
 

 

PŘÍLOHA 1: Seznam hostů a jejich užití varianty (oni) musí/musejí v 

DVTV – datum pořadu, mluvčí, čas vyslovené varianty a citace 

SPISOVNÉ VARIANTY 

DATUM 

POŘADU 

JMÉNO 

MLUVČÍHO 

POVOLÁNÍ 

MLUVČÍHO 

ČAS VZOREK 

23. 2. 2016 Jiří Pehe politolog  

7:45 

[…] dopady, které se 

třeba Skotům nemusí 

líbit. 

23. 2. 2016 Alexander 

Tomský 

překladatel, 

publicista 

18:52 Oni se musí zbavit 

[…] 

26. 2. 2016 Ondřej 

Kundra 

novinář  5:21 Ti lidé se musejí 

prostřídat. 

3. 3. 2016 Kamila 

Zlatušková 

Scenáristka, 

dramaturgyně 

6:20 Ty vztahy asi nemusí 

takhle jako fungovat, 

[…] 

7. 3. 2016 Luboš 

Dobrovský 

Novinář, disident, 

politik 

6:52 Lidé, kteří nutně musí 

být placeni […] 

9. 3. 2016 Libor 

Grubhoffer 

vědec, pedagog 18:51 Fakulty si musí 

uvědomit, […] 

10. 3. 2016 Martin 

Kožíšek 

bezpečnostní expert 

(portál Seznam.cz) 

12:09 Děti nemusí […] 

13. 3. 2016 Oldřich 

Lomecký 

politik 14:15 

 

 

26:51 

Tak musí ustoupit 

jezdci na segwayích 

 

[…] musí chodit 

všichni. 

30. 3. 2016 Helena 

Klímová 

psychoterapeutka 12:29 Skupiny, které jsou 

odlišné, musí […] 

1. 4. 2016 Hynek 

Kmoníček 

diplomat 2:23 Ty malé státy musí 

mít […] 

25. 4. 2016 Jiří Švarc psychiatr 15:07 Ti lékaři […] nemusí 

být vědomi […] 

9. 5. 2016 Jan Korytář politik, ekolog  

20:02 

Ty peníze se vždycky 

musí z něčeho splatit. 

6. 6. 2016 Martin Jahn ekonom, manažer 5:45 […] a pak musí být ty 

emisní limity […] 

2. 3. 2017 Jiří Hamza prezident českého 

biatlonu 

2:00 […] musí, musej se ti 

lidi […] 

7. 3. 2017 Pavel Jindra lékař  7:10 

7:12 

Musí být určité zevní 

vlivy, které se musí 

[…] 

13. 3. 2017 Anna K zpěvačka  3:46 Vždycky jako musí 

uzrát ty věci […] 

22. 3. 2017 Marek 

Wollner 

šéfredaktor 

reportážní 

publicistiky ČT 

 

13:02 

[…] mohou lidi lákat 

na to, že musí […] 

platit poplatky. 



 

 

26. 7. 2017 Libor Řehák prezident Asociace 

profesionálních 

myslivců ČR 

1:35 Občané se nemusí 

vůbec bát. 

26. 7. 2017 Olga 

Sommerová 

filmová 

dokumentaristka 

1:02 Musí nebo nemusí 

(filmové 

dokumentaristky) 

30. 7. 2017 Helena 

Klímová 

psychoterapeutka  15:10 Rituály se musí 

obnovovat. 

2. 8. 2017 Tonko 

Mardešič 

gynekolog  

9:46 

Neříkám, že všichni 

musí otěhotnět […] 

3. 8. 2017 Otakar Černý Novinář, sportovní 

publicista 

 

3:21 

[…] na ně něco ví, tak 

proto ho musí 

poslouchat. 

9. 8. 2017 Jaroslava 

Hasmanová 

Marhánková 

socioložka  

5:05 

Senioři, seniorky se 

musí spoléhat […] 

15. 8. 2017 Karel Nešpor lékař 31:03 Nemusí to dělat 

(maminka a tatínek) 

16. 8. 2017 Ivan Gabal sociolog, poslanec  

 

0:52 

Je potřeba říct, že 

diplomatické vztahy 

mezi dvěma zeměmi 

musí […] 

22. 8. 2017 Petr Horký dokumentarista 6:19 S tím musí souhlasit 

případně startéři, lidé 

[…] 

24. 8. 2017 Ondřej 

Šťastný 

právník, státní 

zástupce 

 

9:24 

Policie a státní 

zástupce musejí konat 

[…] 

27. 8. 2017 Karel Veselý hudební publicista  

5:01 

Ti interpreti […] 

nemusí se chovat […] 

6. 10. 2017 Svatava 

Bardynová 

psycholožka, 

psychoterapeutka 

13:30 Nemusí to být lidi se 

vzděláním. 

9. 10. 2017 Jaroslav 

Spurný 

novinář 0:30 Musí mít výpisy ze 

všech bankovních 

účtů, […] 

11. 10. 2017 Roman Urban   

9:28 

[…] stanovují 

povinnosti, které musí 

letecké společnosti 

s ohledem na 

pilotování letadla 

dodržovat. 

  



 

 

23. 10. 2017 Jiří Dolejš politik 0:42 

 

0:45 

 

 

 

2:16 

 

5:45 

Přece musí se 

pojmenovat příčiny, 

ale nejen to, musí se 

přijmout […] 

organizační opatření. 

[…] a ty odpovědi na 

to musí být adekvátní. 

[…] nositele […] 

tváře, a ty se musí 

v klidu prodiskutovat. 

24. 10. 2017 Lubomír 

Zaorálek 

politik  

 

6:28 

 

 

 

 

 

22:16 

Tady jsou zvoleni 

poslanci za sociální 

demokracii, kteří 

musí hájit její 

program. 

Nemohu mluvit za 

sociální demokracii, 

za členy poslaneckého 

klubu, kteří vlastně o 

tom musí jednat. 

24. 10. 2017 Martin 

Netolický 

politik  

16:31 

Sociální demokracii 

musí věřit lidi. 

9. 11. 2017 Jan Lebl endokrinolog, 

pediatr 

 

 

 

5:37 

Je schopen těch 

nejkomplexnějších 

činností mozku, které 

musejí zahrnout […] 

9. 11. 2017 Jakub 

Michálek 

politik 21:32 To musí dělat všichni 

operátoři. 

15. 11. 2017 Barbora 

Šafářová 

doktorandka 

architektury 

18:04 Prostě dveře musí být 

otevřený. 

19. 11. 2017 Martin 

Oberreiter 

vojenský chirurg 5:23 

5:29 

 […] ale oni musí 

[…] 

V situacích, […] musí 

být legální. 

24. 11. 2017 Josef Baxa právník, soudce 11:57 Na začátku asi musí 

zůstat laici […] 

27. 11. 2017 Cyril Stiak (nenalezeno)  

4:30 

Turisté, které tíží čas, 

kteří musí zpátky do 

práce […] 

28. 11. 2017 Olga Špátová dokumentaristka  

1:24 

Většina těch dětí jsou 

zákonem nějak… 

musí být ošetřené. 

5. 12. 2017 Jiří Kolísko ředitel Kloknerova 

ústavu ČVUT 

10:57 

11:03 

11:05 

[…] stavby, které 

musí být bezpečné 

[…]. Musí být 

bezpečné. Musí 

statickou spolehlivost. 



 

 

6. 12. 2017 Daniela 

Zemanová 

soudkyně, 

prezidentka 

Soudcovské unie 

 

17:13 

Okresní soudy […] 

ale musí v nich […] 

10. 12. 2017 Olga 

Štrejbarová 

redaktorka ČRo  

 

7:22 

[…] odchází do 

domova lidé, kteří 

mají dluhy a musí je 

splácet. 

13. 12. 2017 Petr Hannig skladatel, 

producent, kandidát 

na prezidenta 

57:33 […] nemusejí tam 

malá alternativní 

média vůbec 

zasahovat. 

