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Datum: 2.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a 
podtitulky 

1.1(1) Schröder si vyšlápl se soc. dem. na Říp 
2.1(1) Policista zbil při demonstraci kandidátku Strany 
zelených. (ht) Bublan: Ještě večer byl postaven mimo službu. 
(pdt) 
3.1(1) Hyundai potvrdil: stavět se bude. (ht) Smlouvu podepíše 
v polovině května v Soulu buď premiér Paroubek, nebo ministr 
průmyslu Urban. (pdt) 
4.1(2) TV duel? Lídři opět v sobě. 
5.1(2) Spor o útok na Dolejše zostřil kampaň. 
6.1(2) O pálení čarodějnic. bylo v Kramářově vile rušno. 
7.1(2) Buzková pomůže ČSSD v kampani. 
8.1(4) Na jihu Moravy řečnili Sobotka a bývalý šéf KSČM. 
9.1(3) Filip po Grebeníčkovi ubral na razanci. (ht) Dolejš 
sklidil ovace. (pdt) 
10.1(3) Letná byla bez komunistů. 
11.1(4) Politik musí bojovat až do poslední chvíle. (ht) 
Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder řekl Právu: (ndt) 
12.1(4) Zeman: Jsem agentem ODS. 
 

1.1(1) Policisté zbili vládní ochránkyni lidských práv. 
2.1(1) Hyundai potvrdil Česko. (ht) Investice v hodnotě 29 miliard 
korun posune Česko mezi automobilové velmoci. (pdt) 
3.1(1) Komunisté museli do „vyhnanství.“ 
4.1(2) Samochvála pod Řípem. (ht) Sociální demokraty v sobotu 
podpořil německý exkancléř Gerhard Schröder. (pdt) 
5.1(2) ODS lákala na jazz a klobásy. (ht) Na pražském Petříně 
spojila ODS oslavu Prvního máje s předvolební akcí. (pdt) 
6.0(3) Téma: Oslavy Prvního máje – Komunisty na tradičním místě 
jejich oslav nahradili antikomunisté. 
6.1(3) Setkání na Letné propagovalo pravici. 
6.2(3) Buřty, dechovka a Fidel. (ht) Komunisté včera poprvé 
slavili Svátek práce u Křižíkovy fontány na pražském Výstavišti. 
(pdt) 
6.3(3) Komunisté museli z Letné pryč. 
7.1(4) Policajt mě srazil a dupal po mně. 

2. Mezititulky 1.1(4) Jsme kamarádi. 
1.2(4) Být lidovcem, pozval bych sem papeže. 
2.1(2) Svědci: bránili nám pomoci jí. 

6.2(3) Čest práci, soudruhu! 



2.2(2) Paroubek: Čekám na výsledek šetření. 
2.3(2) Zelení žádají vysvětlení. 
5.1(1) Bez „posery“. 
5.2(2) Lumpové či extremisté? 
5.3(2) „Všichni se budou řezat“.  
8.1(4) Zelení slavili na kolech. 
9.1(3) „Katolíci nás nevykoření“.  

3. Fotografie 
(téma) 

1.1(1) Kancléř Schröder drží v ruce skleničku, vedle něho 
v detailu tvář Paroubka. 
2.1(2) Policista provádí zákrok proti na zemi ležící kandidátce 
strany Zelených 
2.2(2) Kateřina Jacques poodkrývá tričko, aby ukázala modřiny 
na ramenou.  
6.1(2) Paroubek stojící s číší vína mezi pěvkyní Urbanovou a 
herečkou Bohdalovou. 
9.1(3) Poslanec KSČM Dolejš s monoklem pod pravým okem 
si podává ruku s předsedou strany Filipem. 
10.1(3) Manifestující lidé; nad nimi transparent s nápisem: 
„Slušný člověk nepotřebuje komunismus“, doplněný 
přeškrtnutou pěticípou hvězdou. 
11.1(4) Polocelek stojícího Schrödera se zdviženým palcem u 
pravé ruky. 
12.1(4) Zeman sedící u stolu se podepisuje okolo stojícím 
lidem.. 

1.1(1) Jacques ohrnuje tričko a ukazuje krvavé šrámy na remeni. 
(celek) 
2.1(1) Šéf firmy Hyundai. (polocelek) 
3.1(1) Milouš Jakeš (polocelek); v pozadí transparent s nápisem: 
„Stop Antikomunismu!“ 
4.1(2) Paroubek se Schröderem stojí v čele zástupu lidí; v pozadí je 
budova  rotundy a transparent s nápisem: „Chceme více peněz.“ 
(velký celek) 
5.1(2) Rozesmátý Topolánek (polocelek) odpovídá na dotazy 
novinářů. 
6.1.1(3) Lidé si prohlížejí černou plochu s nakreslenou šibenicí, 
rudou pěticípou hvězdou a nápisem KSČ. 
6.1.2(3) Stojící muž v legionářské uniformě; na rameni drží tyč 
s českou vlajkou. (celek) 
6.1.3(3) Václav Marhoul a Naděžda Kavalírová. (celek) 
7.1.(4) Policista drží napřaženou ruku nad na zemí ležící Jacques. 
7.2(4) Jacques odhrnuje tričko, aby do fotoaparátu ukázala 
pohmožděniny na břiše. (celek) 

4. Fotografie 
(popisky) 

1.1(1) Gerhard Schröder po výstupu na Říp neodmítl sklenku 
moravské slivovice. 
2.1(2) První snímek byl pořízen v průběhu zásahu policisty 
proti Kateřině Jacques, na druhém ukazuje stopy po policejním 
zásahu. 
6.1(2) Operní pěvkyně Eva Urbanová, Jiří Paroubek a herečka 
Jiřina Bohdalová na nedělní party v Kramářově vile.  

1.1(1) Kateřina Jacques má rozsáhlé pohmožděniny. 
2.1(1) Hyundai a korupce. Nejvyšší šéf firmy Čong Mong-ku byl 
minulý týden zatčen pro podezření z uplácení a zpronevěry, hrozí 
mu až doživotní vězení. Po jeho zatčení zavládla ve vedení 
Huyndai panika.  
3.1(1) Veterán 1. máje. Na oslavy Prvního máje chodím 
pravidelně už od roku 1945, holedbal se už včera předlistopadový 



9.1(3) Předseda KSČM Vojtěch Filip vítal na oslavě na 
Pražském výstavišti místopředsedu strany a poslance Jiřího 
Dolejše, který byl v minulých dnech napaden a zbit neznámými 
muži.  
10.1(3) Letnou včera neobsadili příznivci KSČM, jak to bylo 
v minulých letech zvykem, ale jejich odpůrci. 
11.1(4) Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder 
12.1(4) Expremiér Miloš Zeman v Děčíně sršil bonmoty, 
podepisoval a podepisoval.  

generální tajemník ÚV KSČ Milouš Jakeš. Letos museli komunisté 
slavit Svátek práce po dlouhé době jinde než na pražské Letné.  
4.1(2) Vůdce. Podle exkancléře Schrödera byl hlavně Paroubek 
tím, kdo vyvedl Česko z hospodářské slabosti a dovedl ji do EU. 
5.1(2) Voliče lákal předseda ODS Mirek Topolánek o víkendu i na 
leteckém dnu v Plasech na Plzeňsku, kde absolvoval tandemový 
seskok z výšky 3000 metrů.  
6.1.1(3) Výstava. Všechny motivy z kampaně Triko proti 
komunismu si krom jiného mohli prohlédnout účastníci 
protikomunistického setkání na pražské Letné. 
6.1.2(3) Heslo. 1. máj bez komunistů a nikdy jinak – toto heslo 
přišli na pražskou Letnou podpořit lidé v uniformách legionářů. 
6.1.3(3) Bez KSČM. Naděžda Kavalírová, hlava Konfederace 
politických vězňů, chce, aby komunisté už nikdy nemohli na Letné 
slavit 1. máj. 
7.1-2(4) Policisté takto zasahovala policie proti ředitelce sekce 
lidských práv a rovných příležitostí úřadu vlády Kateřině 
Jacquesové, která nesla transparent s nápisem Zelení proti 
neonacismu. Na druhém snímku je zachycena při odchodu 
z policejní stanice. 
 

5. Perex 9.1(3) Od tradičních razantních slov poněkud ustoupili 
komunisté na prvomájové oslavě v Praze. 
3.1(1) Jihokorejská automobilka Hyundai potvrdila, že přes 
policejní vyšetřování svých šéfů odloží podpis smlouvy o 
výstavbě nové automobilky v průmyslové zóně Nošovice. 
Sdělil to včera ministr průmyslu a obchodu Milan Urban 
(ČSSD).  

7.1.(4) Nikdo se mě nezastal, tvrdí Kateřina Jacques, dvojka 
kandidátky pražských zelených a sekční šéfka úřadu vlády. 

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Petr Janiš 
2.1(1) Pavel Blažek, Petr Janiš; foto1,2: Michaela Říhová, 
Právo 
3.1(1) jn. ČTK 

1.1(1) Jakub Mračno, Václav Drhal; foto1: Pavel Wellner, LN 
3.1(1) foto1: Michal Doležal, ČTK 
4.1(2) Robert Malecký; foto1: Pavel Wellner, LN 
5.1(2) text: bez autora; foto1: Petr Eret, ČTK 



4.(2) gö 
5.1(2) Jitka Götzová 
6.1(2) apb; foto: Michaela Říhová, Právo 
7.1(2) trj 
8.1.(3) vlastní zpráva 
9.1(3) Jitka Götzová; foto: Michaela Říhová, Právo 
10 1(3) apb, ČTK; foto1: Petr Hloušek, Právo 
11.1(4) Jan Kovařík; foto1: Petr Hloušek, Právo 
12.1(4) rup; foto1: Rudolf Prchal, Právo 

6.1(3) Barbora Straňáková; foto 1-3: Pavel Wellner, LN 
6.2(3) Václav Drhal; foto1: Alžběta Jungrová, LN 
6.3(3) baw 
7.1(4) Václav Drhal;foto 1: Michal Vlk, LN, foto2: Pavel Wellner, 
LN 
 
 
 

7. Výběr citací 1.1(1) „Jiní mohou vyhrávat průzkumy veřejného mínění, ale 
vy vyhrajete volby,“ prohlásil Schröder. 
1.2(4) „My si rozumíme, jsme kamarádi,“ prohlásil Paroubek. 
1.3(4) Na otázku Práva, zda ČSSD neboří národní mýty, když 
na Řípu, kde je mj.nápis: Co je Muhammedu Mekka, to Čechu 
Říp, zněla němčina, premiér odpověděl: „Myslím, že němčiny 
tu moc nezní. A dneska jsme v Evropě.“ 
1.4.(4) „Nemyslím si, že Říp je symbolem vypjatého českého 
nacionalismu,“ řekl Právu úřadující šéf ČSSD Bohuslav 
Sobotka a dodal: „Důležité je, aby měli Češi převahu, a tu 
měli.“ 
2.1(2) „Je nám líto, že obětí se stala právě naše kandidátka, ale 
bojím se, aby podobné trauma neutrpěli další, o kterých se neví 
a nemluví,“ dodal (Bursík). 

4.1(2) Německý exkancléř má pro ČSSD rady, jak vyhrát volby. 
„Volební boj je skutečný boj, který je třeba vést rozhodně.“ 
4.2(2) „Být na straně lidovců, kdybych se podíval na volební 
průzkumy kolem těch čtyř pěti procent, já bych z toho nebyl tak 
nadšený. Já bych skoro nespal,“ vzkázal premiér do řad KDU-ČSL. 
„Lidovcům bych doporučil, aby si rovněž pozvali hosty ze 
zahraničí. „Možná, že by mohli pozvat pana papeže,“ dodal 
Paroubek. 
6.1(3) „Od soukromých zemědělců nemají komunisti jediný hlas,“ 
uvedl předseda Asociace soukromého zemědělství Stanislav 
Němec. Podle něho nemůžou odpůrci komunistů volit ani sociální 
demokracii. „V této zemi má předseda vlády tu drzost veřejně 
urážet odpůrce komunismu,“ mínil soukromý zemědělec Němec. 
6.3.1(3)“Cílem tohoto setkání je zabránit komunistům, aby 
znevažovali místa, kde vznikala demokracie“, prohlásila 
předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová.  
6.3.2(3) „Letošní oslavy se povedly, ukázalo se, že Výstaviště je 
velice ideální,“ komentovala to mluvčí KSČM Monika Hoření. 
1.1(4) Zásah odsoudila i Strana zelených. „Už jsme požádali svého 
právníka, aby od policie zjistil informace o zásahu. Zároveň bude 
Strana zelených požadovat vysvětlení od ministra vnitra Františka 
Bublana,“ potvrdila mluvčí zelených Eva Rolečková. 

8. Zvýrazněné  4.1(2) Německý exkancléř má pro ČSSD rady, jak vyhrát volby. 



citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

„Volební boj je skutečný boj, který je třeba vést rozhodně.“ 
4.2(2) Legenda Paroubkovy oblíbené fotbalové Slavie František 
Veselý symbolickým výkopem startuje závěrečnou část kampaně 
ČSSD. 
6.3(3) Podle antikomunistů je ostudné, že na místě, kde v roce 1989 
zvonili lidé klíči, slavili komunisté 1. máj. 

9. Grafika článku   
10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

  

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 3.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a 
podtitulky 

1.1(1) Premiér pro vyhazov brutálního policisty. Zbití účastnice 
demonstrace proti neonacistům odsoudil i Bublan. 
2.1(1) Kateřina Jacques řekla Právu: „Bil mě v autě i na 
oddělení. Bil mě i do rozkroku.“ 
3.1(2) ODS se při zahájení kampaně pustila do ČSSD. 
4.1(2) Senát nechá přiznání politiků až do ledna v trezoru. (ht) 
Odmítá zveřejnit příjmy a majetek poslanců i ministrů. (pdt) 
5.1(2) Vláda nejedná, premiér jede pendolinem na Moravu 
6.1(3) Politici zákrok odsoudili. 
7.1(4) Karásek chce po volbách svrhnout Němce z čela US. 

1.1(1) Ženu zbil někdejší člen pohotovostního pluku. 
2.1(2) Česká televize nechce vysílat spoty Volit je sexy. 
3.0(3) Téma: Policejní násilí – proč policista 232036 surově zbil 
kandidátku zelených? 
3.1(3) Testy policejní násilí neodstraní. 
3.2(3) Bublan: Vyšetříme to do týdne. 
3.3(3) O zelené jsme se báli. Proto jsme zasáhli. 
3.4(3) Policisté se brání focení, i když na to nemají nárok. 
4.1(4) Předvolební kampaň. (ndt) Monarchou nebudu, slíbil 
Topolánek. (ht) 
 
 



2. Mezititulky 1.1(1) Ministr: Nebezpečí tam nehrozilo. 
1.2(1) U policie slouží od roku 1987. 
1.3(3) Svědci: K zákroku  
nebyl důvod. 
1.4(3) Zadrženo 5 extremistů. 
3.1(2) Hlinková: Rath má patologické projevy. 
3.2(2) Tlustý: Připravuje se na mě útok. 
7.1(4) Vedení je pavouk. 
 

 
 

3. Fotografie 
(téma) 

2.1(1) Spoutaná Jacques klečí na zemi; na ní stojí policista, 
který ji drží za spoutaná zápěstí. 
3.1(2) Liběna Hlinková mluví do mikrofonu za řečnickým 
pultíkem. (polodetail).  
7.1(4) Svatopluk Karásek. (polocelek) 
7.2(4) Pavel Němec. (polocelek) 

1.1(1)Spoutaná Jacques klečí na zemi; na ní stojí policista, který ji 
drží za spoutaná zápěstí. 
1.2(1) Jiří Paroubek. (Detail) 
3.0.1(3) Průvod demonstrantů na ulici. (velký celek) 
3.0.2(3) Kordón těžkooděnců; proti nim stojí demonstranti. 
s transparentem: Zelení proti neonacismu. (velký celek) 
3.0.3(3) Policista Čermák hovoří k ženě obrácené zády k fotoaparátu. 
(celek) 
3.0.4(3) Čermák klečí na ženě ležící na chodníku. (celek) 
3.0.5(3) Čermák chvaty pacifikuje ženu ležící na chodníku. (celek) 
3.0.6(3) Jacques ukazuje do fotoaparátu krvavé šrámy na levém 
rameni. (polocelek) 
3.2(3) František Bublan. (polocelek) 
4.1(4) Topolánek rozmáchlým gestem zdraví účastníky sjezdu. 
(polocelek) 

4. Fotografie 
(popisky) 

2.1(1) Kateřina Jacques chvíli před tím,než byla sražena na 
zem. Policista, který ji na snímku drží, je ten, který ji později 
brutálně zbil. 
3.1(2) S projevem vystoupila také vdova po hokejovém 
trenérovi Ivanu Hlinkovi Liběna, která za ODS kandiduje 
v Ústí nad Labem.  
7.1(4) Svatopluk Karásek 
7.2(4) Pavel Němec 

1.1(1) Policista číslo 232036 na ulici „zpacifikoval“ Kateřinu 
Jacques a nasadil jí pouta. 
1.2(1) Jednal v přechodném pominutí mysli Premiér Jiří Paroubek 
policistu už odepsal. „Jednal zřejmě v přechodném pominutí mysli… 
myslím, že by měl odejít od policie,“ řekl premiér.   
3.0.1(3) Příliš blízko. Zelení následují průvod neonacistů. Podle 
policie nedodržují bezpečný odstup. 
3.0.2(3) Zatím klid. Policejní těžkooděnci se podle zelených chovali 



korektně a poslali je na druhý chodník. 
3.0.3(3) Číslo 232036 zasahuje. Konflikt začíná – rozmíška mezi 
policistou číslo 232036 a Kateřinou Jacques. 
3.0.4(3) Útok. Kateřina Jacques je policistou sražena na zem. Přitom 
jej připravuje o služební odznak s číslem. 
3.0.5(3) Vítězí zkušenost. Mladá žena je přemožena, spoutána a 
násilím naložena do policejního auta. 
3.0.6(3) Následky. Kateřina Jacques ukazuje po propuštění 
z policejní stanice své čerstvé zhmožděniny. 
4.1(4) bez popisku 

5. Perex 1.1(1) Pro vyhazov policisty, který v pondělí na Prvního máje 
ztloukl ředitelku sekce lidských práv Úřadu vlády a dvojku 
pražské kandidátky Strany zelených Kateřinu Jacques, se včera 
vyslovil Jiří Paroubek. 
3.1(2) Občanští demokraté včera v pražském Slovanském domě 
zahájili horkou část předvolební kampaně. Na konferenci 
představili 14 spotů krajských lídrů a další klip od režiséra 
Filipa Renče. V projevech si kandidáti posilovali stranické 
sebevědomí a ostře kritizovali soc. dem. 

