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Dnes v návaznosti na použití regionálních článků v celorepublikovém vydání. Pokusím se
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1. Úvod
Pro získávání materiálu pro analýzu podílu článků s regionální tématikou Ostravska na
celorepublikovém

vydání MF DNES (MFD), jsem vedle sběru článků (ty jsem

porovnával kombinací popisné metody a kvantitativního přístupu) provedl rozhovory
s novináři, kteří v polovině devadesátých let dvacátého století vytvořili systém krajských
příloh MFD. Při těchto rozhovorech byla zmíněna i dosud problematická privatizace
deníku po pádu komunismu v roce 1989, a proto jsem se na toto téma zaměřil i v jedné z
kapitol této práce.
Velký důraz kladu na moravskoslezskou přílohu MFD. Vznik krajské redakce v první
polovině dvacátého století a její znovuzaložení v roce 1995 lze považovat za jeden
z důležitých momentů vývoje české novodobé žurnalistiky. Žádný jiný český deník
nemá takto propracovaný systém spolupráce ústřední redakce se svými pobočkami
v krajích. Navíc - krajské redakce vytvářejí vlastní deník značně nezávislý na celostátní
podobě deníku. Z tohoto důvodu jsem se musel odchýlit od zadání teze, kde jsem se
rozhodl sledovat tři deníky vycházející v Moravskoslezském kraji.
Nahlédnutí do každodenní práce ostravských redaktorů a jejich spoluúčast na vzniku
vydání MFD pro celou republiku je velmi specifickým jevem.
K zachycení této skutečnosti je třeba zmínit další faktory a specifika moravskoslezského
regionu, které v mé práci čtenář také najde.

1.1 Regionální tisk
Noviny vydávané v jednotlivých regionech republiky patří k nejstarším v historii české
žurnalistiky. První tituly se objevují v polovině 19. století. Důležitým důvodem jejich
rozvoje je industrializace a rozvoj měst. Jejich cílem je šíření pokrokových idejí, kultury
a vzdělání mezi dělníky nově vzniklých podniků.
Vznik novin byl úzce svázán s menšími oblastmi srovnatelnými s dnešními okresy. Díky
takovéto regionální vazbě vznikala silná tradice ve vztahu ke čtenářům a do značné míry
předurčila místo a úlohu současných regionálních novin.

„Na vývoj regionálního tisku působilo mnoho faktorů. Prvotní je snaha uspokojit zájem
obyvatel o informace z jejich regionu. Důležitou roli sehrávají i urbanizační procesy.
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Díky nim vyrostla silná regionální centra s optimálními podmínkami pro vydávání
vlastního tisku". 1

2. Vznik Mladé fronty
U vzniku Mladé fronty stál novinář Jaromír Hořec (její první šéfredaktor). Při pražském
květnovém

povstání

v roce

1945

zorganizoval

akci,

při

níž několik

levicově

smýšlejících mladíků obsadilo redakci a tiskárnu nacistického žurnálu Der Neue Tag.
Deník se sice stal orgánem komunistického Svazu české (později socialistické) mládeže,
ale jeho redaktoři s ideologií polemizovali. Jako častý příklad historikové uvádějí
literární kritiku Jana M. Grossmana a Jaroslava Moráka, kteří se skepsí vyjadřovali
k ideologizaci umění a kritizovali socialistický realismus.
V tříletém období po druhé světové válce, kdy rostl vliv komunistické dění

na

všeobecné dění, však politické strany začaly využívat moc médií. Po 25. únoru 1948,
kdy komunisté provedli převrat, byla většina redakce Mladé fronty včetně jejího
šéfredaktora vyměněna.

„Období druhé poloviny čtyřicátých let věnují naši historikové stále větší pozornost.
Tvoří předehru, i když velmi krátkou, k půlstoletí, které se zapsalo do dějin českého a
slovenského národa i celé Evropy osudovými zvraty. Naše společnost se tehdy ocitla
mezi dvěma extrémními póly: sotvaže skončila nacistická totalita, která ohrožovala
samotnou národní existenci, již se chystala k převzetí moci totalita nová, stalinskokomunistická. V tomto politickém půdorysu měly sehrát důležitou roli tisk a rozhlas.
Ačkoliv existovala dohoda o spolupráci stran Národní fronty, a později i smlouva Bloku
socialistických stran, denní tisk a záhy poté i další periodické publikace politických
stran vstoupily již od podzimu roku 1945 do polemik, šarvátek i bojů, jež časem
nabývaly na ostrosti a vzájemném osočování zejména před volbami na jaře roku 1946.
Zcela vyhraněné byly antagonistické pozice národně-socialistického Svobodného slova
(několik dnů v květnu

1945 vycházel tento list pod názvem Česká pravda, než

komunisté prosadili jeho změnu) a komunistického Rudého práva. Lidovecká Lidová
demokracie a Právo lidu sociálně demokratické strany psaly umírněněji. O názorovou
objektivitu usilovaly Lidové noviny a Národní osvobození. Deníky Práce a Mladá fronta

1

Beneš, Josef: Regionální tisk na severní Moravě a ve Slezsku, diplomová práce, Frenštát pod

Radhoštěm, Karlova univerzita v Praze, 1993, str. 1
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proklamovaly svou nadslranickost a nezávislost, což se projevovalo zvláště v kulturních
rubrikách těchto listů. (V Mladé frontě byli prvními redaktory kulturní části Jindřich
Chalupecký a Jiří Kotalík, po nich Jan Grossman, Jaroslav Morák, Ladislav Fikar,
František Listopad, Oldřich Kryštofek, Vladimír Bor, Ota Popp a další s velkou
skupinou externích spolupracovníků - E. Uggé, J. Rychlík, L. Dorůžka, J. Volek, V.
Šolta, Z. Bláha, Z. K. Slabý, K. Šiktanc a jiní). V Mladé frontě se dařilo usilovat o
nadstranickou nezávislost zejména záhy po květnu 1945 zřetelněji než v Práci. Oba listy
byly ovšem pod kuratelou masových organizací kontrolovaných komunistickou stranou
'
2

- Revolučního odborového hnutí a Svazu mládeže."

2.1 Cenzura
Předběžná cenzura zasahovala do všech titulů. Po nástupu komunistické strany k moci
tak byly pod velkým dohledem deníky s nimi spřízněné, tedy Mladá fronta a Rudé
právo. Ale informace zadržovali i „předúnoroví" politici.
„V českém tisku a rozhlase se prosazovala vedle externí cenzury orgánů ministerstva
vnitra i interní sebekontrola a sebecenzura. Zpočátku po roce 1945 patřilo k pravidlům
jakési „nedohodnuté dohody", že se redakce vylinou jakékoliv kritice Sovětského Svazu
(včetně protiústavního připojení Podkarpatské Rusi k SSSR), že budou uznávat a
posilovat principy Národní fronty, její program i pokvětnovou vládní koalici, že se
nebudou kritizovat postoje Edvarda Beneše v době Mnichova a později za války.
Najednou docházelo i uvnitř redakcí ke konfliktům mezi komunistickými angažovanými
členy a umírněnými novináři. Olej do ohně navíc přilévali - například v Mladé frontě funkcionáři

Svazu

mládeže

z předsednictva,

sekretariátu,

kulturně

propagačního,

tiskového, organizačního, sociálního a dalších oddělení prosazujících nejednou své
primitivní utilitární požadavky, j e ž byly i v zásadním rozporu s posláním deníku pro
i

nejširší vrstvy mladé generace."

2

Hořec, Jaromír: Generace Nadoraz, Praha, Česká expedice a Riopress, 1998, ISBN 80-85281-55-4, s. 5

1

Hořec, Jaromír: Generace Nadoraz, Praha, Česká expedice a Riopress, 1998, ISBN 80-85281-55-4, s. 7 a
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2.2 Mladá fronta na Ostravsku
Vznik ostravské redakce Mladé fronty je úzce spojen s vývojem mládežnické organizace
na severní Moravě v letech 1945 - 1948 a později.
U zrodu ostravské redakce stál Drahomír Kašpárek. Ten v deníku pracoval až do
revoluce v listopadu roku 1989. „První číslo Mladé fronty vyšlo v Praze 9. května 1945.
Od června 1945 přicházel deník také na Ostravsko. To už jsem pracoval v administraci a
rozšiřoval jsem 360 kusů novin. Ovšem uzávěrka moravského čísla byla už v poledne,
takže noviny byly vlastně málo aktuální. Mladá fronta měla na Ostravsku jedinou
zpravodajku," řekl Kašpárek. 4

Do komunistického převratu 25. února 1948 vycházely na Ostravsku tyto deníky:
Svobodné slovo národních socialistů, Práce patřící Revolučnímu odborovému hnutí,
lidovecký Hlas, Československá demokracie sociálních demokratů a Nová svoboda,
deník krajského výboru komunistické strany.

V únoru 1948 ostravský Národní výbor zastavil vydávání Svobodného slova. Svaz české
mládeže požádal akční výbor Národní fronty o přidělení tiskárny Svobodného slova
Melantrich. 26. února večer jim byla tiskárna přidělena. K výrobě ostravské MF zatím
nedala souhlas pražská redakce. Ta povolila vydávat ostravskou mutaci až v noci z 26.
na 27. února 1948. Ovšem ve stejnou dobu akční výbor Národní fronty přidělil tiskárnu
redakci Nové svobody. MF se tak přemístila do tiskárny v Danešově ulici v OstravěPřívozu. „Byla to velmi zastaralá a zanedbaná tiskárna. V kasách byl mizerný výběr
typů písma, rotačka že se tak tak nerozpadala," řekl Kašpárek.'

První číslo bylo vyrobeno dopoledne 27. února. Bylo vytisknuto prvních dva tisíce kusů
čtyřstránkového deníku zhotoveného pouze v Ostravě. Mladá fronta však

neměla

prostředky k distribuci. Jiné deníky, například Nová svoboda, které měly až stotisícový
náklad, měly sítě vlastních kolpoltérů. MF proto musela využít účastníků sjezdu Svazu
české mládeže, který se v těch dnech v Ostravě konal. 27. února odpoledne tak dostali
čtenáři první číslo.
4

Tichopád, Zdeněk; Žižka, Petr: Specifika krajské redakce ústředního deníku na příkladě ostravské

redakce deníku Mladá fronta, diplomová práce, Ostrava, Karlova univerzita v Praze, 1989, s. 17
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Ten den redakce zároveň připravila další číslo, které vyšlo 28. února ráno. MF začala
vycházet pravidelně, náklad byl deset tisíc kusů a byla zajištěna i distribuce.

Ostravskou redakci tvořilo pět lidí, vedoucím redaktorem byl krajským výborem Svazu
české mládeže jmenován Oldřich Kodym. První čísla MF byla vytvořena z vlastní
sazby, hlavička byla vyrobena podle předlohy pražského vydání. Další štočky pražská
redakce do Ostravy pravidelně posílala. Do června 1948 byl náklad MF deset tisíc kusů,
ale zůstávala zhruba padesátiprocentní remitenda. Největším konkurentem titulu byla
stranická Nová svoboda, jejíž náklad byl sto tisíc kusů. Část nákladu pracovníci MF
rozváželi přímo za čtenáři - na pole, do závodů nebo na nejrůznější svazácké akce.

V červnu 1948 přestala ostravská MF vycházet kvůli poklesu prodaných výtisků na dva
tisíce. Výroba byla obnovena až na konci roku 1952. Ve všední dny se tisklo šest stran,
náklad poměrně rychle vystoupal na 20 tisíc kusů. Po měnové reformě v roce 1953 sice
klesl na sedm tisíc, ale již o dva roky později začal znovu stoupat. „Nebylo to jenom
proto, že si čtenáři uvědomovali, že se bez novin neobejdou, ale i díky různým soutěžím,
které jsme pro ně pořádali. V kroužku diváků na fotbalovém utkání jsme na fotografii
označili hlavu člověka, který se měl poznat a přijít si do redakce pro stokorunu," řekl
Kašpárek. 6

Hovoří

se

také

zprostředkovávala

o

takzvaných

utkání

mezi

„živých
kluby

SK

novinách".

To

Slezská Ostrava

znamenalo,

že

MF

a Sparta

Praha

do

reproduktorů na hlavním ostravském náměstí.

Jediným problémem výroby ostravské MF bylo doručování matric z Prahy. Ty se
posílaly dvojím způsobem: letecky a vlakem. Speciální letadlo přilétalo nad Ostravu
zároveň s matricemi Rudého práva, a protože město tehdy nemělo osvětlenou přistávací
plochu, matrice se shazovaly v bednách na padácích. Několikrát se ztratily a byly
nalezeny později na stromech. Redakce lak byla odkázána na matrice z vlaku, který
přijížděl před půlnocí.

6
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Krajská mládežnická organizace v Ostravě nikdy neměla svůj vlastní tiskový orgán. MF
se tak stala jakýmsi orgánem severomoravských mládežníků. A to i přesto, že mutace
publikovala především oficiální materiály a zahraniční zpravodajství. V šedesátých
letech navíc přibývaly recenze divadelních her, koncertů a výstav.

V roce

1963 se krajská redakce přestěhovala do moderní tiskárny Rudého práva

v Novinářské ulici v Mariánských Horách. Od této chvíle začali redaktoři vytvářet
vlastní strany a nevstupovali už do hotových matric, které do Ostravy denně přivážela
letadla a vlaky.

Výrobu

novin

řídil

z ústřední

redakce

vedoucí

vydání

společně

s technickým

redaktorem. Zatímco v pražské redakci byly úkoly rozděleny mezi vedoucího vydání a
služby v zahraničním a sportovním oddělení, v krajských redakcích v Ostravě a v Brně
spočívala odpovědnost na redaktoru-grafikovi. Ten byl zároveň i vedoucím krajské
mutace.
Pražský vedoucí vydání denně zasílal do krajů dálnopisem pokyny, jakým způsobeni se
má zpracovávat zpravodajství ČTK. Nejdůležitější součástí hlášení byly informace, co
bude hlavním článkem novin.

Na některých stranách (1, 2, 5, 7 a 8, takzvané ploché strany) byly publikovány články
z předcházejícího dne z druhého pražského vydání do prvního českého následujícího
dne.
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3. Vývoj MF DNES po roce 1989
Akcie deníku MFD vlastnili po revoluci v roce 1989 redaktoři listu. V roce 1991 do
deníku vstoupil koncern Socpresse francouzského tiskového magnáta Roberta Hersanta,
který v roce 1994 stal většinovým vlastníkem. Ještě ten rok svůj podíl postoupil
německému vydavatelství Rheinisch Bergische Druckerei, německé společnosti, která
v Porýní vlastnila dva regionální tituly.

Privatizaci MFD provází řada nejasností a s odstupem sedmnácti let není možné přinést
objektivní informaci o průběhu tohoto procesu. Proto v této práci cituji několik názorů
z publikace Jaromíra Hořce Generace, které s k tomuto procesu vyjadřují. Vesměs jde o
kritické názory.

„V pořadu České televize Nadoraz 10. března 1998 jsem s napětím sledoval pořad o
„špíně" kolem privatizace deníku Mladá fronta. Autorem pořadu Liborem Kohoutem a
Josefem Landergottem byl rovněž osloven první šéfredaktor deníku Jaromír Hořec.
V čem j e ona „špína", k níž se nechtěli její aktéři moc znát - stali se akcionáři a své
akcie během dvou let výhodně zpeněžili nejprve francouzské firmě, a ta MF prodala
Němcům jako Mladou frontu DNES. Nepřesvědčivým byl Martin Komárek, dnešní
zástupce šéfredaktora MFD, a odpovědi vůbec odmítli redaktor a spisovatel Ondřej
Neff, Libor Ševčík, polistopadový šéfredaktor MF, a největší či snad původní hlavní
aktér celé privatizace Karel Hvízdala, dnešní šéfredaktor týdeníku Týden. Ten prý měl
podle publicisty Ivana Bednáře prohlásit, když se vracel z emigrace v Německu: „Tak
jsem přijel zprivatizovat Mladou frontu..." Založili akciovou společnost asi se šedesáti
akciemi po 1000 Kčs (překvapilo mne podle seznamu, který byl okamžik viděn na
obrazovce, že jedním z akcionářů byl také velký normalizátor, spartakiádní funkcionář a
někdejší redaktor televize v době, kdy jsem ho poznal - Vojtěch Trapl!) a ze všech se
stali zakrátko milionáři (hodnota MF činila podle smlouvy s francouzskou společností,
jíž byl deník prodán, 20,7 milionu dolarů). Vše se dělo na základě děravých zákonů,
„oni

ti

hoši

byli

vždycky

víc

vpředu

než

legislativa",

řekl

Jozef

Mikloško,

místopředseda vlády po listopadu 1989, v jehož kompetenci byla správa majetku
bývalého Svazu mládeže, ale posvěcení měli od tehdejších předsedů české vlády Petra
Pittharta a federální vlády Václava Klause, navzdory zákonu, který převáděl majetek
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Svazu mládeže do rukou státu. Bylo to nezákonné, proto se nechtějí k tomu dnes aktéři
vyjadřovat, nezákonnost potvrdil i JUDr. Jan Šula z české kontrarozvědky." 7

Pro úplnost publikuji i zprostředkovaný názor Ondřeje Neffa, jednoho z privatizátorů
MFD.

„Vydavatelem deníku byl Socialistický svaz mládeže, který ovšem zanikl, a tak
vycházel deník bez vydavatele. Situaci, za níž k majetkové změně došlo, Ondřej Neff
popisuje: Na jaře 1990 stále ještě panovaly představy, že v Československu vznikne
jakýsi socialismus s lidskou tváří, že vznikne nějaký „demokratický" nástupce SSM,
který začne deník nárokovat... Tehdy se zrodil právní postup, který dříve či později
použilo množství českých periodik: vznikne nový právní subjekt, který začne vydávat
periodikum s podobným názvem a osloví stejnou čtenářskou skupinu. Dále Neff líčí, j a k
byla založena akciová společnost MaF, která začala vydávat deník Mladá fronta Dnes, a
jak její později francouzský kapitál umožnil vybudovat vlastní tiskárnu. Dodejme, že
v současné době vlastní MFD kapitál německý. Negrovo líčení je nutné podrobit
některým

věcným

opravám.