15. 12. 2017 Tomáš 

Zatloukal 

ústřední český 

inspektor 

6:21 […], že na něho musí 

všichni ti aktéři 

reagovat. 

21. 12. 2017 Martin 

Stropnický 

politik 18:32 Ty lidé se s tím musí 

seznámit, […] 

27. 12. 2017 Aleš Loprais automobilový 

závodník 

18:02 

 

24:06 

To musí říct vždycky 

ostatní. 

Ti kluci to nemusí 

dělat. 

31. 12. 2017 Michal 

Viewegh  

spisovatel  

7:14 

Psali si dlouhý dopisy 

[…], ty maily musí po 

čase vymazat. 

10. 1. 2018 Jan Křeček analytik 23:03 Média […], musí 

reagovat na události 

[…] 

11. 1. 2018 Miroslav 

Topolánek 

bývalý politik, 

kandidát na 

prezidenta 

 

 

 

11:47 

[…] kdo věří systému 

vyvážené moci a těm 

koaličním vládám, 

které se musí nějak 

dohodnout. 

15. 1. 2018 Adam 

Vojtěch 

ministr 

zdravotnictví 

 

12:53 

 

15:28 

Některé věci, […] a 

musí se řešit hned. 

Ty věci, které […], že 

musí být […] 

16. 1. 2018 Jakub 

Michálek 

politik  

10:12 

 

17:53 

[…] všechny tyhlety 

věci se musí dodržet.  

To záleží na výsledku 

voleb, který musí 

politici respektovat. 

17. 1. 2018 Jan Veleba senátor, předseda 

SPO 

5:00 Když musí vytáhnout 

občanský průkaz […] 

lidi odrazuje. 

24. 1. 2018 Josef Šlerka datový analytik 15:15 Mysli musí být 

připravený […] 

  



 

 

24. 1. 2018 Kamila 

Vaštová 

„prasomilka“ 13:58 

 

 

18:49 

Musí mít nějakou 

hranici, kdyby se 

dostali […] 

Některý prasata to 

musí mít […] 

25. 1. 2018 Petra 

Buzková 

právnička   

 

 

 

6:07 

[…] poslanci, 

předsedové 

poslaneckých klubů, a 

oni možná více než 

ministři […] musí 

ovládat. 

5. 2. 2018 Helena 

Rampachová 

psycholožka 13:30 Zkušenost 

s kampaněmi je 

taková, že ty kampaně 

musí běžet třeba tři, 

čtyři, pět let. 

9. 2. 2018 Petr Němec právník  00:30 

 

00:57 

 

15:29 

 

 

15.35 

Jeho citace od 

moderátorky: „Je tu 

200 lidí… musí se jen 

ozvat.“ 

Lidé se musí ozvat. 

Exekutoři se musí 

pravidelně ptát […] a 

oni musí odpovídat. 

13. 2. 2018 Jiří Růžička senátor   

 

 

12:43 

Samozřejmě něco 

jiného jsou matky 

samoživitelky, ty na 

to musí tlačit. 

15. 2. 2018 Jan Outlý politolog 11:46 

 

 

 

13:09 

[…] ti kandidáti musí 

zveřejnit […] 

[…] že si nezřídili 

zvláštní účty, které 

musejí mít […] 

15. 2. 2018 Robert Plaga politik, ministr 

školství 

 

22:14 

[…] školní vzdělávací 

programy na to musí 

reagovat. 

20. 2. 2018 Marek Benda poslanec  

 

12:44 

 

18:05 

 

18:06 

Aby děti nezačly 

v osmnácti jančit, že 

musí vyrazit […] 

 

[…] že všechno musí 

rozhodovat ty 

poslanci, že všechno 

musí rozhodovat 

ministři. 

27. 2. 2018 Tomáš 

Dombrovský 

analytik (server 

Jobs.cz) 

17:10 Lidi se musí být 

schopni vlastně celý 

život za pochodu učit. 



 

 

28. 2. 2018 Pavel Žáček poslanec 1:03 Ten člověk je vybrán 

na pět let, má na to 

mandát a musí mít 

velmi závažné 

důvody, které musí 

být […] 

28. 2. 2018 Tomáš 

Rosický 

sportovec, fotbalista 25:07 

25:08 

 

25:09 

(Kluci) Je tam to, že 

si to musí zasloužit, 

musí pro to něco 

udělat a musí pro to 

něco obětovat. 

5. 3. 2018 Martina 

Veverková 

sociální analytička  

 

5:54 

[…] nemají pracovní 

zkušenosti […] o něj 

musí pečovat. 

8. 3. 2018 Mikuláš Bek vysokoškolský 

učitel, rektor MU 

7:49 Já myslím, že musí 

posoudit voliči. 

12. 3. 2018 Ivana 

Svobodová 

redaktorka  

 

13:12 

Vím, že lidem, kteří 

třeba se teď na nás 

dívají […] a nemusí 

tomu věřit.  

16. 3. 2018 Milada 

Rezková 

spisovatelka   

3:48 

3:49 

To jsou věci, které oni 

musí teprve poznávat, 

musí získávat 

zkušenosti. 

19. 3. 2018 Jan Svěrák režisér  

13:50 

 […] že vzdělaní lidé 

musí získat opět 

důvěru […] 

21. 3. 2018 Leo Luzar poslanec 0:21 […] ale ty lži musí 

být v té míře 

přijatelné […] 

24. 3. 2018 Jan Řežáb zakladatel Social 

Bakers 

 

18:18 

[…] pravidla, který 

musí pomoct […] 

29. 3. 2018 Petr Dolínek náměstek pražské 

primátorky 

 

0:55 

 

 

 

1:55 

 

13:00 

[…] respektují všichni 

řidiči, kteří nemusí do 

té oblasti jet.  

 

[…] ale ty ulice se 

opravit musí.  

 

[…] kteří musí ta 

opatření navrhnout. 

3. 4. 2018 Petr Kolář manažer, bývalý 

diplomat 

14:48 

 

14:58 

Rusové si musí udělat 

pořádek doma.  

Oni si tam musí 

udělat pořádek. 

  



 

 

5. 4. 2018 Robert 

Pelikán 

politik  

 

32:57 

Ale pokud mají 

nějaké důvodné 

podezření, tak ho asi 

musí prověřit. 

6. 4. 2018 Martin 

Sadílek 

právník 9:32 […] musí se konat 

další procesní úkony, 

které […] 

10. 4. 2018 Veronika 

Valíková 

učitelka   

4:17 

Ti hodnotitelé vlastně 

ani nemusí vykázat, 

kde ty chyb jsou. 

11. 4. 2018 Přemysl 

Jiruška 

lékař   

9:14 

Některé typy epilepsií 

se ani léčit nemusí.  

17. 4. 2018 Martin Glaser ředitel Národního 

divadla Brno, 

režisér, herec 

 

6:25 

Oni tomu představení 

nemusí být vystaveni. 

19. 4. 2018 Miroslav 

Zámečník 

ekonom, analytik 4:23 

 

 

4:37 

Všichni se musí 

přihlásit. 

Jsou dluhy, které se 

musí uspokojit v plné 

výši. 

20. 4. 2018 Milan Kubek lékař 00:54 […] ale musí být 

splněny základní 

zákonné podmínky. 

 

REDAKTOŘI DVTV  

21. 3. 2016 Martin 

Veselovský 

(rozhovor 

s Janisem 

Sidovským) 

4:17 Lidé v šoubyznysu prostě musejí 

počítat […] 

20. 4. 2016 Daniela 

Drtinová 

(rozhovor 

s Robertem 

Pelikánem) 

0:11 Politici se nemusí řídit […] 

26. 7. 2017 Daniela 

Drtinová 

(rozhovor 

s Olgou 

Sommerovou) 

0:16 

 

0:59 

[…] musejí vystartovat filmové 

režisérky? 

Musí do boje tedy filmové 

dokumentaristky? 