3.1(3) Případy, kdy policie překročí své pravomoci a zasahuje pod 
psychickým tlakem s přehnanou brutalitou, jsou velmi časté. 
Policisté přesto tvrdí: jde jen o selhání jedince, budoucí policisty 
prověřují kvalitní psychotesty. 
3.2(3) Inspekce ministra vnitra by měla případ bití Kateřiny 
Jacques vyřešit v nezvykle krátké době. Ministr se zaručil, že do 
konce týdne vyšetřování skončí. 
3.3(3) Je to policista ulice, ale možná byl příliš horlivý. Říká o svém 
podřízeném, který zbil Kateřinu Jacques, plukovník Jan Navrátil, 
šéf policistů na Praze 2. 

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Vlastní zpráva 
2.1(1) Pavel Blažek; foto1: Petr Hrdina, Právo 
3.1(2) Lukáš Bek; foto1: Milan Malíček, Právo 
4.1(2) Naďa Adamičková, Marie Königová 
5.1(2) trj 
6.1(3) gö, luk 
7.1(4) Naďa Adamičková, Marie Königová; foto1,2: bez autora 

1.1(1) Václav Drhal 
2.1(2) jam 
3.1(3) Tomáš Drahoňovský; foto1-5: Michal Vlk, Britské listy; foto6: 
Pavel Wllner 
3.2(3) Tomáš Drahoňovský 
3.3(3) Václav Drchal 
3.1(3) baw, tod 
 
 
 

7. Výběr citací 1.1(1) „Zasahující policista jednal zřejmě v přechodném 
pominutí mysli, to, co provedl, je neomluvitelné,“ uvedl 

1.1(1) „Přišel od pohotovostního pluku. Nemohu ale potvrdit, že byl 
někdy nasazen. Slibuji ale, že to brzy zjistím,“ potvrdil Jan Navrátil, 



(Paroubek) po setkání se zbitou ženou. 
1.2(1) „To dění, které bylo mezi anarchisty a skinheady, to bylo 
skutečně o kus dál a tady to byl pouze takový chvost celého 
průvodu. Nebezpečí tam nehrozilo a policista se choval 
neadekvátně,“ řekl včera Bublan Radiožurnálu s tím, že by 
inspekce měla do konce týdne ukončit vyšetřování. 
1.3(1) „Se záběry zákroku, jak jsem je viděl v televizi, ale 
samozřejmě jako člověk souhlasit nemohu,“ poznamenal ředitel 
pořádkové policie Čestmír Pastyřík. 
1.4(3) „Vedení pražské policie včera také připustilo, že dvě 
nezletilé děti neměly po zadržení matky zůstat na ulici samotné. 
„Je pravda, že bychom je tam takto bezprizorní nechávat 
neměli. Problém je v tom, že zákon tuto oblast neupravuje,“ 
řekl vedoucí oddělení vnitřní kontroly u pražské policie Josef 
Svárovský. 
1.5(3) „Paní Jacques narušovala koncepci zadní části pochodu. 
V tom jí chtěli policisté zabránit, na což mají ze zákona právo, 
řekl včera na tiskové konferenci (Čermákův nadřízený) 
Navrátil.  
1.6(3) „K žádnému kontaktu nedocházelo, uvedl jeden ze 
svědků, Karel Jech. „Jacques se ptala, kudy můžeme jít, jak 
dlouho nás chtějí zadržovat. Poté ji jeden vytáhl z našeho 
hloučku, a ačkoliv se nebránila, začal ji bít. Evidentně ztratil 
sebekontrolu.“ 
1.7(3) „Policista se snažil s Jacques nějak dohodnout, ale 
zjevně na takovouto situaci nebyl vůbec připraven. Vyřešil to 
prostě tak, že ji zbil,“ řekl Právu Miroslav Vlk, který celý 
incident nafilmoval.  
1.8(3) Demonstrace pravicových extrémistů byla podle 
magistrátu řádně nahlášena a nebyl důvod ji zakázat. „To 
můžeme jen v případě, že by bylo zřejmé, že se budou na akci 
páchat trestné činy,“ sdělil Právu mluvčí pražského magistrátu 

šéf policistů v Praze 1.2(3) „Zasahující policista jednal zřejmě 
v přechodném pominutí mysli, to, co provedl, je neomluvitelné a 
myslím si, že by měl odejít od policie,“ uvedl premiér.  
1.3(3) Tvrdě se vyjádřil i ministr vnitra František Bublan, který 
očekává, že jeho inspekce případ rychle uzavře. „Do týdne by to 
mělo být hotové,“ řekl Bublan ČTK s tím, že pokud se vina policisty 
prokáže, „bude propuštěn.“  
3.1(3) „Žádné nebezpečí nehrozilo a policista se choval skutečně 
neadekvátně,“ řekl Bublan Českému rozhlasu. 
3.1.2(3) „Každý, kdo se hlásí k policii, musí projít psychotesty,“ říká 
mluvčí Policejního prezidia ČR Roman Skřepek. „Jejich rozsah zná 
jen policejní psycholog, který poté vydá rozhodnutí, zda kandidát je 
nebo není schopen policejní služby,“ dodává policejní mluvčí. 
3.1.3(3) „Zájemci o práci policisty zpracovávají několikahodinový 
písemný test a na závěr je čeká pohovor s psychologem,“ říká 
policejní psycholožka Kristýna Klápová.  
3.1.4(3) Odolnost proti psychické zátěži zjišťujeme v průběhu celého 
testu, jde o důležité kritérium,“ popisuje Klápová. 



Jiří Wolf.  
1.9(3) „Zadrželi jsme pouze pět osob, které přijely autobusem 
z Brna. Na sobě měly nacistické symboly,“ vysvětlil zástupce 
pražského policejního ředitele Zdeněk Bezouška.  
3.1(2) Stranický šéf Mirek Topolánek ve své řeči uvedl: 
„Socialísté korupci povýšili na normu, k ,dokonalosti´ dovedli 
mafiánské propojení vládní politiky s klientelismem a 
organizovaným zločinem“. 
3.2(3) Topolánek také dal veřejný slib, že bere vážně 
programová východiska ODS a že nejsou trikem pro oklamání 
voličů. „Dávám zde slib, že je budu naplňovat a neuteču po 
dvou letech neúspěchu z boje. Dávám zde slib, že nebudu 
muset odstoupit kvůli vlastnímu korupčnímu skandálu“.  
3.3(2) Předseda Senátu Přemysl Sobotka vyzdvihl roli horní 
sněmovny parlamentu, která chrání demokracii, „aby se nám 
jednou opět neobjevil v ústavě nějaký článek 4 o vedoucí úloze 
strany, nebo články, z nichž první by tvrdil, že pravdu má vždy 
geniální předseda vlády a druhý by konstatoval, že pokud to 
není pravda, platí článek číslo jedna“.  
3.3(2) Podle prvního místopředsedy Petra Nečase ODS 
nedovolí, aby si levice přivlastnila sociální témata. 
„Nedovolíme, aby si monopolizovala tak pravicová 
konzervativní témata, jako problematika rodiny a vzdělávání.“  
4.1(2) Šéf poslaneckého klubu ČSSD Právu odpověděl: 
„Nepodáváme majetková přiznání dobrovolně proto, aby 
skončila někde v trezoru. Rozhodnutí klubu považuji za špatné. 
Klub se proto poradí, jakou formou naši poslanci přiznání 
zveřejní.“ 
4.2(2) Proti verdiktu je i sama předsedkyně senátního 
imunitního výboru Helena Rögnerová (SNK). „Já s tím 
nesouhlasím, ale je to rozhodnutí výboru a musím ho 
respektovat,“ řekla.  



4.3.(2) Senátoři podle Rögnerové zřejmě letos svá přiznání do 
Sněmovny vůbec nepošlou. „Pokud poslanci a ministři budou 
chtít své soukromí odhalit, jako tomu bylo dosud, pak si k tomu 
určitě cestu najdou. Mohou užít internet nebo sdělovací 
prostředky, ale my jejich dokumenty nezveřejníme, protože 
k tomu nemáme oporu v zákoně,“ uvedla Rögnerová.  
4.3(2) „Je to velká nepříjemnost, teď před volbami naprosto 
zbytečná. Vypadá to, jako bychom měli co skrývat,“ řekla 
Právu místopředsedkyně sněmovního imunitního výboru Eva 
Dundáčková (ODS). „Můžeme vyzvat Senát, aby dokumenty 
opět otevřel. Koneckonců jsou to naše přiznání. A když mi je 
podáme, tak není možné, aby oni k nim znemožnili přístup,“ 
řekla.  
6.1(3) Zákrok policisty proti Kateřině Jacques včera odsoudili i 
politici. „Navíc byl spáchán na ženě, která vyjadřovala svůj 
odpor k neonacismu“ řekl včera místopředseda KSČM Jiří 
Dolejš, jenž byl sám minulý týden v Praze brutálně napaden. 
6.2(3) Za neomluvitelný považuje zásah policie předseda 
lidovců Miroslav Kalousek. „Neodpustitelné je to, že byla 
napadena žena, matka dvou dětí,“ řekl Právu. I když připustil, 
že neví, jak se napadená chovala. 
6.3(3) „Mám vážné pochybnosti o přiměřenosti policejního 
zákroku. Věřím, že věc nebude zametena pod koberec, ale 
vyřešena padni komu padni,“ uvedl místopředseda ODS Ivan 
Langer. 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

   
 
 
 

9. Grafika článku  1.2(1) Foto a mikrotext 
10. Statistiky,   



tabulky, grafiky 
11. Uzavírající 
tvrzení  

1.1.(3) Zadrželi jsme pouze pět osob, které přijely autobusem 
z Brna. Na sobě měly nacistické symboly,“ vysvětlil zástupce 
pražského policejního ředitele Zdeněk Bezouška. Doplnil, že 
vlastní pochod proběhl proti jiným akcím tohoto druhu výrazně 
klidněji.  

2.1(10) Typické pro naše poměry je i to, jak rychle mnozí 
přispěchali, aby z kauzy vytřískali politický kapitál. Nikdo ze 
současné vlády, ať už se tváří jakkoli rozhořčeně, se ze 
zodpovědnosti nevyvlékne: police v tomto státě nefunguje, jak by 
měla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 4.5. 2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a 
podtitulky 

1(1) Exkluzivní výzkum agentury STEM pro Právo: (ndt) 
Zelení berou voliče hlavně ODS a ČSSD.(ht) 
2.1(1) Při útoku na Jacques pochybil i velitel policistů. (ht) 
Oddíl nechal bez kontroly. (pdt) 
3.1(1) Zbitého poslance Dolejše čeká vážná operace. 
4.1(1) Premiér: Pendolino je jako šikanzen. 
5.1(2) Topolánek: Pod oranžovou ČSSD je i hnědá. (ht) 
V takovém stylu kampaně mu nechci konkurovat, řekl 
Paroubek. (pdt) 
6.1(2) Policista Čermák trvá na oprávněnosti svého zásahu. 
7.1(2) Klaus nepřímo kritizoval kampaň soc. demokratů. 
8.1(2) Zeman podpořil Ratha. 
9.1(3) Na Vysočině komunisté dohánějí sociální demokraty. 
10.1(3) STEM: V Partii porazil Paroubek Gandaloviče.  

1.1(1) Jansta půjčil tajemné firmě okolo Mládka peníze.  
2.1(1) Z vládní agentury zmizelo půl miliardy korun. 
3.1(1) Nehulím, uklidňuje Němec podezřívavé straníky. 
4.1(2) Firma, kterou nelze nalézt. (ht) Společnost Epirius vlastní 
firmu, pro kterou dojednával obchod nynější ministr Mládek. (pdt 
5.0(3) Téma: Zájem o volby klesá – Ve srovnání s rokem 1990 chodí 
hlasovat jen asi polovina lidí.  
5.1(3) Nastupuje generace nevoličů. 
5.2(3) Své voliče nezná jen ČSSD. 
6.1(4) Souboj volebních lídrů na dálku. (ht) Paroubek a Topolánek, 
volební lídři sociálních a občanských demokratů včera agitovali celý 
den v Ostravě.  
7.1(4) Policisté: Bití bylo přehnané. (ht) Nadporučík Tomáš Čermák, 
který zbil Kateřinu Jacques, říká, že zasáhl oprávněně. (pdt) 



11.1(3) Kožený pro rovnou daň ODS.  
12.1(5) Rath dal Homolce zadlužené lázně.  

8.1(4) Klaus kritizoval negativní kampaň. 
9.1(4) Poslanec Dolejš musel na operaci oka. 
10.1(4) Rath měl překročit mez lékařské etiky.  

2. Podtitulky 1.1(3) Ohrozit je může nestálost příznivců. 
1.2(3) Složení stoupenců se v čase změnilo. 
2.1(1) Hledají svědky. 
3.1(1) Nejméně měsíc léčení. 
5.1(2) Paroubek: Opičil se on. 

5.1(3) „Všichni politici jsou stejní a můj hlas stejně nic nezmění.“ 
5.2(3) Povinné volby. 
6.1(4) Vezeme vám práci. 
6.2(4) Já bych na přednášku taky nešel. 
6.3(4) Přestřelka na dálku. 
6.4(4) Řekněte jim něco.  

3. Fotografie 
(téma) 

4.1(1) Paroubek si čte noviny během jízdy vlakem. 
5.1(2) Topolánek v helmě naslouchá výkladu technika. 
6.1(2) Čermák během zásahu; drží obušek, za jeho zády je 
Jacques (kterou pravděpodobně drží za zápěstí). 
11.1(3) Foto přístavního mola zakončeného rákosovou stříškou; 
na molu stojí křesílka, na konci. Nad fotem je titulek: Volím 
rovnou daň ODS. Uprostřed fota (v prostoru nad křesílky) 
nápis: Viktor Kožený, Bahamy. 

1.1(1) Usmívající se Jansta pózuje s rukama založenýma v bok.  
4.1(2) Foto J. Mládka. 
5.2(3) Setkání členů KSČM na Letné; v první řadě sedí jenom lidé 
v důchodovém věku s holemi a berlemi.  
6.1(4) Paroubek kráčí se svou delegací po dvoře továrny.  
6.2(4) Topolánek v helmě hovoří s dělníky.  
7.1(4) Foto Jacques.  

4. Fotografie 
(popisky) 

4.1(1) Premiér Paroubek si jízdu v pendolinu pochvaloval. 
(polocelek) 
5.1(2) Předseda ODS Mirek Topolánek si ve vítkovických 
strojírnách prohlédl výrobu obřích zalomených hřídelí. 
(polocelek) 
6.1(2) Bez popisku. 
11.1(3) Kožený pro rovnou daň.  

1.1(1) Spokojen s ministrem. Advokát Miroslav Nansta, v jehož 
bytě bydlí ministr Jan Mládek. (polocelek) 
2.1(3) O jejich hlasy nepřijdou. Komunisté mají pevné voličské 
jádro zejména mezi starší generací. 
4.1(2) Zprostředkovatel. Není vůbec jasné, proč koupi domu za 30 
milionů dojednal s HVB právě Jan Mládek.  
5.2(3) O jejich hlasy nepřijdou. Komunisté mají pevné voličské 
jádro zejména mezi starší generací. (celek)  
6.1(4) V Ostravě měl Jiří Paroubek napilno. Setkal se s železničáři, 
dělníky, horníky a stihl zajet i do Nošovic. (celek) 
6.2(4) S dělníky debatuje Mirek Topolánek. (polocelek) 
7.1(4) Do vězení? Za zbití Kateřiny Jacques (na snímku) mohou 
policistovi hrozit až 3 roky vězení. (polodetail)  

5. Perex 1.1(1) Strana zelených přetahuje voliče hlavně občanským 
demokratům. Jejich vzestup však znamená ztrátu i pro lidovce. 

1.1(3) Volit přichází čím dál méně lidí. Podle politologů totiž 
nastupuje mladá generace, kterou politika nezajímá. Politici přesto 



5.1(2) Ostrá polemika provázela včera v Ostravě souběžnou 
návštěvu volebních lídrů ČSSD a ODS Jiřího Paroubka a Mirka 
Topolánka. Šéf ODS na adresu sociální demokracie prohlásil, 
že její oranžová skrývá rudou barvu a hnědé skvrny.  

dělají vše pro to, aby jejich hlas získali. 
3.1(3) „Byli jsme seznámeni s realitou, že ultraliberální směr je 
jedinou šancí, jak možná uspět ve volbách,“ píše Němec členům US-
DEU.  

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Lukáš Bek; graf1-2: STEM, Právo 
2.1(1) Eduard Straka, Jakub Troníček 
3.1(1) Jitka Götzová, Václav Pergl 
4.1(1) trj; foto1: Milan Malíček, Právo 
5.1(2) Josef Gabzdyl, Radim Kijonka; foto1: Josef Gabzdyl, 
Právo 
6.1(2) ČTK, jt; foto1: Petr Hrdina  
7.1(2) ČTK 
8.1(2) ada, nig 
9.1(3) luk; graf: STEM, Právo 
10.1(3) luk 
11.1(3) trj 
12.1(5) Václav Pergl 

1.1(1) Petr Kolář; foto1: Michal Sváček, MAFA 
2.1(1) Michal Kučera 
3.1(1) Petr Kolář 
4.1(2) Petr Kolář, Lukáš Dolanský; foto1: Jan Zátorský, LN 
5.1(3) Lukáš Dolanský, Barbora Straňáková 
5.2(3) Lukáš Dolanský, Barbora Straňáková; foto: Tomáš Krist, LN 
6.1(4) Robert Malecký, Jan Král; foto1: Viktor Chlad, LN; foto2: Jan 
Král, LN 
7.1(4) Václav Drhal; foto: Pavel Wellner, LN 
8.1(4) ČTK 
9.1(4) ČTK 
10.1(4) ČTK 

7. Výběr citací 2.1(1) „Předpokládám, že během 7, 10 let se česká dopravní 
infrastruktura může svou kvalitou, svým rozsahem dostat na 
úroveň nejvyspělejších zemí západní Evropy. Je potřeba ale 
vytrvat v investičním úsilí,“ uvedl Paroubek. 

  

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 4.1(2) V domě sídlí firmy založené ministrem Mládkem a pronájem 
zprostředkovává jeho bratr.  
6.1(4) Sázka na intelektuálskou notu Topolánkovi příliš nevyšla. 