Od

1. ledna

1990 již nebyl

vydavatelem

deníku

Socialistický svaz mládeže, ale Vydavatelství Mladá fronta zahrnující stejnojmenné
knižní nakladatelství, dětské časopisy jako Mateřídouška a Sluníčko, a několik časopisů
pro mládež. Dalo by se hovořit o lom, zda změna vydavatele - ze SSM na Vydavatelství
MF byla legální. Otázka by však měla stejnou platnost a relevanci jako třeba zkoumání,
zda byly legální listopadové manifestace na Václavském náměstí nebo na Letenské
pláni. Konkrétně řečeno nebyla, vznikla samovolně, odrážela však realitu mnohem
přesněji, než kdyby byl v tiráži nadále uváděn nebožtík Socialistický svaz mládeže.
Nadto, vrátíme-li se k situaci jara 1990, bylo již zřejmé, že stejně jako majetek KSČ,
také majetek její převodové organizace SSM bude co nejdříve - řečeno tehdejším
termínem - „vrácen lidu ČSFR". Dokonce o tom již existovalo zákonné opatření
Předsednictva FS ČSFR z 18. května 1985, předcházející ústavní zákon 496/1990 Sb." x

7

Hořec, Jaromír: Generace Nadoraz, Praha, Česká expedice a Riopress, 1998, ISBN 80-85281-55-4, s. 81

(Sígl, Miroslav: O „privatizaci" Mladé fronty)
8

Hořec, Jaromír: Generace Nadoraz, Praha, Česká expedice a Riopress, 1998, ISBN 80-85281-55-4, s. 83

a 84 (Vančura, Jiří: Ukradená fronta, ukradené Právo)
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3.1 Vývoj moravskoslezské přílohy MF DNES
(Tato

kapitola

je

vytvořena

na

základě

rozhovorů

se

současným

vedoucím

moravskoslezské mutace Petrem Žižkou, který stál u vzniku většiny krajských redakci
MFD,

a současným

šéfredaktorem slovenského deníku Pravda Petrem

Šabatou,

někdejším šéfredaktorem MFD pro regiony, za jehož působení došlo k regionalizaci
titulu.)

V několika prvních letech po roce 1989 vycházela MFD pro celou československou
republiku

ve stejné podobě,

regionalizace

skončila.

Redakce měla jen

krajské

zpravodaje, ti své zprávy posílali do Prahy. V Brně a Ostravě však existovaly i krátké
období malé redakce, ty však k roku 1990 zanikly a dění sledoval pouze jediný redaktor.
V té době jím byl současný vedoucí přílohy Petr Žižka.

„Přijel za mnou tehdejší zástupce šéfredaktora Bořek Hanuš {dnes editor

Hospodářských

novin, pozn. aut.). FLned jsem mu řekl, že by se měla vrátit regionalizace, že lidi chtějí
číst to, co se děje v jejich regionu. On mi ale odpověděl: ,Petře, zapomeň na to, že se
tady někdy dělaly noviny. To je pryč, to už se nikdy nevrátí'. Jsem rád, že i takový
chytrý člověk se pletl," řekl Žižka.

Dnešní Moravskoslezská příloha měla svůj předstupeň. Tím byla úterní příloha M F
Plus. První číslo této čtyřstránkové přílohy bylo publikováno 10. července 1992.
Hlavním materiál tvořily celostránkové reportáže, příloha byla zaměřena převážně
publicisticky. „Nehráli jsme si na aktuální zprávy," řekl Žižka.

Vyšlo najevo, že tento týdeník pro pokrytí dění v kraji nestačí, a tak začal od 21. září
1995 vycházet regionální sešit pro Ostravsko. Tehdy se začala formovat současná tvář
redakce. Tato příloha tehdy fungovala jako jediná regionální příloha celostátních novin.
Její založení odstartovalo vytváření dalších regionálních redakcí MFD. „Stál jsem u
vzniku většiny krajských příloh, každou redakci jsem vytvářel zhruba měsíc," řekl
Žižka.

Jeho vedoucím, tedy šéfredaktorem pro přílohy, byl Petr Šabata, dnes šéfredaktor
slovenského deníku pravda. „Regionální přílohy MF DNES začaly vznikat jednak z
iniciativy redakce (ve všech krajských městech měla MFD zpravodaje), jednak za
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přispění nových vydavatelů - skupiny z Důsseldorfu, kteří tam vydávají Rheinische
Post, tedy regionální neboli zemské noviny s řadou místních mutací. Věděli jsme, že
regionální úroveň informací je žádaná a spolehliví, a chtěli jsme doplnit nabídku MFD o
třetí ,nohu' - vedle silného deníku a tematických příloh. Od počátku bylo jasné, že
příloha musí byt v Praze a potom postupně ve všech krajích. Krok za krokem MFD
tohoto cíle dosáhla a myslím, že tento koncept přispěl k čtenářské i ekonomické síle
novin. Vzpomínám si, že občas jsme s vydavatelem velmi diskutovali o rychlosti
zavádění jednotlivých příloh: ve hře bylo například začít pro celou Moravu s jednou
přílohou, což by bylo ekonomicky úspornější. Redakce tehdy tvrdila, ze sever a jih
Moravy jsou natolik rozdílné, že není možné vydávat jen jednu přílohu, že je nezbytné
spustit dvě - jednu v Ostravě a jednu v Brně. Slouží ke cti německých vydavatelů, že se
nechali přesvědčit. A později MF DNES celou síť dále zahustila, což nebyl projekt
levný, ale nakonec se to vyplatilo," řekl Petr Šabata.

V roce 2000 Petr Žižka přestoupil do Ostravy coby vedoucí regionální přílohy pro
severní Moravu. 18. června 2001 je MFD inovována. Společnost začala používat nové
tiskařské stroje, což umožnilo nejen barevné vydání novin, ale i další vývoj příloh.
„Sešitový systém přinesl obrovskou výhodu. Vytvořili jsme tak v kraji vlastně celé nové
noviny se vším všudy - titulní stránkou, sportem, publicistikou," řekl Žižka.

3.2 Čtenáři moravskoslezské MF DNES
Moravskoslezský kraj disponuje značně rozrůzněnou čtenářskou obcí. Tento fakt úzce
souvisí s vývojem kraje. Zatímco před rokem 1989 tvořili v kraji většinu pracující
populace horníci a hutníci, kteří se zde stěhovali ze všech částí republiky, v první
polovině devadesátých let dvacátého století dochází k útlumu těžby a rozvoji terciálního
a kvartálního sektoru, tedy rozvoji služeb. S tím souvisí i vyšší nárok na vzdělání,
zvyšující se počet vysokoškolských oborů a jejich absolventů a rostoucí životní úroveň
v kraji. O zmapování nové situace se v roce 1996 snažil průzkumem Pavel Pácl a
studenti Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Průzkum provedla Marketingová
laboratoř Ostrava v průběhu října 1996. Výběrový soubor čítal 1067 obyvatel bývalého
Severomoravského kraje starších patnácti let. Z toho bylo 48,6 % mužů a 51,4 % žen.

3.2.1 Výsledky průzkumu čtenosti
Průzkum Pavla Pácla zjistil, že nejčtenějším deníkem v roce 1996 byla MFD.
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„K jejímu {MFD, pozn.

a«f.)pravidelnému sledování se v regionu přihlásila zcela

bezkonkurenčně téměř celá čtvrtina námi dotazovaných obyvatel (23,6 %). Ve srovnání
se čtenáři ostatních titulů byl především jejich podsoubor nápadný některými věkovými
zvláštnostmi:

obsahoval

z námi

analyzovaných

deníků

relativně

nejmenší

podíl

respondentů starších než 60 let (pouze 7,9 % proti jejich téměř pětinovému zastoupení
v celém reprezentativním vzorku) a naopak třetí nejvyšší podíl čtenářů mladších než 30
let (34,3 %); proto také celkový průměrný věk pravidelných zájemců o MF DNES na
severní Moravě a ve Slezsku činil podle našich výpočtů 38,4 roku, a byl tak v našem
srovnání třetí nejnižší (po pravidelných zájemcích o Sport a Blesk). Z věkových
charakteristik příznivců MF DNES vyplývaly do značné míry i jejich zvláštnosti
z hlediska proťesně-sociálního zařazení. Zaujalo tu především opět ve srovnání se
čtenáři ostatních deníků relativně nejvyšší zastoupení studentů a učňů (13,5 %) a naopak
- jak se dalo očekávat -

po Hospodářských novinách druhé nejnižší zastoupení

důchodců (9,9 %). Statisticky významněji se k tomuto listu hlásili příslušníci humanitní
a technické inteligence a v jistém náznaku i podnikatelé. Dělníci a nižší zaměstnanci se
v podsouboru vyskytovali mírně pod průměrem. Vzdělanostní srovnání řadilo naopak
pravidelné čtenáře MF DNES dost zřetelně nad průměr. Bylo to však spíše způsobeno
poměrně znatelnou absencí osob s pouhým základním vzděláním mezi nimi (17,5 %
proti

celkovému

třetinovému

průměru)

než

výraznějším

zastoupením

osob

vysokoškolsky vzdělaných; v této kategorii zaujali příznivci listu se svými 13,1 procenta
z námi analyzovaných deníků až čtvrté místo po čtenářích Hospodářských novin,
Lidových novin a nečekaně i Práva. Mezi pravidelnými čtenáři listu také mírně
převažovali

muži (59,8 %) nad ženami; nicméně podobné složení měla většina

zkoumaných podsouborů. Z hlediska své politické orientace se pravidelní příznivci M F
DNES zařadili dosti zřetelně doprava: na sedmistupňové škále se jich umístilo „napravo
od středu" celkem 45,4 %, což byl třetí nejvyšší údaj po příznivcích Lidových novin a
Hospodářských novin. Dodejme konečně, že podle výsledků našeho šetření pravidelní
čtenáři MF DNES kromě svého vítězství v celoregionálním měřítku vedli co do výšky
svého podílu nad pravidelnými čtenáři ostatních deníků také v polovině jednotlivých
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okresů

bývalého

Severomoravského

kraje,

konkrétně

na

Frýdecko-Místecku,

Olomoucku, Přerovsku, Vsetínsku a Bruntálsku." 9

3.3 Publikování článků z regionální přílohy v celostátním vydání MF DNES
Všechny redakce MFD pracují ve stejném redakčním systému, který programátoři
pojmenovali Hermes. Hlavní redakce v Praze si proto může zjistit, jaké články
jednotlivé krajské přílohy připravují. Tak si můžou vybrat články do celostátního sešitu
MFD. Navíc každý všední den dopoledne probíhá konferenční hovor, kdy se telefonicky
spojí všichni vedoucí krajských příloh s vedoucím celorepublikového vydání a informují
o tématech, která budou redaktoři zpracovávat. Úkolem každého vedoucího přílohy j e
navíc odeslání e-mailu celostátním editorům s všemi připravovanými tématy na příští
týden. Děje se tak vždy v pátek.
Kromě regionálních příloh existuje i stránka „Z celé země", kde jsou publikovány
články z jednotlivých regionů.

3.4 Spolupráce se zpravodajským serverem iDNES.cz
Zpravodajský server www.idnes.cz využívá servisu agentury ČTK, a díky tomu
monitoruje i dění v regionech. Pokud dané téma krajští redaktoři MFD zpracovávají,
požadované články předávají i na internet. V případě, že jsou redaktoři u události, o níž
redakce iDNES.cz nemá žádné informace, sami posílají krátké informační sms zprávy.
Viz bod 9.7.

9

Pácl, Pavel: Hromadné sdělovací prostředky v regionu, Ostrava, Ostravská univerzita, 1997, ISBN 80-

7042-481-8, s. 25 a 26
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4. Analýza článků s regionální tematikou Ostravy v celostátním vydání MF DNES
V tezi určeném období, tedy v jednotlivých obdobích let 2003 až 2005, jsem sledoval
články dvou autorů moravskoslezské přílohy. Petry Sasínové, jejímž zaměřením j e
kriminalita v kraji, a všeobecného redaktora Petra Broulíka. Texty těchto dvou redaktorů
moravskoslezské přílohy jsou v celostátním vydání listu v současnosti publikovány
často, a proto jsem chtěl zjistit, jak tomu bylo v minulosti, jakým způsobem a podle
jakých zákonitostí si editoři jejich texty vybírají. Proto vždy k textu publikovaném
v celostátním vydání přikládám původní podobu z regionální přílohy a, pokud článek
vyšel i na internetu, jeho podobu ze zpravodajského serveru www.idnes.cz. Pod
krajskou a celostátní mutací textu vždy vyjmenovávám základní rozdíly obou (resp.
všech tří) článků a podstatu práce editorů, kterou na původním článku odvedli. N a
základě těchto zjištění najdu a v závěru této bakalářské práce pojmenuji zákonitosti,
podle kterých jsou články a regionální tématikou publikovány v celostátním vydání
MFD.

Jako reprezentativní příklady jsem vybíral vždy dva až tři texty každého autora ročně.
Při provádění sběru textů jsem zjistil, že tento počet je jako vzorek pro provádění
analýzy a nelezení obecných premis redakční práce v MFD dostačující. Takto vytvořený
abstrakt postihuje i všechny možnosti publikování textů s regionální tématikou, jenž
redakční systém MFD nabízí.

4.1 Rok 2003

4.1.1 Články Petry Sasínové
27. ledna byl v celostátní MFD na straně číslo čtyři publikován text Povodně
vodní

zahýbaly

hranicí.

Bohumín - Řeku Odra možná změní státní hranici mezi Českem a Polskem. Přirozeně se
klikatící řeka tvoří u Bohumína na Karvinsku takzvanou mokrou hranici. Při

záplavách

v roce 1997 však změnila výrazně cestu. Polákům přidala devět hektarů země.

Odborníci

obou států nyní řeší problém,
změnit

mapy,

vehementně
živočichů,

nebo násilím

zda řeku, jejíž střed tvoří státní hranici, nechat tak a
vrátit řeku do starého

proti. Ve vysychajícím
například

bobrům,

koryta.

Ochránci přírody

zákrutu se totiž neobyčejně zalíbilo řadě

vydrám,

ledňáčkům

a jiným. „Toto území je

jsou

ohrožených
evropsky

13

jedinečné,

" vysvětluje hydrobiolog

Světového fondu ochrany přírody WWF Auen

v Rast altu, který se problémem

několik let zabývá. „Navrhujeme změnu státní

Není to samoúčelné

Na toto místo se váže řada vegetačních

živočichů

a

chránění.

rostlin,

protipovodňové

které

ochraně.

jsou

v Evropě

ohroženy.

Navíc hodně ušetříme,"

Regulace

vysvětloval.

Institut
hranice.

typů a druhů
nepomůže

ani

Jenže dva odborníci

z

Polska mají obavy z toho, jak se bude Odra chovat v Polsku, a vyslovili názor, že se řeka
má násilím

vrátit. Nyní strany vyjednávají,

předkládají

argumenty.

Češi a Poláci se

dohodli, že pokud se pohne řeka o šířku loku, je to důvod k úpravě. Povodí Odry bylo
připraveno

provést stavební úpravy, ochránci přírody však docílili dvouletého

„ Do konce roku by se měli dohodnout

vodohospodáři

odkladu.

obou stran. Pokud by řekli, že se

má nechat Odra tak, jak je, začalo by jednání na úrovni ministerstev vnitra o přeložení
hranice,"

vysvětloval

Obrdlík.

„Jsme pro zachování

Povodí Odry tisková mluvčí Šárka

současného

stavu,"

sdělila

za

Smaržová.10

V moravskoslezské příloze byl text publikován jako téma, proto začínal na titulní straně
s titulkem Reka

Odra

hýbá

se státní

hranicí

a pokračoval na straně číslo tři:

Bohumín

- Na úseku řeky Odry, který tvoří vodní hranici mezi Českou republikou

Polskem,

vzniklo po povodni

útočištěm

pro mnohé ohrožené

v roce 1997 u Starého
živočichy.

Bohumína místo, které se stalo

Zároveň je také mezinárodním

hraniční

hranice.

Mají státy upravit hranici podle řeky, nebo upravit řeku podle staré

přírodu,

přírody

Rastattu,

změnu
hranice?

ochrany to spíše pomůže a ušetříme mnoho peněz, " říká

Petr Obrdlík ze Světového fondu ochrany přírody (WWF Auen Institut) v
který

meandrech

z koryta, což by mělo znamenat

chtějí nechat řeku klikatil se a změnil mapy. „ Bude to lepší pro

z hlediska povodňové

hydrobiolog

vychýlila

problémem,

protože

Ochránci

řeka se výrazně

a

se problému

Odry rozsáhlou

několik

let věnuje

a právě

dokončil

"'o

hraničních

studii. Mokrou hranici tvoří podle mezinárodních

dohod

střed řeky, a pokud dojde k vychýlení většímu než na šířku toku, je to důvod k úpravě.
Neboť

řeka si vybrala jinou

nachystán

zasypat nový zákrut a vrátit řeku do starého koryta. „ Díky vstřícnosti

Odry a ministerstva
během

10

cestu na české straně, český správce, Povodí Odry, byl

kterého

životního

se správce

prostředí

se podařilo

toku zdržel jakýchkoliv

dosáhnout

dvouletého

Povodí
odkladu,

úprav. Toho využili odborníci

k
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výzkumu

a návrhu

Hamplová,

řešení,"

která spolupracuje

Pokračování

čtyřiceti

CHKO Poodří

korun,

návrhy, jak řeku usměrnit, což by stálo

nyní souhlasí

s ochránci

přírody.

„Jsme pro

stavu, který vznikl při povodni v roce 1997," informovala

Odry Šárka Smaržová.
programu

ochrany

sedmikilometrový

„Spolupracujeme
přírody

probíhá jedinečný
se přemísťují

s polskou

Natura

úsek přirozeně

když zpracovávali

2000,"

se klikatící

mluvčí

vyrovnaně.

stranou a s WWF Institutem

dodala

Smaržová.