6. 10. 2017 Filip Horký 

(rozhovor se 

Svatavou 

Bardynovou) 

13:21 Musí to být tedy nutně lidé, kteří 

mají tohle vzdělání […] 

  



 

 

28. 11. 2017 Daniela 

Drtinová 

(rozhovor 

s Olgou 

Špátovou) 

 

 

7:28 

[…] že si děti na pěstouny 

zvyknou na ty přechodné a pak 

od nich musejí odejít. 

13. 2. 2018 Daniel 

Drtinová 

(rozhovor Jiří 

Růžičkou) 

19:40 (matky) Někdy i musí. 

26. 2. 2018 Martin 

Veselovský 

(rozhovor 

s Martinem 

Šimečkou) 

 

00:28 

[…] jestli je Slovensko země, kde 

se novináři musí bát. 

5. 3. 2018 Daniela 

Drtinová 

(rozhovor 

s Martina 

Veverková) 

2:16 

 

 

 

5:45 

Jaké okolnosti musejí nastat, aby 

[…] 

 

[…] že mají víc překážek, které 

musejí překonat než třeba mladí 

na západě? 

5. 4. 2018 Daniela 

Drtinová 

(rozhovor 

s Danielem 

Váňou a 

Barborou 

Urbanovou) 

1:30 

 

 

Oni musí sepsat nějakou 

písemnou žádost, ve které […] 

 

10. 4. 2018 Daniela 

Drtinová 

(rozhovor 

s Miroslavem 

Augustinem) 

5:05 Jsou třeba témata, která se 

nemusí dostat přes ČTK. 

14. 4. 2018 Daniela 

Drtinová 

(rozhovor 

s Rastislavem 

Maďarem) 

10:17 Čím musejí disponovat, aby 

tohle vůbec zvládli? 

20. 4. 2018 Martin 

Veselovský 

(rozhovor 

s Milanem 

Kubkem) 

4:39 […] kteří nemusejí mít 

aprobační zkoušky. 

 

  



 

 

NESPISOVNÉ VARIANTY: 

2. 3. 2017 Jiří Hamza prezident 

českého 

biatlonu 

 

2:00 

[…] musí, 

musej se ti lidi 

[…] 

9. 3. 2017 Radan Šprongl vojenský 

novinář 

4:11 Ty lidi musej 

po svejch. 

19. 11. 2017 Martin 

Oberreiter 

vojenský lékař  

5:09 

 

Oni opravdu se 

musej poznat 

[…] 

 

4. 12. 2017 Pavel Drašar chemik  

 

11:01 

Lidi, který by 

používali, 

musej bejt 

voblečený […] 

15. 12. 2017 Michaela 

Šmídová 

spisovatelka 8:27 Musej 

existovat určitý 

podmínky, […] 

18. 12. 2017 Ferdinand 

Leffer 

zahradní 

architekt 

 

 

9:32 

[…] 

s materiálama, 

který musej 

[…] 

20. 1. 2018 Tomáš Poláček novinář, 

cestovatel 

 

11:48 

[…] tak tam 

musej 

vyběhnout […] 

22. 2. 2018 Pavel Fuksa designér a 

ilustrátor 

 

 

 

14:24 

Agentury na 

tuhlectu 

upravenou 

poptávku 

musej reagovat. 

1. 3. 2018 Adres Pieralli italský novinář 7:24 Musej probíhat 

ty různé právní 

řízení o jejich 

status. 

8. 4. 2018 Jaroslav 

Kulhavý 

sportovec, 

cyklista 

 

 

 

25:16 

[…] holky, 

který jsou na 

tom mnohem 

hůř, a ty musej 

bejt jakoby […] 

19. 3. 2018 Jan Svěrák režisér  

11:44 

 

Nemocný 

musej vědět, že 

[…] 



 

 

PŘÍLOHA 2: SEZNAM MLUVČÍCH A JEJICH OSOBNÍ ÚDAJE1 

1. HOSTÉ – spisovná varianta 

 Jméno Narození2 Zaměstnání/zájem Dosažené 

vzdělání 

Místo 

narození3 

Varianta 

1.  Jiří Pehe 1955 politolog VŠ Plzeňský 

kraj 

musí 

2.  Alexandr 

Tomský 

1947 překladatel, 

politolog,  

VŠ Liberecký 

kraj 

musí 

3.  Ondřej 

Kundra 

1980 novinář VŠ neznámé musejí 

4.  Kamila 

Zlatušková 

1981 scenáristka, 

dramaturgyně 

VŠ neznámé musí 

5.  Luboš 

Dobrovský 

1932 novinář, disident, 

politik 

VŠ Středočeský 

kraj 

musí 

6.  Libor 

Grubhoffer 

1957 vědec, pedagog VŠ Pardubický 

kraj 

musí 

7.  Martin 

Kožíšek 

1979 manažer pro 

internetovou 

bezpečnost 

neznámé Praha musí 

8.  Oldřich 

Lomecký 

1957 politik VŠ Praha musí 

(2x) 

9.  Helena 

Klímová 

(2x) 

1937 psychoterapeutka VŠ Praha musí 

(2x) 

10.  Hynek 

Kmoníček 

1962 diplomat 

velvyslanec 

VŠ Pardubický 

kraj 

musí 

11.  Jiří Švarc 1970 lékař, psychiatr VŠ Ústecký 

kraj 

musí 

12.  Jan Korytář 1972 politik, ekolog VŠ Liberecký 

kraj 

musí 

13.  Martin Jahn 1970 ekonom, manažer  VŠ Praha musí 

14.  Jiří Hamza 1969 manažer VŠ neznámé musí, 

musej 

15.  Pavel Jindra 1966 lékař VŠ Plzeňský 

kraj 

musí 

(2x) 

16.  Anna K 

(Luciana 

Krecarová) 

1965 zpěvačka VOŠ Královehrad

ecký kraj 

musí 

17.  Marek 

Wollner 

1967 novinář VŠ Plzeňský 

kraj 

musí 

18.  Jiří Hošek 1976 novinář, moderátor neznámé Praha musí 

                                                 
1 Zjištěné informace pocházejí z internetových zdrojů (webové stránky hostů, wikipedie, profily na facebooku, 

z rozhovorů,…) 

2 Pokud nebyl nalezen přesný věk, je uvedeno desetiletí, ve kterém je narození odhadováno 

3 Pokud nebylo nalezeno místo narození, je uvedeno (pokud je známo) dlouhodobé místo působení, bydlení  



 

 

19.  Libor 

Řehák 

1956 prezident Asociace 

profesionálních 

myslivců ČR 

VŠ Středočeský 

kraj 

musí 

20.  Olga 

Sommerová 

1949 filmová 

dokumentaristka 

VŠ Praha musí 

(2x) 

21.  Tonko 

Mardešič 

1955 lékař VŠ Praha musí 

22.  Otakar 

Černý 

1943 novinář, sportovní 

publicista 

VŠ Středočeský 

kraj 

musí 

23.  Jaroslava 

Hasmanová 

Marhánkov

á 

(1980-

1989) 

socioložka VŠ neznámé musí 

24.  Karel 

Nešpor 

1952 lékař, psychiatr VŠ Karlovarský 

kraj 

musí 

25.  Ivan Gabal 1951 politik VŠ Praha musí 

26.  Petr Horký 1973 dokumentarista VŠ Jihomoravs

ký kraj 

musí 

27.  Ondřej 

Šťastný 

(1980-

1989) 

státní zástupce, 

právník 

VŠ Praha musejí 

28.  Karel 

Veselý 

1976 hudební publicista VŠ Jihomoravs

ký kraj 

musí 

29.  Svatava 

Bardynová 

(1970-

1979) 

psycholožka, 

psychoterapeutka 

VŠ Jihomoravs

ký kraj 

musí 

30.  Jaroslav 

Spurný 

1955 novinář ZŠ Jihomoravs

ký kraj 

musí 

31.  Jiří Dolejš 1961 politik VŠ Praha musí 

(4x) 