9. Grafika článku  5.1(3) Sdružený obrázek. Titulek: K volbám chodí stále méně lidí; 
účast ve sněmovních volbách. Pod titulkem graf znázorňující volební 
účast v % mezi lety 1990 – 2006. Dominantní prvek: graf je zasazen 
v obrázku, kde muž (třicátník) stojí nad volební urnou a štítivě si 
zacpává nos. Pod urnou je popisek: Mladé lidi, kteří nechodí volit, 
chce letos k urnám nalákat kampaň Rozhodnete to. Reklamní spoty 



od renomovaných režisérů mají nejmladší voliče přesvědčit, že „jít 
volit je sexy“. Pod textem (na spodku celé grafiky) je sdružený 
obrázek: levá polovina: foto tváře mladé atraktivní ženy; pravá 
polovina: komiksový výjev zpodobňující dvě dívky, z nichž jedna 
říká: Asi by se tam jít mělo. Obrázek obsahuje internetový odkaz: 
www.rozhodnete.to  

10. Statistky, 
tabulky, grafy 

1.1.(1) Graf. Titulek: Stranické preference podle stability a 
soustavnosti podpory v %. (Uvedené strany podle pořadí: ODS, 
ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, Zelení, malé strany.) Zdroj: STEM 
1.2(3) Graf. Titulek: Podíly stran na přírůstku podpory zelených 
(v %). Kategorie (podle pořadí): nevoliči, ODS, ČSSD, malé 
strany, KDU-ČSL, US-DEU, KSČM, přelétaví voliči. Zdroj: 
STEM. 
1.3(3) Tabulka. Titulek: Počet lidí, kteří mají ke své straně silný 
vztah; zdroj neuveden 
9.1(3) Graf. Titulek: Stranické preference v kraji Vysočina v % 
a srovnání s volebními výsledky. Uvedené strany dle pořadí: 
ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, Zelení. Zdroj: STEM. 

 

11. Uzavírající 
tvrzení 

  

 
 
 
 
Datum: 5.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a 
podtitulky 

1.1(1) Mládek: Nejsem žádné bezpečnostní riziko. (ht) Proti 
útokům v tisku se ministr chce bránit soudní cestou. (pdt) 
2.1(1) Čermák: Zákrok proti Jacques byl podle zákonů ČR. 
3.1(2) „Šlo o pěkně zahrané divadlo“ (ht) Právu tak popsala 
policistka Silvie Bartošová chování Kateřiny Jacques na 
služebně ve Vyšehradské ulici. (pdt) 
4.1(2) Marvanová: Nebyl to úlet jednoho policisty 

1.1(2) Kauza Gandalovič utichla. (ht) Trestní oznámení na 
politického oponenta využila ČSSD v předvolebním boji. (pdt) 
2.1(2) Mládek tajil, že nezískal bezpečnostní prověrku 
3.0(3) Téma: Volby 2006 – Kde se ve sněmovních volbách sejdou 
nejzajímavější dvojice. (ht) Nejdůležitější volební duely – kde dojde 
k nejzajímavějším střetům. (pdt) 
4.1(4) Fotky usvědčují policistu ze lži. 



5.1.(2) Policisté se přou, zda nechat inspekci vnitru 
6.1(2) Kvůli tričkům proti KSČM může padnout ředitel centra 
7.1(2) Co to je? Tramvajenka, pane ministře! 
8.1(2) Gandalovič: Oznamovatel od žaloby ustoupil 

 

2. Mezititulky 1.1(1) Vadí manželka z Ruska? 
1.2(4) „Firma Taluta dluhy ještě nesplatila“ 
2.1(1) Působil klidně a sebevědomě. 
6.1(2) Kleček: Taková trička se nikdy nevyráběla 
8.1(2) Od magistrátu půl milionu korun 

1.1(2) Nefér se prý chová i ODS 
4.1.1(4) Zdálo se mi, jako by ho popadl amok… Verze Kateřina 
Jacques. 
4.1.2(4) Strhla mu odznak a zahodila ho… Policejní verze. 

3. Fotografie 
(téma) 

2.1(2 Muž v civilním obleku stojící na ulici; ve tváři má 
emotivní výraz (celek) 

2.1(2) Sedící Gandalovič; pravou ruku má napřaženou ve 
vysvětlujícím gestu (polocelek) 
4.1(4) Policista klečí na ležící ženě (celek) 

4. Fotografie 
(popisky) 

2.1(2) Brutální policista vypovídal. (ndt) Tomáš Čermák včera 
před budovou Inspekce ministra vnitra. (ht) 

2.1(2) Jsem čistý. Nikdy jsem se nedopustil ničeho nemorálního, 
tvrdí ústecký primátor Petr Gandalovič.  
4.1(4) Důkaz. Policista Tomáš Čermák tvrdí, že mu Kateřina Jacques 
strhla odznak a hodila jej do davu. Snímek, na němž tento policista 
drží svůj odznak v levé ruce, ukazuje, že nemluví pravdu. 

5. Perex 1.1(1) Ministr zemědělství Jan Mládek (ČSSD) včera popřel 
nařčení z tisku, že představuje bezpečnostní riziko pro stát, 
když před pěti lety nedostal prověrku na stupeň tajné, o kterou 
žádal, ale na nejnižší stupeň vyhrazené.  
 

 

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Vlastní zpráva 
2.1(1) Eduard Straka 
3.1(2) Pavel Blažek 
4.1.(2) tim, ČTK 
5.1(2) ada, nig 
6.1(2) Jitka Götzová 
7.1(2) dan 
8.1(2) autor neuveden 

1.1(2) Petr Kučera; foto1: Alžběta Jungrová, LN 
2.1(2) ČTK 
4.1(4) Václav Drhal 
 
 

7. Výběr citací 1.1(1) Právu včera Mládek sdělil, že si žádné své účasti na 
„dýchánku“ s podezřelými ruskými podnikateli není vědom. 

 



„Nejsem ani ruský špión,“ přisadil si v narážce na nepřímo 
vznesená obvinění. Podle ministra jde o další „nepodloženou 
historku Mladé fronty. 
2.1(1) „Paní Jacques neuposlechla mé výzvy a nešla tam, kam 
jsem jí řekl. Ten zákrok byl podle zákonů České republiky,“ 
odpověděl včera Čermák na otázku Práva. 
2.2(1) „Už se stalo, že se mým dětem ve škole ty ostatní 
posmívaly a nadávaly jim,“ nechal se slyšet osmatřicetiletý 
policista z obvodního oddělení na Smíchově v Praze 5, který 
byl na pondělní demonstraci povolán jako posila. 
2.3(1) „Na videozáznamu je vidět, že je ve stresu. Myslím, že 
to přehnal s horlivostí,“ okomentoval Čermákův pondělní 
zákrok ředitel policejního obvodu pro Prahu 2 Jan Navrátil. 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 
 

 

9. Grafika článku  3.0(3) Sdružená grafika: velkoplošný rámeček s dvojicemi 
soupeřících kandidátů do poslanecké sněmovny (Pozn. V. Pokaždé se 
jedná o členy ODS a ČSSD). Titulek: Nejdůležitější volební duely – 
kde dojde k nejzajímavějším střetům. Volební kampaň v krajích jede 
na plné obrátky. Politici přestávají pracovat a raději se setkávají 
s voliči – tak, jak to udělala tuto středu vláda. Lidové noviny se 
rozhodly zmapovat nejdůležitější a nejzajímavější krajské duely. 
Představujeme jednotlivé lídry, co nabízejí a co říkají o svých 
soupeřích. LN u jednotlivých duelů doplňují hodnocení, proč se 
vyplatí sledovat právě tyto souboje. Dominantní emblém: 1, Titulek 
„Volby 2006“ a „zbývá 28 dní“, a státní znak. Dominantní emblém2: 
silueta modrého ptáka (vlevo) vs červená růže (vpravo). 
Složení dvojic: Mirek Topolánek a David Rath (Praha), Vlastimil 
Tlustý a Milan Urban (Středočeský kraj), Tom Zajíček a Vítězslav 



Jandák (Jihočeský kraj), Petr Gandalovič a Jiří Paroubek (Ústecký 
kraj), Miroslava Němcová a František Bublan (kraj Vysočina), 
Václav Mencl a Bohuslav Sobotka (Jihomoravský kraj), Petr Nečas a 
Zdeněk Škromach (Zlínský kraj), Zdeňka Horníková a Hana 
Orgoníková (Královéhradecký kraj).  

10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

  

11. Uzavírající 
tvrzení  

1.1(1) Mládek není jediný politik, který má za ženu cizinku. 2.1(1) Hamplovu kariéru v ČKA už asi nic nezachrání. Otázka je, jak 
bude agentura postupovat vůči ČSOB, až se Sobotkovi podaří její 
vedení zcela zpacifikovat. Snad nás to nebude stát víc než půl 
miliardy korun. 
4.1.2(4) Tomáš Čermák těsně po výslechu na otázku TV Nova, 
jak svůj zákrok hodnotí: Já vám říkám, že jsem postupoval 
v souladu se zákony České republiky. 

 
 
 
 
Datum: 6.-8.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a 
podtitulky 

1.1(1) Policejní prezident přišel o povýšení. (ht) Je to důsledek 
prvomájového incidentu. Vladislav husák měl být generálem. 
Inspekce navrhne obvinit policistu Čermáka. (pdt) 
2.1(3) Rath vyzval Bendla, aby vrátil nemocnice státu. (ht) 
Chce tak zabránit jejich privatizaci. (pdt) 
3.1(3) Dolejš už je doma. 
4.1(3) Klidná síla nevozí protivníky. 
5.1(3) Hučínův člověk napadl lidovce kvůli Růžkovi. (ht). 
Bývalý šéf BIS. (pdt) 
doporučuje odtajnit materiály a nechat je veřejně posoudit. 
6.1(4) Inspekce navrhne obvinit policistu Čermáka. 
7.1(4) Jacques podala trestní oznámení. 
8.1(4) Premiér věří, že policie prověří trestní oznámení na 

1.1(1) Bleskové šetření policejního bití. (ht) Vyšetřovatelům stačil 
necelý týden k tomu, aby navrhli stíhání policisty, který na 
demonstraci zbil ženu. (pdt) 
2.1(1) Rath: ČSSD může podržet menšinovou vládu ODS.  
3.0(3) Téma: Volby 2006 – Největší politické skandály v končícím 
volebním období. 
3.1.1(3) Symboly své doby: Gross a korupce. 
3.1.2(3) Grossův byt. 
3.1.3.(3) Pět na stole v českých. 
3.1.4(3) Krausovo ghanské kakao. 
3.1.5(3) Šibalové s biolíhem. 
3.1.6(3) Doležal a autobazar. 
3.2(3) Kott: Já jsem jen chlastal. 



Gandaloviče. 
9.1(4) Gandalovič se hlásí k textům na billboardu.  
10.1(4) ČSSD: Topolánek urazil oběti popravené nacisty. 
11.1(4) Paroubek lákal Bérovou.  
 

3.3(3) Aféry slovy jejich aktérů a politiků. 
4.1(4) Bublan: Policie pracovala dobře. 
 

2. Mezititulky 1.1(4) Bublanovi věří. 
1.2(4) „Zpatlali, co mohli“. 
2.1(3) Opozice na převod nevěří. 
5.1(3) Paroubek: Za články o Mládkovi možná Růžek. 

3.1(3) Strana hladových lidí. 

3. Fotografie 
(téma) 

1.1(1) Portrét policejního prezidenta. 
3.1(3) Dolejš stojí před vjezdem do nemocnice; pravé oko má 
ovázané fáčem.  
6.1(4) Čermák (polodetail). 
9.1(4) Billboard stojící na ulici (velký celek). 

1.1(1) Policista Čermák stojí proti ženě zabírané zezadu. (polodetail). 
3.1.2(3) Stanislav Gross ve společenském obleku, s rukama 
v kapsách a ležérně se opírající o stolek. (celek) 
3.1.3(3) Portrét Zdeňka Doležela. (polocelek) 
3.1.4(3) Portrét Michala Krause. (polocelek) 
3.1.6(3) Portrét Vladimíra Doležala.(polocelek)  
3.2(3) Portrét Petra Kotta. (polocelek) 
4.1(4) Zamyšleně se tvářící Bublan (polodetail) 

4. Fotografie 
(popisky) 

1.1(1) Vladislav Husák. 
3.1(3) Jiří Dolejš odchází po operaci oka z Ústřední vojenské 
nemocnice v Praze. 
6.1(4) Tomáš Čermák. 
9.1(4) Billboardy vylepené na severu Čech připomínají slova 
ústeckého primátora Petra Gandaloviče (ODS) o 
protipovodňových záplavách. 
 

1.1(1) Končím, říká muž, která zbil Jacques. Tomáš Čermák chce 
kvůli výrokům Jiřího Paroubka odejít do civilu. „Premiér ho už 
odsoudil a on prý nemá šanci uspět,“ řekl LN Čermákův obhájce 
Jaroslav Janeček. (Foto plus mikrotext) 
3.1.2(3) Popisek ke Grossově podobence chybí; vedle fota pouze 
mikrotext „Grossův byt“.  
3.1.3(3) Zdeněk Doležel. 
3.1.4(3) Michal Kraus. 
3.1.6(3) Vladimír Doležal. 
3.2(3) Bez popisku. 
4.1(4) Generál nebude. Povýšení policejního prezidenta Husáka teď 
není vhodné, domnívá se František Bublan.  
 
 

5. Perex 1.1(1) Prezident Václav Klaus vyhoví žádosti premiéra Jiřího 3.1(3) Byt Stanislava Grosse, pět na stole v českých, Krausovo 



Paroubka a nepovýší v nejbližší době policejního prezidenta 
Vladislava Husáka na generála. Povýšen měl být na Hradě 
v pondělí.  

kakao, „šibalové z ČSSD. Končící volební období mělo řadu afér: 
spojovala je korupce a fakt, že mířily do nejvyšších pater politiky.  
3.2(3) Pozornost médií se upírá jen na vládu a sněmovnu, ale 
ohromné množství afér se přitom odehrává i v komunální politice a 
v krajích, tvrdí poslanec Petr Kott, který proslul „alkoholovým 
pokleskem“ na podzim 2003. 
4.1(4) „Nebudu odstupovat, policie neudělala žádnou chybu,“ tvrdí 
ministr vnitra František Bublan. Psychicky labilní jedinec podle něj 
může překazit snažení každého ministra.  

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Vlastní zpráva. 
2.1(3) Václav Pergl, Radek Plavecký 
3.1(3) gö; foto1: Michaela Říhová, Právo 
4.1(3) dan 
5.1(3) dan, trj 
6.1(4) Eduard Straka 
7.1(4) ČTK 
8.1(4) Vlastní zpráva 
9.1(4) top 
10.1(4) trj 
11.1(4) trj 

1.1(1) Václav Drchal, Tomáš Drahoňovský 
2.1(1) Ondřej Neff 
3.1(3) Robert Malecký 
3.2(3) Barbora Straňáková 
4.1(4) Tomáš Drahoňovsk; foto1: Tomáš Krist, LN 

7. Výběr citací 2.1(3) „Oběma nemocnicím hrozí privatizace a berounskou 
chtěl hetman Bendl úplně zavřít. Všichni zaměstnanci měli 
dostat výpověď,“ řekl Rath.  
6.1(4) Advokát Tomáše Čermáka podotkl, že mu celá záležitost 
připomíná 17. listopad 1989. „Nejdříve policistu někam postaví 
a pak ho kvůli jeho zákroku postaví mimo službu,“ řekl 
Jaroslav Janeček. 
9.1(4) Primátor potvrdil, že jeho výroky jsou pravdivé, 
zdůraznil však, že jsou vytržené z kontextu. „Plně si ale stojím 
za tím, co jsem řekl v diskusi s architekty. Tedy, že 
rekreačnímu charakteru Střekovského nábřeží v Ústí, od 
kterého je řeka vzdálená jen kousek, by dvoumetrová zeď jen 

3.1.1(3) „Příznačným rysem tohoto volebního období byla vládní 
nestabilita daná stojedničkovou koalicí a pozdější komunisticko-
socialistickou stojedenáctkou. Díky tomu měly skandály daleko větší 
dopad,“ tvrdí politolog Bohumil Doležal.  
3.1.2(3) Členové ČSSD jsou podle Doležala ke korupci náchylnější 
proto, že jde o nevyzrálou stranu, která se pod vedením Zemana 
dostala rychle k moci. „To, že Zemanova akce čisté ruce postihne 
miliardové podvodníky, se nenaplnilo. Místo toho se chytla řada 
malých ryb, většinou sociálních demokratů. Může to být tím, že byli 
u moci,ale také tím, že jsou mimořádně nešikovní. Když je Zeman 
převzal, byla to strana hladových lidí, kteří neměli vypracované 
techniky, jak se tyto věci provádějí,“ říká Doležal. 



uškodila. Nechci, aby tato lokalita ztratila svou současnou 
podobu“ uvedl Gandalovič a označil billboard za nevkusný. 
9.2(4) Předseda ústeckých sociálních demokratů Petr Benda 
v pátek Právu řekl, že ochrana města a občanů před vodou by 
měla být prioritní záležitostí každého jeho vedení.“Prioritou 
města Ústí toto nebylo. Vzhled města byl upřednostněn před 
jeho ochranou,“ dodal Benda. 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

   

9. Grafika článku 9.1(4) Obsah billboardu: „Co je pravda pane primátore 
Gandaloviči? 
A, ,Ochráním město před povodní!´ srpen 2005 
B, ,Myslím, že ani občané našeho města nechtějí obehnat oba 
břehy Labe žádnou vysokou berlínskou zdí, protože řeka 
zkrátka tvoří součást našeho města.´ MF Dnes, srpen 2005. 
B, je správně.“ 

Kompozice sdružující foto (1/3 článku) s textem. Dominantní prvek: 
Gross s rukama v kapsách; napravo od něho malé podobizny 
Doležela, Krause a Doležala.  
Uvnitř článku Aféry slovy aktérů a politiků je emblém volebního 
zpravodajství LN (český státní znak a nápisy: „Volby 2006“ a „zbývá 
27 dní“. 

10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

  

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
Datum: 9.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a 
podtitulky 

1.1(1) Za zákrok vůči Jacques padl první kázeňský trest. (ht) 
Ministr vnitra: Chybovali i velitelé (pdt)  
2.1(2) Havel nepřímo podpořil zelené. (ht) Varoval před 
hrozbou neofašismu a kryptofašismu. (pdt) 
3.1(2) Havel na dálku špičkoval s Klausem i se Zemanem.  