řeky tak unikátní?

Čím

vysvětloval hydrobiolog

dodal.

že nezregulovaných

Zdůraznil,

hraniční

řeka je to unikát,"

rozhodli

přece jen nákladnou

je

Přírodovědci

asi
na to

zákrutech

a rostlin, které jsou v Evropě

velkých

řek je v Evropě

akcí vrátit řeku do starého

ohroženy,"

velmi málo.

koryta, řeku by to stejně

by se opět vychýlila. Ze starých map plyne, že za
procentech.

mapu z roku 1741, kdy se střed Odry stal hranicí mezi

a Rakousko-Uherskem
Obrdlík.

„Jako

vodohospodáři

zhruba dvě stě let v těchto místech změnila Odra koryto na více než padesáti
jsme

že

Obrdlík. „ Na toto prostředí se váže

řekl Petr Obrdlík, Dodal, že kdyby se

Při další velké povodni

zřejmý, " dodal

na

Po protržení prvního zákrutu u Starého Bohumína v roce 1997

typů a druhů živočichů

Pruskem

Povodí

dynamický proces. Sledovali jsme pohyb splavenin a zjistili jsme,

řada vegetačních

„Porovnali

kolem

zachování

Atlas niv Odry. „Zjistili jsme, že v těchto říčních

se podmínky ještě zlepšily,"

nezastavilo.

Vladislava

s institutem.

Odry již mělo připraveny

milionů

současného

bývalá ředitelka

na str. D3

I když povodí

přišli,

vysvětlovala

tehdejším

a mapu z roku 1958. Pohyb řeky je z toho

Za posledních

padesát

let se mokrá hranice u

zcela

Bohumína

výrazně změnila dvakrát. Kromě roku 1997 to bylo v roce 1966, kdy se protrhl meandr u
Bohumína-Šunychlu

a vznikl zde několikahektarový

se měla posunout

hranice

Vodohospodáři
jsou

k jednání

„Pokud

ale dodnes

se tak nestalo,"

zjistil

dohody
Obrdlík.

obou zemí by měli do konce roku říci, jak chtějí problém vyřešil.

Poláci

svolní, avšak dva jejich

zpátky.

se přece jen

ministerstva

v mapách,

ostrov. „Podle mezinárodní

dohodnou,

začne

odborníci zastávají
se jednat

názor vrátit řeku

o přeložení

hranice

na

úrovni

vnitra. Je to dlouhý proces, který musí schválit parlamenty a prezidenti.

přetřes přichází

i jednání

Na

o starém územním dluhu, který máme vůči Polákům, " dodal

Obrdlík.

Vladislava

Hamplová,

která se těmto meandrům

záchranu

cenného území stojí obyvatelé

roky věnuje, tvrdí, že o

Bohumína i sousedních polských vesnic.

Stále

15

více

lidí

začíná

věřil

lomu,

že

nejlepší

brzdou

velké

vody je

široká

niva.

11

V celostátním vydání je možné pro regionální témata využít menší prostor než
v krajských mutacích, z důvodu publikování zpráv s dopadem na celou republiku. To
způsobuje zkrácení původního článku a vynechání důležitých faktů. Ovšem v tomto
případě editoři v celostátní redakci nejzásadnější informace zachovali. V porovnání
s tímto článkem pak jeho původní podoba v moravskoslezské příloze operuje s
nadbytečnými informacemi. Problematicky v celostátním textu vyznívá, že editoři
nepojmenovali hydrologa, kterého autorka nazývá jako
ochrany přírody

12

„hydrobiolog Světového

WWF Auen Institut v Rastattu, který se problémem několik let

fondu
zabývá".

Tento moment působí na čtenáře několika způsoby. Buď si vědec nepřál být jmenován,
což ovšem měla autorka uvést, nebo si nezjistila jeho jméno anebo není informaci
žádným způsobem doložena. Pražští editoři rovněž nepublikovali informaci, že

Jako

hraniční řeka je to unikát". O tom se zmiňuje text v moravskoslezském vydání.

21. listopadu byl v celostátní MFD na straně číslo čtyři publikován text Učeň dostal za
vydírání sedm let:

Ostrava

- Ostravský

kuchařského
padesát

sedmi roky vězení Vojtěcha

Skřínského,

učně z Ostravy, za pokus o vydírání státu. V květnu žádal přes

milionů korun, jinak hrozil výbuchy v Praze a v Brně. „I když ve

neměl žádné
straně,

krajský soud potrestal

výbušniny,

nikdo z lidí, kteří dopisy přebírali,

zda není schopen

Skalská.

Zdůraznila,

který policie

Televize

televize popsal,

pyrotechniky,

zdůvodňovala

skutečnosti

nevěděl, kdo je na druhé
předsedkyně

senátu

že všichni brali hrozby vážně. Dopisy posílal z domácího

ministerstvu

vyděrače informovala.

instalovali

splnit,"

brzy objevila. Zaregistroval

První dopis poslal

soudkyně.

výhrůžky

„ Umnoha
reagovala

si různé adresy u jedné obchodní

zabezpečili

Šárka

počítače,
společnosti.

vnitra, další televizi Nova, která o případu

dalšího

obyvatel to mohlo vyvolat vážné znepokojení,

"pravila

mimořádnými

že právě vrcholily přípravy

bezpečnostní

internet

bezpečnostními

opatřeními.

na pořad IQ test národa. Kvůli

rám, kterým prošli všichni soutěžící. Budovu nechali
počítače,"

„Svědek

z

dopisům
prohledat

řekla soudkyně. „ Udělal to asi z blbosti nebo ze

11
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srandy,"

odhadovali

devatenáctiletý
také odhalili,

jeho

mladík

spolužáci.

minule pěkně

soudu

však

chtěl

dosud

netrestaný

kterému to ve škole moc nešlo, peníze. Psycholog a

že toužil po exkluzivitě

prostřednictvím

Podle

psychiatr

a slávě. Stát se měl k jeho požadavkům

vyjádřit

televize. Skřínský přiznal, že trval na konkrétní moderátorce,
říkala, takže měl radost".

„ Vypadá to sice jako klukovina

která „ to
nevyzrálého

člověka, ale je to závažná věc, " vyjádřila souhlas s rozsudkem státní zástupkyně

Brigita

Bilíková. Dodala, že trest by měl být vnímán také jako vzkaz dalším lidem, kteří podobné
věci zkoušejí.

Rozsudek ještě není

pravomocný.''

V moravskoslezské příloze byl publikován na titulní straně s titulkem Trest za hrozbu
bombou: sedm leť.

Ostrava - Soud včera poslal devatenáctiletého

Vojtěcha Skřínského z Ostravy na sedm

let do věznice s ostrahou

za to, že se pokusil vydírat stát. Odeslal z počítače

dopisů, první ministerstvu

vnitra, další televizi Nova, v nichž hrozil, že pokud

padesát

milionů,

několik
nedostane

budou umírat lidé. „Umístili jsme nálože v těchto městech - Praha,

Brno. Stačí vytočit mobilní číslo a vše bude do sto čtyřiceti metrů zarovnáno,"
Policisté

ho s pomocí

počítačových

expertů rychle vypátrali

a zjistili, že

psal.

výbušniny

nemá. Obvinili ho z pokusu o vydírání a šíření poplašné zprávy. „Dopisy, které odeslal
a jejichž

obsah byl zveřejněn

řekla předsedkyně
brali výhrůžky
Nejdříve
dopisů.

v televizi, mohly vyvolat vážné znepokojení

senátu Šárka Skalská. Zdůraznila, že také lidé, kteří maily
vážně. Bývalý

kuchařský

učeň se přiznal.

Podle posudků

Skalská.

„ Motivovala
Mladík

spolužačce

psychologa

a psychiatra

ho touha po penězích,

měl v minulosti
kvůli

přijímali,

„Byla to hloupost,"

ho však usvědčil znalec, jenž v jeho počítači objevil fragmenty

exkluzivitě.

obyvatel,"

je Skřínský

nevyzrálý

vyděračských
a touží

rase.

Trestaný

romské
nebyl.

Obhájce Josef Janič žádal trest nižší, než činí trestní sazba, což je v tomto případě
až dvanáct

13

roků. „Apeloval jsem

po

ale také snaha o medializaci, " shrnula

potíže s policií, když v opilosti vyhrožoval
její

řekl.

na vyjádření znalce, že je schopen nápravy,"

pět
řekl.

Sasínová, Petra: Učeň dostal za vydírání sedm let. Mladá fronta Dnes. 21. 11. 2003, roč. 14, Č. 272, s.

17

„Nebezpečnost

tohoto činu pro společnost je velmi vysoká,"

odmítla však

soudkyně

obhajoby.14

návrhy

Rozdíly obou textů
V celostátním i moravskoslezském vydání byl textům věnován přibližně stejný prostor.
Pro moravskoslezskou přílohu však bylo v textu použito více přímých řečí a autorka
zmínila i důležitá fakta, na která čtenář z jiné části republiky v článku nenarazí. Zatímco
v textu v celostátní MF DNES j e napsáno, že „... podle soudu však chtěl
netrestaný

devatenáctiletý

mladík...",

dosud

v článku moravskoslezské příloze čtenář zjistí, že

„mladík měl v minulosti potíže s policií, když v opilosti vyhrožoval romské

spolužačce

kvůli její rase. Trestaný nebyl'". V původním textu pro moravskoslezskou přílohu navíc
chybí informace, že na problém jako první upozornila televize Nova.

4.1.2 Články Petra Broulíka

15. ledna byl v celostátní MFD na straně sedm publikován text Venku mrzne,

ale

citrusář má zně:

Ostrava

- Zatímco

rampouchy,

devětapadesátiletý

vlastnoručně
zemích.

venku mrzne a na stromech

vypěstované

v sadech je možné nalézt

nanejvýše

Oldřich Mozdřen z Ostravy přesto v těchto dnech sklízí

ovoce. Dokonce plody, které normálně rostou pouze v jižních

V jeho skleníku nechybějí pomeranče,

mandarinky a citrony úctyhodné

velikosti.

Jeden citron zůstane na keři až do konce ledna, aby ho pak pěstitel odtrhl a pochlubil

se

s ním na setkání citrusářů. „Zatím jsem ho nevážil, protože je pořád na keři, ale myslím,
že může dosáhno ut velikosti mého rekordního citronu, který mi vyrostl loni a vážil jeden
a čtvrt kilogramu,"

říká muž, jenž začal se svým koníčkem poměrně nedávno.

sedmi lety. „Jsem v invalidním
kdybych

měl jen z okna počítat

francouzských
rozdrtilo

čtrnáctitunové

Ale neprodává

14

holích.

důchodu

a žena ještě pracuje.

Před

Bydlím v paneláku,

a

lokálky, nepřežil bych to," říká muž, který chodí o

Jako zaměstnanci

Hutních

železo. Většinu pomerančů

je. „1 kdyby manželka

montáží

mu totiž nohy před

a citronů sklidil už před

lety

Vánocemi.

měla krámek, stejně nás to neuživí. S tím, co

Sasínová, Petra: Trest za hrozbu bombou: sedm let. Mladá fronta Dnes. 21. 11. 2003, roč. 14, č. 272, s.

18

protopím
peníze

v zimě ve skleníku, mne vyjde jedno kilo citronu na stovku. No jo. Někdo dává
do holek, někdo do chlastu nebo do automatů. Já je protopím na citrusech, "

usmívá se pěstitel

Dodává, že vypěstovanými

velikány i bohatou úrodou ze svého deset

metrů dlouhého skleníku obdaruje početnou rodinu. „ Mám čtyři děti a osm vnuků, a tak
je zásobuji.
K zálibě

Taky kamarády a přátele, takže to tak akorát stačí, " říká Oldřich
ho přivedl

spolupracovník

skleníkem,

jako jsem já, jsou

napracuje

na citrusech

postříkat

jeho

ženy, který byl citrusář.

na Ostravsku jen dva,"

právě

Mozdřen.

„Ale takoví

říká muž, který se

v zimě. „ V létě tam člověk může jednou

se

nejvíce

za dva dny

listy a kořeny. Ale v zimě tam chodím každý den topit. Musím udržovat

teplotu,

protože mám mnoho druhů citrusů, které různě dorůstají po celý rok, " říká citrusář.''

Tento text s moravskoslezskou tématikou byl publikován pouze v celostátním vydání
MFD. Jsou tedy dvě možnosti. Bud1 byl dělán na objednávku celostátní redakce, nebo
nebylo v moravskoslezském vydání dostatek prostoru, a tak jej ostravští editoři předalii
přímo do Prahy.

20. Června byl na titulní stránce celostátní MFD publikován text Vesnice má být
zatopena

kvůli stavbě nové přehrady,

Ostrava - Obec Nové Heřminovy
zaplavena

vodou.

Moravskoslezského

Ministerstvu

který pokračoval na druhé straně:

na Bruntálsku by měla být z větší části vystěhována a
zemědělství

kraje. Rozhodovali

to

včera

doporučili

zastupitelé

rychle, osud vesnice s 250 obyvateli vyřešili za

necelou hodinu a půl. K verdiktu dospěli přes odpor obyvatel Nových Heřminov,
hrozí, že přijdou

o své domovy. Přehrada

kterým

by byla první stavbou svého druhu po roce

1989. Měla by chránit města Opavu, Krnov a obce na řece Opavě před povodněmi.
její výstavbě volají zástupci obcí, ale i firmy z Krnovská. Ty dokonce nedávno
že budou investovat raději do bezpečnějších
mělo ministerstvo

zemědělství

15

pohrozily,

míst. Verdikt o tom, zda se bude stavět, by

vynést do dvou let. „ Uklidňujeme se tím, že stát

nebude mít peníze na to, aby přehradu postavil, " uvedl starosta obce Antonín

Pokračování

Po

stejně
Maňák.

na str. A 2
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Už od prvních
1997

měsíců po katastrofálních

se snaží

představitelé

přehradu.

Proti

ekologové

a zastupitelé

přehradu

Krnova

této stavbě jsou

povodních
přimět

obyvatelé

blízkého Bruntálu.

stát, aby vybudoval
Nových

Heřminov.

protipovodňovou
K nim se

Včerejšího jednání

Palašově

ministerstvu.

stavět,"

řekl

potřebných

Palaš.

stavbu

Praha.

se zúčastnil i ministr zemědělství

velké přehrady,

„Rozhodneme

zemědělství.

na severní Moravě nebude rozhodovat

krajského zastupitelstva

Kraj sice doporučil

přidali

1 proto krajští zastupitelé loni váhali, zda

stavět, a snažili se přehrát odpovědnost za stavbu na ministerstvo

To však vzkázalo, že o stavbě přehrady

Palaš.

na severní a jižní Moravě v roce

konečné

rozhodnutí

Jaroslav

však leží na

do dvou let, pak by se mohlo do deseti let začít

Ministerstvo

totiž

nejprve

musí nalézt peníze

na

dokončení

studií, na projekty a na výkupy nemovitostí od lidí, kterých se stavba

S penězi na stavbu přehrady
Evropské

investiční

respektovat

názor

krajského

už by podle něj nemusel být problém počítá se totiž s účastí

banky. Ministr však výslovně neuvedl, zda jeho ministerstvo
zastupitelstva

zastupitelstva

z doporučení

dotkne.

a schválí

stavbu

velké přehrady.

„Beru

bude
postoj

za jeden ze zásadních názorů, ale konečné řešení musí vycházet

odborníků,"

řekl Jaroslav

Palaš. Starosta

Nových Heřminov

Antonín

Maňák zůstal po včerejším verdiktu krajských zastupitelů poměrně klidný. „Já to chápu
ze strany kraje jen jako doporučení, " řekl. Dodal, že státní úředníci budou mít velkou
práci přesvědčit
míní starosta,

obyvatele,

aby z obce odešli. „Asi se s nimi bude jen málokdo bavit, "

který prosazuje jako ochranu Krnova soustavu jedenácti malých hrází a

zvýšení průtoku

řeky městem Krnovem.

novou přehradou
na Bruntálsku

Stavba v Nových Heřminovech

v zemi po roce 1989. Na počátku devadesátých

přehradu

by byla první

let stavbaři

dokončili

Slezská Harta, která se měla napouštět deset let. Povodně ji

zaplnily za několik dnů a přehrada zadržela miliony kubíků vody před Opavou.16

V moravskoslezské příloze byl text publikován na titulní stránce jako Stavba
je pořád

nejistá:

Nové Heřminovy
vymaže

přehrady

- Krajští zastupitelé

z mapy Nové Heřminovy

ministerstvo

zemědělství.

včera souhlasili s výstavbou velké přehrady,

na Bruntálsku.

která

Do dvou let o ní má rozhodnout

A pak sehnat na její stavbu peníze - více než dvě

i

miliardy

korun.
16
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Svým verdiktem

krajští zastupitelé

ochraně před záplavami
pohrozili,

uklidnili představitele

měst Krnova a Opavy, kteří po

volali. A také krnovské podnikatele,

kteří nedávno

hejtmanovi

že jestli kraj nebude mít o přehradě jasno, budou příště už investovat

jinde.

Manažeři postoj kraje uvítali, přesto se netají i jistou skepsi: „Jsme připraveni se ozvat,
pokud

dojde k prodlevám.

Stačí si jen vzpomenut

na průtahy při budování

dálnice.

Stavba nádrže se dotkne mnoha zdejších obyvatel a stát by měl splnit své povinnosti
nim, " řekl mluvčí
Antonín

šéfa firmy Kofola

Jaromír

Krišica.

Starosta

Nových

Maňák si rovněž myslí, že stát nebude mít v brzké době peníze

přehrady.

