případ chlapce, který byl 
kdysi nalezen mrtvý v krabici. Někdo na případ zase upozornil, když nechal chlapcovy věci před 
kostelem... [stereo] [ST] 

 

(Dodáváme, že v případě 13. dílu provozovatel takto postupoval již v loňském roce. Program DaTel 
Report avizoval vysílání pořadu Odložené případy (13), a to na programu NOVA dne 17. září 2013 od 
13.25 hodin a následující den 18. září 2013 v repríze na programu Nova Cinema od 11.55 hodin. 
I v tomto případě bylo shledáno, že provozovatel 13. díl vypustil – a navíc přečísloval – a že se ve 
skutečnosti jednalo o díl následující, tj. stejně jako nyní o epizodu Chlapec v krabici.) 

Zhodnocení: 

K zahájení správního řízení nebyl shledán důvod, neboť provozovatel epizodu, za jejíž uvedení 
v odpoledních hodinách byl v minulosti sankciován, z vysílání stáhnul a nahradil následujícím 
dílem. Je tedy zřejmé, že rozhodnutí Rady o tom, že daný díl nelze vysílat ve vysílacím čase 
mezi 06.00 a 22. hodinou, bylo – opakovaně – respektováno. 
 
 
 

Zpracovala: Lenka Burešová, 17. září 2014 
 
 

Nova 

Nova 
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