1.1(1) Havel kritizoval Klause. (ht) Exprezident osočil prezidenta, že 
přispívá k atmosféře příznivé pro rozvoj neofašismu. (pdt) 
2.1(1) Bublan chce kvůli Jacques potrestat policejní velitele.  
3.1(2) Manažer usvědčuje Sobotku. (ht) Člen představenstva ČKA 
Hampl jako první mluví o transakci „11 miliard za korunu“. (pdt) 



4.1(2) Rath: Menšinová vláda ODS je nepravděpodobná.  
5.1(3) Jirka? Od svých zásad neustoupí, tvrdí o synovi Václav 
Dolejš.  

4.1(2) Ministr loboval za ČSOB. 

2. Mezititulky 1.1(1) Návrhy na potrestání do dnešního poledne. 
1.2(1) Bublan: Bylo tam systémové pochybení.  
3.1(2) Privatizace? Neměl jsem mlčet. 
3.2(2) Zeman už třetí knihu nenapíše. 
5.1(3) „Sekni s politikou“. 

 

3. Fotografie 
(téma) 

1.1(2) Bublan odpovídá na dotazy novinářů; za ním stojí 
policejní prezident Husák. (polocelek) 
3.1(2) Havel hovoří se spisovatelem Fughumem. (polocelek) 

3.1(2) Sobotka odpovídá na dotazy novinářů. (polodetail) 
4.1(2) Podobizna Hampla. 

4. Fotografie 
(popisky) 

1.1(2) František Bublan (vpravo) a Vladislav Husák hovoří 
s novináři po schůzce, která se konala v pondělí v Praze. 
3.1(2) Václava Havla při podepisování navštívil Robet 
Fulghum, který měl akci nedaleko ve stejný čas.  

3.1(2) Těžký úkol. Ministr financí Bohuslav Sobotka nyní musí své 
kroky v kauze ČSOB vysvětlit také policii.  
4.1(2) Mojmír Hampl. 

5. Perex  4.1(2) To, že nebyla uzavřena dohoda s ČSOB („11 miliard za 
korunu“) je pravým důvodem vzteku ministra na mě, říká Mojmír 
Hampl, člen předsednictva ČKA, kterého chce Sobotka odvolat. 

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) zde, jt; foto1: Martin Štěrba, ČTK 
2.1(2) nig, zde 
3.1(2) František Cinger; foto1: Milan Malíček, Právo 
4.1(2) trj 
5.1(3) Jitka Götzová 

1.1(1) Petr Kolář 
2.1(1) Jana Machálková 
3.1(2) Petr Kolář 
4.1(2) pdk 

7. Výběr citací 1.1(2) „Takto prostě v posledním období pracuje systém části 
nezodpovědné policie, která si některá slova pana Paroubka a 
pana Bublana  minimálně již od loňského Czech-Teku tak, že 
použití nepřiměřené tvrdosti je něco, co je žádáno, čemu je 
dokonce aplaudováno, po čem je dokonce vytvářena částečně 
politická objednávka,“ prohlásil (v Sedmičce) Petr Nečas.  
1.2(2) Premiér v neděli reagoval, že si Nečas „jako obvykle 
vymýšlí. Schizofrenie představitelů ODS postoupila daleko. 
Myslím si, že by tu paranoiu neměli přehánět.“  

 



2.1(2) „Byl jsem zelený, ještě když většina dnešních zelených 
nebyla na světě. Mně je to strana programově blízká,“ uvedl 
Havel v pořadu ČT Otázky Václava Moravce. 
2.2(2) V souvislosti se zbitím Kateřiny Jacques policistou 
Havel varoval před hrozbou neofašismu, kryptofašismu a 
plíživého fašismu, který se může objevovat 
v postkomunistickém světě. „Stalo se to při policejní ochraně 
neonacistické demonstrace. Cítím to jako nedobré znamení. A 
mám pocit, že i naši politici některými vyjádřeními bezděky 
k této atmosféře přispívají,“ řekl Havel v několika narážkách na 
prezidenta Václava Klause. „Když se mluví o tom, že ten náš 
koncentráček (Lety u Písku) nebyl tak úplně špatný jako ty cizí, 
když se mluví o tom, že nám cizáci nemají co říkat, jestli naši 
handicapovaní budou nadále v klecích, když se dává najevo, že 
si určitá jinak sexuálně orientovaná menšina nemá co 
vyskakovat a žádat zvláštní výsady. Jako by se za tím skrýval 
vlastenecký ideál etnické čistoty,“ dodal Havel. 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

  1.1(1) „Třeba když se mluví o tom, že ten náš koncentráček nebyl tak 
špatný jako ten cizí.“ 

9. Grafika článku   
10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

  

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
Datum: 10.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 1.1(1) Poslanci po letech omezili imunitu. (ht) Návrh ústavního 1.1(1) Poslanci si sáhli na imunitu. (ht) Sněmovna zrušila „doživotní 



nadtitulky a 
poddtitulky 

zákona dostal 125 hlasů, ale nejspíš ztroskotá v Senátu. (pdt)  
2.1(1) Paroubek se svezl ke Dni Evropy se studenty tramvají.  
3.1(2) Bursík: Ve zdravotnictví máme blíž k ČSSD.  
4.1(2) Bublan napadl výrok Němce o tvrdých drogách. 
5.1(3) Klaus napadl Chytilovou, Menzela a Krejčíka.  
6.1(3) Na sjezd ČSSD má dorazit Hoon, Asselborn, 
Gusenbauer či Fico. 
7.1(3) Politici vedli u kávy ve Slávii řeči o Evropě. 
8.1(3) Paroubkův život v politice pokřtí Arnošt Lustig. 
9.1(4) Policejní prezident dnes oznámí další tresty za zákrok 
proti Jacques. (ht) Přísné sankce se obává ředitel policie v Praze 
2 Jan Navrátil. (pdt)  

beztrestnost“, přesto jsou čeští zákonodárci nebývale chráněni.  
2.1(1) Havel Klausovi: Vyvěste vlajku EU. 
3.0(3) Téma: Volby 2006 – V poslanecké sněmovně bude po volbách 
méně žen než dnes. 
3.1(3) Jen dvě strany mají kvóty pro ženy.  
3.2(3) Po promoci přímo do politiky. 
3.3(3) Z knihkupectví až do sněmovny. 
3.4(3) Čistě ženská politika je peklo. 
3.5(3) Letos poprvé kandiduje strana žen – Rovnost šancí.   
4.1(4) Není jedno, co kdo říká. 

2. Mezititulky 1.1(1) Sobotka: Těžko najde podporu. 
3.1(2) Proti Klausovi i rovné dani. 
3.2(2) ODS ustoupí? 
8.1(3) Lev s Giulianim i Nedvědem.  
9.1(4) Policisté: akce byla v pořádku.  

3.1(3) Ženy prý do sněmovny nechtějí kvůli rodině. 

3. Fotografie 
(téma) 

2.1(1) Paroubek se drží tyče v tramvaji. (polocelek)  
7.1(3) Paroubek (v centru snímku) sedí mezi Havlem a 
rakouskou velvyslankyní. (polocelek) 
8.1(3) Přetisk obalu knih: Můj život v politice (autor Jiří 
Paroubek), a 100 otázek pro premiéra (autor Marie 
Formáčková) 

2.1(1) Havel v kavárně Slavia. (polocelek) 
4.1(4) Havel hledí na vedle hovořící ženu. (polodetail) 
3.1(3) Petra Buzková s číší vína a Miroslava Němcová s pravou ruku 
ve výrazném gestu - každá na opačné straně listu. (polocelek) 
3.4(3) Podobizna Tominové-Marxové. (polodetail) 

4. Fotografie 
(popisky) 

2.1(1) Premiér Jiří Paroubek při včerejší jízdě tramvají 
po Praze.  
7.1(3) Bývalý prezident Václav Havel, premiér Jiří Paroubek a 
rakouská velvyslankyně v České republice Margot Klestilová-
Löfflerová včera v pražské kavárně Slavia.  
8.1(3) Bez popisku. 

2.1(2) Kavárna Evropa. Bývalý prezident Václav Havel včera 
v Praze při příležitosti oslav Dne Evropy prohlásil, že by na 
Pražském hradě měla trvale vlát vlajka Evropské unie. Řekl to včera 
v kavárně Slavia v rámci projektu Café d´Europe. 
3.1(3) Bez popisku. 
3.4(3) Přínos žen v politice tkví podle Tominové-Marxové v lepším 
porozumění sociálním otázkám.  
4.1(2) Den Evropy Do kavárny si vedle Václava Havla přišla o 
Evropě popovídat i rakouská velvyslankyně Margot Klestilová-



Löfflerová.  
5. Perex 1.1(1) Volby zřejmě působí na poslance jako magická síla. 

Sněmovna včera  
7.1(3) V Evropskou kavárnu se včera v rámci oslav Dne 
Evropy proměnila pražská Slávia, do níž si přišli o budoucnosti 
Evropy nad šálkem kávy popovídat premiér Jiří Paroubek, 
bývalý prezident Václav Havel, eurokomisař Vladimír Špidla, 
europoslanci a řada diplomatů. Nechyběli ani umělci, diplomaté 
či studenti. 

4.1(2) Kavárnu Slavia zná dramatik Václav Havel přes padesát let 
jako místo, které odráželo chod dějin. Soudí, že pobývání 
v kavárnách není tak docela bezúčelné.   
3.1(3) O počtu žen ve sněmovně rozhodne v letošních volbách 
především míra úspěchu Strany zelených, protože má na volitelných 
místech nejvíce žen ze všech stran. Již nyní je však jisté, že žen 
v parlamentu bude zas o něco méně.  
3.2(3) Petra Buzková se stala političkou těšně po promoci. Záhy po 
revoluci naskočila do rozjetého vlaku rozdělování funkcí v ČSSD a 
ve vrcholné politice se udržela dodnes. 
3.3(3) Miroslavě Němcové pomohl v politické kariéře i odchod lidí 
z ODS do Unie svobody. 
3.4(3) Kdyby byly v Parlamentu pouze ženy, byla by jejich politika 
stejná jako mužská. Podle bývalé ředitelky Gender Studies Centa 
Michaely Tominové-Marxové je ideální poměr žen a mužů 
v politice půl na půl.   

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Naďa Adamičková, Marie Königová 
2.1(1) ČTK; foto1: Petr Hloušek, Právo 
3.1(2) trj 
4.1(2) jt 
5.1(3) Věra Míšková 
6.1(3) trj 
7.1(3) Iveta Kramešová; foto1: Petr Hloušek, Právo 
8.1(3) Petr Janiš 
9.1(4) Vlastní zpráva 

1.1(1) Václav Drhal 
2.1(1) jam; foto1: Alžběta Jungrová, LN 
3.1(3) Barbora Straňáková; foto1: Hynek Glos, LN (Petra Buzková), 
foto2: Alžběta Jungrová, LN (Miroslava Němcová) 
3.2(3) Tomáš Drahoňovský 
3.3(3) Tomáš Drahoňovský 
3.4(3) Tomáš Drahoňovský 
3.5(3) baw 
4.1(2) Marta Švagrová; foto1: Alžběta Jungrová 

7. Výběr citací 4.1(2) „Copak vám někdo říká, kolik máte vykouřit cigaret 
nebo sníst kompotu? Trestné stíhání každého, kdo má u sebe 
určité množství drogy, prosadila policie kvůli své pohodlnosti. 
Je spousta věcí, které smíte doma mít, ale nesmíte je prodávat. 
Proč by to tak nemělo fungovat s marihuanou?“ vyjádřil se 
ministr spravedlnosti a předseda US-DEU (Pavel Němec).  

 



4.2(2) „S tímto přístupem byste mohl povolit vařit doma třeba 
pervitin,kdyby ho dotyčný neprodával,“ reagoval autor 
rozhovoru. 
4.3(2) „Samozřejmě i tato úvaha je namístě. Začínáme u drog, 
jako je marihuana, protože jsme přesvědčeni, že kriminalizace 
přináší daleko více škody než užitku. Co se týče tvrdých drog, 
to je otázka k diskusi. V zásadě si myslím, že pokud někdo 
vyrobí cokoli pro vlastní potřebu, tak je to fakt jeho věc,“ 
opáčil Němec.  
5.1(3) „Tihle lidé doufali (Chytilová, Menzel, Krejčík – pozn. 
Práva), že teď už nastává rajský svět neomezeného přístupu 
k penězům,“ řekl v rozhovoru Klaus. 
5.2(3) Režisér Jiří Menzel reagoval pro Právo slovy: „Pan 
prezident správně řekl, že naivové jako pan režisér Krejčík, 
Věra Chytilová a já jsme nepochopili novou dobu. Byli jsme 
hloupí a slepí a netušili jsme, že v jeho nové době nastal rajský 
svět neomezeného přístupu k penězům lidem jako Kožený, 
Železný, Krejčíř a nekonečné řadě dalších jmen.“ 
7.1(3) Havel rovněž neopomněl prohlásit, že by na Pražském 
hradě měla trvale vlát vlajka Evropské unie. „Navštívil jsem 
mnoho sídel hlav států v Evropě a vždy tam vlála. Tak nevím, 
proč by u nás nemohla,“ řekl.  

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 1.1(1) Ochrana před stíháním se ve světě většinou vztahuje jen na 
výroky pronesené v parlamentu. 

9. Grafika článku  3.1(3) Graf Podíl žen na kandidátkách; zdroj: Genderový audit 
Fórum 50% o.s. 
3.2(3) Kariéra Petry Buzkové v datech. (psaný přehled) 
3.3(3) Kariéra Miroslavy Němcové v datech. (psaný přehled) 

10. Statistiky,  3.1(3) Podíl žen na kandidátkách. (Graf znázorňující procentuální 



tabulky, grafiky zastoupení žen ve stranách: Zelení, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL a 
ODS, zdroj: genderový audit Fórum 50%.) 

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 
Datum: 11.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a 
podtitulky 

1.1(1) Paroubek představí své nové talenty do vlády. (ht) Jsou 
mezi nimi Telička, Moos, Novotný, Zaorálek a Benešová. (pdt) 
2.1(1) Za zbití Jacques odvoláni dva policisté. 
3.1(2) Telička: Mohu pomoci s předsednictvím EU. 
4.1(2) Štěch podpořil levicové strany.  
5.1(2) Odvoláni dva členové předsednictva ČKA. 
6.1(2) Říman uvnitř ODS narazil. 
7.1(3) Komárek vyrazil po téměř 60 letech na trať. (ht) 
Unikátní technickou památku opravili v Českých Velenicích. 
(pdt) 
8.1(3) Kožený z vazby vzkazuje: billboardy mně nevadí. 
9.1(4) Rath: VZP letos vykáže přebytek dvě miliardy. 
10.1(4) Bendl odmítl nabídku na vrácení nemocnic státu. (ht) 
Rath: Hledá výmluvy, jak své slovo nesplnit. (pdt) 
11.1(4) ODS: Pokud vyhrajeme, bude ČEZ brzy na prodej. 
12.1(5) STEM: na Pardubicku ODS těsně před ČSSD. 

1.1(1) Policie trestala za 1. květen. (ht) Případ zbití Kateřiny 
Jacques: dva policejní šéfové v Praze byli odvolání. (pdt) 
2.1(1) Moderátor skončil. I po kritice ČSSD. 
3.1(2) „Vláda talentů“ je na světě. (ht) Premiér Paroubek už má 
seznam lidí, které by chtěl ve vládě v případě vítězství ČSSD.  
4.1(2) Škromach zpět do vedení ČSSD. 

2. Mezititulky 2.1(2) Stíháno by mohlo být ještě deset policistů. 
2.2(2) Bublan i Paroubek jsou s tresty spokojeni. 
7.1(3) Jede i šedesátkou. 
8.1(3) „Dobře o tom věděl i Clinton.“ 
10.1(4) Hejtman tvrdí, že hrozí likvidace. 
10.2(4) Ministra odmítnutí nepřekvapilo. 

4.1(2) Politologové: Cílem sjezdu je zviditelnit stranu. 



3. Fotografie 
(téma) 

1.1(2) Fotografie jednotlivých kandidátů na ministerskou 
funkci. (polodetail, 16 foto) 
Mimo články. 1(2) Paroubek s knihou v rukou v prodejně 
Luxor; vedle stojí Krampol a Lustig. (polocelek) 
7.1(3) Vítězslav Jandák stojí v okně motorového vozu. 
(polocelek) 
8.1(3) Přistávací molo z bambusu na mořském pobřeží. (viz 
grafika článku) 

3.1(2) Paroubek sedí u mikrofonu; radí se s vedle stojícím Rathem. 
(polocelek) 

4. Fotografie 
(popisky) 

1.1(2) Bohuslav Sobotka. Pavel Telička. Lubomír Zaorálek. 
Petr Moos. Vítězslav Jandák. Radko Martínek. Jaromír 
Novotný. František Bublan. Marie Benešová. Milan Urban. 
Zdeněk Škromach. Jíří Havel. David Rath. Jan Mládek. Petr 
Petržílek. Pavel Zářecký.  
Mimo články.1(2) Paroubek křtil. Premiér Jiří Paroubek včera 
v Paláci knih Luxor na pražském Václavském náměstí se 
spisovatelem Arnoštem Lustigem a hercem Jiřím Krampolem 
pokřtil výběr svých článků za posledních 10 let pod názvem 
Můj život v politice. Kdyby podle Lustiga žil Paroubek ve 
starověkém Římě a napsal o něm takovou knihu, „Caesar by 
poručil, aby vyzdobení sloni šli Římem, na prvním by jel 
Paroubek a celý Řím by to slavil“. Paroubek o knize řekl, že 
z jeho článků z let 1996 až 1998 nebude mít radost Miloš 
Zeman, protože jejich vztah byl tehdy kritický, zatímco dnes už 
je přátelský. Kniha vyšla v nákladu 10 tisíc kusů a Paroubek dá 
honorář na charitu. 
7.1(3) Po příjezdu do Budějovic si Vítězslav Jandák nenechal 
ujít prohlídku místa pro strojvedoucího. 

3.1(2) Počítá s ním. Ve vládě, kterou by volební lídr ČSSD Jiří 
Paroubek rád sestavil po příštích volbách, by své místo měl najít také 
dnešní ministr zdravotnictví David Rath. 