„ Kraj se pouze přiklonil

obec stále proti přehradě.

k jedné variantě přehrady.

přehrady
pozemky

Heřminov
na

stavbu

My jsme naopak

Ale naopak jsem rád, že ministr Palaš chce

Doposud se s námi kromě hejtmana nikdo nebavil, " řekl starosta Maňák.
Krnova Jaroslav

vůči

jako

diskutovat.
Místostarosta

Vrzal řekl, že úředníci, ale i obce v okolí musí pomoci v případě

stavby

najít lidem z Nových Heřminov nový domov. „Jsme připraveni nabídnout

jim

na výstavbu rodinných domů či na výstavbu celé nové obce, " řekl1

V tomto případě došlo k situaci, kdy byl obsáhlejší text publikován v celostátní MFD.
Téma j e ekonomické a jeho dopad celonárodní. Zajímá především investory, kteří
uvažují o moravskoslezském kraji jako o lokaci svého budoucího působení. Z tohoto
hlediska je text v celostátní MFD nahlížen především jako čistě technický text, tedy
popisuje, jakým způsobem se bude situace vyvíjet a jak se k problému staví kraj.
Naproti tomu článek v moravskoslezské příloze je víc zaměřený na problémy obyvatel,
kteří v inkriminované oblasti žijí.

27. října byl jako hlavní text celostátního vydání MFD publikován článek Požár
diskotéce:

lidé bojovali

čtyřicet leží v nemocnici.

o život s podtitulkem Sedmnáctiletá

Jana uhořela,

dalších

Text pokračoval na třetí straně:

Karviná - Zábava na karvinské diskotéce

U Vlka v noci na sobotu skončila požárem,

jehož

smrtící výhně se v panice a v šoku drali popálení a zranění lidé.

Jana

Poslová

nemocnicích

uhořela, jedenašedesát
na Karvinsku

lidí bylo zraněno.

a v Ostravě,

vyčerpaní

Dvaačtyřicet

z

Sedmnáctiletá
z nich leží v

lékaři jim stěží stačí

vyměňovat

obvazy. Požár vypukl poté, co třicetiletý blízký známý Jany Poslové mezi tančícími
17

na

lidmi
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odpálil zábavní petardu,
bleskově

takzvanou

šířil diskotékou.

římskou svíci. Chytily dekorace u stropu a oheň se

Lidé začali prchat,

roztavený plast. V hrůze se mačkali u jediného
mě dav shodil

na hlavy jim ze stropu stékal
východu z podniku. „ V jednom

na zem. Někdo mi šlápl na hlavu. Lidé zatarasili

kamarádi.

Chtěla jsem

být za všechno na světě venku," popsala

pravidelná

návštěvnice

diskotéky

žhavý
momentě

vchod. Zvedli
útěk Pavla

Řepová,

U Vlku. „ Lidé vybíhali ven i bosí a někteří leželi tady

na zemi, než je sanitky odvezly, " řekla vrátná z ČSAD Karviná, jejíž kancelář je
Poslova,

mě

která při požáru

diskotéce.

Jana

společníka

majitele klubu. Podle některých informací spala, majitel klubu Jiří Vlk však

tvrdí, že dívku její přátelé probudili

zahynula,

se účastnila

naproti

soukromé

oslavy

a byla na útěku, jenže se vrátila pro své věci.

„Zřejmě jí pak požár zatarasil cestu nebo se nadýchala zplodin, " řekl majitel

diskotéky.

Třináct lidí lékaři ošetřili a pustili domů. „ Bylo to peklo. Jsem šťastná, že jsem
jen takto, " řekla v sobotu dopoledne

dopadla

dívka, která měla zavázanou ruku a široký

obvaz

na hlavě.

Pokračování
Policisté

na str. A 3

včera obvinili třicetiletého

muže z Karviné z obecného ohrožení. „ Obviněný

muž není majitel diskotéky a výslechy pokračují.
níž

chytla

dekorace,"

Bednarčíková.
Její

mluvčí

řekla

Zraněné
Štěpán

mluvčí

Oheň způsobila odpálená petarda,

Severomoravské

správy

Policie

ošetřila Fakultní nemocnice s poliklinikou

Neuwirth

řekl, že popálení

utišující

léky.

pacientů,

aby mělo dostatek lůžek pro popálené z karvinské diskotéky. Majitel

pořádání

zabezpečení.
stavby.

různých
V místnosti

centrum muselo propustit

Účastníci

tvrdili, že porubské

pro

Dagmar

Ostravě-Porubě.

diskotéky

Jiří Vlk t vrdí, že diskotéka

popáleninové

dostávají

v

ČR

několik

„Máme

firmu

na to, aby kontrolovala

svých

diskotéky

byla před čtyřmi lety zkolaudovaná jako víceúčelový

akcí.

od

objekt

protipožární

byl plán evakuace a měnili jsme před dvěma lety ještě

účel

Všechno úředníci schválili,"

zranění

vznikla

proto,

tvrdí. „ Nechci se nějak obhajovat, ale velká část
1S
že se lidé do hořícího objektu vraceli," dodal majitel.

Pod tímto textem byla na straně číslo tři publikována další zpráva s titulkem Dav
prchající

18

před ohněm šlapal dívce po hlavě.
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Karviná

- Když sedmnáctiletá

diskotéky

U Vlka v Karviné,

Pavla Řepová vstoupila

v půl desáté večer do dunící

myslela si, že ji čeká obvyklý taneční večer. Události v

klubu, do kterého chodila od svých třinácti let prakticky každý týden, jí však
hrůzný zážitek.
Technoparty
zábavní

Ve vyšňořeném

se rozjížděla

pyrotechniky.

připravily

sále se střídali dýdžejové z celé republiky. Bylo plno.

a občas bylo v dunivém rytmu slyšet třesk dělobuchů

Pavle Řepové se sobotní večer líbil. Konečně se jí

a

podařilo

zaujmout

o šest let staršího Marcela.

přiznává

Pavla. Nový pár netušil, že příjemné chvíle rychle skončí. Ve tři hodiny v noci

odněkud

vylétla osudová petarda.

dívali.

„ Už několik měsíců jsem na si na něj myslela, "

Zapálila dekoraci u stropu. „Lidé se na to nejprve

Ale když se oheň rychle rozšiřoval,

Řepová.

Hudbu přehlušily

začali prchat

začali bezhlavě prchat,"

vypráví

výkřiky strachu a v očích lidí byla vidět panika.

k východu, " vypráví dívka. ,, V jednom

Pavla

„Kamarádi

momentě mě dav shodil na zem.

Někdo mi šlápl na hlavu a v ruce jsem ucítila bolest. Lidé zatarasili vchod a kamarádi a
můj nový přítel Marcel mne zvedli a vzali mezi sebe. Měla jsem ránu na ruce a chtěla
jsem

být za všechno na světě venku."

výkřiky těch, kterým rozžhavený

Za její hlavou ozařoval oheň halu a

přibý\'aly

plast ze stropu kapal na hlavy a šfoařil oděv.

„Když

jsem se ocitla venku, ještě jsem viděla, jak Marcel vykopává skleněné stěny, které byly u
dveří, aby lidé mohli prchat taky t udy, " vzpomíná sedmnáctiletá
sirény

sanitek

a hasičských

dívka. Venku už ječely

vozů. Ocitla se v mrazivé noci jen v tričku. Další lidé

vybíhali z hořícího sálu s hrůzou ve tvářích. „Museli jsme jít na blízkou benzínku. Tam
jsme počkali,

až hasiči diskotéku uhasí, " říká dívka. „ Byla jsem v šoku. Hrozně se bojím

ohně a požár jsem
odpoledne,"

nikdy nechtěla

Usnout se mi podařilo

až ve čtyři

hodiny

říká Pavla Řepová. Z ohně vyvázla jen s lehkým šrámem na ruce. Dívka

tvrdí, že v diskotéce

U Vlka, kam chodila už na dětské diskotéky, byla zřejmě

Pavla Řepová přežila v Bohumínské
šedesát

zažít.

mladých

lidí poznamená

naposledy.

ulici požár, který stál život jednu její vrstevnici a
jizvami

po spáleninách

možná na celý

život.'9

V moravskoslezské příloze byl text publikován také jako hlavní téma, na titulní stránce
byl publikován s titulkem Diskotéka

se změnila v hořící peklo a pokračoval na třetí

straně:

19
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Karviná - Krutou daň si o víkendu vyžádal oheň. Jednašedesát
popáleniny

lidí utrpělo zranění a

při páteční noční diskotéce v Karviné. V salonku nad diskotékou pak

sedmnáctiletá

Jana Poslová a s těžkými popáleninami

poliklinikou

v Ostravě-Porubě

uhořela

skončil ve Fakultní nemocnici

s

například i Roman Konečný, vrcholový házenkúř

Baníku

Karviná. Zda dívka omdlela ze zplodin, nebo jí ožehly plameny tak, že ztratila

vědomí,

určí podle mluvčí policie Dagmar Bednarčíkové
hasily tři profesionální
Dolu Darkov.
karvinských

jednotky z Karviné, Českého Těšína a Orlové a dobrovolní

„Požár s tolika zraněnými jsme tady ještě neměli," řekl řídící

hasiči

důstojník

hasičů Tomáš Blatoň. Dodal, že hasiči kromě své práce museli fungovat

jako první pomoc. „Dávali jsme popáleným
popálení.

až pitva. Plameny v diskotéce U Vlka

Obvazovali jsme je a přiváželi

lidem na zranění gely, které používáme

i
při

deky, protože hodně lidí vybíhalo v panice z

hořící budovy do mrazu nalehko, " popisoval zásah Tomáš Blatoň. Policisté z Karviné
tylo věci ze šatny zajistili a budou je dnes vydávat majitelům na služebně v Karviné 1.
„ Zůstalo tam možná třicet bund, mobily, doklady, " řekl majitel diskotéky Jiří Vlk, jehož
bratr rovněž

leží se značnými

Ostravě-Porubě,
ráno a ještě
nemocnic.
interiér.

popáleninami

ve Fakultní nemocnici s poliklinikou

v

kde mnozí zranění skončili. První popálené tam přivezli ve čtyři hodiny

v půl jedenácté

Na diskotéce
Škodu odborníci

dopoledne

rozvážely sanitní vozy zraněné do

bylo v době požáru asi sto padesát
teprve odhadují.

okolních

lidí a oheň zcela

zničil

Hasiči ji odhadli na zhruba milion

korun,

Hana Csibrei nedospala při své noční službě do rána.

Kolem

majitel Jiří Vlk na dva miliony.

(Viz Téma na str. D3)
Ostrava - Anestezioložka
čtvrté

hodiny

poliklinikou
z karvinské

ráno se rozdrnčel

v Ostravě-Porubě

noci v diskotéce

specialistka

služebním pokoji

ve Fakultní nemocnici

řidič sanitky už se

minut byl zpátky s dvěma dalšími zraněnými účastníky
U Vlka. „Byly to ty nejtěžší případy,"

anesteziologicko-resuslitačního

čtyřiceti procentech

povrchu

řekla

oddělení. „ Mají popáleniny

těla. Všichni ti skončili na jednotce

žena, která ještě ve dvě hodiny odpoledne

přiváželi

tragické

čtyřiatřicetiletá
na dvaceti

až

intenzivní péče, " říká

v sobotu neměla čas si ustlat lůžko, z něhož

musela ráno doslova vystřelit. „Je tady veliký shon. Lékaři popáleninového
plné ruce práce.

s

telefon: „ Okamžitě na příjem! Jsou tu první dva popálení

diskotéky. " Když lékařka přiběhla k prvnímu popálenému,

řítil zpět a za pětatřicet
páteční

v jejím

My na aru už jsme ale skončili,"

centra mají

říká Hana Csibrei. Popálené

totiž

sanitní vozy na příjem jako v katastrofickém jilmu. „Ještě o půl jedenácté

sem

24

sanitka přivezla poslední zraněné, " říká lékařka. Někteří z nich museli čekat v suterénu,
než na ně přišla

řada. „ Některé popáleniny

všichni

analgetika

dostávali

převozu,"

byly velké. Mnozí měli velké puchýře

a

na tišení bolesti, někdy už i přímo v sanit ním voze při

říká Hana Csihrei. Mluvčí Fakultní nemocnice

s poliklinikou

v

Porubě Štěpán Neuwirt včera řekl, že pouze jediný popálený z jednadvaceti

Ostravě-

přivezených

do Poruby mohl v průběhu víkendu odejít po ošetření domu.2"

V celostátní MFD i v její moravskoslezské příloze byly texty publikovány jako hlavní
články vydání. Zatímco první částí textů jsou víceméně totožné, totiž zpravodajsky
informují o tragické události, jen v moravskoslezském textu chybí příčina události a liší
se údaje o tom, jak dívka umřela (v celostátní MFD je napsáno ,podle
informací

spala, majitel klubu Jiří Vlk však tvrdí, že dívku její přátelé probudili a byla

na útěku, jenže
salonku

některých

se vrátila pro své věci," v článku v regionální MFD je napsáno „V

nad diskotékou pak uhořela sedmnáctiletá").

textům

je

v celostátní

MFD

událost

Jako doplnění ke zpravodajským

nahlížena

očima

zúčastněné,

zatímco

v moravskoslezské příloze je nabídnuto vnímání lékařky, která ošetřovala zraněné.

4.2 Rok 2004

4.2.1 Články Petry Sasínové

9. ledna 2004 byl v MFD na straně tři publikován článek Žena zemřela vinou
Rodina vysoudila milion

odškodného:

Ostrava

- Rodina Květoslavy

Jančaříkové

lékařky

Vítkovické

blahoslavené

milion

jeho

Jančaříkovi

z Ostravy, která zemřela kvůli
Marie Antoníny

ostravského

krajského

nedbalosti

na zánět plic,

vysoudila

soudu včera přiznal

vdovci

za citovou újmu způsobenou smrtí manželky pul milionu

korun,

dvěma dcerám po třech stech tisících. Je to jeden z prvních případů,

odškodnil pozůstalé

20

nemocnice

a sto tisíc korun. Soudce

Stanislavu

lékařky.

za psychickou

újmu, kterou utrpěli ztrátou blízké osoby.

kdy soud
Průlomový
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verdikt padl předloni shodou okolností rovněž v Ostravě. Rodina, jejíž
dítě zabila

železná

tyč spadlá ze stavby výškového domu, dostala tři čtvrtě

„ Včerejší verdikt je první tohoto druhu ve zdravotnictví.
let dostala

půl milionu

nemocnici
právník

jedenáctiměsíční

korun rodina,

milionu.

Respektive druhý, počátkem 90.

které amnestovaný

vězeň znásilnil a zabil v

na Bulovce holčičku. Ale to ještě na citovou újmu nebyl paragraf,"

České lékařské komory Jan Mach. O vině bývalé lékařky vítkovické

Věry Balcové
nedbalosti

už rozhodl jeden

soud.

ji odsoudil k podmíněnému

před třemi lety přivezla
provedla

základní

záchranka

nemocnice

Za ublížení na zdraví s následkem
trestu. Osmačtyřicetiletou

uvedl

smrti z

ženu, kterou v únoru

s dýchacími potížemi, poslala lékařka domů, aniž

vyšetření jako rentgen plic či vyšetření srdce. Zena doma

zemřela.

Včerejší spor byl o ochraně osobnosti. „ Odpovědnost nemocnice je nezpochybnitelná
zásah do osobnostních
mezi manžely,

práv žalobců rovněž. Byla narušena práva na rozvíjení

matkou

a dcerou,"

vysvětlil soudce Petr Indráček.

a

vztahů

„ Zenu mi

nikdo

nevrátí, " řekl po rozsudku Stanislav Jančařík. Původně žádal dvojnásobek. „ Doufám, že
když budou nemocnice finančně trestány, budou se více snažit, aby se něco
neopakovalo,"
dohromady

sedmdesát

vinu lékařky
Zakopal

se ani neomluvila a všem třem pozůstalým

tisíc korun,"

nezpochybňuje

označil

Nemocnice
může

dodal. „Nemocnice

řekl vdovcův právník Jaromír Jaroš.

a doktorku propustila.

vyměřené

částky

za nepřiměřeně

náhradu

po lékařce,

nabídla
Nemocnice

Právní zástupce nemocnice
vysoké

by musela zaplatit škodu ze svého, pojištění

žádat

podobného

a nevyloučil

Luděk
odvolání.

na takový případ nemá. Poté

ta však nemůže podle

zákona

zaplatit

více

než

tehdejšího platu '1

čtyřapůlnásobek

V moravskoslezské příloze byl text publikován na titulní stránce pod titulkem Rodina
zemřelé vysoudila

Ostrava

-

zaplatit

milion:

Vítkovická

nemocnice

blahoslavené

milion a sto tisíc korun manželovi

Marie Antoníny

v Ostravě by

a dvěma dcerám Květoslavy

měla

Jančaříkové,

která zemřela vinou její lékařky. Nyní již bývalá lékařka na příjmu v nemocnici poslala v
únoru

2001

vyšetření.

21

osmačtyřicetiletou

Nemocná

ženu

doma zemřela

v těžkém stavu domů, aniž provedla

na zánět plic. Zatím nepravomocné

základní

rozhodnutí

v

Sasínová, Petra; Riebauerová, Martina: Žena zemřela vinou lékařky. Rodina vysoudila milion

odškodného. Mladá fronta Dnes. 9. 1. 2004, roč. 15, č. 7, s. A3
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občanskoprávní

při mezi nemocnicí

Ostravě. „Žalobci
Petr Indráček,
„ Nemocnice

a rodinou zemřelé včera vynesl Krajský soud v

nemohli rozvíjet citové vazby s manželkou, matkou, " vysvětlil

v čem spočívá

citová újma. Snahy o mimosoudní

soudce

vyrovnání

selhaly.

nabídla všem dohromady jen sedmdesát tisíc korun, " uvedl právník

Stanislava

Jančaříka

Nemocnice

se může proti rozsudku odvolat. „Pravděpodobně

nepřiměřeně

.Jaromír Jaroš.

vysoké,"

Dodal, že se nikdo pozůstalým

neomluvil.

to uděláme. Částky jsou

reagoval právní zástupce nemocnice Luděk Zakopal.

nemocnice je těžké. Pojištění se na nemajetkovou
chtít maximálně

ani

vdovce

újmu nevztahuje.