32.  Lubomír 

Zaorálek 

1956 politik VŠ Moravskosl

ezský kraj 

musí 

(2x) 

33.  Martin 

Netolický 

1982 politik, právník VŠ Pardubický 

kraj 

musí 

34.  Roman 

Urban 

1982 expert na plánování 

a optimalizaci 

lidských zdrojů 

VŠ Jihomoravs

ký kraj 

musí 

35.  Jan Lebl 1955 lékař VŠ Praha musejí 

36.  Jakub 

Michálek 

(2x) 

1989 politik VŠ Ústecký 

kraj 

musí 

(3x) 

37.  Barbora 

Šafářová 

(1980-

1989) 

studentka  VŠ žije v 

Americe 

musí 

38.  Martin 

Oberreiter 

(1960-

1969 

vojenský lékař VŠ neznámé musí 

(2x), 

musej 

39.  Josef Baxa 1959 právník, soudce VŠ Plzeňský 

kraj 

musí 



 

 

40. C Cyril Stiak (1970-

1979) 

neznámé neznámé žije v 

Indonésii 

musí 

41.  Olga 

Špátová 

1984 dokumentaristka SŠ Praha musí 

42.  Jiří Kolísko (1950-

1959) 

ředitel Kloknerova 

ústavu ČVUT 

VŠ Praha musí 

(3x) 

43.  Daniela 

Zemanová 

1971 soudkyně VŠ Liberecký 

kraj 

musí 

44.  Olga 

Štrejbarová 

1981 novinářka neznámé Vysočina musí 

45.  Petr Hannig 1946 skladatel, 

producent, kandidát 

na prezidenta 

VŠ Ústecký 

kraj 

musejí 

46.  Tomáš 

Zatloukal 

1969 pedagog, školní 

inspektor 

VŠ Zlínský kraj musí 

47.  Martin 

Stropnický 

1956 politik, herec VŠ Praha musí 

48.  Aleš 

Loprais 

1980 automobilový 

závodník 

SŠ Olomoucký 

kraj 

musí 

(2x) 

49.  Michal 

Viewegh 

1962 spisovatel VŠ Praha musí 

50.  Jan Křeček 1974 datový analytik VŠ Praha musí 

51.  Miroslav 

Topolánek 

1956 bývalý politik VŠ Zlínský kraj musí 

52.  Adam 

Vojtěch 

1986 politik, právník VŠ Jihočeský 

kraj 

musí 

(2x) 

53.  Jan Veleba 1947 politik  VŠ Vysočina musí 

54.  Josef Šlerka 1974 datový analytik VŠ Praha musí 

55.  Kamila 

Vaštová 

(1980-

1989) 

chovatelka prasat 

(„prasomilka“) 

VŠ Praha musí 

(2x) 

56.  Petra 

Buzková 

1965 politička, právnička VŠ Praha musí 

57.  Helena 

Rampachov

á 

1972 psycholožka VŠ Jihomoravs

ký kraj 

musí 

58.  Petr Němec 1984 právník VŠ Moravskosl

ezský kraj 

musí 

(4x) 

59.  Jiří Růžička 1948 politik, pedagog VŠ Praha musí 

60.  Jan Outlý 1976 politolog VŠ neznámé musí, 

musejí 

61.  Robert 

Plaga 

1978 politik VŠ Jihomoravs

ký kraj 

musí 

62.  Marek 

Benda 

1968 politik VŠ Praha musí 

(3x) 

63.  Tomáš 

Dombrovsk

ý 

1979 datový analytik VŠ Praha musí 



 

 

64.  Pavel Žáček 1969 historik, politik VŠ Praha musí 

(2x) 

65.  Tomáš 

Rosický 

1980 sportovec SŠ Praha musí 

(3x) 

66.  Martina 

Veverková 

(1980-

1989) 

sociální analytička VŠ Praha musí 

67.  Mikuláš 

Bek 

1964 pedagog, rektor 

MU 

VŠ Olomoucký 

kraj 

musí 

68.  Ivana 

Svobodová 

(1970-

1979) 

novinářka neznámé Jihomoravs

ký kraj 

musí 

69.  Milada 

Rezková 

1979 spisovatelka neznámé Středočeský 

kraj 

musí 

(2x) 

70.  Jan Svěrák 1965 režisér VŠ Ústecký 

kraj 

musí, 

musej 

71.  Leo Luzar 1964 politik, technik VŠ Moravskosl

ezský kraj 

musí 

72.  Jan Řežáb 1987 podnikatel ZŠ Plzeňský 

kraj 

musí 

73.  Petr 

Dolínek 

1981 politik  SŠ Jihomoravs

ký kraj 

musí 

(3x) 

74.  Petr Kolář 1962 manažer, bývalý 

diplomat  

VŠ Jihočeský 

kraj 

musí 

(2x) 

75.  Robert 

Pelikán 

1979 právník, politik VŠ Praha musí 

76.  Martin 

Sadílek 

1968 právník VŠ Praha musí 

77.  Veronika 

Valíková 

1966 pedagožka VŠ Praha musí 

78.  Přemysl 

Jiruška 

1976 lékař VŠ Praha musí 

79.  Martin 

Glaser 

1974 ředitel Národního 

divadla Brno, 

režisér, herec 

VŠ Karlovarský 

kraj 

musí 

80.  Miroslav 

Zámečník 

1962 ekonom, analytik VŠ Praha musí 

(2x) 

81.  Milan 

Kubek 

1968 lékař  VŠ Praha musí 

 

  



 

 

2. MODERÁTOŘI – spisovné varianty 

 

 Jméno Narození Zaměstnání/zájem Dosažené 

vzdělání 

Místo 

narození 

Varianta 

1.  Daniela 

Drtinová 

1970 redaktorka, 

moderátorka 

VŠ Olomoucký 

kraj 

musí 

(4x), 

musejí 

(6x) 

2.  Martin 

Veselovský 

1972 redaktor, 

moderátor 

SŠ Královehrade

cký kraj 

musí, 

musejí 

(2x) 

3.  Filip Horký 1991 novinář, moderátor SŠ Praha musí 

 

3. HOSTÉ - nespisovná varianta 

 

 Jméno Narození Zaměstnání Dosažené 

vzdělání 

Původ Varianta 

1.  Jiří Hamza 1969 manažer VŠ neznámé musí, 

musej 

2.  Radan 

Šprongl 

1972 novinář neznámé neznámé musej 

3.  Martin 

Oberreiter 

(1960-

1969) 

vojenský lékař VŠ neznámé musí, 

musej 

4.  Pavel 

Drašar 

(1950-

1959) 

chemik  VŠ neznámé musej 

5.  Michaela 

Šmídová 

(1980-

1989) 

spisovatelka neznámé neznámé musej 

6.  Ferdinand 

Leffer 

1978 zahradní architekt VŠ neznámé musej 

7.  Tomáš 

Poláček 

1977 novinář, 

cestovatel 

VŠ Olomoucký 

kraj 

musej 

8.  Pavel Fuksa (1980-

1989) 

designér a 

ilustrátor 

ZŠ/SŠ neznámé musej 

9.  Adres 

Pieralli4 

1977 italský novinář VŠ Florencie musej 

10.  Jan Svěrák 1965 režisér VŠ Ústecký kraj musí, 

musej 

11.  Jaroslav 

Kulhavý 

1985 sportovec, 

cyklista 

SŠ Pardubický 

kraj 

musej 

  

                                                 
4 cizinec, smíšený původ, mluví velice dobře česky 



 

 

PŘÍLOHA 3: Výskyt variant (oni) musí/musejí na serveru iDNES.cz – 

datum zprávy, titulek, citace, autor článku 

25. 9. 2017 

Výměna eskalátorů na devět měsíců uzavřela vstup do metra na Andělu 

- „Pražané se od pondělí musejí obejít bez možnosti…“ 

- „Cestující, kteří byli zvyklí na Andělu přestupovat na a z tramvajových linek směrem na 