5. Perex   
6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Oldřich Danda, Petr Janiš 
2.1(1) Jakub Troníček 
3.1(2) trj 
Mimo články.1(2) trj; foto1: Petr Hloušek, Právo 

1.1(1) Václav Drchal 
2.1(1) jam, aus 
3.1(2) Petr Kolář; foto1: Viktor Chlad, LN 
4.1(2) Robert Malecký 



4.1(2) hčk 
5.1(2) svj, ČTK 
6.1(2) dan 
7.1(3) Vladimír Vácha; foto1: Vladimír Vácha, Právo 
8.1(3) ČTK, zr 
9.1(4) jn 
10.1(4) Tereza Čapková 
11.1(4) Martin Procházka 
12.1(5) dan; graf: STEM, Právo (viz grafika článku) 

7. Výběr citací 8.1(3) V bahamské vazbě (Kožený) současně řekl, že tato 
kampaň znovu dokazuje politický motiv jeho stíhání v ČR. 
„ČSSD mi dělá zadarmo reklamu a pomáhá mi tak držet se 
v české politice,“ řekl Kožený ČTK s tím, že jeho obvinění ze 
zpronevěry 13,6 miliard korun bylo objednávkou vlády ČSSD 
Miloše Zemana. 
10.1(4) „Klidně si je vezměte zpátky, dali jste nám je s dluhem 
850 milionů a přispěli na jeho úhradu jen dvěma třetinami. 
Pokud o ně požádáte, pak dám návrh zastupitelstvu,abychom je 
převedli na stát,“ prohlásil Bendl. 
10.2(4) „Ještě dnes sednu a napíši hejtmanovi dopis, aby 
nemocnice převedl, když není schopen zajistit zdravotní péči,“ 
reagoval v Berouně Rath a také to udělal. 
10.3(4) „Rada odmítá požadavek ministerstva převést zpět na 
stát zákonem převedené nemocnice na kraj. Máme obavu, že 
zestátnění nemocnic povede k likvidaci a převádění péče do 
Prahy. Neodmítáme spolupráci se státem, nekomunikovat 
s ministerstvem zdravotnictví by pro nás nebylo dobré,“ řekl 
Bendl a Rathovu nabídku označil za populismus před volbami. 
„Jsme přesvědčeni, že máme vyjma několika nemocnic řadu 
úspěchů,“ komentoval středočeské zdravotnictví hejtman. 
10.4(4) Ratha včerejší rozhodnutí kraje nepřekvapil. „Je vidět, 
že pan hejtman Bendl nedrží slovo a vypráví věci tak, jak mu je 

2.1(4) Co řekla Přenosilová. O Paroubkovi. On pan Paroubek má 
trošičku i tu gestikulaci pana duceho, Mussoliniho. Nechci mu říkat, 
jak skončil pan Mussolini.  
O Straně zelených. Strana zelených, to je taková impotentní partaj. 
Oni mají taková hesla, která jsou všeobjímající, na tom ale nelze 
stavět politickou kariéru.  
O Bursíkovi. Já myslím, že on má k těm zelenejm asi takovej vztah, 
jako já ke svým kytkám. Já jsem dosud zahubila všechny, co jsem 
měla. Pravda je, že mám jedinou květinu, která dnes půjde do 
popelnice. 
 
 



slina přinese na jazyk. V Berouně opětovně říkal, že je 
připraven převést nemocnice zpět. Musím použít výraz, že je 
mluvka,“ cituje ČTK Ratha, který na tiskové konferenci 
prohlásil: „Dostal doma od svých soudruhů výprask a teď hledá 
výmluvy, jak své slovo nesplnit. Názory pana Bendla jsou 
hodně nestálé.“ 
11.1(4) „Postupně, během několika let, by se prodal celý 
67procentní státní podíl v ČEZ,“ řekl včera Právu stínový 
ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. 
11.2(4) „Nemohu uvěřit tomu, že to skutečně řekli. Znamenalo 
by to dramatické zdražení elektřiny pro domácnosti. Jen 
v Německu a Francii stojí elektřina o polovinu více než v České 
republice. Byl by to krok proti zájmům občanů ČR,“ řekl včera 
Právu ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.  
11.3(4) Prodej by podle ODS měl začít co nejdříve, ale jak 
dlouho bude trvat, než stát prodá celý podíl, není jasné. „Nejde 
o čas, ale o trend,nemělo by smysl spěchat,“ uvedl Říman.  
11.4(4) „Případný prodej je záležitostí našeho vlastníka, tedy 
státu,“ řekl Právu mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.  
11.5(4) „Co se týče ČEZ, peníze z prodeje by šly čistě na penze 
(penzijní reformu),“ uvedl Říman. 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 1.1(1) Prezident Husák: „Chci se veřejnosti omluvit za to, jak jsme o 
události informovali.“ 
 

9. Grafika článku 1.1(2) Šestnáct fotografií kandidátů doplňuje tabulka s názvem: 
Jak má vypadat vláda talentů, s uvedením obsazení 
jednotlivých ministerských resortů. 
8.1(3) Obsah billboardu: místo pro přistávání lodí na mořském 
břehu; na lávce křesílka. Dominantní prvek: modrý nápis: 
Volím rovnou daň ODS na výrazném žlutém podkladu. 

3.1(2) Emblém voleb 2006 s dovětkem: zbývá 22 dní. Samostatný 
odstavec nadepsaný Nové tváře v případné vládě Jiřího Paroubka, 
který obsahuje navržená jména a druhy ministerských resortů.  



Uprostřed obrazu (těsně nad křesílky na lodním molu, bílý 
nápis: Viktor Kožený. Bahamy. 
výsledky.  

10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

12.1(5) Tabulka s nadpisem: Stranické preference 
v Pardubickém kraji v % a srovnání s volebními Graf  
Předpokládaná volební účast v jedné části vykazuje ochotu 
voličů účastnit se voleb v %, v druhé části volební podporu 
ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a Zelení. 

 

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 
Datum: 12.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a 
podtitulky 

1.1(1) Mnozí poslanci končí. Co je čeká? (ht) Osmdesát jich už 
nekandiduje nebo jsou na nevolitelných místech. (pdt)  
2.1(1) Paroubek ukázal nové tváře do příští vlády. 
3.1(1) Státní zástupkyně podala trestní oznámení na novináře. 
(ht) Týká se redaktorů ČT, kteří zveřejnili policejní odposlechy. 
(pdt) 
4.1(2) Zkrácení imunity senátory ODS rozdělilo. 
5.1(2) Zeman a Škromach se radili s Čubou. 
 

1.1(1) Ministr se lekl obří zakázky. (ht) Podpis miliardového 
kontraktu na transportéry chce Karel Kühnl nechat na úřednících. 
(pdt) 
2.1(2) Byla to „Sodoma, Gomora.“ (ht) V procesu s Marií 
Součkovou vypovídal svědek o poměrech na ministerstvu.  
3.0(3) Téma: Komu prospěly vlády ČSSD – Smát se mohou státní 
zaměstnanci, prodělali živnostníci. 
3.1(3) Osm let ČSSD? Spíše kritika. 
3.2(3) Žijeme na úkor příštích generací. 
 
 
 
 
 
 

2. Mezititulky 1.1(1) Karáska manželka do penze ještě nepustí.  



1.2(2) Od odposlechů ke krůtám. 
1.3(2) Rozhodování po 14 letech. 
1.4(3) Někdy to byla ztráta času. 
1.5(2) Není čas na nekrology. 
2.1(2) Není dost odbornic 
2.2(2) ODS: Snad to je poslední vláda. 

3. Fotografie 
(téma) 

1.1(1) Podobizny čtyř poslanců a poslankyň. (polodetail) 1.1(1)Ministr Kühnl v zamyšleném gestu. (polodetail) 
Foto mimo článek.1(2) Jiří Paroubek uprostřed hloučku případných 
ministrů. (celek) 
2.1(2) Součková s kufříky v obou rukou jde po chodbě. 

4. Fotografie 
(popisky) 

1.1(1) Svatopluk Karásek. Zuzka Bebarová-Rujbrová. Petr Ibl. 
Kateřina Dostálová.   

1.1(1) Zbavuje se politické odpovědnosti, zlobí se kritici na ministra. 
Foto mimo článek.1(2) Nové tváře. Volební lídr Jiří Paroubek včera 
představil svoji vizi vlády, kterou by sestavil, pokud by ČSSD 
vyhrála volby. Mohlo by v ní být sedm nových lidí. Současný 
premiér by chtěl (zleva doprava) jako ministra dopravy pedagoga 
Petra Moose, jako ministryni spravedlnosti bývalou nejvyšší 
žalobkyni Marii Benešovou, jako ministra zahraničí předsedu 
Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka, jako ministra obrany 
diplomata Jaromíra Novotného  a jako ministra školství nynějšího 
vicepremiéra pro ekonomiku Jiřího Havla. Kromě nich by za ministra 
životního prostředí chtěl svého současného poradce Petra Petržílka a 
jako šéfa vztahů s EU Pavla Teličku. 
2.1(2) 10 let vězení hrozí exministryni Součkové, pokud jí obžaloba 
prokáže vinu ve všech bodech. 

5. Perex 1.1(1) Čtyři i více let usedali do lavic ve Sněmovně. Politika 
byla jejich řemeslem, ale nyní musejí řešit, co dál. Po 
posledním zasedání, které je naplánováno na 23. května, 
odevzdají počítače, někteří i auta,a odjedou domů.  

3.1(3) Vítězi vládnutí sociální demokracie jsou zaměstnanci státu, 
poraženými naopak drobní podnikatelé. 
3.2(3) Ekonomika by mohla růst ještě rychleji, říká profesor 
ekonomie Jan Švejnar. 

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Naďa Adamičková, Marie Königová; foto 1-4: autor 
neuveden 
2.1(1) Petr Janiš; foto1: Lukáš Táborský, LN 
3.1(1) Pavel Blažek 

1.1(1) Robert Malecký 
2.1(2) pdk; foto1: ČTK 
3.1(3) Hana Mášová 
3.2(3) Hana Mášová 



4.1(2) Jitka Götzová 
5.1(2) Jiří Růžička 

7. Výběr citací  3.1(3) Živnostníci a malé firmy vládami ČSSD trpí, což deklaruje 
jejich úbytek, říká šéf hospodářské komory. 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 1.1(2) Za obrněnce, které nahradí zastaralý typ OT-64, zaplatí ČR 
rekordních 23,6 miliardy. 

9. Grafika článku  3.0(3) V horní polovině strany velkoplošná montáž: vedle sebe stojí 
Miloš Zeman (červenec 1998-červenec 2002), Vladimír Špidla 
(červenec 2002-červenec 2004), Stanislav Gross (červenec 2004-
duben 2005) a Jiří Paroubek (od dubna 2005). Gesta: Zeman hovoří 
do mikrofonu, Špidla si mne pravé oko a vyčerpaně hledí do země, 
Gross se dívá na displej mobil. Telefonu, Paroubek je zachycen 
pravděpodobně v chůzi. (polocelek). Za muži je na zdi emblém 
ČSSD – růže. Dominantní prvek: celkovým rysem montáže je jakási 
skepse; nikdo z mužů se neusmívá (Špidla vypadá vysloveně 
vyčerpaně), Grossův výraz vede k dojmu, že pomocí telefonu právě 
konspiruje. 
Součástí montáže (dolní polovina strany, v krajních sloupcích strany) 
je text: Jak se komu dařilo za éry premiérů ČSSD. Jednotlivé 
podkapitoly: živnostníci(malé firmy; mladí rodiny s dětmi; důchodci; 
svobodní mladí lidé; zaměstnanci; lékaři/zdravotníci; ústavní činitelé; 
velké firmy. Součástí jsou dva grafy: 1, průměrná mzda 1998-2005 / 
4. čtvrtletí 2, nezaměstnanost 1998-2006 / k dubnu (zdroje dat nejsou 
uvedeny). 

10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

2.1(2) Tabulka s názvem: Priority adeptů; obsahuje jména 
Lubomír Zaorálek, Jiří Havel, Marie Benešová, Petr Moos, 
Jaromír Novotný, s popisem dosavadní kariéry a představami o 
hlavních úkolech, které by plnili v případě nastoupení do 
ministerského úřadu. 

 



11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 
 
Datum: 13.-
14.5.2006 

Právo Lidové noviny 

1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a 
podtitulky 

1.1(1) Mezi zelenými začaly hádky.(ht) Sedmnáct členů 
kritizuje vedení kvůli špatné komunikaci. (pdt) 
2.1(1) Factum: Obliba levice poklesla. (ht) Vede ODS a do 
Sněmovny by se dostali lidovci i zelení. (pdt) 
3.1(1) Náměstek Bérové končí kvůli skandálu v ČKA. 
4.1(1) Nejvyšší soud zamítl Němcovu stížnost. (ht) Podvodníci 
s LTO musí do vězení. (pdt)  
5.1(2) Soc. dem. odvysílá Topolánkův památníček. (ht) ODS 
vzývá Václava Klause. (pdt) 
6.1(2) Rath už v ČSSD. 
7.1(2) Advokát Altner chce od ČSSD 4,6 miliardy. 
8.1(2) Paroubek má dnes stanout v čele ČSSD. 
9.1(3) ČSSD: Pokud Nečas hájí chudé, měl by ho podpořit. 
10.1(3) Dolejš: operace se povedla. 
11.1(4) Kauza Kořistka: Soudkyně hrozila pokutou. (ht) Stále 
není jasné, zda soud získá spis i odposlechy. (pdt) 
12.1(4) Mládek žaluje MfD. 

1.1(1) Spor ve Straně zelených. (ht) Vlivní členové Strany zelených 
dopisem kritizují chování svého vedení. (pdt)  
2.1(1) Náměstek ministryně skončil kvůli tunelu v ČKA. 
3.1(2) Nechci zažít znovu rok 1946. 
4.1(2) Prognóza: levice oslabuje.  
5.1(2) Advokát žádá od ČSSD 4,6 miliardy. 
6.0(3) Téma: Volby 2006 – Co se stane, kdyby komunisté vyhráli 
volby. 
6.1(3) Poslední ať za sebou zhasne… 
6.2(3) Socialismu se ještě dožijeme. 
6.3(3) Sliv KSČ z roku 1946: „Žádné vyvlastňování.“ (ht) 
Komunistická strana slibovala rok po válce rozmach soukromého 
obchodu a pomoc živnostníkům a řemeslníkům. (pdt) 
6.4(3) Jak se komunisté postupně dostávají k moci. 
7.1(4) Karásek kritizuje odvolání Cibulky. 
8.1(4) Rath už je členem sociální demokracie. 

2. Mezititulky 1.1(1) Bursíkův majetek může být problém. 
3.1(3) Kvůli skandálu padají hlavy. 
4.1(2) Třešničky dětem. 
4.2(2) Lidovci raději dali na povodně. 
4.1(2) Benešová: Podezření vyvolal postup ministra. 

6.3(3) Komunisté jako přátelé živnostníků.  
6.1.1(3) Plány už máme. 
6.1.2(3) Jako Slovensko za Mečiara. 



11.1(4) Bitva o odposlechy. 
11.2(4) Co je ve spisu. 

3. Fotografie 
(téma) 

10.1(3) Tvář Dolejše. (polodetail) 3.1(2) Foto Ivana Byčistě. (polodetail) 
3.2(2) Na oprýskané zdi je mnoho metrů dlouhý transparent s textem: 
Po vítězství KSČSSD prodám ihned a levně: 3000 m2 + kanceláře +  
pozemek + (zbytek textu je mimo foto) 
6.0(3) Foto1: Václav Klaus drží sklenku šampusu; vedle něho si 
šampusem připíjí Vojtěch Filip. Foto2: Vojtěch Filip za stolem 
podepisuje dokument; v pozadí přihlíží Václav Klaus. 

4. Fotografie 
(popisky) 

10.1(3) Bez popisku. 3.1(2) Ivan Bičiště. 
3.2(2) Legální varování. Podnikatelé mají na plakát, kterým chtějí 
upozornit na hrozbu vítězství levice, úřední povolení.  
6.0(3) Foto1: Pokud by komunisté vyhráli volby, byl by jejich 
předseda pravděpodobně prezidentem pověřen sestavením nové 
vlády. Poté tradičně následuje přípitek. Foto2: Na tomto stole 
podepisují premiéři své jmenování. Jednou by to mohlo vypadat i 
takto. (Srovnej též Grafika článku.) 

5. Perex 1.1(1) Ve Straně zelených to tři týdny před volbami zaskřípalo. 
Část jejích členů vystoupila s kritikou vedení strany v čele 
s Martinem Bursíkem.  
5.1(2) Kandidující politické strany se s různou vehemencí 
pustily do přípravy volebních spotů, které bude veřejnoprávní 
televize vysílat od středy po dobu 14 dnů před volbami. 

3.1(2) V případě vítězství „rudého bloku“ ve volbách chce 
podnikatel Ivan Bičiště prodat svou firmu. Alespoň s nadsázkou to 
tvrdí na obřím plakátě na pražském Smíchově. 
4.1(2) Obliba levice v české společnosti klesá. Podle poslední 
prognózy agentury Factium Invenio ČSSD ztrácí na vedoucí ODS už 
téměř o sedm procent. 
6.1(3) Kdyby KSČM vyhrála volby, Česko by se izolovalo, zvýšila 
by se byrokracie a odcházely firmy. Komunisté tvrdí, že by našli 
nové trhy. Třeba Kazachstán.  
6.2(3) Komunistický europoslanec Miroslav Ransdorf říká, že cítí, 
jak se svět odklání od pravicových vlád. Nastupuje podle něj 
socialistická vize spravedlivé společnosti.  

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Petr Janiš, Pavel Orálek 
2.1(1) text: dan; graf: Factum 
3.1(1) svj, ČTK 

1.1(1) Petr Kolář, Jan Kubita 
2.1(1) Michal Kučera, Vladan Gallistl 
3.1(2) Robert Malecký; foto1: Viktor Chlad, LN,  foto2: Viktor 



4.1(1) apb 
5.1(2) dan, gö, jp, trj 
6.1(2) trj, ČTK 
7.1(2) ČTK 
8.1(2) trj 
9.1(3) trj 
10.1(3) gö 
11.1(4) apb, hon 
12.1(4) trj 

Chlad, LN 
4.1(2) Tomáš Drahoňovský; tabulka1: zdroj: Factum Invenio 
5.1(2) ČTK 
6.1(3) Lukáš Dolanský 
6.2(3) Ids 
6.3(3) Lukáš Dolanský 
6.4(3) autor neuveden 
7.1(4) ČTK 
8.1(4) ČTK 
  

7. Výběr citací 2.1(1) „ČSSD v době konání výzkumu čelila důsledkům 
mediálně sledovaného policejního zásahu proti kandidátce 
Strany zelených Kateřině Jacques,“ uvedli autoři prognózy.  
9.1(3) „Není možné, aby na jednu stranu pan Nečas tvrdil, že se 
ODS zastává chudých pracujících, na druhé straně hlasoval 
proti této novele Zákoníku práce, která je nepochybně ve 
prospěch moderní formy ochrany zaměstnanců,“ poznamenal 
Sobotka. 
9.2(3) Nečas však výzvu nevyslyší. „Myslím, že každý člověk, 
který má skutečné sociální cítění, musí hlasovat proti tomuto 
Zákoníku práce, protože jeho důsledkem bude zvýšená 
nezaměstnanost,“ reagoval pro Právo. 