„Postavení

Po lékařce

mohou

čtyř a půl násobek platu, " vysvětlil ostravský právník David

který se zabývá občanskoprávními

spory. Dodal, že není dosud běžné, že oběti

Junger,
trestných

činů či jejich příbuzní žádají finanční náhradu za zásah do osobnostních práv. V tomto
případě

byla

nedbalosti.
alespoň

lékařka

„Může

Věra Balcová již

to spustit

něco vysoudit.

který nechtěl zveřejnit

za ublížení

na zdraví

z

dalších případů,

kdy se budou pacienti

snažit

Právníci se budou mít dobře,"

řekl ostravský privátní

lékař,

r

jméno.

lavinu

dříve odsouzena

22

Zatímco v moravskoslezské příloze j e jako spoluautorka podepsána Ivana Lesková (má
na starosti lékařskou problematiku), v celostátním vydání je to Martina Riebauerová.
Vedle toho, že se liší zprávy titulkem, je text psaný pro celostátní vydání delší než
původní

ostravský

článek. V ostravském článku pracuje autorka více s citacemi

(informace, které takto získala prezentuje v celostátním vydání jako prostá fakta například to, jak vysokou částku můžu zaplatit sama lékářka, získala autorka od
právníka). Text v celorepublikovém vydání je čistě zpravodajský a navíc operuje
s větším backgroundem.

8. září byl v celostátním vydání MFD na páté stránce publikován text Kellovský je ve
vazbě aneb vzestup a pád

Ostrava,

podnikatele:

Praha - Ještě před třemi lety na jeho velkolepé svatbě ve Vysokých

zpíval Petr Janda s Olympikem

či Boney M. Od včerejška je Petr Kellovský ve vazbě.

Soud o ní rozhodl poté, co Kellovského,

22

Tatrách

podezřelého

z účasti na takřka

miliardovém

Sasínová, Petra; Lesková, Ivana: Rodina zemřelé vysoudila milion. Mladá fronta Dnes. 9. 1. 2004, roč.
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podvodu s falešnými
jednotka policie

šeky neexistující americké banky, zadržela v neděli v noci zásahová

v rekreační chatě v Dolních Domaslovicích na Frýdecku- Místečku. Od

května byl Kellovský'
zájezdem

nezvěstný.

týmu fotbalových

policie Kellovského,

Tehdy záhadně zmizel poté, co přiletěl do Prahy se

celebrit Amfora z Ameriky. Domů už však nedorazil.

Podle

na nějž byl vydán mezinárodní zatykač, někdo varoval, že policisté

pozatýkali jeho komplice. Podnikatel pak zřejmě opustil republiku. „Kde byl po celou tu
dobu, je předmětem
že chata,

v níž

vyšetřování, " řekla policejní mluvčí Dagmar Bednarčíková. Jisté je,
ho policie

nakonec

bývalému

policistovi

„ Ten je

Bednaříková,

podle níž Vidmoch od policie odešel už před několika lety.

podnikání,

totiž urputně snažil proniknout
Vrcholem vzestupu

Kellovskému

kariéru se

do vysoké společnosti. A jistou dobu se mu to i dařilo.
žebříčku byla jeho už vzpomínaná svatba v zimě

krátce po svém odvolání z čela ČT: „ Byl tam Jirka Krampol,

to opravdové

mluvčí

ve své knize popsal bývalý ředitel České televize Jiří Balvín, který

Nedvěd, Hana Zagorová,

František

Upír Krejčí, každý, kdo měl ruce a nohy, " píše Balvín. „ Mělo

grády. Hostina pro 150 hostů a večer program Boney M, Olympic,

opravdu nakládačka.

že mě dostanou

ODS - pozn. red.) Petrem Čermákem a jeho ženou."

a politickou

Jana

Kelly a jeho finanční ředitel Petr Wojtyla k ránu tvrdili,

zpátky do křesla... Hezky jsem si popovídal s bývalým ministrem

(a místopředsedou
uměleckou

řekla

strmý pád. Po celou svou polistopadovou

na společenském

roku 2002. Výstižněji

Kirschner,

činu nadržování,"

Jiřímu

let vězení. Pro bývalého gynekologa, který se v roce 1990 vrhl do

by to byl mimořádně

ji navštívil

z trestného

patří

Vidmochovi.

(43) hrozí až patnáct

také obviněn

dopadla,

vnitra

Ani styky s

smetánkou ovšem Kellovského před zákonem neuchránily.

Letos

v dubnu ho soud poslal do vězení na šest let za daňový únik za téměř šest

milionu

(Kellovský

politická

se odvolal). A poté, co v květnu zmizel, skončila i jeho mnohaletá

kariéra. Havířovská
Mirka

Topolánka.

tehdy

předseda

ODS ho vyloučila ze strany - a to po přímém zásahu předsedy
„Havířovské
moravskoslezské

sdružení projevilo pud sebezáchovy,"
ODS

Zbyněk

Stanjura.

Kdyby

ODS

komentoval
totiž

to

havířovští
?3

Kellovského

23

nevyloučili,

hrozilo jim dokonce, že jim vedení strany sebere licenci.

Sasínová, Petra; Sídlo, Jindřich: Kellovský j e ve vazbě aneb vzestup a pád podnikatele. Mladá fronta
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V Moravskoslezské příloze byl text publikován jako hlavní téma, tedy k článku na
titulní stránce s titulkem Policie

po

čtvrt

roce dopadla

Kellovského

náleželo i

pokračování na třetí straně s titulkem Kellovský: Z lékaře šéfem gangu?-.

Frýdek-Místek
rekreační

- Policisté ze zásahové jednotky krajské policie zadrželi v neděli v noci v

chalupě

Vlivný podnikatel

na Frýdecko-Místecku

obchodovat

National

Bank, Los Angeles,

překazila.

s padělanými

Pacific

které jim měly vynést nejméně osm set padesát

milionu

Zatímco jeho komplice
„Zatčení

policie

neupřesnila.

Dagmar

proběhlo

s mezinárodním

Místo,

vězení za daňové

úniky, byl v Americe.

padělanými

záminkou

ukrýval,

policie
zatýkání

odsoudil krajský soud na šest let do

Účastnil se výpravy jot bálové ho týmu celebrit

Jisté je, že se s nimi vrátil do Prahy. Do žádného ze svých

„Zřejmě byl při návratu varován. Opustil republiku. Soudce vydal

policie.

Uvedl mimo jiné,

že skupina

měla připravené

kriminality
obchody

s

šeky ve Švýcarsku. „Nabízeli šeky do zástavy bankám, chtěli za ně například
akcie podniků.
charitativní

pokračuje.

Po Evropě se stejné šeky snažily udat i jiné skupiny, a to pod

pomoci americké vlády Srbsku a Černé Hoře, " řekl.

Z původně

šesti

lidí zůstali

ve vazbě

tři. Státní

Hrabovčinová

Emilie

24

už podala soudu návrh, aby vzal do vazby i Kellovského.

(Viz Kellovský...

str. C3)

Havířov - Podnikatel
postavám

regionu.

podnikání.

Začal

kterém přijímal

Vyšetřování

zástupkyně
'

24

mluvčí

zatykač, " informoval poté Jan Strmen z odboru hospodářské

severomoravské

nakupovat

kde se tři měsíce

řekla

dalšího šetření, " řekla mluvčí. Když proběhlo

kterého předtím nepravomocně

bydlišť ale nedorazil.

zločinem

se až do neděle

klidně. Muž byl zjevně zaskočen,"

gangu, Kellovský,

Amjora, který sponzoroval.

organizovaným

letos v květnu zatkla, Kellovskému

Bednarčíková.

„Je to předmětem

mezinárodní

Kellovského.

šeky neexistující americké banky Security

rozsáhlé podvody provázané

dařilo skrývat.
krajské

hledaného Petra

a někdejší člen ODS je společně s dalšími sedmi lidmi podezřelý, že se

pokoušel

korun. Policie

mezinárodně

a bývalý člen ODS Petr Kellovský patří k
Po roce

1989 se bývalý lékař havířovské

tím, že přestavěl

tamní Bzeneckou

vlivné lidi. Neúspěšně

nejkontroverznějšim
nemocnice

vrhl

do

vinárnu na exkluzivní klub, ve

usiloval o privatizaci

havířovské nemocnice

a

Sasínová, Petra: Policie po čtvrt roce dopadla Kellovského. Mladá fronta Dnes. 8. 9. 2004. roč. 15, č.
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dokud mohl, snažil se tam svůj vliv všemožně uplatňovat. Ještě donedávna měl mezi
místními politiky mnoho zastánců. Havířovská radnice se s ním ale několikrát doslala do
přímých sporů, které pro ni dopadly vždy špatně. Například marně vymáhala skoro šest
milionů za nedoplatky
a kanceláře.
Výhodně

nájmů v prostoru bývalého kina Radost, kde měl Kellovský

Kupoval pozemky

získal

devadesátých
klubu podíl,

i fotbalový

let investovala
cde nedostalo

tomu, že podepsala

kasino

a domy v Havířově, v centru Prahy i jinde v republice.
stadion,

do kterého

havířovská

radnice

v

polovině

čtrnáct milionů korun. Město mělo podle smlouvy získat v
nic. U soudu pak radnice se svými nároky neuspěla

nevýhodnou

kvůli

smlouvu. Jeho firma Quonex Real koupila i pozemky,

na kterých se začala stavět Sazka Aréna pro hokejové mistrovství světa v letošním roce.
Kvůli dluhům firmy je pak exekutor zablokoval a Sazka jimi nemohla ručit na úvěr na
stavbu,

což přípravy

na šampionát

Pražský soud Kellovského

značně zkomplikovalo.

loni pravomocně

Sazka se s firmou

soudí.

odsoudil k podmínce a dvouletému

zákazu

řízení za to, že roku 2001 opilý najížděl na policistu, který ho nachytal, jak spí na
křižovatce za volantem. Za podobnou

věc dostal už jednou v přestupkovém řízení pokutu

a zákaz řízení na několik měsíců, když v Havířově v Karvinské ulici za jízdy usnul za
volantem a havaroval.
daňový

podvod.

Letos v dubnu ho ostravský soudce poslal na šest let do vězení za

Tento rozsudek

není dosud pravomocný.

Kellovský se proti

němu

odvolal. Podle žaloby zatajil část zisku, když před deseti lety prodával dům s restaurací
v centru Prahy. Soud rozhodl, že stát připravil na daních skoro o šest milionu
„Je to výsměch, že jsem byl vůbec obviněn. Nic jsem nekrátil. Já účetnictví
Spoléhám

jen na své účetní a daňové poradce,"

pohotový

muž. Policie také prošetřovala

korun.

nerozumím.

odmítal obžalobu vždy sebevědomý

oznámení, že v Havířově během

komunálních

voleb roku 2002 uplácel voliče, aby dostal na radnici lidi, kteří měli prosazovat
zájmy.

I když policie

nepochybuje.

nakonec

„Slyšeljsem

bývalý zastupitel

nic nezjistila,

mnoho obyvatel

města o tom

jeho
stejně

z dobrých zdrojů, že koupi hlasů obětoval dva miliony, " řekl

Václav Žalud. Za to, že volič hodil do urny předem

připravenou

obálku, údajně nabízeli jeho lidé po hospodách sto padesát korun. Primátorka
Milada

Halíková

Kellovský
obchodu

čeká v cele na rozhodnutí

Kriminalista
obchodů

řekla, že řada lidí se dostala do zastupitelstva

- chystaným

Milan Porubá,

podvodům

Jan Strmen

tohoto

gangu.

a

neoprávněně.

soudu o uvalení vazby kvůli dosud

s padělanými

šeky neexistující

už dříve řekl, že Kellovský patřil k jedněm
Vedle něho je mezi obviněnými

města

největšímu

americké
z

další havířovský

Ted'

banky.

organizátoru
podnikatel

ale také cizinec, který do Česka falešné šeky v nominální hodnotě

dva

30

tisíce amerických

dolarů přivezl.

Policie jich při zatýkání členů skupiny našla

patnáct tisíc. Policisté je podezřívají
vyšetřování

přes

také z obchodů s padělky slavných obrazů. O vývoji

informovat.25

včera odmítli

V případě tohoto tématu se jedná o dva naprosto odlišné texty. Na článku, který vyšel
v celostátním vydání, totiž spolupracoval Jindřich Šídlo, a zřejmě proto je i tento text
investigativní. Zatímco Petra Sasínová přichází se všeobecnými informacemi, které lze
získat z dřívějších článků a policejních svodek, Šídlo přináší do textu ve větší míře
investigativnost. Například zjistil, kde přesně byl Kellovský zatčen (Sasínová přitom
v článku pro moravskoslezskou mutaci píše: „Policisté ze zásahové jednotky

krajské

policie

Rozdíl

zadrželi

v neděli v noci v rekreační

chalupě na Frýdecko-Místecku".)

v obou textech je proto zřejmý. Zatímco Sasínová přináší pouze analýzu již známých
faktů, Šídlo

ve svém

článků

originálně

nahlíží do nově vzniklého

problému.

V celostátním vydání je z moravskoslezského textu převzato jen minimum informací,
proto není zcela zřejmé, proč Sasínová figuruje v textu jako spoluautorka. V podobných
případech se totiž uvádí pouze zkratka autorova jména.

4.2.2 Články Petra Broulíka
20. dubna byl v celostátní MFD na straně šest v rubrice Z celé země publikován text
Rasisté napadli romské sestry cestou ze Stodolní:

Ostrava

- Nejprve jim

diskotéky

ve vyhlášené

nadávali,
Stodolní

pak je tloukli. Romské sestry, které se vracely z

ulici v Ostravě, se staly terčem rasistického útoku. „

Ženy slyšely slova černé kurvy, poté násilníci obě ženy fyzicky napadli. Zpočátku to byly
facky, posléze,

když mladší upadla na zem, dva z mužů do ní kopali a vykřikovali

heil, " uvedl mluvčí ostravské policie Milan Klézl. Dvaadvacetiletá
zveřejnit

celé jméno,

„Člověk

už si nemůže ani zajít na diskotéku.

Marie, která se bála

má naražené prsty levé ruky, odřeniny, pohmožděnou
Už jednou

Sieg

šíji a bedra.

mě napadli, když jsem

měla

dvanáct let. Řezali mne kovovou hvězdou po obličeji. Jsem ráda, že mi nezůstaly na tváři
jizvy,"

řekla napadená

Marie, která identifikovala

která utrpěla pohmoždění
Na přechodu

25

u restaurace

útočníky jako skiny. Starší z žen,

pravé ruky, popisuje útok takto: „ Vracely jsme se ze Stodolní.
Baník nám začali holka a kluk nadávat ,vy černé huby' a
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podobně.

Když jsem se divila, proč to říkají, začali mi zvedal sukni. Dostala jsem facku

a mladší sestru začali na zemi kopat a hajlovat. To už se k nim přidali další dva skini, "
vypráví žena, která se představila
šoku.

Teď se od soboty

Třicetiletou

i v tramvaji

mě někdo nechce

napadnout."

jsem se do Ostravy před třemi měsíci z

Varů, protože má matka už nemůže chodit a je nemocná. Ale tady začínám

mít strach i z fotbalových
policii

fanoušků, " říká žena a zvažuje, že po včerejším výslechu na

bude zřejmě usilovat o návrat do Čech. „Tam nic takového

řekla. Ženám pomohl návštěvník

který stavěl i projíždějící
výtržnictví,

není,"

nonstop restaurace Baník, který jim vyběhl na pomoc.

„ Šel jsem je od těch žen odtrhnout.

svobod

otáčím, jestli

ženou útok otřásl. „Přistěhovala

Karlových

ostravské

jako Radka. „ Roztrhali na mně sukni, byla jsem v

policisty,

Byli to skini, měli bombery a kanady," říká muž,
aby napadeným pomohli. Policie šetří případ

jako

ublížení na zdraví a podporu a propagaci hnutí směřující k potlačení práv a

občanů.

Zatím neznámým

pachatelům

hrozí za útok až pětileté tresty

odnětí

svobody.26

V Moravskoslezské příloze byl text publikován jako téma, jeho první část tedy byla na
titulní straně s titulkem Skini v Ostravě napadli Romky a pokračovala na straně Číslo
dva:

Ostrava - Po zatím neznámých
Tři muži a jedna

rasistech pátrají od sobotního rána ostravští

policisté.

žena napadli v sobotu kolem páté hodiny ráno u restaurace Baník v

centru Ostravy dvě romské ženy. Policisté uvedli, že čtveřice násilníků nejprve
obě ženy v Českobratrské
ženy fyzicky

napadli.

ulici slovně. „Ženy slyšely slova černé k..„ poté násilníci obě

Zpočátku to byly facky, když mladší z žen upadla na zem, dva z

mužů do ní kopali a křičeli Sieg Heil,"
Dvaadvacetiletá
ruky, odřeniny
dvanáct.
jizvy,"

potlučená

uvedl mluvčí ostravské policie Milan

Klézl.

žena jménem Marie utrpěla po kopancích naražení prstů levé

kolen, pohmoždění

šíje a beder. „ Už jednou mne napadli, když jsem

měla

Řezali mne kovovou hvězdou v obličeji. Jsem ráda, že mi nezůstaly na tváři
řekla napadená

která utrpěla pohmoždění

26

napadla

Marie, která identifikovala

útočníky jako skiny. Starší z žen,

pravé ruky, líčí útok takto: „ Vracely jsme se ze Stodolní.

Na
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přechodu

u restaurace

podobně.

Když jsem se divila, proč to říkají, začali mi zvedat sukni."

Pokračování

Baník nám začali nějaká holka a kluk nadávat vy černé huby a

na str. C2

Pak už násilníci přešli do fyzického útoku. „Dostala jsem facku a mladší sestru začali na
zemi kopat a hajlovat. To už se k nim přidali další dva muži, " říká třicetiletá žena, která
se představila

jako Radka, ač vzápětí uvedla, že se bojí uvést pravé jméno.

na mně sukni.
Třicetiletá

Teď se i v tramvaji

otáčím, jestli

žena dodala, že na podobné

Ostravy asi před třemi měsíci z Karlových
nemocná,
fanoušků,

a tak se jí snažím pomáhat.

mne někdo nechce

„Roztrhali
napadnout."