Barrandov, se buď musejí kousek projít ulicemi …“ 

- Luboš Kratochvíl (klu), Vítězslav Bureš (bur) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 

28. 11. 2017. Dostupné z: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/zavreny-vestibul-metro-b-

andel-praha-informatori-primy-prenos-stream.A170922_162438_praha-zpravy_klu) 

26. 9. 2017 

Přelomové nařízení v Saúdské Arábii, ženy budou smět příští rok řídit auto 

- „Mnohé rodiny musejí kvůli nákupům nebo dopravě žen do práce najímat řidiče, což je 

stojí nemalé peníze.“ 

- ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/saudska-arabie-zeny-budou-moci-ridit-

auto.A170926_220915_zahranicni_dtt) 

26. 9. 2017 

Merkelová musí spojit nespojitelné. Německo čeká dlouhá cesta ke koalici 

- „Plnohodnotná jednání by následně měla uzavřít koaliční smlouva, kterou musí schválit 

všechny strany.“ 

- Oldřich Mánert (ert) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-volby-koalice-sestaveni-jednani-

merkelova-cdu-fdp-zeleni-jamajka.A170926_132701_zahranicni_ert) 

  

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/zavreny-vestibul-metro-b-andel-praha-informatori-primy-prenos-stream.A170922_162438_praha-zpravy_klu
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/zavreny-vestibul-metro-b-andel-praha-informatori-primy-prenos-stream.A170922_162438_praha-zpravy_klu
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/saudska-arabie-zeny-budou-moci-ridit-auto.A170926_220915_zahranicni_dtt
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/saudska-arabie-zeny-budou-moci-ridit-auto.A170926_220915_zahranicni_dtt
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-volby-koalice-sestaveni-jednani-merkelova-cdu-fdp-zeleni-jamajka.A170926_132701_zahranicni_ert
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-volby-koalice-sestaveni-jednani-merkelova-cdu-fdp-zeleni-jamajka.A170926_132701_zahranicni_ert


 

 

27. 9. 2017 

V Británii roste touha po novém referendu. Posvětilo by podmínky brexitu 

- „Ta je pro EU jednou ze tří základních věcí, které musí být vyřešeny před posunem 

rozhovorů do další fáze, tedy k budoucnosti.“ 

- Oldřich Mánert (ert) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/brexit-druhe-referendum-pruzkum-

britanie.A170927_104609_zahranicni_ert) 

27. 9. 2017 

Evropská komise chce tvrdší návratovou politiku a legální cesty do EU 

- „Opakované teroristické útoky v Evropě podle něj ukázaly, že státy EU musejí mít potřebu 

kontroly zavést právě i kvůli vážným bezpečnostním hrozbám.“ 

- iDNES, ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ek-schengensky-prostor-

migrace.A170927_130103_zahranicni_ert) 

27. 9. 2017 

Škrcení není nutně pokusem o vraždu, řekl soud a zrušil desetiletý trest 

- „Soudy musí znovu zvážit právní kvalifikaci činu.“ 

- Stanislav Kamenský (stk), ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/soud-pokus-o-vrazdu-martin-smekal-

ustavni-soud-zrusil-rozsudek.A170927_114629_olomouc-zpravy_stk) 

28. 9. 2017 

Čína uzavře většinu severokorejských firem v zemi. Hraje podle sankcí OSN 

- „Čínské ministerstvo obchodu ve čtvrtek uvedlo, že zmíněné firmy musejí být uzavřeny 

během 120 dnů od dne, kdy RB OSN rezoluci přijala.“ 

- iDNES, ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-firmy-kldr-

uzavreni.A170928_125928_zahranicni_ert) 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/brexit-druhe-referendum-pruzkum-britanie.A170927_104609_zahranicni_ert
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/brexit-druhe-referendum-pruzkum-britanie.A170927_104609_zahranicni_ert
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ek-schengensky-prostor-migrace.A170927_130103_zahranicni_ert
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ek-schengensky-prostor-migrace.A170927_130103_zahranicni_ert
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/soud-pokus-o-vrazdu-martin-smekal-ustavni-soud-zrusil-rozsudek.A170927_114629_olomouc-zpravy_stk
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/soud-pokus-o-vrazdu-martin-smekal-ustavni-soud-zrusil-rozsudek.A170927_114629_olomouc-zpravy_stk
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-firmy-kldr-uzavreni.A170928_125928_zahranicni_ert
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-firmy-kldr-uzavreni.A170928_125928_zahranicni_ert


 

 

29. 17. 2017 

Američané kvůli záhadným akustickým útokům stahují diplomaty z Kuby 

- „Na americkém zastoupení v Havaně zůstanou pouze nezbytní zaměstnanci, všichni ostatní 

musejí i s rodinami odjet.“ 

- ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-kuba-akusticke-utoky-

sluch.A170929_161100_zahranicni_aha) 

29. 9. 2017 

Slováci vozí nechtěné psy na Moravu, zbavují se štěňat kvůli novému zákonu 

- „Navíc musí být psi povinně očipovaní.“ 

- Veronika Horáková (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/odhozeni-psi-hranice-slovensko-slovaci-

pes.A170929_132947_brno-zpravy_vh) 

29. 9. 2017 

Strážníka nechtěl nikdo dělat, tak v obci hlídkuje bezpečnostní agentura 

- „Velitelé je proto musejí aktivně vyhledávat.“ 

- Petr Kozohorský (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/karlovarsky-kraj-sokolov-bukovany-straznici-

cerni-serifove-bezpecnostni-agentura.A170929_354628_vary-zpravy_prz) 

29. 9. 2017 

Je to vydírání, tvrdí řidič Uberu. Může dojít k násilí, připouští taxikář 

- „I řidiči Liftaga přeci jen trochu vadí, že lidé, co jezdí pro Uber, nemusí splňovat stejné 

podmínky jako on.“ 

- „Řidiči podle něj musí podepisovat jednostranně výhodné smlouvy, které dispečinkům 

zajistí pravidelný paušál, ale řidičům naopak negarantují ani jednu zakázku.“ 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-kuba-akusticke-utoky-sluch.A170929_161100_zahranicni_aha
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-kuba-akusticke-utoky-sluch.A170929_161100_zahranicni_aha
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/odhozeni-psi-hranice-slovensko-slovaci-pes.A170929_132947_brno-zpravy_vh
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/odhozeni-psi-hranice-slovensko-slovaci-pes.A170929_132947_brno-zpravy_vh
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/karlovarsky-kraj-sokolov-bukovany-straznici-cerni-serifove-bezpecnostni-agentura.A170929_354628_vary-zpravy_prz
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/karlovarsky-kraj-sokolov-bukovany-straznici-cerni-serifove-bezpecnostni-agentura.A170929_354628_vary-zpravy_prz


 

 

- Jakub Heller (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/test-uber-taxi-letiste-hrozby-nasili-

penize.A170927_121600_domaci_hell) 

1. 10. 2017  

Připravujeme i variantu brexitu bez dohod s EU, připustila Mayová 

- „Z voleb si prý vzala ponaučení, že konzervativci musí „naslouchat voličům“, zejména 

mladým lidem a těm, kteří „sotva vyjdou“.“ 

- iDNES, ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/theresa-mayova-sjezd-konzervativci-brexit-

smlouvy.A171001_124618_zahranicni_ert) 

2. 10. 2017 

Křivých obvinění ze zneužívání dětí přibývá. Trpí tím rodiče i děti 

- „Sociální pracovníci jsou podle ní schopni rozpoznat, že jde pouze o výmysl a účinnou 

zbraň rodiče ve sporu o dítě, ale stejně jako policisté, nemohou riskovat a k obvinění musí 

přistupovat, jako kdyby bylo pravdivé.“ 

- „Kromě křivých nařčení v Čechách totiž bohužel dochází i ke skutečnému sexuálnímu 

zneužívání dětí a soudy i policie musí z logiky věci dočasně odsunout do pozadí práva 

jednoho z rodičů, aby neriskovali ohrožení dítěte.“ 

- Jakub Heller (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pribyva-krive-obvineni-ze-sexualni-zneuzivani-

konference-ospod.A170930_105156_domaci_hell) 