  

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 1.1(1) „O problémech, jako jsou předvolební kampaň, situace kolem 
webu, změny na kandidátkách, volební program, otázky financování 
strany atd., jsou informace podávány pouze kuse či se zpožděním,“ 
z dopisu 17 straníků vedení. 
6.1(3) „Daň z bohatství by na horní hranici u luxusních domů mohla 
dosahovat až padesáti procent,“ říká komunista Dolejš. 

9. Grafika článku  1.1(1) Fotografie dvou představitelů Strany zelených uvozují text 
(viz Výběr citací). Pod fotografiemi jsou popisky: „rebel“ Petr Uhl a 
předseda Martin Bursík. 
2.1(1) Fotografie muže v obleku (bez popisku) obtékaná textem. 



6.0(3) Dvojice fotografií – vlevo Klaus a Filip se šampusem, vpravo 
Filip podepisuje dokument – je graficky stylizována jako součást 
strany z novin: v dolní části fotografií je červená hlavička „Haló 
noviny“ a vedle bílý titulek Prezident pověřil sestavením vlády 
předsedu KSČM soudruha Filipa. Ve sloupku (umístěném na stránce 
vpravo uprostřed) je červený titulek: Jak se komunisté postupně 
dostávají k moci, jehož součástí je žlutý znak srp a kladivo a červená 
pěticípá hvězda. V textu, uvádějícím konkrétní data, je dále foto 
Antonína Petráše. 
6.3(3) Fotokopie titulní strany listu Živnostenské Nedělní noviny 
z 19.5. 1946; z textu výrazně vystupují tučné titulky: Volte 
komunisty. Komunisté a živnostenstvo.  

 10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

2.1(1) Graf. Název: Volební prognóza v květnu 2006 v %. 
Obsah grafu: horní polovina volební preference polit. stran 
(ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, Zelení); dolní polovina 
přepočet preferencí na mandáty) 

 

11. Uzavírající 
tvrzení  

 1.1(2) „Já ten výrok Petra Uhla beru jako výrok kandidáta, který je až 
na šestém místě kandidátky v Praze. Politická strana, která by 
kandidovala s tím, že nechce mít vliv na řízení země, je nepolitická. 
Na to mi nezbývá říct, než že Petr Uhl je víc demokrat, než politik, 
protože jeho vyjádření je prostě hloupé,“ řekl LN tento týden Bursík. 

 
 
 
 
 
 
Datum: 15.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a 
podtitulky 

1.1(1) Paroubkova volba sjednotila ČSSD. (ht) Od delegátů 
mimořádného sjezdu dostal 92 procent hlasů. (pdt) 
2.1(1) Šéf ČSSD: Strana si nemůže dovolit personální 
genocidu. (ht) Předseda soc. dem. odpovídal v sobotu na otázky 

1.1(1) Paroubek útočí na Bursíka. (ht) Nový šéf odmítl povolební 
jednání se šéfem zelených – má prý „skandální majetkové poměry.“ 
2.1(1) Zeman odmítl podat ruku Grossovi a Špidlovi. 
3.1(2) Železný válčil proti všem. 



novinářů: (pdt) 
3.1(1) Zelení se na volební schůzi v Ostravě porvali. 
4.1(1) ODS médiím: odposlechy ke Kořistkovi nezveřejňujte.  
5.1(2) Zvažovali projekt Topolánek mínus. 
6.1(2) Falbr: Pen Veto se podobá Lukašenkovi.  
7.1(2) Zeman si se Špidlou a Grossem ruku nepodal.  
8.1(3) Proti zákazu koalice s KSČM sedm delegátů.  
9.1(3) Filip pro menšinovou vládu ČSSD. 
10.1(3) Gross: Ambici pro návrat nemám. 
11.1(4) Paroubek ostře zaútočil na Bursíka. (ht) Jeho majetkové 
poměry označil za skandální a nevyjasněné. (pdt) 
12.1(4) Bursíkovi kritici popřeli vzpouru. 
13.1(4) Železný zpochybnil průzkumy. 
14.1(4) V Těšíně nová soc. dem. 
15.1(4) Topolánek dostal k narozeninám topoly. 
16.1(4) Volby maj bejt veselý. 

4.0(4) Sjezd ČSSD – Premiér Paroubek převzal definitivně vládu nad 
stranou. 
4.1(4) Zvolíme Paroubka. A do divadla. 
5.1(4) Volby určitě vyhrajeme, tvrdí premiér. 
6.1(4) ODS: Upusťte od antikampaně. 

2. Mezititulky 1.1(2) Klaus nemůže předsedu obejít 
1.2(2) Rozhodnou duely. 
7.1(2) Expremiér. Nejlepší je jednobarevná vláda. 
8.1(3) Bublan slíbil zlepšení vnitra. 
8.2(3) Líbali Buzkovou. 
11.1(4) „Béčko ODS.“ 
11.2(4) „Varoval před panskou koalicí.“ 

4.1(4) Dnes nás už musí každý brát vážně. 
6.1(4) ODS chce v Ústí zopakovat úspěch z krajských voleb. 
 

3. Fotografie 
(téma) 

1.1(1) Paroubek hovoří na sjezdu se Zemanem; oba se 
spokojeně usmívají. 
1.2(2) Škromach blahopřeje Paroubkovi; oba přitom pózují 
fotografům. (polocelek) 
3.1(1) foto1: foto Jiřího Blahuty (polodetail). Foto2: foto Věry 
Jakubkové (polodetail) 
Mimo článek.1(2) Mladík v pionýrském kroji; pravou rukou 
zdraví, levou drží transparent s nápisem: Komanči tudy. 
V pozadí je další transparent s nápisem: Pracující ženy volí 

1.1(1) Paroubek hovoří se Zemanem. (polodetail) 
3.1(2) Foto1: podobizna Vladimíra Železného (polodetail); foto2: 
podobizna Martina Bursíka (polodetail) 



kakao z Ghany. 
8.1(3) Gross v družném hovoru se Špidlou. (polodetail) 
Mimo článek.1(4) Rath mezi dětmi; tváří se zamračeně. 
(polocelek) 
15.1(4) Topolánek jede na kole; v jedné řadě s ním jedou na 
kolech další politici ODS. (polodetail) 

4. Fotografie 
(popisky) 

1.1(1) Bývalý šéf soc. dem. Miloš Zeman blahopřeje novému 
předsedovi Jiřímu Paroubkovi. 
1.2(2) Zdeněk Škromach a Jiří Paroubek bezprostředně poté, co 
byly oznámeny výsledky stranických voleb.  
3.1(1) foto1: Jiří Blahuta; foto2: Věra Jakubková 
Mimo článek.1(2) Delegáty vítali pionýři. Delegáty 
mimořádného sjezdu ČSSD čekalo nemilé překvapení. Na 
příjezdové cestě jim salutovali pionýři, část z nich převlečených 
Mladých konzervativců blízkých ODS. Drželi transparenty 
s hesly inspirovanými rétorikou ODS : „Podporuj KSČSSD, 
posílíš mír“, „101 procent pro soudruha Paroubka“, „Mládkův 
byt pro pracující lid“.  
8.1(3) Stanislav Gross a Vladimír Špidla na sobotním sjezdu 
ČSSD. 
Mimo článek.1(4) Ministr David Rath na parníku s dětmi. 
Matky z azylových domů a matky samoživitelky s dětmi pozval 
v neděli dopoledně ministr zdravotnictví David Rath (ČSSD) na 
společný výlet parníkem. Když se parník čekající na nábřeží 
Vltavy nedaleko ministerstva zdravotnictví zcela zaplnil 
matkami a jejich ratolestmi, vyrazil po proudu směr Praha-
Troja. Zde výlet pokračoval návštěvou zoologické zahrady. 
15.1(4) Zleva hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, volební lídr 
ODS v Ústeckém kraji Petr Gandalovič a předseda ODS Mirek 
Topolánek na startu cyklistické jízdy z Ústí nad Labem do 
Církvic. Při příležitosti pondělních 50. narozenin tam Mirek 
Topolánek dostal pět topolů.  

1.1(1) Vyhrají společně? Jiří Paroubek ve volbách šéfa ČSSD získal 
téměř 92% hlasů a poté přijímal gratulace, i od Miloše Zemana. 
3.1(2) Foto1: Vladimír Železný; foto2: Martin Bursík 



5. Perex 1.1(1) ČSSD v sobotu na mimořádném sjezdu demonstrovala 
nebývalou jednotu. Bez známek vnitrostranických půtek zvolila 
podle očekávání předsedou strany premiéra a svého volebního 
lídra Jiřího Paroubka.  
8.1(3) Sobotní mimořádný sjezd ČSSD vyloučil v usnesení 
povolební koalici s KSČM. Odmítl tak kritiku sbližování strany 
s komunisty, a to kvůli jejich politické orientaci. 
11.1(4) Premiér a nový předseda ČSSD Jiří Paroubek ve svém 
závěrečném projevu na mimořádném sjezdu označil majetkové 
poměry šéfa Strany zelených (SZ) Martina Bursíka za skandální 
a nevyjasněné.   

4.1(4) 33. sjezd ČSSD připomínal nejvíc dokonale zrežírované 
divadlo. Cíl byl jediný. Ukázat Jiřího Paroubka jako skvělého a 
energického vůdce. 
5.1(4) Personální genocidu vůdců si nemůžeme dovolit, říká Jiří 
Paroubek, premiér a nový předseda strany ČSSD. 
6.1(4) Chceme, aby ostatní strany nedělaly z lidí hlupáky a 
používaly ve volební kampani pozitivní argumenty, tvrdí lídři 
nejsilnější opoziční strany.   

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Petr Janiš; foto1: Petr Hloušek, Právo ; foto2: Petr 
Hloušek, Právo 
2.1(1) trj 
3.1(1) Radim Kijonka; foto 1-2: autor neuveden 
4.1(1) zr, ČTK 
5.1(2) trj 
6.1(2) trj 
7.1(2) trj 
Mimo článek.1(2) trj; foto1: Petr Hloušek, Právo 
8.1(3) Petr Janiš; foto1: Petr Hloušek, Právo 
9.1(3) dan 
10.1(3) trj 
11.1(4) dan, trj, ČTK 
12.1(4) dan 
13.1(4) dan 
14.1(4) Radim Kijonka 
15.1(4) ton; foto1: Jiří Urban, ČTK 
16.1(4) jp 
Mimo článek1(4) text: bez autora; foto1: Oldřich Danda, Právo 

1.1(1) Václav Drchal, Robert Malecký; foto1: Tomáš Kristl, LN 
2.1(1) drv 
3.1(2) Robert Malecký 
4.0(4) foto LN Archiv, www.volbycr.cz/JL 
4.1(4) Václav Drhal 
5.1(4) drv 
6.1(4) Barbora Straňáková 

7. Výběr citací   
8. Zvýrazněné   



citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 
9. Grafika článku  4.0(4) Horní polovina strany, pod titulkem 4.0(4), fotomontáž: pravá 

strana Paroubek řeční za mikrofonem, pravou dlaň má v gestu 
vystrčenu před sebe na úrovni prsou; levá strana: titulek: Jak chce 
ČSSD oslovit televizní diváky (ht); Sociální demokraté na svém 
víkendovém sjezdu představili čtyři předvolební klipy, které bude 
vysílat veřejnoprávní televize od 17. do 30. května (pdt). Pod titulky 
jsou čtyři maloformátové fotografie – momentky z předvolebních 
klipů. Clip1: nakreslená postava Topolánka zachycená 
(pravděpodobně) v propagačních materiálech; text: Dětský hlas: 
„Moudrá moudra. To je moc dlouhý. O morálce: poctivost se musí 
vyplácet. O pravdě: já vám řeknu, že některá fakta jsou tak 
výmluvná, že ani nemusím lhát. O světě: není naším národním 
zájmem vstoupit do EU. O pravdomluvnosti: pokud budeme lidem 
před volbami otevřeně říkat, co máme v plánu, nikdy ve volbách 
nevyhrajeme.“ Komentátor: „My svým voličům říkáme pravdu. 
Volte ČSSD. Clip2: Topolánek za řečnickým mikrofonem, pod ním 
titulek: „Také vám tento člověk nemá co říct“? Text: Mirek 
Topolánek: „…aby to mělo vůbec nějakou ucelenou a tématicky 
danou podobu…eee…eee (obraz se na 10 vteřin zastaví)“ 
Komentátor: „Také vám tento člověk nemá co říct? Opravdu chcete, 
aby vedl tuto zemi? Volte jistoty a prosperitu. Volte ČSSD.“ Clip3: 
Pod titulkem „Doplatek za léky“ leží na misce poležené bankovky; 
text: Komentátor: „Proč nevolit ODS? Má mnoho minus. Modrá 
šance a její rovná daň skoncují s hospodářskou prosperitou a 
předvedou, co dokážou ekonomické experimenty. Rovná daň zvýší 
daně 89 procentům lidí. Rovná daň zdraží základní životní potřeby… 
Modrá šance nedá obyčejným lidem šanci. Řekněte ne nejistotě a 
modrým experimentům. Volte raději jistoty a prosperitu.“ Clip4: Pod 



titulkem: „Více peněz rodinám s dětmi leží kojenec; text: 
komentátor: „Je mnoho důvodů, proč volit desítku. Zvolíte další růst 
hospodářské prosperity. Pokračování úspěšně nastartovaného trendu. 
Rostoucí životní úroveň. Vyšší růst platů a důchodů. Vědomí sociální 
opory v každé životní situaci. Zvolíte všestrannou podporu rodinného 
života. Vyšší rodičovský příspěvek. Vyšší porodné, více vstřícnosti 
ze strany zákonů… Volte jistoty slušného života. Volte prosperitu 
své země. Volte číslo 10, volte ČSSD… 
4.1(4) Do textu je zasazen emblém voleb 2006 a text „zbývá 18 dní“. 

10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

1.1(1) Tabulka: záhlaví: Co také vzešlo ze sjezdu. Obsah: cíl 
vyhrát volby; zákaz koalice s KSČM; podpora M. Zemana 
vedení soc. dem. 

 

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 16.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) STEM: Soc. dem. se dotáhla na ODS.  
2.1(2) Paroubek: Ještě teď mě trochu bolí ruka.      
3.1(2) ČSSD dá na kampaň 120 milionů. 
4.1(2) Pravá žena ODS.  
5.1(2) Paroubek popřál Topolánkovi. 
6.1(2) Rvačku zelených vyšetřuje policie, vedení strany má 
jasno.       
7.1(4) Za zbití Jacques odvoláno vedení obvodní policie.             

1.1(1) Vláda vyplatí vzpurného sedláka. (ht) Premiér Paroubek nabízí 
zemědělci 234 milionů korun za stažení žalob proti bohatému 
investorovi. (pdt) 
2.1(2) „Nejzelenější“ je Fischerová. 
3.1(4) Průzkum: ČSSD stahuje náskok ODS. 



 

 

2. Mezititulky 1.1(1) Těsná většina pro ODS, zelené a lidovce.                                                                                                                 
3. Fotografie 
(téma) 

2.1(2) Sedící Paroubek se podepisuje za stolem stojícím lidem. 
(celek) 
4.1(2) Titulní strana časopisu Pravá žena na které je zachycena 
Miroslava Němcová. 

1.1(1) Sedlák se svou ženou stojí po kolena v poli zeleného obilí. 
Hledí odhodlaně do dálky; výzor upomíná na agitky 50. let.  

4. Fotografie 
(popisky) 

2.1(2) premiér Paroubek podepisoval knihu, v níž odpověděl na 
100 otázek publicistky Marie Formáčkové. 
4.1(2) Bez popisku. 

1.1(1) Sedlák a jeho rodina. Zemědělec Jan Rajter hospodaří 
s rodinou na 500 hektarech půdy u Havraně na Mostecku. Na snímku 
je pokračovatel rodu, Rajterův syn s manželkou. Fotografie je 
součástí série, z níž byl vybrán vítězný snímek Czech Press Photo 
2003.   

5. Perex 1.1(1) Podle nejčerstvějšího průzkumu předvolebních 
preferencí se ČSSD necelé tři týdny před volbami dotáhla na 
dosud vedoucí ODS. 

 

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Vlastní zpráva; graf: STEM, Právo 
2.1(2) Šárka Tonarová 
3.1(2) trj 
4.1(2) ada, nig 
5.1(2) trj 
6.1(2) Zdeněk Nevělík, Aleš Honus 
7.1(4) ČTK 

1.1(1) Petra Horčičková; foto1: Ibra Ibrahimovič 
2.1(2) ČTK 
3.1(4) ČTK 
 
 

7. Výběr citací  1.1(1) O co jde v kauze investice firmy Nemak. Mexický výrobce 
hliníkových součástek pro automobily – firma Nemak – se v roce 
2001 zavázal investovat téměř deset miliard korun do výstavby 
mostecké továrny na výrobu hliníkových součástek. Přislíbil vytvořit 
téměř 1400 pracovních míst a za to mu tehdejší Zemanova vláda 
slíbila zhruba 70milionovou dotaci a desetileté daňové prázdniny. 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 

  



vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 
9. Grafika článku   
10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

1.1(1) graf: Volební preference v květnu 2006 v %; levá 
polovina: volební preference podle polit. stran (ODS, ČSSD, 
KSČM, Zelení, KDU-ČSL; pravá polovina: přepočet preferencí 
na mandáty. 