útoky není zvyklá. „Přistěhovala jsem se do
Varu, protože má matka už nemůže chodit, je
Ale teď začínám mít strach i z

fotbalových

" říká žena a zvažuje, že po dnešním výslechu na ostravské policii bude zřejmě

usilovat o návrat do Cech. „ Tam jsem se s ničím takovým nikdy nesetkala, " řekla. I ona
je přesvědčena,

že útočníky byli skinheadi, stejně jako návštěvník non stop

Baník, který vyběhl
odtrhnout,

oběma napadeným

projíždějící

policisty,

po dvou zbývajících
identifikační

výtržnictví,
potlačení

ženám na pomoc. „Šel jsem je od těch žen

když jsme se dozvěděl, co se venku děje. Byli to určitě skini, měli bombery a

kanady. Nechápu jejich

útočníkům

restaurace

čísla
zakročil
ublížení

ubohost, že tři chlapi útočili na ženy," říká muž, který stavěl i

aby napadeným pomohli. Policisté si poté zapsali dva z útočníků,
mužích nyní pátrají. „ Radil jsem také těm ženám, aby si opsaly
policistů,

kdyby

nechtěli

případ

řešit,"

řekl muž, který

a uvedl, že je rovněž romského původu. Policie šetří případ
na zdraví a trestný čin podpory a propagace

práv a svobod

občanů. Pachatelům

proti
jako

hnutí směřujících

hrozí za útok až pětileté tresty

k

odnětí

svobody27

Jde o případ, kdy byl původní text z moravskoslezské přílohy publikován i v
celostátní rubrice Z celé země. Čtenář by mohl nabýt dojmu, že zde získává extrakt
nejdůležitějšího dění v kraji, tedy že editoři původní text pouze krátí. V tomto případě
však zkracovali chybně. Neuvedli, že muž, který se žen zastal, byl rovněž Róm.
Současně však použili slovo „černé kurvy", kterému se autor v původním textu vyhnul,
napsal pouze „černé k... ".

27
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6. prosince byl v celostátní MFD na straně čtyři publikován článek Nezletilí pili alkohol,
myslivci si dali pozor:

Kopřivnice,

Nová Ves - Zimní měsíce jako by policisty „vyháněly"

kdo kolik vypil alkoholu.
zatímco jejich

O víkendu se policisté v Kopřivnici vydali za

zátah tentokrát doplatili především nezletilí chlapci v Kopřivnici.

Několik z nich policisté přistihli

opilý,"

na hodinu diskotéku

o půlnoci v diskotékovém

klubu Hans. Nejdříve

však

a obsadili její východy. „Průměrně každý patnáctý

řekla mluvčí novojičínské

Rozhodně

nezletilými,

kolegové na Liberecku za myslivci. Ti překvapivě dopadli mnohem lépe

než děti. Na policejní

přerušili

do terénu zjišťovat,

policie

Miroslava Sálková. „ To není vůbec

byl

dobré.

chceme v kontrolách pokračovat, " dodala. Chycení mladíci, ale i dívky měli

od policistů

zajištěný

odvoz domů ke svým rodičům. Ale policistům ještě před

tvrdili, že se opili doma či venku nebo že upili ze sklenice svému staršímu
„ Proto žádného

z číšníků

diskotéky

nevyšetřujeme

pro přestupek,"

Policisté překvapili

i třicet myslivců, kteří se v sobotu připravovali

Nové

bažantů.

Vsi na

zkontrolovali.

hon

Se střelbou

museli počkat,

sdružení Jaroslav

Svobod.

kamarádovi.

uvedla

mluvčí.

ve své klubovně v

než je policisté

„Nemáme s tím problém. Kontroly jsou potřeba, " tvrdil šéf
i

odvozem

všechny

mysliveckého

28

V moravskoslezském vydání byl publikován text jako téma, začínal tedy na titulní
stránce pod titulkem Razie v klubu: 11 mladistvých pilo a pokračoval na straně číslo tři
pod titulkem Diskotéka skončila, přišla policie-.

Kopřivnice

- Někteří mladí návštěvníci diskoték, heren a nočních podniků v Kopřivnici

na Novojičínsku
ten večer
podávání

možná v noci z pátku na sobotu litovali, že do toho či onoho

vešli.

Policisté

alkoholu

mladistvým

hraní dětí na výherních
Ukázkovou
hodinu

totiž uspořádali

a nezletilým v restauracích,

hracích automatech

akci pak policisté předvedli

ukončili

razii nazvanou

hudební produkci

Mládež,

zaměřenou

na

hernách a diskotékách,

na

a na odhalování

v diskotékovém

podniku

mladých

toxikomanů.

klubu Hans, kde na více než

a nakonec nalezli jedenáct

opilých mladých

lidí,

kterým nebylo ještě osmnáct let. „Několika z nich bylo jen pár týdnů nebo měsíců přes

28
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patnáct let, byly to ročníky 1989, " řekla mluvčí novojičínské policie Miroslava
Policisté

z cizinecké policie

Šálková.

narazili v klubu i na Vietnamce, který neměl v pořádku

doklady. „ Nikoho z obsluhy ale nešetříme, protože mladí opilí lidé nikoho neoznačili, že
by jim

naléval,"

dodržování

řekla mluvčí.

spotřebních

výrobků.

Při kontrole

hasicích

přístrojů

jedenácti

Pracovníci

Celní správy Ostrava kontrolovali

také

daní a zaměřili se na kontrolu kolkování alkoholu a tabákových
však neshledali

a únikových

základních

žádné závady. Hasiči při kontrole

východů

podmínek,

zjistili, že diskotéka

které

mají

zajistit

hydrantů,

Hans nesplňuje

protipožární

šest z

bezpečnost

návštěvníků.29

(Viz Diskotéka...

str. D3)

Kopřivnice

- Policisté v civilu, v uniformách,

se v pátek

před

desátou

chvílích se návštěvníci

hodinou

sjížděli

celníci, hasiči a členové cizinecké

na služebnu policejního

oddělení.

stráže
V těch

diskoték v Kopřivnici teprve začínají pořádně bavit. Mnohé dívky

a chlapci v pubertě

do sebe začínají obracet první panáky, skleničky vína či usrkávají

starším kamarádům

z party z piva. A málokdo z nich tuší, že dnes si policisté na ně a na

ty, kteří jim alkohol nalévají, chtějí posvítit. Podobné akce pořádají jednou, dvakrát za
měsíc. „Je Mikuláš,
dalšími

dneska to možná bude velké," říká jeden z policistů.

představiteli

nejprve kontrolují

zákona

a s pracovnicí

sociálního

Policisté

odboru kopřivnické

s

radnice

menší zábavní podniky v Kopřivnici a první mladistvé podnapilé

už

mají. „Zavezli jsme je domů k rodičům. Jeden dostal facku hned ve dveřích, " líčí poté
ostatním

policistům

představitelů
proudu.

sociální

pracovnice.

Půl hodiny před půlnocí

zákona šikuje k největší akci. Nedaleká diskotéka

se zhruba

třicet

Hans je nyní v plném

Slovky mladých lidí se do klubu ani nevejdou. Nevelký parket duní, děvčata a

mladí muži tančí na hudební hity a i tuctové bílé halenky v záři ultrafialových

světel

efektně září. Někteří mladí lidé jsou raději venku, protože klub s dřevěnými boxy není
moc velký. A přestože policisté ještě na diskotéku nepřijeli, každý člověk nad
je tak trochu podezřelý.
stolu, odkud právě

pětadvacet

Proto se s kolegyní z místní kabelové televize raději klidíme ke

mladá dvojice vstává a odchází domů. Razie začíná. „Co to je,

sakra? To už je konec? " poznají neomylně mladé dívky náhlé přerušení hudby

uprostřed

písně. Dýdžej musí na příkaz ne uniformovaných

policistů vypnout hudbu. Rozsvěcují

zářivky

světel. „Policajti.

29

a v klubu

mizí kouzlo

ultrafialových

Kam jsem

se

to zase
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vlezla?!"

říká jedna z mladých dívek a nervózně střílí hlavou ze strany na stranu,

by hledala
policisté

rychlý

To už ale nelze. Policejní automobily

v civilu každého podezřelého

už uniformovaní
zrakem

únik

jako

stojí před vchodem

na úzkém východovém schodišti legitimují.

policisté se derou přes uhýbající mladé lidi nahoru a zkušeně

Další,
vybírají

ty, kteří žijí nočním životem a jejich občanský průkaz voní ještě novotou.

kterým je osmnáct pryč, se baví. „Ilele, to budeme v televizi, " ukazují na světla
kamer. Venku u policejního
na pohled

málokdo

lidem náustky

Ti,

ručních

auta před vchodem se tvoří menší fronty těch, kterým by už

hádal osmnáct. Dva policisté z obou stran auta rozdávají

mladým

na přístroj pro měření alkoholu v dechu. „ Foukej do toho pořádně, "

upozorní

občas policisté.

„zletilí"

kamarádi.

dvacetiletých

a

,,On má ještě

nevyvinuté plíce!"

„Mně dejte taky fouknout,"

hašteří rozjařeně

doráží parta

bujarých

a

jejich
veselých

mladíků na policisty tak, že je nakonec musí jeden z nich okřiknout, ať se

uklidní. „ Kolik jsi toho vypil? " ptá se policista školáka, kterému přístroj naměří
dost. „Jedno pivo,"

zní odpověď.

„Jedno pivo a máš jedna

docela

celá čtyři promile?

Tak

znovu a važ slova: Kolik toho bylo a kdo ti nalil? " Mladík připouští více piv, ale číšníka
z klubu nechce „prásknout".

„ Kamarád mi dal jedno pivo. "3"

Zatímco pro text do celostátního vydání MFD si editoři vybrali pouze část o opilých
mladistvích, aby ji zkompletovali s textem o kontrolách myslivců v Libereckém kraji, a
vytvořili tak téma o kontrolách policistů, v moravskoslezské příloze jsou jednak
popsány i další části policejního zásahu („Hasiči při kontrole
přístrojů

a únikových

hydrantů,

hasicích

východů zjistili, že diskotéka... "), a druhou část textu navíc tvoří

samostatná reportáž z místa události.

4.3 Rok 2005
4.3.1 Články Petry Sasínové

13. dubna byl v celostátním vydání MFD na straně číslo čtyři publikován text Maxa má
za rvačku

podmínku:

Ostrava - Martin Maxa je násilník. Tak alespoň včera rozhodl Okresní soud v Ostravě,
který se zabýval obžalobou proti zpěvákovi a jeho známému Jiřímu Polákovi. Při rautu v

30
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ostravském

hotelu Imperiál

Gabriely Tauberestové.
pokus o ublížení

se loni poprali

Soudkyně

s přítelem

finalistky

soutěže Missis

2004

Radomíra Kijasová je včera k\'ůli tomu potrestala

na zdraví a výtržnictví

dvouletou podmínkou

na dvouletou

zkušební

lhůtu. Oba muži i řada svědků přitom tvrdili, že Maxa jen bránil neznámou ženu,
její přítel

napadl.

„Zachoval jsem

se jako

normální

nesnázích.

Nečekal jsem za to medaili, ale tohle taky ne," prohlásil

za

kterou

mužský. Pomohl jsem slečně v
Čtyřiaětyřicetiletý

zpěvák. Ihned se odvolal. Soudkyně sice dospěla k závěru, že přítel Tauberestové,

bývalý

policista Martin Hejsek, ženu udeřil, ale pouze jednou. „ Obžalovaný pak se slovy, že mu
dá do držky, uchopil Hejska do kravaty a na zemi ho kopal špičatou koženou botou do
těla,"

řekla soudkyně.

chtěli ITejskovi pomoci.
ani v obraně
soudkyně.

Polák zpěvákovi
„ Obžalovaní

Tauberestové.

Maxu rozsudek

naši verzi. Dokonce
výpovědím

Jen

podle verdiktu pomáhal

odrážet muže,

útočili cíleně, nejednali v nutné obraně či nouzi
náhodou

velmi překvapil.

nedošlo

k vážnějšímu

„Je to neskutečné.

zranění,"

Deset svědků

řekla
potvrdilo

i jeden svědek obžaloby, " řekl Maxa. Soudkyně však prohlásila,

ve prospěch

obžalovaných

neuvěřila, neboť v nich byly příliš velké
r

r

3

Případem se bude kvůli Maxovu odvolání zabývat krajský soud.

1

když loni během

Kijasová

rautu po soutěži

policistu

Martina

trestem se zkušební

že ženu udeřil.

„Nechala

Tak rozhodla

zločin,

hotelu Imperiál

ostravská

zbili

soudkyně

Radomíra

za pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví

dvouletým

dobou dva roky. Rvačka mezi muži vznikla poté, co

Hejsek udeřil do tváře svou přítelkyni
že ji jen bránili před násilníkem.

a jeho známý Jiří Polák spáchali

Missis 2004 v ostravském

Hejska.

a oba muže potrestala

podmínečným

cíleně

soud:

Ostrava - Zpěvák Martin Maxa z Litvínova

bývalého

že

rozpory.

V moravskoslezské příloze byl text publikován na straně číslo dva jako Maxa
útočil, rozhodl

kteří

Gabrielu Tauberestovou.

Obžalovaní se hájili tím,

Senát však jejich obhajobu neuznal. Hejsek

se od Maxy osahávat,"

vysvětloval

své jednání.

nezapíral,
„Není

to

pravda. Znal jsem tu dívku asi deset minut. Tohle nemám zapotřebí, " striktně to odmítl
Maxa. „ Vrhli se na něho se slovy, že mu dají do držky. Byl to cílený útok. Nešlo o
nutnou

obranu

intenzivněji.

31

či jednání

v nouzi,"

rozhodla

Kijasová.

Dodala,

že Maxa

útočil

Hejska podle senátu uchopil zezadu do kravaty, povalil ho na zem a kopal
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do něho. Měl přitom obuty kožené boty s ostrou špičkou. Soudkyně řekla, že jejich
byl nepřiměřený

situaci,

neboť Hejsek ženu udeřil jen jednou

a dvojice pak

odcházela k výtahu. Senát neuvěřil výpovědím řady svědků, kteří útok na ženu
jako

mnohem

soudkyně.

brutálnější.

Soud neuvěřil

uhodil jen jednou,

v jejich

ani Tauberestové,

verzích byly obrovské,"

nevyhrála

zastal. Neosahával

zdůvodnila

která na policii nejprve řekla, že ji

to

přítel

soutěž. Byla tam spousta lidí, ale jedině pan Maxa se mě

vypovídat, protože měla strach. „Hejsek dívku udeřil pěstí. Sprostě jí

nadával a táhl ji pryč. Nejprve za ruku, pak za vlasy," popisovala

povídala

popisovali

mne, " řekla tehdejší finalistka soutěže Missis 2004. Uvedla, že proti

nechtěla

Formáčková,

spolu

u soudu však líčila, jak ji také táhl za vlasy po schodech. „Myslím, že

neunesl, že jsem

Rejskovi

„ Rozpory

útok

i svědkyně

Marie

která seděla v porotě soutěže. Uvedla, že Tauberestová si předtím s Maxou

u baru a obdivné na něho hleděla. „ I když tam byla ochranka, nezakročila,

Maxa byl pohotový.

" Vyloučila, že by Maxa nebo Polák do Hejska kopali. Tvrdila také,

že druhý den ráno s Hejskem a Tauberestovou
žádného zranění.

jen

„Jen Tauberestová

seděla u snídaně a nevšimla si na něm

měla na tváři modřinu, " řekla. Hejsek ale tvrdí, že

ho Maxa kopl do tváře tak, že mu tekla krev a že mu způsobil oděrky a pohmožděniny
těle. Šel k lékaři a byl kvůli tomu několik dnů na nemocenské. Protože se Maxa
bude případ řešit krajský

'

soud.

na

odvolal,

32

Oba texty zpravodajsky zachycují událost. V článku v celostátním vydání však chybí
citace svědkyně, která v moravskoslezské příloze sděluje: „Hejsek dívku udeřil
Sprostěji

pěstí.

nadával a táhl ji pryč. Nejprve za ruku, pak za vlas. " Proto čtenář celostátního

vydání nabyde dojmu, že Maxa je odsouzen právem.

28. prosince byl v celostátní MF DNES na straně pět publikován text Vyhrožovali
před školou

smrtí:

Orlová - Lidé téhle čtvrti říkají jednoduše:
A ve vzduchuje

ghetto. Stojí v ní šedivé a chátrající

činžáky.

cítit pach špatného uhlí. Ve zdejších bytech se totiž ještě topí v kamnech.

Porubá v severomoravské

Orlové se plíživě, ale o to jistěji, stává velmi špatnou

„ Už asi dva roky je to pořád

horší. Nastěhovali

tady Cikány ze zbořené

kolonie a dalších míst, " stěžuje si mladá romská matka Simona Makulová.

32

nám

adresou.
Klášterní
„Kdysijsem
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si klidně nechala boly před dveřmi, kočár před domem. Teď je všechno hned ukradené, "
říká. „Napříkladjsem

měla zimní boty uložené ve sklepě. Jsou pryč. Ukradli nám už dvě

auta! Manžel kvůli tomu přišel o práci, protože dojížděl do Frýdku-Místku, ale teď nemá
jak, " zlobí se Mcikulová. Je přesvědčená,

že problémy v Porube dělají nově

příchozí

Romové. Viní z toho správu majetku těžařské společnosti OKD, které domy patří. Napětí
ve čtvrti ještě

vyostřili

neonacisté.

Ti dvakrát přitáhli do Poruby asi ve

tlupě s tím, že jsou hlídkou domobrany.
smutné, že policie
jeden z mluvčích
„domobrany"

třicetičlenné

Oficiálně přišli „chránit" místní slušné lidi. „Je

na to nestačí. Bílé děti jsou také šikanovány v tamní škole, " tvrdil
hnutí Národní odpor Slezsko, Michal Tkáč. Tlak úřadů nakonec život

ukončil.