6. 10. 2017 

V pražské zoo se narodila mláďata malajského tygra. Nemusí ale přežít 

- Šárka Turčeková (stu) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-praha-7-troja-zoologicka-zoo-zvirata-

tygri.A171006_102740_praha-zpravy_turc) 

  

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/test-uber-taxi-letiste-hrozby-nasili-penize.A170927_121600_domaci_hell
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https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/theresa-mayova-sjezd-konzervativci-brexit-smlouvy.A171001_124618_zahranicni_ert
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/theresa-mayova-sjezd-konzervativci-brexit-smlouvy.A171001_124618_zahranicni_ert
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pribyva-krive-obvineni-ze-sexualni-zneuzivani-konference-ospod.A170930_105156_domaci_hell
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https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-praha-7-troja-zoologicka-zoo-zvirata-tygri.A171006_102740_praha-zpravy_turc


 

 

8. 10. 2017 

Duterteho drogová válka Filipíny neléčí, zemí se dál šíří vlna HIV 

- „Sociální pracovníci, kteří s uživateli drog pracují a dodávají jim čisté jehly, se musejí 

potýkat s obtěžováním ze strany policistů, občas jsou i zatýkáni.“ 

- Petr Matulík (pma) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/filipiny-prezident-duterte-drogy-boj-sireni-

nemoci.A171007_150706_zahranicni_pmk) 

8. 10. 2017 

Přeplněné školky se bojí přílivu batolat. Musí řešit pleny i rekonstrukce 

- „Školky mají obavy, jak zvládnou provoz od roku 2020, odkdy budou muset přijímat i 

všechny dvouleté děti, jejichž rodiče o to požádají. Upozorňují, že kvůli tak malým dětem 

musí dovybavit koupelnu či starat se o plenky.“ 

- Michaela Bůnová (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/materske-skolky-novela-dvoulete-deti-ministerstvo-

skolstvi-hygienicke-normy.A170927_113900_domaci_nub) 

9. 10. 2017 

Nový plán ministerstva dopravy: konec povinných taxametrů 

- „I proto taxikáři považují za neférové, že řidiči Uberu nic z toho splňovat nemusejí.“ 

- „Tvrdí, že zatímco oni musí splnit přísné podmínky, řidičem Uberu se může stát kdokoliv, 

kdo má mobil a automobil.“ 

- „… vozidla taxislužby musí mít sjednané speciální pojištění, jehož cena je většinou 

několikanásobně vyšší.“ 

- Václav Janouš (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/taxi-uber-taxametry-aplikace-ministerstvo-dopravy-

zakon.A171009_202605_domaci_ksu) 

  

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/filipiny-prezident-duterte-drogy-boj-sireni-nemoci.A171007_150706_zahranicni_pmk
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/filipiny-prezident-duterte-drogy-boj-sireni-nemoci.A171007_150706_zahranicni_pmk
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/materske-skolky-novela-dvoulete-deti-ministerstvo-skolstvi-hygienicke-normy.A170927_113900_domaci_nub
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/materske-skolky-novela-dvoulete-deti-ministerstvo-skolstvi-hygienicke-normy.A170927_113900_domaci_nub
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/taxi-uber-taxametry-aplikace-ministerstvo-dopravy-zakon.A171009_202605_domaci_ksu
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/taxi-uber-taxametry-aplikace-ministerstvo-dopravy-zakon.A171009_202605_domaci_ksu


 

 

9. 10. 2017 

Krádež bitcoinů za 16 milionů soud potrestal devíti lety 

- „Pro vstup do darknetu, tajného internetového společenství, musejí mít ale lidé speciální 

klíč.“ 

- ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/bitcoiny-kradez-brno-16-

milionu.A171009_181118_brno-zpravy_zuf) 

9. 10. 2017 

Zelení se čertí kvůli stropu pro migranty, Merkelovou čekají další ústupky 

- „Šéfka spolkové vlády však i v pondělí zdůraznila, že lidé musí mít možnost požádat o 

azyl.“ 

- iDNES, ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/zeleni-merkelova-migranti-

stop.A171009_113643_zahranicni_ert) 

9. 10. 2017 

Kimova sestra je zdatnou propagandistkou, z bratra dělá milého vůdce 

- „Nedávná historie však ukázala, že rodinné vazby na vůdce KLDR nemusí být jistotou pro 

kariérní růst.“ 

- Oldřich Mánert (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/profil-kldr-kim-jo-

cong.A171009_105125_zahranicni_ert) 

9. 10. 2017 

Iniciativa HateFree zatím pokračuje, řešila i hoax o máslu pro Romy 

- „Iniciativa například v pátek na svém webu vyvrátila fámu o tom, že Romové nemusejí 

platit za máslo, která se několik týdnů šířila po Facebooku.“ 

- Alena Beníšková (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/iniciativa-hatefree-aktivity-lukas-houdek-hoax-

maslo-romove.A171007_115351_domaci_ale) 
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10. 10. 2017 

Tisíce lékařů navlékly černé pásky. Sdružení vyzvalo k zavření ordinací 

- „Praktickým lékařům, zubařům a ambulantním specialistům vadí to, že ... Od ledna 2018 

musí povinně posílat recepty elektronicky, od března i evidovat tržby.“ 

- „Většina lékařů ... Musí ale počítač s internetem v ordinaci už používat ... Lékaři si musí 

navíc registrovat do systému a zařídit si elektronický podpis.“ 

- ČTK, Alena Beníšková (ale) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/lekari-protest-prakticky-ordinace-cerna-

paska-pohreb.A171010_093411_domaci_ane) 

10. 10. 2017 

Slušnost stranou. Taxikáři chystají „nejrazantnější“ protest 

- „Drožkáři se v poslední době začali výrazněji vymezovat proti řidičům Uberu, kteří sice 

také přepravují pasažéry, ale na rozdíl od taxikářů nemusí dodržovat stejná pravidla.“ 

- iDNES, (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/praha-taxi-uber-protest-

magistrat.A171010_141659_domaci_jkk) 

10. 10. 2017 

Rakouskem zmítá politická válka. Mladík Kurz spřádá pakt s odpůrci běženců 

- „Pro získání mandátu musí politické strany překonat čtyřprocentní klauzuli na celostátní 

úrovni.“ 

- Oldřich Mánert, ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rakousko-parlamentni-volby-kurz-socialni-

demokracie-svobodna-strana.A171010_110259_zahranicni_ert) 
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11. 10. 2017 

Na vysvědčení přibude ukazatel úrovně vzdělání. Může pomoct v zahraničí 

- „Úroveň EQF budou školy vyplňovat nahoru na přední stranu nových formulářů, které 

musí povinně používat od letošního 1. října.“ 

- Michaela Bůnová (bun) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné 

z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf-uroven-

vysvedceni-skoly-qr-kod.A171011_133511_domaci_nub) 

12. 10. 2017 

Jak se chovat, když vás staví civilní auto? Spolupracujte, vyzývá policie 

- „Policisté v civilu nemusejí vždy vzbuzovat v kontrolovaném důvěru.“ 

- Petr Kozohorský, Petr Ježek (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/policiste-v-civilu-civilni-auto-

probliknuti-ridic-z-karlovarska.A171012_143907_vary-zpravy_ba) 

12. 10. 2017 

Stražisko chce jako první v kraji sebrat lidem z ubytovny nárok na dávky 

- „Podle policejních statistik musí strážci zákona v ubytovně zasahovat u desítek případů 

ročně.“ 

- Michal Šverdík (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/strazisko-ubytovna-stiznosti-davky-doplatek-na-

bydleni.A171010_357052_olomouc-zpravy_stk) 

13. 10. 2017 

V Antarktidě uhynuly tisíce mláďat tučňáků kroužkových, přežila jen dvě 

- „Dospělí ptáci teď musejí překonávat větší vzdálenost při shánění potravy pro mladé.“ 