 

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 
Datum: 17.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) Odcházející politici si odnesou statisíce. (ht) Až 
pětiměsíční odchodné jim má pomoci začít nový život. (pdt) 
2.1(1) Průmysl vzrostl za březen o 18 procent, nejvíc za pět let. 
(ht) Táhne jej výroba automobilů, která vzrostla o 40 procent. 
(pdt) 
3.1(1) Průzkum PSB pro ČSSD: (ndt) Lidé chtějí premiérem 
víc Paroubka než Topolánka. (ht)  
4.1(1) Havel bude volit zelené. 
5.1(2) Paroubek: HDP vzrostl za čtvrt roku o 8 procent. (ht) 
České hospodářství roste třikrát rychleji než celá EU. (pdt) 
6.1(2) Bursík vyzývá zelené ke klidu. 
7.1(2) Předvolební spoty dodalo ČT 20 stran. 
8.1(3) Závěrečný průzkum STEM potěšil ČSSD. (ht) Polepšili 
si ještě lidovci, pohoršili zelení a ODS. (pdt) 
9.1(3) Paroubek: Levice získá většinu. 

1.1(1) Lékaři spustí týden neklidu.(ht) Zdravotníci chystají před 
volbami sérii protestů proti ministru Rathovi a vládě ČSSD. (pdt) 
2.1(1) Dříve vedl KSČ u vojáků, teď kandiduje za ČSSD. 
3.1(2) Celebrity se hlásí k ODS. (ht) ČSSD tvrdí, že je osobnosti také 
podporují, ale nikoliv veřejně. Prý se bojí. (pdt) 
4.1(2) Agentuře unikly preference. (ht) Deník Právo napsal, že mu 
údaje STEM daly „kruhy volebního štábu ČSSD“. (pdt) 
5.0(3) Téma: Volby 2006 – V některých krajích má „rudé“ 
kandidátky nejen KSČM. 
5.1(3) Členové KSČ jdou opět do voleb.  
6.1(4) „Nejsme Rathovi králíci.“ (ht) Nespokojení lékaři odtajnili 
plán protestních akcí na příští týden. (pdt) 

2. Mezititulky 2.1(1) Zaměstnaných stále přibývá. 5.1.1(3) ČSSD: Zlín je rudý. 



4.1(2) Hlavními tahouny průmysl a export. 
4.2(2) Ideální čas ke spuštění reforem. 
8.1(3) Průzkum zachytil horkou kampaň. 
8.2(3) Těsný poměr sil ve Sněmovně. 
9.1(3) Schröder i Gyurcsány. 

5 1.2(3) ODS: stále ten Tlustý. 
5.1.3(3) Lidovci: komunisté ne, jen ČSL. 
5.1.4(3) Komunisté: přes 95%.                                                                

3. Fotografie 
(téma) 

 3.1(2) Billboard u silnice plné aut; obsahu: volební plakát ODS 
s fotbalistou Milanem Barošem, který má na pravé tváři modrou 
šipku a vedle sebe nápis: Volím ODS; Společně k vítězství. (velký 
celek) 
4.1(2) Foto Jan Hartl. (polodetail) 
6.1(4) Demonstranti nesou nad hlavami tranparent s heslem: Pryč 
s Rathem vulgárním !!! lhářem !!! (polocelek) 

4. Fotografie 
(popisky) 

 3.1(2) Předvolební pomoc. Kromě fotbalisty Baroše pomáhají ODS 
třeba zpěvačka Lucie Bílá či Waldemar Matuška. 
4.1(2) Od nás to není. Vylučuji, že by to uniklo nám, říká šéf 
agentury STEM Jan Hartl. 
6.1(4) Proti ministrovi. Lékaři opět hodlají protestovat proti krokům 
ministra Ratha. Stejně jako v únoru (foto) požadují, aby odešel.  

5. Perex 1.1(1) Až statisíce korun si odnesou do mimoparlamentního 
života odcházející poslanci. Jistotu až pětinásobku měsíčního 
platu zaručuje odcházejícím poslancům i ministrům platový 
zákon, který jim má pomoci v začátcích nového života bez 
politiky. 
4.1(2) Česká ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí letošního 
roku zřejmě o víc než osm procent. Pod vlivem aktuální zprávy 
o prudkém vzrůstu průmyslové výroby v březnu to na včerejší 
tiskové konferenci uvedl premiér Jiří Paroubek. 
8.1(3) Agentura STEM včera oficiálně zveřejnila svůj květnový 
výzkum volebních preferencí, podle něhož soc. dem. po čase 
téměř dohnala vedoucí ODS. Neoficiální výsledky uvedlo 
Právo už včera na základě informací z prostředí soc. dem., k níž 
se dostaly od STEM s předstihem. 

 



6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Naďa Adamičková, Marie Königová 
2.1(1) Martin Procházka 
3.1(1) luk; graf: PSB 
4.1(1) dan 
5.1(2) Jakub Svoboda 
6.1(2) znk 
7.1(2) jp 
8.1(3) luk; graf1: STEM 
9.1(3) trj 

1.1(1) Petr Kučera 
2.1(1) Lukáš Dolanský 
3.1(2) Petr Kolář; foto1: Alžběta Jungrová, LN  
4.1(2) drv; foto1: Tomáš Krist, LN 
5.1(3) Lukáš Dolanský, Tomáš Drahoňovský, Barbora Straňáková 
6.1(4) Petr Kučera; foto1: Hynek Glos, LN 
 

7. Výběr citací   
8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 3.1(2) „Když je někdo milionář, tak je mu určitě bližší ODS,“ míní 
Zdeněk Škromach. 
6.1(4) Podle Ratha nemají k protestům důvod, jde prý o předvolební 
mítinky na podporu ODS. 

9. Grafika článku  1.1(1) Uvnitř textu samostatný sloupec s titulkem: „Jízdní řád“ 
protestů. Pod ním grafický znak: bílý králík uvnitř dopravní značky 
zákaz stání. Pod znakem text: „Nejsme „pokusnými králíky doktora 
Ratha.“ Tak znělo heslo série protestů zdravotníků. Ti budou ve 
středu demonstrovat v Brně, ve čtvrtek v Ostravě a  v pátek ukončí 
„týden neklidu“ v Praze.   
2.1(3) Grafika k druhé části článku: Dříve vedl KSČ u vojáků, teď… 
V textu je foto Václava Šlajse (polodetail), na pozadí státní vlajky a 
nápisu Volby 2006. Vedle podobizny je text: Václav Šlajs, kandidát 
ČSSD do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za 
okres Plzeň-město. Titulek: Politickou minulostí se Šlajs na své 
webové stránce nechlubí. Repro LN. 
5.0(3) Zhruba 2/3 strany (shora) zaujímá grafická část sestávající se 
z tabulek, mapy ČR, grafu a fotografie. Titulek: Členové 
předlistopadové KSČ a ČSL na volitelných místech stranických 
kandidátek. Tabulky: 14 tabulek (nahoře a střed pod mapou a 
grafem) uvádí, kdo z bývalých členů a v jakých politických stranách 



usiluje v jednotlivých obvodech o poslanecký mandát (zastoupeny 
jsou: ČSSD, ODS, KSČM, KDU-ČSL). Mapa ČR (střed vlevo): 
mapa ČR s vyznačeným jednotlivých krajů. Graf (střed vpravo): 
titulek: Kolik procent členů předlistopadové KSČ (a ČSL) měly 
strany celkem na volitelných místech v minulých a letošních volbách 
do sněmovny (uvedeny jsou ČSSD, ODS a KDU-ČSL). Foto (dole): 
momentka z poslanecké sněmovny zachycující poslance stojící 
v lavicích (velký celek). Dominantní prvek: barva; hlavně fotografie 
je laděna do hnědočervena, což evokuje představu pekla. 
3.1(3) Emblém voleb 2006 a titulek: Zbývá 16 dní. 
 

10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

1.1(1) Tabulka: Kolik kdo může dostat (Pavel Němec, Jitka 
Kupčová, Zuzka Rujbrová, Miroslav Beneš) 
1.2(2) Tabulka: Kolik berou politici; kategorie: poslanec, 
senátor; europoslanec; ministr; vicepremiér; premiér; prezident. 
Zdroj neuveden 
3.1(1) Graf: titulek: Kdo by byl nejlepším premiérem. Kladné 
hodnocení v procentech. Obsah: graf1: obliba jednotlivých 
kandidátů v % v měsících duben a květen 2006 (Jiří Paroubek, 
Mirek Topolánek, Vojtěch Filip, Miroslav Kalousek). Zdroj: 
PSB 
8.1(3) Graf: titulek: Vývoj volebních preferencí podle STEM; 
od květně 2005 do květně 2006 v procentech (ODS, KSČM, 
ČSSD, KDU-ČSL, Zelení). Tabulka1: Titulek: Kolik by strany 
získaly hlasů (ODS a ČSSD; ODS a SZ a KDU-ČSL; ČSSD a 
KSČM; ČSSD a SZ a KDU-ČSL). 
9.1(3) Tabulka1: titulek: Kdo z následujících politiků by podle 
vašeho názoru byl nejlepším premiérem: Jiří Paroubek; Mirek 
Topolánek; Vojtěch Filip; Miroslav Kalousek. (ČSSD, ODS, 
KSČM, KDU-ČSL, SZ). Tabulka2: titulek: Obecně vzato, 
domníváte se, že situace v ČR se ubírá správným, nebo 
špatným směrem? (ČSSD, ODS, KSČM, KDU-ČSL, SZ). 

 



Tabulka3: titulek: Jste vy osobně pro to, aby nemocnice byly 
nezis. Stát. org, nebo soukromé akciové spol? (ČSSD, ODS, 
KSČM, KDU-ČSL, SZ). Odpovědi vyjádřeny v % podle 
příslušnosti příznivců stran.) 

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 
Datum: 18.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

0.1(1) Národní fotbalový stadión bude stát na Letné. (ht) 
Premiér slíbil za stát miliardu korun. (pdt) 
1.1(1) Zkoumali jsme, kdo a jak dělá průzkumy veřejného 
mínění. (ndt) Zveřejnit celé jméno? Ani náhodou! (ht) 
2.1(1) Šéf konfederace odborových svazů Milan Štech: (ndt) 
Chci, aby v příští Sněmovně měla levice přes 101 hlasů, (ht) 
3.1(2) Balbínovci si půjčili Bóbika, Železný Volejte řediteli.  
4.1(2) Policie prověřuje oznámení na Topolánka. (ht) Podal je 
anonymně „poctivý občan.“ (pdt) 
5.1(2) Bém: Topolánek ani Paroubek Praze nic nedluží. 
6.1(2) Rathovi připomíná Paroubek Kramáře. 
7.1(2) Ministr Martínek přiznal všechen svůj majetek. 
8.1(3) Agentura PSB pro ČSSD: (ndt) Sobotka by porazil 
Tlustého. (ht) 
9.1(4) Havel zakroužkuje své zelené favority. 
10.1(5) Na jižní Moravě by vyhrála ČSSD. (ht) Soc. dem by 
získala 21,4 a ODS 19,3 procenta hlasů. (pdt) 
11.1(7) Inspekce začala prověřovat kvůli zákroku na Jacques 
další policisty.  

1.1(1) Paroubek: Fotbalu dáme miliardu. (ht) V Praze na Letné se 
postaví národní fotbalový stadion, vláda na něj přispěje 
miliardou korun. (pdt) 
2.1(1) Rath skončil s bobříkem mlčení a uráží soupeře.  
3.1(2) „Havlův kůň“ nehraje fér. 
4.1(2) Havel podpořil zelené. 
5.1(2) Utržený ze řetězu? To ne… 
6.1(3) ČT poprvé vysílala volební klipy. 
 
 

2. Mezititulky 0.1(1) Bém stavbu podporuje. 1.1(1) Místopředseda ODS Nečas: Je to součást rozdávání ČSSD. 



0.2(3) Okraje Prahy padly. 
0.3(3) Rosickému se tato varianta líbí. 
0.4(3) Senátor Pavlata je proti. (pozn. Pavlata za ODS) 
 
1.1(1) Lidé si rádi zanadávají. 
1.2(1) Jedno procento za půl milionu? 
3.1(2) Železný zavzpomínal. 
3.2(2) Gripeny a jiné hovadiny. 

3. Fotografie 
(téma) 

0.1(1) Paroubek řeční před mikrofonem; v pozadí stojí Košťál 
s fotbalisty Rosickým a Jiránkem. (polocelek) 
2.1(1) Foto M. Štecha. (polodetail) 
3.1(2) Foto1: Lidé v čekárně platí sestře; text: Platby u lékaře. 
Foto2: Asiat v kuchařském oděvu. Foto3: Železný sedí v křesle 
a promlouvá do kamery. Foto4: Hanák v bílém oděvu ve stylu 
kosmonauta. 
6.1(2) Rath stojí vedle Svobody hrajícího na piano. (polocelek) 

1.1(1) Paroubek řeční před mikrofonem; v pozadí stojí Košťál 
s fotbalisty Rosickým a Jiránkem. (polocelek) 
2.1(1) Rath sedí v křesle a gestikuluje levou rukou. 
3.1(2) Havel se Stropnickým stojí u automobilu, užívaného 
k předvolebním mítinkům Strany zelených. 
6.1(3) Foto1: Zdravotní sestra vybírá peníze do misky; ve spodní 
části fota titulek: Platby u lékaře. Foto2: Železný hovoří 
z koženého křesla za stolem. Foto3: Cibulka stojí s cedulí s číslicí 
„14“ před automobilem popsaným volebními hesly; ve spodní 
části fota titulek: Chcete odvolávat politiky? Volte číslo 14 
cenzurované noviny a serveru www.cibulka (dále nečitelné). 
Foto4: Dvě postavy v bílém oděvu spolu šermují.  

4. Fotografie 
(popisky) 

0.1(1) Na snímku zleva Vlastimil Košťál, Tomáš Rosický, 
Martin Jiránek a premiér Jiří Paroubek. 
2.1(1) Bez popisku.  
3.1(2) Foto1: ČSSD varuje před ODS a platbami u lékaře, který 
bude brát i cennosti pacientů. Foto2: „Balbínka,“ křičí kandidát 
balbínovců Dalajn Gambold jako v reklamě Bóbika. Foto3: 
Předseda Nezávislých demokratů Vladimír Železný 
zavzpomínal na pořad Volejte řediteli. Foto4: Strana rovnost 
šancí využila v klipu služeb herce Tomáše Hanáka. 
6.1(2) Na včerejším křtu zahrál Rathovi i hudební skladatel 
Karel Svoboda. 

1.1(1) Stadion bude! Den poté, co předseda vlády Jiří Paroubek 
kritizoval korupci ve fotbale, se sešel s místopředsedou 
fotbalového svazu Vlastimilem Košťálem a několika 
reprezentanty (Tomáš Rosický, Martin Jiránek). Dohodli se, že se 
v Česku vybuduje moderní stadion pro 35 tisíc diváků. 
(polocelek) 
2.1(1) Bez popisku. 
3.1(2) Předvolební podpora. Exprezident Václav Havel se 
nechal vyfotografovat s kandidátem zelených Matějem 
Stropnickým. (celek) 
5.1(2) Rath s pravou rukou před ústy v přemýšlivém gestu. 
(polodetail) 



6.1(3) Foto1: ČSSD apeluje na možný strach voličů z plateb u 
lékaře. Foto2: Nezávislí demokraté sázejí na „ředitelskou“ 
minulost svého předsedy. Foto3: Pravý blok nabídl dlouhý 
monolog předsedy Petra Cibulky. Foto4: Strana rovnost šancí 
chce pomocí šermu propagovat práva žen. 
 

5. Perex 1.1(1) Předvolební průzkumy jsou něco jako poločasový 
výsledek ve fotbale. O ničem ještě nerozhodují, ale mnohé 
napovídají.  
3.1(2) Až na pár výjimek postrádaly předvolební spoty 
politických stran, které začala včera odpoledne vysílat Česká 
televize, nápad a vtip. Některé strany si proto zašly vypůjčit 
motivy do reklam a filmu.  
10.1(5) V jihomoravském kraji by ve volbách zvítězila soc 
dem. nad ODS. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury 
STEM pro pořad České televize Otázky Václava Moravce 
speciál, který se bude vysílat dnes na ČT2 od 21 hodin ze sálu 
Rotunda na brněnském Výstavišti.  

3.1(2) Jsou mladí, mají nápaditou kampaň. Proto si kandidáty 
zelených Danielu Matějkovou a Matěje Stropnického vybral 
exprezident Václav Havel. Stropnického ovšem provázejí i hodně 
kontroverzní kroky.  
5.1(2) Je před volbami, vysvětluje ministr zdravotnictví David 
Rath návrat k urážkám politických soupeřů. 
5.1(2) Nazvat hejtmana „číšníkem z Puppu“ je vlastně jeho 
pochvala, myslí si David Rath. 
 