„V Porubě

řádila banda lupičů, ale policie už ji

dopadla.

Neustále tam hlídkují strážníci a není třeba, aby tam působila nějaká domobrana,"

říká

starosta Orlové Vladimír Farana (Levý blok). Oznámil, že se zástupci OKD bude jednat,
aby do Poruby neposílali další Romy. Firma však odmítá, že by to dělala cíleně. „Nikdy
to tady nebylo tak špatné. Bílí a Romové spolu žili v klidu, " míní Vlastimil Havlát, který
se v této části města narodil. „Máme strach ze skinheadů. Jednou na nás čekali před
školou a vyhrožovali,

že nás zabijí, " přibližuje stoupající napětí v místě romský

školák

Emil.33

V moravskoslezské příloze byl text publikován na straně číslo dva s titulkem Je to tady
hrůza, říkají

Orlované:

Orlová - „ Podnikat
manželem

tady, to je děs a hrůza,"

asi před rokem pronajala

tady máme problémy

říká Elena Tramplerová,

vinárnu Rubín v části Orlové Porubá. „Každý den

s romskými výrostky. Zlikvidovali nám zařízení letní zahrádky, ničí

naše auta i auta našich hostů, ti z nich mají strach,"
listopadu poslala
a pozvala

okolí. „Poslední

města na jednání

V

stěžovala,

o tom, jak situaci řešit. Podpořila ji řada lidí z

dobou jsou i tržby slabší. Hosté mají v kapse tak akorát peníze na tři

piva, nůž nebo pepřový
Tramplerová.

tvrdí Elena Tramplerová.

na městský úřad dopis, ve kterém si na obtěžování výtržníky

zástupce

která si s

sprej na obranu, kdyby je někdo cestou domů napadl,"

Její manžel potvrdil, že i z toho důvodu zřídili v podniku klubový

líčí

systém.

Tramplerovi

tvrdí, že si nikdo neví rady hlavně s nezletilými. „ Často napadají mne i

mou rodinu

hrubými

33

nadávkami.

Nesčetněkrát

jsem se to snažila řešit

domluvou.
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Strážníci,

které neustále volám, se mi snaží pomoci, ale nemohou nic dělat, protože jde

většinou

o děti, které nejsou trestně odpovědné,"

líčila v dopise radním

Tramplerová.

Dodala, že jí rodiče výtržníků vyhrožovali peklem i zničením. Stěžovala si také na to, že
hosté se bojí čekat na autobusových
jsou opravdu problém.

zastávkách obsypaných drzými výrostky.

Hlavně starší lidé se bojí je používat,"

„Zastávky

uvedl i Vlastimil Havlát,

který se v této časti města narodil. „Nikdy to tady nebylo tak hrozné jako teď, " tvrdí. Ze
na tom, že děli v Orlové obtěžují okolí, něco je, uznal i romský aktivista Jiří Kallo.
„ Chtěli bychom zřídit v Porube centrum pro děti. Už jsme navštívili nějaká v Ostravě a
myslím,

že by to mohlo pomoct,

kdyby se tam zabavily.

nemůžeme

Takhle někde lítají a my je

uhlídat,"

řekl.

Jan Smolík z ulice Spojenců ale tvrdí, že se mu v Porube žije dobře. "Jsem tady teprve
zhruba rok, ale nemám žádné problémy.
člověk,

ale to není Rom. Romové

V našem domě akorát ve dne v noci řve jeden

nás dokonce

hezky přivítali.

Jednou si sice bez

dovolení půjčili kočárek, ale pak ho zase vrátili," uvedl Smolík. Připustil, že má možná
ulici.34

štěstí, že bydlí v klidnější

Editoři pražské redakce sice využili text ostravské redaktorky, ovšem vytvořili z něj
článek o jiném problému. Zatímco text pro moravskoslezskou přílohu označuje jako
problematické všechny Romy z Orlové a na situaci nahlíží očima „bílé" ženy, text
v celostátním

vydání

vysvětluje jiný

problém:

těžební

společnost

zde

stěhuje

problematické Romy a kvůli nim se situace v Orlové zhoršuje. Text se také zmiňuje o
skinheadech. Jde tedy o dva odlišné články zabývající se různými druhy rasové
problematiky.

4.3.2 Články Petra Broulíka
25. března byl v celostátní MFD na straně čtyři publikován text Školák zachránil muže:

Krnov

-

Dvanáctiletý

šestasedmdesátiletému
zvednutého jarním

školák
důchodci,

táním.

Muže

z

Krnova

zachránil

ve středu

odpoledne

život

který nabíral u řeky Opavice vodu a spadl do proudu
u n á š e l

proud řeky asi sto padesát metrů, a pokud by ho

chlapec nevytáhl z vody, zřejmě by v divočejší Části řeky přišel o život.

34
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„Stačilo pár desítek metrů. Kdyby proud toho muže odnesl až k mostu, tak už by asi
neměl

šanci,"

plovoucí

řekl dvanáctiletý

tělo z protějšího

Jan Kvapil, který skočil pro muže poté, co ho na

břehu upozornila jedenašedesátiletá

žena. „ Křičela na mne,

ať tam skočím. Že ona neumí plavat, " vypráví chlapec, který původně mířil na návštěvu
své babičky.

Muže spatřil ještě na břehu, jak mířil s kbelíkem k řece a nabíral vodu.

„ Pak se mi ztratil mezi stromy a najednou
Vytáhnout

muže z vody pomáhala

také zranila.
Jan

chlapci šedesátiletá žena, která šla kolem. Ta se však

„Když sbíhala k vodě, zlomila si ruku, " vypráví malý zachránce.

Kvapil

muže

zachránil,

anesteziologickoresuscitačním
o jeho

už nebyl na břehu," líčí chlapec zážitky.

stavu

odmítali

šestasedmdesátiletý

důchodce

Přestože
leží

na

oddělení krnovské nemocnice. Lékaři tohoto oddělení se

bavit, neboť to prý jeho

rodina nedovolila.

Zdroj z vedení

nemocnice

však řekl, že muž je ve vysoce vážném stavu. „Doslala se mu do plic voda a

následující

tři dny budeme bojovat o jeho život. Teprve po Velikonocích bychom měli

vědět, zda jeho organismus

vydrží, " řekli zástupci vedení nemocnice. „ Doma mi řekli, že
35

jsem hrdina. No, potěšilo mě to, "přiznává

Jan Kvapil, který je synem policisty.

V moravskoslezské příloze byl text publikován jako téma, začínal proto na titulní
stránce s titulkem Chlapec vytáhl z řeky tonoucího důchodce a pokračoval na straně
čtyři pod titulkem Školák: Věděl jsem jen, ze tam vlezu:

Krnov - Velký obdiv sklízejí u veřejnosti ti, kteří jsou schopni v krizové situaci zachránit
člověka. A to zvláště
středu odpoledne
Opavice

v dnešní době, kdy se každý raději stará o sebe. V Krnově se ve

opět jeden zachránce

šestasedmdesátiletého

neuvěřitelné,

že zachráncem

objevil.

bezvládného

Vytáhl z jarního

silného proudu

řeky

starce. Někomu se možná může zdát až

byl dvanáctiletý

chlapec. Mladý zachránce

Jan

Kvapil

skočil pro důchodce poté, co slyšel volat z druhého břehu řeky jednašedesátiletou

ženu,

že do vody spadl člověk, který tam kbelíkem nabíral vodu. Jan Kvapil se vysvlékl v mžiku
z mikiny a bundy a vrhl se do vody. Muže, kterého proud unášel zhruba sto padesát
metrů, chytil a přitáhl ke břehu. Tam mu ho z vody pomohla vytáhnout další

šedesátiletá

žena, která stála na břehu. Chlapec zavolal otci a ten okamžitě hlásil záchranářům,
jeho syn vytáhl z proudu řeky bezvládného
protože záchranáři

35

že

starce. „Ani nevím, jestli to ten muž přežil,

tam byli u něj na břehu hodně dlouho," řekl otec Stanislav

Kvapil.
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Muž však pád do řeky přežil a leží nyní v dosti vážném stavu v krnovské
„Dostalo

se mu hodně

rozhodnou,

jestli

vody do plic a je

to jeho organismus

v umělém spánku.

zvládne,"

nemocnici.

Následující

tři dny

řekli lékaři. Policisté konstatovali, že

muž se ve vodě ocitl bez cizího zavinění. „ Potvrdila to jednašedesátiletá

svědkyně, která

volala na chlapce.

Případ dál nešetříme, neboť se nejedná o trestný čin," řekla mluvčí

bruntálské

Lucie Krašteničová.

policie

Označila však skutek Jana Kvapila za hrdinský

čin. „Je to v krátké době už druhý případ, kdy někdo z Krnova vytáhl z řeky tonoucí
osobu. Je obdivuhodné
prosinci

i to, že zachránce je v tak mladém věku," řekla mluvčí. Loni v

vytáhli z řeky v Krnově jedenáctiměsíční

Viktorku Jan Baláš a Eva Mazurová.

Batole se ocitlo ve vodě poté, co jeho dědeček jdoucí po břehu zkolaboval a kočárek s
dítětem sjel do vody. Tam narazil na kládu a převrátil se na bok. Jan Baláš vyběhl z
domu a vrhl se do vody. Kolemjdoucí
oživila je. Oba zachránce

Eva Mazurová pak dítě zabalila do bundy a

ocenil letos osobně prezident

republiky:'''

(Viz Školák... sir. C4)
Krnov

- Honzovi

Kvapilovi

bude zanedlouho

třináct let. Chodí hrát flor bal, rád

sportuje.
Ve středu

po

krnovského
pokřtila
půlhodině

obědě

bydliště.
čtyřnohého

se vydal za babičkou,

která bydlí asi tři kilometry

od jeho

Vzal s sebou psa, kterému říká Arnošt, přestože rodina

oficiálně

kamaráda

rasy

vousatá

kolie jménem

Armin

Black. Asi po

cesty, na břehu Opavice u podniku Santa, si všiml staršího muže, který si to

mířil s kbelíky k vodě. „Pak se mi ztratil mezi stromy z dohledu. No a pak už jsem ho
nikde neviděl,"

líčí Jan Kvapil chvíli, kdy poprvé spatřil muže, kterého za pár

tahal z řeky. Vzápětí už na něj z protějšího

minu,

břehu zoufale volala nějaká starší žena, že ve

vodě je nějaký chlap. „ Viděl jsem, jak tělo pluje po proudu, " říká dvanáctiletý

chlapec.

Vysvlékl si bundu a mikinu a vběhl do řeky. „Dostal jsem se až k němu a chytil ho za
ruku. Byl bezvládný,

nebránil se a nebyl díky vodě těžký. Dosáhl jsem nohama na zem a

táhnul jsem ho k břehu. Tam už šla nějaká paní a chtěla mi pomocí Jenomže pak spadla
a

zlomila

V okamžiku,

si

ruku,"

popisuje

Jan

Kvapil

dramatické

chvíle.

kdy se chlapec vrhal do vody, prý moc neuvažoval. „ Věděl jsem jen, že tam

vlezu. Nezvažoval jsem moc, jestli je to nějak nebezpečné, " říká chlapec. Když už byli u

36
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muže a zraněné ženy záchranáři
nezůstal
ještě

a policisté,

otec se staral především o to, aby chlapec

mokrý. „Převlékl jsem se a pak jsem konečně došel k babičce. Po cestě jsem

viděl, jak toho pána odvážejí sanitkou,"

pocity ze svého činu po čtyřiadvaceti
někomu zachránit

říká Jan Kvapil a na otázku, jaké má

hodinách, odpovídá: „No, je to docela dobrý pocit,

život. " Otec Stanislav

Kvapil je na čin syna pochopitelně

když mě v první chvíli napadlo, že jenom

pyšný. „1

blázen může skočit do tak velkého proudu,

který teď v řekách je. Vždyť se tam nikdo jiný neodvážil. Syn jednal spíše impulzivně a
bezmyšlenkovitě.
odmalička

Ale nadával

mu nemůžu,

vést k tomu, aby uměl pomáhat

jednou chtěl být profesionálním
letecké

sporl,

zachránil

člověka.

Navíc se ho snažím

lidem," říká Honzův otec. Honza Kvapil by

vojákem. „ Ještě mám ale dva roky školu. Zatím mě bav

modely

a

počítač,"

říká

malý

zachránce.37

Text byl publikován i na serveru iDNES.cz, o den dříve, tedy 24. března, s titulkem
Školák zachránil
Dvanáctiletý

tonoucího

důchodce:

chlapec skočil ve středu odpoledne do rozvodněné řeky Opavice v Krnově.

Z vody vytáhl šestasedmdesátilelého
když nabíral

důchodce,

vodu. Chlapec zachránil

jsem, že tělo plave asi v polovině
pro něj skočil a doplaval,"
policisty

tak důchodci,

zachránil

život. Svědkyně,

který se v proudu topil. Spadl do řeky,

muži, který skončil v nemocnici, život. „ Viděl

řeky. Svlékl jsem si bundu a jen v tričku a kalhotách

popsal svůj čin zachránce Jan Kvapil. Syn

bruntálského

který do řeky spadl, když nabíral do kbelíku vodu,
která vše viděla z protějšího

zřejmě

břehu, policii potvrdila, že muž

spadl do řeky bez cizího zavinění. Proud řeky muže unášel asi sto padesát metrů. Poté se
ho chlapci,

k t e r é m u

pomáhala ještě šedesátiletá žena, vytáhnout. Muž pád do řeky přežil

a leží ve vážném stavu v krnovské nemocnici.
umělém spánku. Následující
lékaři. Loni v prosinci
Mazurová.

tři dny rozhodnou, jestli to jeho organismus zvládne, " řekli

vytáhl z řeky v Krnově jedenáctiměsíční

s dítětem sjel do vody. Tam narazil na kládu a převrátil

Kvapilovi

bude zanedlouho

rodina oficiálně pokřtila čtyřnohého

se na bok.

třináct let. Chodí hrát florbal, rád sportuje.

středu po obědě se vydal za babičkou.

37

Viktorku Jan Baláš a Eva

Batole se ocitlo ve vodě poté, co jeho dědeček jdoucí po břehu sesunul na

zem a kočárek
Honzovi

„Dostalo se mu hodně vody do plic a je v

Vzal sebou psa, kterému říká Arnošt,

kamaráda rasy vousatá kolie jménem Amin

Ve

přestože
Black.
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Asi po půlhodině

cesty si na břehu Opavice poprvé všiml staršího muže, který si to mířil

s kbelíky k vodě. „ Pak se mi ztratil mezi stromy z dohledu. No a pak už jsem ho nikde
neviděl,"
starší

líčí Jan Kvapil.

žena,

Vzápětí už na něj z protějšího

břehu zoufale volala nějaká

že ve vodě je nějaký chlap. „ Viděl jsem. jak tělo pluje po

proudu,"

vzpomínal

chlapec.

Vběhl do řeky. „ Dostal jsem se až k němu a chytil ho za ruku. Byl

bezvládný,

nebránil

se a nebyl díky vodě těžký. Dosáhl jsem nohama na zem a táhnul

jsem ho k břehu. Tam už šla nějaká paní a chtěla mi pomoci. Jenomže pak zaúpěla a
zlomila

si ruku,"

popsal

mladý zachránce

chlapec vrhal do vody, prý moc neuvažoval.
jsem moc, jestli je to nějak nebezpečné,"
ženy záchranáři
jsem ještě

a policisté,

chvíle.

V okamžiku,

kdy se

„ Věděl jsem jen, že tam vlezu. Nezvažoval

říká chlapec. Když už byli u muže a zraněné

šel se převléknout

a pak konečně došel k babičce. Po cestě

viděl, jak toho pána odvážejí sanitkou,"

svůj čin zhodnotil:
by jednou

dramatické

doplnil. Po čtyřiadvaceti

hodinách

„No, je to docela dobrý pocit někomu zachránit život." Honza Kvapil

chtěl být profesionálním

vojákem. „ Ještě mám ale dva roky školu. Zatím mě
r
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baví sport, letecké modely a počítač, " svěřil se zachránce.

V tomto případě si text z ostravské redakce převzal i zpravodajský server iDNES.cz
spadající do mediální skupiny Mafra, jež vlastní i MFD. Díky tomu mohl článek vyjít
v den, kdy se událost stala. Zatímco text na internetu je spíše publicistickým materiálem
o činu malého záchrance, text v celostátní MFD je zpravodajským referováním o
události. Původní text v moravskoslezské příloze pak přináší kombinaci obou - na
titulní stránce zpravuje o události, další materiál je zaměřen pouze na osobu hlavního
aktéra události.

7. června byl na páté stránce celostátní MFD publikován text V Česku řádí dvacet
tornád

ročně:

Třebom - Zbytek střechy z domu Vrtalových z Třebomi na Opavsku pořád leží v polích.
Mohutný větrný vír ji v neděli nadzvedl a střecha se chvíli vznášela nad vsí. Pak spadla
o dvě stě metrů dál. Vršek domu ještě týž den provizorně
opravy
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zakryli hasiči.

budou stá, 50 tisíc korun, které ale musíme teprve sehnat,"

Broulík, Petr: Školák: Školák zachránil tonoucího důchodce,

www.idnes.cz

<online>,

„Nejnutnější

postěžovala

24.

si

3.2005,

dostupný z W W W
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I

majitelka

domu Anna

nebude. Rekonstrukci
Halfarové

uklidit většinu suti, kterou vítr rozmetal po vsi.

včera objeli okolí a nashromáždili

„ Vír pozorovali

lidé ve více obcích.

se ale dotkl země a způsobil

svědectví o výjimečném

Někteří nám nabídli i fotografie.

škody,"

vysvětlil ostravský meteorolog

Volný. Dříve brali Češi tornádo jako exotický jev. V posledních
stále

stěhovat

zkusí stihnout za dva týdny. Pojištěna nebyla. Podle starostky Jnge

meteorologové

Třebomi

Rodina se rozhodla, že se nikam dočasně

už se v neděli podařilo

Ostravští
jevu.