- iDNES, ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/tucnaci-antartktida-

uhynuti.A171013_104431_zahranicni_ert) 
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13. 10. 2017 

Teličkovi vadil nejasný postoj ANO k Zemanovi i evropská politika hnutí 

- „Považuje za absurdní, že absolventi Harvardu, Oxfordu či Cambridge musí mnohdy 

měsíce čekat.“ 

- iDNES (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pavel-telicka-odchod-hnuti-ano-

duvody.A171013_092840_domaci_pas) 

14. 10. 2017 

Nejsem povýšený, tvrdí Macron. Prezidenta podle něj lidé nemusí milovat 

- ČTK, iDNES (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z:  

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/macron-nejsem-povyseny-media-

francie.A171014_154434_zahranicni_kha) 

15. 10. 2017 

Rakousko zvolilo nový parlament. Kurze obletovaly stovky novinářů 

- „Pro získání mandátu musí politické strany překonat čtyři procenta na celostátní úrovni 

...“ 

- Oldřich Mánert (art), ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné 

z: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/parlamentni-volby-

rakousko.A171013_142845_zahranicni_ert) 

16. 10. 2017 

Vikingové se pohřbívali v rubáších s Alláhem, tvrdí archeologové 

- „...věci východního původu, které byly nalezeny ve vikinských lodích-hrobech, musejí 

být buďto kořistí získanou při drancování ...“ 

- Kateřina Havlická (kh) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/vikingove-islam-

allah.A171012_131942_zahranicni_kha) 
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17. 10. 2017 

V Karviné uzavřeli blok domů v ghettu mřížemi, lidé chtějí být v bezpečí 

- „... ostatní se musí hlásit na virtuální vrátnici.“ 

- Petr Wojnar (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/karvina-plot-mrize-zelene-bydleni-projekt-residomo-

vyloucena-lokalita.A171014_358076_ostrava-zpravy_woj) 

17. 10. 2017 

Realista Hynek získal podporu 22 poslanců pro prezidentskou kandidaturu 

- „Je pravděpodobné, že politickou podporu do 7. listopadu, kdy se musí uchazeči s 

kandidaturou přihlásit ministerstvu vnitra ...“ 

- ČTK, Filip Klicnar (fka) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné 

z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/realiste-robejsek-hynek-prezident-cr-

poslanci.A171017_101441_domaci_fka) 

19. 10. 2017 

Studentka podlehla meningitidě, školu hygienici hlídat nemusejí 

- Petra Procházková (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/studentka-gymnazium-roznov-pod-radhoste-meningitida-

smrt-zanet-mozkovych-blan.A171019_358882_zlin-zpravy_ras) 

1. 11. 2017 

Babiš má jasno o sedmi křeslech ve vládě. Tři hejtmani za ANO si musí vybrat 

- „Hejtmani, kteří byli zvoleni do Poslanecké sněmovny za ANO, si podle rozhodnutí 

celostátního výboru hnutí Andreje Babiše musí vybrat.“ 

- Josef Kopecký (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ano-hejtmani-babis-mensinova-

vlada.A171101_101623_domaci_kop) 
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8. 11. 2017 

Chovatelé musejí v oblasti zasažené morem porazit domácí prasata 

- „Obehnané ohradníky musejí chovatelé do 1. prosince porazit.“ 

- „Chovatelé v celém okrese Zlín nově musejí veterinářům hlásit veškeré úhyny domácích 

prasat.“ 

- „Více než čtyřicet obcí na Zlínsku uvedených v nařízení dále musí do 13. listopadu provést 

soupis všech hospodářství s chovem prasat a ten musejí obce do 15. listopadu předat krajské 

veterinární správě.“ 

- ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/africky-mor-prasat-veterinarni-sprava-narizeni-opatreni-

domaci-prasata.A171108_173126_zlin-zpravy_pp 

12. 11. 2017 

Školy kvůli matematice nafukují rozvrh a škrtají odborné předměty 

- „Všichni budoucí maturanti ze středních odborných škol musí mít ...“ 

- „Ředitelé středních odborných škol musí přijít s kompromisem.“ 

- Eva Zahradnická, Radka Hrdinová (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/odborne-skoly-maturita-matematika-

predmety.A171110_112237_domaci_mok) 

12. 11. 2017 

Odpad ze sóji a hromady rýže. Chudé Severokorejce živí pouliční jídlo 

- „Existují i legální trhy, kde musí provozovatelé stánků odvádět daň státu.“ 

- Oldřich Mánert (ert) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/severni-korea-kldr-jidlo-poulicni-trhy-soja-ryze-

kukurice-hladomor.A171107_141056_zahranicni_ert) 

  

https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/africky-mor-prasat-veterinarni-sprava-narizeni-opatreni-domaci-prasata.A171108_173126_zlin-zpravy_pp
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/africky-mor-prasat-veterinarni-sprava-narizeni-opatreni-domaci-prasata.A171108_173126_zlin-zpravy_pp
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=151657/145141_0_
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/odborne-skoly-maturita-matematika-predmety.A171110_112237_domaci_mok
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/odborne-skoly-maturita-matematika-predmety.A171110_112237_domaci_mok
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/severni-korea-kldr-jidlo-poulicni-trhy-soja-ryze-kukurice-hladomor.A171107_141056_zahranicni_ert
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/severni-korea-kldr-jidlo-poulicni-trhy-soja-ryze-kukurice-hladomor.A171107_141056_zahranicni_ert


 

 

13. 11. 2017 

Počítače do boje. NATO zařazuje kyberprostor do misí a operací 

- „... konstatoval šéf NATO Jens Stoltenberg s tím, že spojenci musí být v kyberprostoru 

vojensky stejně efektivní jako na moři.“ 

- Lubomír Světnička (inc) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné 

z: https://www.idnes.cz/zpravy/nato/nato-kyber-cyber-obrana-uder-stoltenberg-hacker-

islamsky.A171113_192450_zpr_nato_inc) 

14. 11. 2017 

Únik plynu z poškozeného potrubí vyhnal v Plzni desítky lidí z domovů 

- „Lidé si totiž sami plynová zařízení zprovoznit nemohou, to musejí udělat technici nebo 

odborné firmy.“ 

- Petr Ježek (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/plyn-potrubi-nehoda-cerveny-hradek-evakuace-hasici-

innogy-policie.A171114_084809_plzen-zpravy_jzk) 

14. 11. 2017 

Imigrační magie po brexitu. Cizinci z EU marně čekají na jasná pravidla 

- „Cizinci z EU ... Mezi tím musí zažádat o dočasné povolení k pobytu.“ 

- „Kruliš však uvádí, že občané EU se nemusí bát.“ 

- Oldřich Mánert (ert) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/brexit-imigrace-migrace-vyjednavani-

eu.A171113_151726_zahranicni_ert) 

15. 11. 2017 

Právníci přechytračili soud. Vyhýbali se mu až do promlčení činu 

- „... se Hnilicovi žádného postihu obávat nemusejí.“ 

- Lukáš Valášek (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/cerna-kronika/advokati-hnilicovi-promlceni-

soud.A171115_100830_krimi_jkk) 
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19. 11. 2017 

Jedna herečka, sedm rolí. Jak Noomi Rapace točila 7 životů 

- „Hrdinky kromě převleků musí v tísni zvládat též akční scény.“ 

- Mirka Spáčilová (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/7-zivotu.A171116_144018_filmvideo_ts) 

19. 11. 2017 

VIDEO: I podruhé musí animovaní Úžasňákovi zachránit celý svět 

- Mirka Spáčilová (spa) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/trailer-uzasnakovi-

2.A171119_131552_filmvideo_spm) 

22. 11. 2017 

Člen ANO prodal přes tchyni pozemek Pardubicím, milion se vrátil pětkrát 

- „V krátké době třetí velký skandál musí řešit politici z pardubického magistrátu.“ 