Vrtulová.

více svědectví

o něm z různých

koutů země. Tornádem

Jen v
Radim

letech však přichází
vědci nazývají

sloup

vzduchu rychle rotující kolem své osy, který vzniká v bouřce, když ohřátý vzduch stoupá
vzhůru.

Viditelný je díky prachu,

meteorologů
vzdušných

14 tornád,

V Česku loni lidé pozorovali

v roce 2001 dokonce dvacet. Meteorologové

podle

těchto ničivých

vírů sice evidují v posledních pěti letech více než v minulosti, je to však proto,

Že lidé pozorování
průměru,"
Většina

který nasává.

řekl

tornád častěji hlásí. „Naše země patří v počtu vírů k evropskému
Martin

vírů se držela

Setvák

z Českého

hydrometeorologického

ústavu v Praze.

kolem deseti minut a dosáhla na speciální Fujitově

stupnici

intenzity pouze stupně F1 (mírné škody). Nejničivější z nich (na stupnici F3, tedy značné
škody)

postihlo

pozorovaný

před

rokem

v Posázaví

Tornádo podle Setváka

9. června

Litovel.

Nejspíš ještě

silnější

však byl vír

31. května 2001. Tehdy se však tornádo prohnalo mimo města.
nelze předpovědět.

„Předem určit se dá pouze to, že daný den

přijdou bouřky. Právě ty by teoreticky mohly tornáda přinést," míní

Setvák3"

V moravskoslezské příloze byl na straně číslo dvě publikován text Lidé bez střechy
nevědí, kde vzít na opravu:

Třebom - František
vzpomínat

v dobrém.

pravděpodobností
střechu

a Anna Vrtalovi z Třebomi na Opavsku nebudou na uplynulý víkend

Vzal jim ji v deset hodin dopoledne

Střecha je na padrť.

Vrtalová. „ Už v neděli jsme pobyli
nemáme,"

označili s největší

za tornádo, připravil manžele v neděli dopoledne prakticky v minutě o

nad hlavou.

metrů dál

Větrný vír, který už včera hydrometeorologové

a odhodil zhruba o dvě stě

„Na té už není co spravovat,"

řekla včera

Anna

střechu celtami a silonovými plachtami. Nic jiného

řekla žena. Už v neděli večer, pár hodin po hrozné události, musela Anna

Vrtalová do práce na noční. „ Manžel byl taky dneska hned ráno v práci. Je svářeč. To

1

Broulík, Petr

: V Česku řádí dvacet tornád ročně. Mladá fronta Dnes. 7. 6. 2005, roč. 16, č. 133, s. A5
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víte, že jsme z toho celí zničení,"
především

tím, jak seženou

nečekaným

katastrofám

na opravu peníze.

pojištěnou.

tisíc na novou střechu,"

říká žena. Včera si manželé Vríalovi lámali hlavu
Střechu totiž nemají proti

podobným

„Hlavu si lámeme jen tím, jak seženeme

padesát

řekla včera Anna Vrtulová. „Syn už dříve chtěl úvěr, že by si

horní patro zvedl a postavil byt a novou střechu, ale už tehdy mu nepůjčili, protože je
živnostník

či co. Já tomu ale zase tak moc nerozumím, co oni si kladou za podmínky, "

říká smutně Anna Vrtulová. Pak dodává, že ani jim jako majitelům žádný peněžní ústav
asi peníze na opravu nijak nadšeně nepůjčí. „Spočítali jsme, že by stavba střechy přišla
tak na padesát

tisíc. Teď, když je střecha dole, by se stavělo určitě snáz to synovo patro,

ale asi nezbude než to zase nějak zakrýt a pak splácet střechu."
na základě

reportáží

o katastrojě

v médiích firma,

UŽ včera se ale objevila

která nabídla

Vrtulovým

pomoc.

„ Volali na obecní úřad, že by nám poskytli levnější krytinu. Zítra se tady prý staví paní
starostka

s tou nabídkou,

včera nervózně

sledovala

aby se na to podíval muž. Ale zatím nevíme. " Anna
počasí. „Támhle

Vrtulová

už se zase obloha černá. Doufám, že to ty

celty a slídy místo střechy vydrží. Nebo už nevím, " říká4"

Zatímco text vytvořený pro moravskoslezskou přílohu je reportážní zachycení situace
v místě hurikánu, editoři celostátního vydání vytvořili z textu podobně rozsáhlý a
obecný článek o tornádech. Text není zaměřený na osobní příběh postižených, jako
článek pro moravskoslezskou přílohu, nýbrž jde o zpravodajsky zpracovanou statistiku.
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Broulík, Petr: Lidé bez střechy nevědí, kde vzít na opravu. Mladá fronta Dnes. 7. 6. 2005, roč. 16, č.

133, s. D2
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5. Situace v ostatních denících s regionální přílohou pro Ostravsko
MFD je jediným deníkem, který vytváří čtrnáct krajských příloh. Ostatní celostátní
deníky disponují ve větších krajských městech spolupracovníkem nebo dopisovatelem.
Srovnatelnou

strategii jako MFD tak používá jen Moravskoslezský

deník, člen

celonárodního titulu Deník. Svou přílohu umísťuje na titulní stranu a pak do zvláštního
sešitu uvnitř vydání. Velikostí redakce připomíná celostátní deník.
Podobně silnou krajskou přílohu jako MFD má Právo. Jeho redakce sídlí v několika
kancelářích, její zaměstnanci publikují texty jen na několika stranách, nevytvářejí však
plnohodnotnou regionální přílohu jako MFD.
Hospodářské noviny v současnosti v Ostravě redaktora nemají. Lidové noviny mají
v Ostravě jednoho redaktora a regionálnímu dění na Moravě a ve Slezsku věnují jednu
stranu.
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6. Závěr
Abstrakt článků z let 2003 až 2005, který jsem vybral pro účely této práce, potvrdil řadu
zákonitostí, podle kterých článek svým významem přesahuje hranice kraje a jeho dopad
je celonárodní. Tyto mé poznatky jsem seřadil do několika bodů, které popisují způsob
práce editorů MFD. I když vycházejí z konkrétních příkladů, lze na nich vysledovat
jejich všeobecnou platnost.
Podle mých zjištění vycházejících z této analýzy, musí regionální text splnit několik
požadavků, aby byl publikován i v celostátním vydání MFD:

1. Text se stává vhodným pro publikování v celostátní MFD, pokud se zabývá událostí,
která má nadregionální význam a patří k mediálně přitažlivé, z důvodu zájmu investorů
a podnikatelů v antagonistickém poměru se zájmy občanských sdružení či jiných skupin
občanů (viz citace č. 16).

2. Z článku s kriminální tématikou se stává celonárodní téma, pokud krajští policisté
zadrží celostátně známou osobu (viz citace č. 23), nebo provedou akci proti všeobecně
rozšířenému a společností kritizovanému fenoménu (viz citace č. 28).

3. Celebrita „dělá" z textu atraktivní téma i pro celostátní vydání. Zvlášť, pokud je
spojována s negativní událostí. Zde lze sledovat tzv. bulvarizaci deníku MFD, kdy vedle
seriozních zpráv je v MFD publikováno stále více „odlehčených" textů (viz citace č.
32).

4.

Moravskoslezský region má řadu specifik, nezaměstnanost a vysoký podíl občanů

romské národnosti jsou díky činnosti médií nejzřetelnější. Soužití romského etnika
s Čechy j e navíc velmi problematické, a proto texty s touto tematikou patří k atraktivním
tématům celostátního vydání MFD. Zvlášť pokud jde o negativní události, které mohou
ve výsledném efektu potvrdit všeobecný názor společnosti na tuto národnost (viz citace
č. 26 a 33).

5. Analýza také potvrdila domněnku, že „smrt dělá zprávu". Navíc pokud jde o
takovou událost, kde je i velký počet zraněných a oběťmi jsou výhradně mladí a děti. 1
MFD tak využívá emočního vnímání svých čtenářů (viz citace č. 18). Vliv na důležitost
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textu má i velikost lidského utrpení, o kterém článek referuje, relevantním hlediskem je i
exotičnost jevu (viz citace č. 39).

6. Text překračuje regionální význam, když referuje o činu či události, která je
naprosto nečekaná a vyjímá se tradičním návykům společnosti navyklé na každodenní
stereotyp. Velkou roli hraje fakt, z d a j e text o dítěti a zda se s ním může čtenářská obec
ztotožnit jako s hrdinou (viz citace č. 35).

7. V t o k u

politických, kriminálních a dalších informací vyhledávají editoři tzv.

odpočinková

témata

neboli

zajímavosti.

Ty

působí

na

stránkách

novin

mezi

zpravodajskými materiály jako „odlehčené čtení na závěr" (viz citace č. 10 a 15).

Toto jsou zjištění mé bakalářské práce, podle kterých se v období let 2003, 2004 a 2005
řídili editoři celostátní redakce MFD. Platnost těchto zákonitostí je možno vztáhnout i
na současnost. Neboť i dnes, v roce 2007, se na celostátních stránkách MFD objevují
právě takováto témata.
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7. Summary
This bachelor essay is focused on czech newspaper Mlada fronta Dnes and its network
of the regional cooperators and ways of the publishing of regional themes. I choosed this
theme because of M F D ' s unique position in the czech media business - it has the
biggest network of small regional offices.
MFD built 14 small editorial offices in 14 capital cities of the czech districts ten years
ago. The first regional editorial office was established in Ostrava in 1995. MFD publish
many articles with regional subject matter thanks of this network of small offices. 1 have
found that this articles are choosed into the MFD for whole Czech Republic according to
many circumstances. Article is suitable to publish in the cause if it speaks about famous
people, disasters, regional phenomenons, tragedies and interests.
These general premises work in the everyday running of the biggest newspaper in Czech
Republic.
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8. Přílohy

8.1 Text Petra Sabaty na titulní stránce prvního vydání moravskoslezské přílohy
MF D N E S 21. září 1995
Vážení

čtenáři,

očekávání.

v redakci

dnes panuje jednak

Důvodem je nová regionální příloha,

slavnostní

atmosféra,

jedna

kterou držíte v ruce. Na jedné

napjaté
straně

nám spadl kámen ze srdce, že jsme stihli všechno připravit a příloha Severní Morava a
Slezsko DNES vychází přesně tak, jak jsme si předsevzali.

Zároveň jsme velmi zvědavi,

zda se vám bude líbit. Když jsme tuto novinku chystali, vycházeli jsme rovněž z vašeho
pochopitelného

přání, abychom referovali nejen o celostátním, ale také o regionálním

dění, které je důležité pro váš život, orientaci
obecních
úrovni.

věcech,
Pokusíme

kulturních
severní

o radnicích,

se vás včas a přesně

a sportovních

Moravy

o městských

a rozhodování.

A tak budeme psát o

a okresních úřadech, o policii na místní

informovat

o pracovních

místech, cenách i

akcích v každém okrese, ve vaší obci a okolí, v každém koutu

a Slezska.

Říkáme si, že když takovou přílohu každý den vložíme do

„ velké " MF DNES, budete s novinami spokojenější.

Ale jisti si nejsme. Byli bychom vám

proto vděčni, kdybyste nám dali svůj názor na novou přílohu vědět. Děkuji.41

Šabata, Petr: Vážení čtenáři. Mladá fronta Dnes. 2 1 . 9 . 1995. roč. 6, č. 141, s. Dl
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8.2 Periodika v okresech Moravskoslezského kraje
Bruntálský region, týdeník
Frýdecko-místecko, týdeník
Hlasy Havířova - týdeník občanů Havířova, Albrechtic, Horní Suché a Těrlicka
Horizont - týdeník pro občany Třinecká a Jablunkovská
Karvinsko, týdeník
Krnovské noviny - region, týdeník
"Naše Opavsko, týdeník
Noviny Karvinska, okresní týdeník
Novojičínský týden
Opavský a hlučínský region, týdeník
Opavský kurýr, týdeník
Ozvěny, čtrnáctideník pro Frýdecko-místecko
Region - týdeník okresu Nový Jičín
Slezský týden pro Jablunkovsko

8.3 Časopisy na vysokých školách v Moravskoslezském kraji
Akademické fórum Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrav
Listy Ostravské univerzity
Noviny Slezské univerzity

8.4 Personální složení redakce moravskoslezské přílohy MF DNES v roce 2007
Vedoucí přílohy: Petr Žižka
Zástupce vedoucího: Jaroslav Baďura
Editoři: Tomáš Ptáčník, Vlastimil Vyplel
Fotografové: Jaroslav Ožana, Alexandr Satinský
Všeobecné zpravodajství: Petr Broulík, Žaneta Horáková, Ivana Lesková, Markéta
Radová, Petra Sasínová, Dárek Štalmach
Sportovní redakce: Pavel Grossmann, Jan Seidl
Kulturní redaktor: Martin Jiroušek
Externí redaktorka: Liana Melecká

53

8 . 5 S l o ž e n í č t e n á ř ů M F D N E S v M o r a v s k o s l e z s k é m kraji

P r o n á z o r n o s t j s e m d o d o p r o v o d n ý c h t e x t ů nijak n e z a s a h o v a l , n e b o ť j d e o e x k l u z i v n í
m a t e r i á l y i n z e r t n í h o o d d ě l e n í , k e k t e r ý m n e m á b ě ž n ý č t e n á ř přístup.

PODÍL ČTENÁŘŮ MF DNES
NA POČTU ČTENÁŘŮ VŠECH DENÍKŮ
V REGIONU

REGIONÁLNÍ SROVNÁNÍ PODÍLU
E K O N O M I C K Y AKTIVNÍCH A STUDENTU
MEZI ČTENÁŘI A V OBYVATELSTVU
(složení čtenářských
obci a obwatelstva
v %

65

•
•

66

čtenáři MF D N E S
č t e n á ř i ostatních d e n í k ů
obyvatelstvo

79 % čtenáři M F D N E S
65 % čtenáři ostatních deníku
66 % o b y v a t e l s t v o
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I

V Í T E , K O H O O S L O V U J E T E V MF D N E S ?
čtenáři v domácnostech s čistým příjmem
v y š š í m než 20 tis. Kč (měsíčně) v regionu
(složení čtenářských
obci a obyvatelstva
v %)

32
26

m
•

23

čtenáři M F D N E S
čtenáři o s t a t n í c h d e n í k ů
obyvatelstvo

32 % čtenáři M F D N E S
26 % čtenáři ostatních deníků
23 % obyvatelstvo

čtenáři s maturitou
a/nebo vysokou školou v regionu
(složeni čten. obcí a obyvatelstva
v %)

55

36

35

-

55 % č t e n á ř i M F D
3 6 % Čtenáři o s t a t n í c h d e n í k ů
35 % obyvatelstvo

55

I

NAŠI ČTENÁŘI JSOU VÁM BLÍŽ
čtenáři v regionu v městech nad 5000 obyvatel
(složení čtenářských
obci a obyvatelstva
v %)

čtenáři
MF DNES

$9

čtenáři
ostatních
deníků

61

obyvatelstvo

61

8.5.1 Zdroj průzkumu
Media Projekt, G f K Praha - Medián, SKMO
Sledované období: 1. ledna až 17. prosince 2005

8.6 Čtenost českých deníků

ČTENOST DENÍKŮ

V g ^ ^

celková členost posledního vydáni v roce 2005
počel členára je v lišících

• navýieni ůo TOP KOMBI
«éwáí MF DNHS

~
3(7

M l a d á fronta D N E S

Poznámka:

Top kombi je interním

Právc

údajem

Liacrje noyny

inzertního

280

Sport

182

htnpcdahké nowny

oddělení společnosti

které tak prodává reklamu v MF DNES a Lidových novinách jako balíček

MAFRA,

dohromady.
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8.6.1 Prodaný náklad MF DNES

459 599

MF DNES

MF DNES

6 Magazhem DNES+TV
CčO
8.6.2 Čtenáři M F DNES

MF DNES JE NEJČTENĚJŠÍM DENÍKEM:
• mezi vzdělanými lidmi
• v d o m á c n o s t e c h s č i s t ý m c e l k o v ý m p ř í j m e m nad 30 tis. Kč
• mezi čtenáři s vedoucím postavením
• mezi čtenáři s rozhodovací pravomocí
• mezi podnikateli
zdroj:

národní

výzkum

sledovanosti

médii

Media

Projekt,

Medián

- GIK Praha,

SKMO,

2005

8.6.3 Zdroj průzkumu
Media Projekt, G f K Praha - Medián, SKMO
Sledované období: 1. ledna až 17. prosince 2005
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8.7 Rozhovor s Naděždou Petrovou, vedoucí zpravodajství serveru www.iDNES.cz

Jakým způsobem přebírá zpravodajský server iDNES.cz zpravodajství MF DNES?
Své materiály posílají většinou sami zpravodajové. Pokud jsou přesvědčeni, že téma
jejich článku přesahuje regionální dosah, či mají zajímavou story, pošlou ji sami do
redakce iDNES.cz.

Vy sami redaktory MF DNES o články nežádáte?
Web oslovuje „krajánky" MF DNES v případě, že se v jejich regionu děje očekávaná
významná událost, ze které pak regionální zpravodaj podává do iDNES.cz průběžné
informace.

O jaké události máte zájem především?
Z Prahy žádáme krajské zpravodaje o spolupráci například na celorepublikovém
zpravodajství z kalamit způsobených počasím, z voleb a podobně. Máme také zájem o
rozsudky

ve známých

soudních

procesech.Své materiály posílají většinou

sami

zpravodajové.

Jak tedy vypadá praktická spolupráce?
Ta probíhá dvěma základními způsoby. Krajský reportér pošle do redakce
zpravodajství iDNES.cz hotový text, který pak projde rukama webového editora. Druhá
možnost je, že redaktor internetové redakce je s ním v telefonickém kontaktu už v
průběhu nějaké události. Internetový redaktor pak píše článek, ve kterém používá s
uvedením

zdroje informace svého „novinového" kolegy. Toho také uvádí jako

spoluautora.
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