- Milan Zlinský, Jaroslav Hubený (jah) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 

2017. Dostupné z: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/sluzby-mesta-pardubice-karel-

hron-hnuti-ano-predrazene-pozemky-tchyne-prodej.A171122_114246_pardubice-

zpravy_jah) 

22. 11. 2017 

AfD navrhuje vracet Syřany do vlasti, v parlamentu to vyvolalo pozdvižení 

- „Příslušníci opozice v Sýrii musí nadále počítat s mučením a vraždami.“ 

- ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-syrie-alternativa-afd-vraceni-uprchliku-

islamsky-stat.A171122_204545_zahranicni_fka) 

  

https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/7-zivotu.A171116_144018_filmvideo_ts
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/trailer-uzasnakovi-2.A171119_131552_filmvideo_spm
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/trailer-uzasnakovi-2.A171119_131552_filmvideo_spm
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/sluzby-mesta-pardubice-karel-hron-hnuti-ano-predrazene-pozemky-tchyne-prodej.A171122_114246_pardubice-zpravy_jah
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/sluzby-mesta-pardubice-karel-hron-hnuti-ano-predrazene-pozemky-tchyne-prodej.A171122_114246_pardubice-zpravy_jah
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/sluzby-mesta-pardubice-karel-hron-hnuti-ano-predrazene-pozemky-tchyne-prodej.A171122_114246_pardubice-zpravy_jah
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-syrie-alternativa-afd-vraceni-uprchliku-islamsky-stat.A171122_204545_zahranicni_fka
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-syrie-alternativa-afd-vraceni-uprchliku-islamsky-stat.A171122_204545_zahranicni_fka


 

 

22. 11. 2017 

Z Motola na letiště a z Letňan do Čakovic. Praha zkoumá prodloužení metra 

- „... kde cestující musí přestoupit často do přeplněného autobusu.“ 

- Roman Šafhauser (rsr) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/metrem-na-leteiste-havla.A171122_165244_praha-

zpravy_rsr) 

22. 11. 2017 

V severokorejské armádě ženy přestávají menstruovat, říká dezertérka 

- „Ženy navíc musejí každodenně vařit a uklízet.“- „... výpovědi dezertérů musí být 

posuzovány s obezřetností.“ 

- Linda Veselá (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/armada-severni-korea-lidska-prava-zeny-

menstruace-znasilneni.A171121_162142_zahranicni_linv) 

23. 11. 2017 

Pokuta za předvolební kampaň míří na hnutí ANO i autory Žlutého barona 

- „Oba subjekty musejí zaplatit i tisíc korun náklady řízení.“ 

- ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/andrej-babis-hnuti-ano-pokuta-volby-kampan-kniha-

urad-pro-dohled-nad-hospodarenim-politickych-stran.A171123_115310_domaci_ane) 

23. 11. 2017 

Stát uzavřel smlouvu na odkup vepřína v Letech, sanace vyjde na 120 milionů 

- „Po podpisu smlouvy musejí dát souhlas s prodejem areálu státu ještě akcionáři ...“ 

- ČTK, Kristýna Moučková (kmo) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/veprin-lety-smlouva-podpis-

stat.A171123_114930_domaci_jj) 

  

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/metrem-na-leteiste-havla.A171122_165244_praha-zpravy_rsr
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/metrem-na-leteiste-havla.A171122_165244_praha-zpravy_rsr
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/armada-severni-korea-lidska-prava-zeny-menstruace-znasilneni.A171121_162142_zahranicni_linv
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/armada-severni-korea-lidska-prava-zeny-menstruace-znasilneni.A171121_162142_zahranicni_linv
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/andrej-babis-hnuti-ano-pokuta-volby-kampan-kniha-urad-pro-dohled-nad-hospodarenim-politickych-stran.A171123_115310_domaci_ane
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/andrej-babis-hnuti-ano-pokuta-volby-kampan-kniha-urad-pro-dohled-nad-hospodarenim-politickych-stran.A171123_115310_domaci_ane
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/veprin-lety-smlouva-podpis-stat.A171123_114930_domaci_jj
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/veprin-lety-smlouva-podpis-stat.A171123_114930_domaci_jj


 

 

23. 11. 2017 

Za znásilnění může nejčastěji někdo známý, roste počet mladých násilníků 

- „Ženy před soudem musí prokazovat, že se intenzivně bránily, jsou jim kladeny nepřípustné 

otázky a musejí absolvovat několikahodinové výslechy.“ 

- Alena Beníšková (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/znasilneni-analyza-mladistvi-deti-obet-a-pachatel-

znaji-se.A171122_170607_domaci_ale) 

23. 11. 2017 

Rohingové se smějí vrátit do Barmy. Mělo by to ukončit vlnu represí 

- „Podle Reuters hovořil o formulářích s osobními údaji, jež musejí Rohingové před 

repatriací vyplnit.“ 

- ČTK (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rohingove-barma-banglades-repatriace-

muslimove-islam-buddhismus.A171123_101449_zahranicni_elka) 

23. 11. 2017 

Z ulic mizí květinová výzdoba, lidé ji kradou z veřejných květináčů 

- „Zahradníci často musí za sezonu nádoby několikrát doplňovat.“ 

- „Třeba na sídlišti Skřivánek zkrášlovali okolí členové uskupení Zažít Skřivánek jinak. 

Nákup nových kytek ale musí financovat ze svého.“ 

- Mirka Salavová (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/kvetinova-vyzdoba-mesta-kradeze-ustecky-

kraj.A171122_365928_usti-zpravy_vac2) 
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23. 11. 2017 

GLOSA: Sliby ANO o čistší politice znějí po pardubických kauzách jako vtip 

- „Babišovi lidé nyní musejí říkat ...“ 

- David Půlpán (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/glosa-hnuti-ano-cistsi-politika-kauza-sluzby-mesta-

pardubic-pozemky.A171123_366076_pardubice-zpravy_skn) 

24. 11. 2017 

Aplikace by mohly nahradit taxametry. Taxikáři proti tomu protestovali 

- „Stejně tak se ale zákon zřejmě razantně nezmění, pokud jde o povinnosti, které musí 

taxikáři splňovat.“ 

- „Tyto povinnosti by museli splňovat i řidiči Uberu, což musí ostatně již dnes.“ 

- Jakub Heller (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/primy-prenos-demonstrace-

taxikari.A171124_092226_domaci_jj) 

25. 11. 2017 

Piráti hledají lidi do správní rady VZP. Zájemci musí znát jejich program 

- iDNES (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pirati-dozorci-rada-spravni-rada-vseobecna-

zdravotni-pojistovna-vyberove-rizeni-nominanti-jaku.A171125_105958_domaci_fer) 

25. 11. 2017 

Venezuelským prodejcům zubní pasty hrozí až pět let vězení za předražování 

- „Prodejci ve Venezuele musejí počítat s novým zákonem o sjednaných cenách.“ 

- ČTK, iDNES (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/venezuela-zubni-pasta-prodejci-prezident-nicolas-

maduro.A171125_080209_zahranicni_fer) 
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26. 11. 2017 

Z britských nemocnic prchají zahraniční lékaři i sestry, bojí se brexitu 

- „Lidé musejí často čekat na ošetření mnoho hodin.“ 

- Oldřich Mánert (ert) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/velka-britanie-zdravotnictvi-odliv-lekari-

zdravotni-sestry-brexit.A171123_132427_zahranicni_ert) 

26. 11. 2017 

Policie znovu žádá o vydání Bohuslava Svobody kvůli kauze Opencard 

- „Vondráček upozornil, že v případě Babiše musí poslanci zvážit zájmy země, protože půjde 

o premiéra.“ 

- ČTK, Václav Ferebauer (fer) (iDNES. cz. ©2008-2019. online. cit. 28. 11. 2017. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/bohuslav-svoboda-ods-mandatovy-a-

imunitni-vybor-policie-zadost-o-vydani.A171126_124939_domaci_fer 
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