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

0.1(1) Karel Felt; foto1: Václav Jirsa, Právo 
1.1(1) Martin Kavka, Zdeněk Nevělík 
2.1(1) Hana Kadlečková 
3.1(2) Jitka Götzová, Oldřich Danda 
4.1(2) Vlastní zpráva. 
5.1(2) luk 
6.1(2) trj 
7.1(2) trj 
8.1(3) luk 
9.1(4) trj 
10.1(5) luk; graf: STEM 
11.1(7) jt 
 

1.1(1) Martin Filip, Lukáš Dolanský; foto1: René Volfík 
2.1(1) Petr Kolář; foto1: autor neuveden 
3.1(2) Robert Malecký; foto1: Strana zelených 
4.1(2) rm 
5.1(2) Petr Kolář; foto1: Hynek Glos 
6.1(3) Jakub Plesl; foto1-4: Repro LN 
 

7. Výběr citací 0.1(1) „Kapacita Národního stadiónu bude asi 35 000 diváků, 1.1(1) „Takový stánek fotbalu a sportu je věcí cti každého 



možná o něco vyšší, ale ne větší než čtyřicet tisíc. Náklady na 
vybudování se budou pohybovat mezi 2,5 až třemi miliardami 
korun,“ řekl místopředseda ČMFS Vlastimil Košťál na 
středečním setkání s premiérem Jiřím Paroubkem. 
0.2(1) Paroubek myšlenku podpořil a slíbil, že vláda vyčlení 
jednu miliardu korun na infrastrukturu se stadionem spojenou, 
jako tomu bylo u Sazka Arény. „Národní stadión je pro stát věcí 
cti. Veřejné mínění ho podpořilo ze 78 procent a podporu najde 
i napříč politickým spektrem,“ řekl. 
0.3(1) „Podporujeme projekt nejmodernějšího fotbalového 
stadiónu v České republice. Chceme pomoci vybudovat 
Národní stadión na Letné, kde bude Sparta následně i hrát své 
zápasy. Intenzivní jednání proběhla v poslední době  jsme rádi, 
že Sparta může být u tohoto projektu,“ prohlásil předseda 
představenstva Sparty Daniel Křetínský.  
0.4(1) Pražský primátor a místopředseda ODS Pavel Bém ve 
Frekvenci 1 uvedl, že o Národním fotbalovém stadiónu již byl 
informován představiteli Českomoravského fotbalového svazu. 
Nepovažuje jej sice za klíčovou infrastrukturní stavbu města, 
ale myslí si, že Česká republika, nikoli Praha, národní fotbalový 
stadión potřebuje. „Řešení na Letné je správné, protože místo 
toho, aby se stavěl stadión pro 60 tisíc lidí na zelené louce, toto 
je prostě jednoduše lacinější.“ 
0.5(3) „O podílu i formě vstupu a vypořádání se jedná. 
V každém případě tu bude Sparta doma. Ať bude stadión stát 
patřit jí, městu, svazu nebo státu. Bude záležet na podílu 
investovaných prostředků od státu a soukromého sektoru. Ve 
středu jsme odstartovali naostro realizaci Národního stadiónu. 
Nyní nás čekají nejméně roční intenzívní jednání, počínaje 
zmíněnými investicemi, až po stavební povolení,“ řekl Právu 
Košťál. 
0.6(3) „Nebyl jsem nadšen variantou národního stadiónu, na 

národa,“ řekl premiér. 
1.2(1) „Jediným možným způsobem financování je společné 
využití veřejných a soukromých prostředků,“ zdůraznil Košťál. 
1.3(1) „Bylo by dobré ty věci říci předem, než národní tým 
odjede do Německa, aby tam odjížděl s vědomím, že bojuje třeba 
i za tuto záležitost,“ vysvětlit Paroubek. 
1.4(1) Hlavně podle politiků z ODS jde jen o předvolební tah. „Je 
to součást rozdávání ČSSD, podobně jako sto dvacet tisíc na třetí 
dítě,“ míní místopředseda ODS Petr Nečas. 
1.5(1) Podle Paroubka ale stadion s volbami nesouvisí. „Tohle je 
věc, která by měla zajímat celé politické spektrum,“ tvrdí. 



němž by se hrálo jen občas, ale takhle se mi líbí, protože by se 
na něm hrál fotbal každý den,“ uvedl Tomáš Rosický. 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

   

9. Grafika článku   
10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

8.1(3) Graf: titulek: Kdo by byl nejlepším ministrem financí. 
Kladné hodnocení v procentech. Graf: hodnocení uchazečů pro 
funkci ministra financí za měsíce duben a květen 2006 
(Bohuslav Sobotka, Vlastimil Tlustý, Jiří Dolejš, Miroslav 
Kalousek). Zdroj: PSB 
10.1(5) Graf: titulek: Stranické preference v Jihomoravském 
kraji v % a srovnání s volebními výsledky. Levá část: graf1: 
Předpokládaná volební účast a srovnání s rokem 2002; pravá 
část: graf2: předvolební preference (ČSSD, ODS, KSČM, 
KDU-ČSL, Zelení) ve srovnání s výsledkem v kraji za rok 2002 
a volebními preferencemi v květnu 2006. Zdroj: STEM. 

 

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
Datum: 19.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) Urban podepsal smluvu s Hyundai. (ht) V Nošovicích se 
má vyrábět zcela nový typ vozu pro Evropu. (pdt) 
2.1(1) Pastýřský list nepřímo podpoří lidovce. 
3.1(1) STEM: Jandák dál kraluje žebříčku popularity. 
4.1(2) Tlustý rozdal Ujfalušího dar. 
5.1(2) Paroubek už piluje přípravu na Topolánka. 

1.1(1) Podepsáno. Hyundai přijde. (ht) Jihokorejská automobilka 
musí do konce roku 2008 postavit výrobní závod v Nošovicích. 
(pdt) 
2.1(1) Bém hrozí ČSSD, že ji dá k soudu.  
3.1(1) Paroubek je mercedes, šéf komunistů trabant. 
4.1(2) Bém: ČSSD hyzdí Prahu. (ht) Odstraňte černé plakáty, 



6.1(3) Havel se setkal s Jacques. 
7.1(4) Bém žádá po soc. dem. odstranění plakátů. (ht) Premiér: 
Ať je sundají všichni. (pdt) 
8.1(5) Komunisté: pro příště zkraťme volební kampaň.  
9.1(5) Ministr životního prostředí Libor Ambrozek (KDU-ČSL) 
řekl: (ndt) Před volbami jsem v kostele častěji. (ht) 

vyzval sociální demokraty primátor a místopředseda ODS. 
5.1(2) Pokusný králík dr. Ratha není Bob ani Bobek. 
6.1(2) Jandák stále vede žebříček popularity. 
7.0.(3) Téma: Průzkum LN – Voliči hodnotili stranické lídry jako 
výrobky. 
7.1(3) Politici jako drahá auta – nedostupní. 
7.2(3) Proč vlastně přirovnávat politika k autu. 

2. Mezititulky 1.1(1) Paroubek: Je to největší úspěch vlády. 
1.2(18) O začátku stavby rozhodne Čong 
1.3(18) Pobídky musí ještě schválit Brusel. 
3.1(1) Premiérova obliba dlouhodobě stabilní. 
3.2(3) Škromach a Němcová výrazně poskočili. 
3.3(3) Rath v polovině žebříčku. 
4.1(2) Společně na fotbal během vyučování. 
7.1(4) ČSSD: v červnu to vše vyčistíme. 

1.1(1) Hyundai v Česku vyrobí zbrusu nové auto pro Evropu.     
7.1.1(3) Paroubek jako tahoun. 
7.1.2(3) Progresivní Topolánek. 
7.1.3(3) Kalousek bez kompromisu. 
7.1.4(3) Dostupný Bursík. 
7.1.5(3) Vysmívaná nostalgie pro Filipa. 
7.1.6(3) Agresivní luxus.                                                                   

3. Fotografie 
(téma) 

4.1(2) Tlustý v bílém triku se znakem ODS se přátelsky drží 
fotbalisty Ujfalušiho. (polocelek) 
7.1(4) Sloup pouličního osvětlení polepený volebním plakátem 
ČSSD. (velký celek) 

4.1(2) Foto1-4: různá místa Prahy s vylepenými volebními 
plakáty ČSSD.  

4. Fotografie 
(popisky) 

4.1(2) Tomáš Ujfaluši a Vlastimil Tlustý při včerejším setkání 
v Praze.  
7.1(4) Volební plakáty soc. dem. na pražských sloupech. 

4.1(2) Je jich celá Praha. Plakáty nechala sociální demokracie 
podle zjištění magistrátu vylepit na sloupech veřejného osvětlení, 
domech, zastávkách městské hromadné dopravy, trafostanicích i 
lavičkách. Magistrát tvrdí, že tím vznikla škoda na majetku města 
v řádech milionů až desítek milionů korun.  

5. Perex 7.1(4) Pražský primátor a místopředseda ODS Pavel Bém ve 
čtvrtek vyzval předsedu vlády a ČSSD Jiřího Paroubka a 
volebního lídra strany Jaroslava Tvrdíka k odstranění těch 
plakátů, které jsou podle Béma vylepeny v metropoli načerno. 

4.1(2) Premiér považuje Bémův krok za „ztrácení nervů kvůli 
vývoji volebních preferencí“. „To je, jako kdyby se na mě 
obracel, abych zařídil počasí,“ řekl Paroubek.  
7.1(3) Češi mají respekt před politiky. Oceňují jejich 
spolehlivost a sílu. Zároveň se jim zdají nedosažitelní. I to 
vyplývá z průzkumu „přiřaďte k politikům značku auta“.  

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Jakub Svoboda 
2.1(1) Oldřich Danda 

1.1(1) Michal Kučera 
2.1(1) baw 



3.1(1) Lukáš Bek 
4.1(2) dan 
5.1(2) luk, trj 
6.1(3) lh 
7.1(4) lh, trj 
8.1(5) gö 
9.1(5) Karolina Kudynová 

3.1(1) Ids, bit 
4.1(2) Barbora Straňáková; foto1-4: Magistrát hl. m. Prahy 
5.1(2) pdk, trk 
6.1(2) ČTK 
7.1(3) Lukáš Dolanský 
7.2(3) Lukáš Dolanský 

7. Výběr citací 7.1(4) „Ničení majetku je mimořádné a naprosto výjimečné. 
ČSSD systematicky, načerno polepuje, co lze,“ řekl včera 
novinářům Bém na mimořádné tiskové konferenci na radnici. 
Doplnil, že soc. dem. svou aktivitou „nerespektuje zákony, 
kulturní hodnoty ničí historické jádro Prahy.“ Masivní 
vylepování například plakátů US-DEU na zakázaných plochách 
v centru Prahy ho však dosud nechává chladným.  
7.2(4) Paroubek na otázku Práva, jak ČSSD zareaguje, 
odpověděl: „Když to odstraní všechny politické strany, určitě to 
budeme odstraňovat také.“ 
7.3(4) Volební manažer ČSSD Jaroslav Tvrdík Právu řekl, že 
Lidový dům ještě nedostal žádné určité oficiální vyrozumění a 
že jde jen o Bémovu mediální akci. „Považujeme to za vrchol 
politického pokrytectví,“ uvedl Tvrdík.(…) Primátor Bém by si 
měl zamést před vlastním prahem, protože „zdaleka nejvíc 
modrobílých plakátů na diskutabilních místech je ODS,“ dodal 
Tvrdík. ČSSD se podle něj zavazuje, že do týdne po volbách 
„nebude viset její jediný plakát“.  
7.4(4) „Naše propagační předměty včetně plakátů jsou volně 
přístupné na vrátnici Lidového domu,“ doplnila mluvčí 
volebního štábu Anna Veverková.   

4.1(2) „V rétorice pana primátora je vidět, že je funkcionář ODS 
a že se blíží volby,“ uvedl pouze Tvrdík. Bém jakoukoli 
souvislost s blížícími se volbami a občanskou demokracií odmítá. 
„Jsem především primátor, jsem zodpovědný za veřejný pořádek 
a za ochranu majetku města,“ řekl LN na svou obranu. „Vládní 
sociální demokracie sice vede nekorektní a neslušnou volební 
kampaň, ale to je jejich problém. Připadá mi však nevídané, že 
předseda vlády porušuje zákon,“ zaútočil vzápětí na Paroubka. 
Premiér Jiří Paroubek považuje tento krok ze strany Béma za 
„ztrácení nervů kvůli vývoji volebních preferencí“. Podle něj by 
se měl raději obrátit na pražské kandidáty. „Ať kontaktuje na 
radnici kolegy, kteří jsou sociální demokraté. To je jako kdyby se 
na mě obracel, abych zařídil počasí,“ řekl LN Paroubek. 
„Kontrola proběhla, protože jsme v úterý zaznamenali masivní 
výskyt těchto plakátů po celém městě,“ uvedl primátor Bém. 
„Trvalo by to dvě hodiny, kdybych měl vylíčit, kde všudy ty 
plakáty vylepili,“ dodal.  

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 

  4.1(2) Premiér považuje Bémův krok za „ztrácení nervů kvůli 
vývoji volebních preferencí“. „To je,jako kdyby se na mě 
obracel, abych zařídil počasí,“ řekl Paroubek. 



zdůraznění) 
9. Grafika článku  7.0(3) Fotomontáž: V horní polovině strany velkoplošná montáž: 

titulek: Jaké automobilové značky symbolizují české politiky? 
Níže umístěno pět foto automobilů, nad nimiž je pět fotografií 
politiků: mercedes – Jiří Paroubek, předseda ČSSD; audi – Mirek 
Topolánek, předseda ODS; bmw – Miroslav Kalousek; trabant – 
Vojtěch Filip, předseda KSČM; opel – Martin Bursík, předseda 
Strany zelených. 

10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

3.1(3) Tabulka: titulek: Popularita politiků podle STEM 
v květnu 2006 – Příznivé hodnocení v procentech a změna proti 
březnu 2006.  

 

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
Datum: 20.-21.5. 
2006 

Právo Lidové noviny 

1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) Poslední průzkum CVVM před volbami: (ndt) ODS by 
porazila ČSSD o 4 procenta. (ht) 
2.1(1) Zelení ta rvačku v Ostravě škrtají v kandidátce. 
3.1(1) Předseda ODS Mirek Topolánek: (ndt) Duelů 
s Paroubkem se nebojím, jsem na ně připraven. (ht) 
4.1(2) Paroubka a Topolánka čeká u Jílkové dusno. 
5.1(2) PSB: většina pro vládu Paroubka. 
6.1(4) Havel by chtěl změnu, ne však ČSSD v opozici. 
7.1(4) Rath: Z ministerstva už jsem vyhodil 60 lidí. 

1.1(1) Opoziční smlouva znovu ve hře. (ht) Podle Václava Klause 
by se i menšinová vláda ČSSD podporovaná KSČM měla opírat 
o písemnou dohodu. (pdt)  
2.1(1) Kvůli ostravské rvačce zelení škrtali kandidáty. 
3.1(2) Zelení dluží 19 milionů. (ht) Na předvolební kampaň si 
půjčili od mediální agentury Médea a od České spořitelny. (pdt) 
4.1(2) Většina lidí chce jít volit. 
5.1(4) Havel je pro koalici ČSSD a zelených. 

2. Mezititulky 1.1(1) Paroubek: Levice může ještě zvítězit. 
1.2(1) Naději má Zieleniec a také Nezávislí. 
2.1(4) Popřeli spojení s ČEZ. 
2.2(4) Byl to risk, který vyšel. 

4.1(2) ODS nadále vede.                                                                    



4.1(2) Na Nově si hodí korunou. 
3. Fotografie 
(téma) 

2.1(4) Blahuta s Pavlicovou odpovídají na dotazy novinářů. 
(polodetail) 

1.1(1) Václav Klaus gestikuluje během rozhovoru. 
2.1(1) Dovnitř textu vloženo foto atraktivní mladí ženy 
v minisukni. (polocelek) 
3.1(2) Bursík odpovídá na dotazy. (polodetail) 

4. Fotografie 
(popisky) 

2.1(4) Jiří Blahuta a Simona Pavlicová na včerejší tiskové 
(zbytek popisku chybí).  

1.1(1) Většinovou vládu by si po volbách přál Václav Klaus. 
Nevěří ale, že by ČSSD či ODS mohli mít spolu s některou 
z malých stran většinu. 
2.1(1) Bez popisku. 
3.1(2) Půjčil mu kamarád. Agentura Médea, která nakupuje 
reklamní plochy na billboardech a v tištěných médiích,půjčí 
zeleným 9 milion korun. Její šéf se s předsedou Strany zelených 
Martinem Bursíkem (na snímku) zná již patnáct let. 

5. Perex 1.1(1) Agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění 
(CVVM) včera zveřejnila svůj poslední výzkum preferencí před 
volbami. 

 
  

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Lukáš Bek; graf: CVVM 
2.1(1) Zdeněk Nevělík 
3.1(1) Alexandr Kramer 
4.1(2) Vlastní zpráva, jp, luk, trj 
5.1(2) luk 
6.1(4) dan 

1.1(1) Jan Kubita, Petr Kolář; foto1: Ondřej Němec, LN 
2.1(1) Robert Malccký; foto1: autor neuveden 
3.1(2) Robert Malecký; foto1: Ondřej Němec, LN 
4.1(2) dom, ČTK 
5.1(4) klt 

7. Výběr citací   
8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 2.1(2) Pavlicová se s vyškrtnutím nehodlá smířit a chce se bránit 
soudní cestou. 
3.1(2) Bursík popřel, že by financování kampaně jakkoli 
souviselo se společností ČEZ, kterou zelení dlouhodobě kritizují. 
3.2(2) Stranickou základnu zatěžuje dluh z minula 5,4 milionu 
korun. Ten chce uhradit koncem roku z peněz za volby. 
5.1(4) Podle politologů je však Havlem navrhovaná koalice 
nepravděpodobná. 

9. Grafika článku  4.1(2) Graf doplňuje foto volební urny s rukou vkládající dovnitř 



volební lístek. 
10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

1.1(1) Graf: titulek: Volební preference v květnu 2006 v %. 
Levá polovina grafu: volební preference polit. stran (ODS, 
ČSSD, KSČM, Zelení, KDU-ČSL); pravá polovina grafu: 
preference převedené na počet mandátů. 
5.1(2) Graf: titulek: Která vláda by byla výhodnější; mínění 
sympatizantů vybraných politických stran a nerozhodnutých 
voličů v procentech. Graf znázorňuje volební preference polit. 
stran (v pořadí ČSSD, ODS, KSČM, KDU-ČSL, Strana 
zelených, ostatní strany, nerozhodnutí), a ve zvláštním úseku 
ještě hodnocení vlád (Paroubkova x Topolánkova); zdroj: 
agentura PSB na zakázku ČSSD. 

4.1(2) Graf: titulek: Voličské preference; graf znázorňuje 
preference politických stran; v pořadí: ODS (32%), ČSSD (28%), 
KSČM (15,5%), Strana zelených (10,5%), KDU-ČSL (5,5%), 
SNK-ED (2,5%), Nezávislí (2%), Nezávislí demokraté (1%). 
Zdroj: CVVM. 

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
Datum: 22.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) Topolánek nepodal Paroubkovi ruku. (ht) Premiér 
zvažuje trestní oznámení kvůli osočení ze styků s mafií. (pdt) 
2.1(1) Macek zezadu napadl Ratha, pak došlo na pěsti. (ht) 
ODS vyzvala svého člena k odchodu ze strany. (pdt) 
3.1(2) Prohlášení soc. dem. 
4.1(2) Paroubek sní o premiérce. 
5.1(2) ODS a ČSSD se přou o volební zákon. 
6.1(2) Ministr zdravotnictví David Rath: (ndt) Zákeřný útok 
zezadu jsem nečekal. (ht) 
7.1(2) Prezident komory Jiří Pekárek: (ndt) Za moderátora 
Macka nesu osobní odpovědnost. (ht) 
8.1(2) Profesoři podporují Ratha. 
9.1(3) Politici Macka odsuzují, ODS se bojí ztráty voličů. 

1.1(1) Pohlavek zasáhl kampaň. (ht) Bývalý místopředseda ODS 
Macek fyzicky napadl ministra Ratha. Špičky ČSSD viní ODS. 
(pdt) 
2.1(2) Paroubek v. Topolánek 0:0. (ht) Předvolebnímu duelu 
mezi Paroubkem a Topolánkem chyběl náboj i argumenty. (pdt) 
Recenze tv. debaty. 
3.1(2) Čtrnáct dní do voleb, a politici se nehádali. 
4.1(2) SNK-ED se rozbít velkou koalici nepodaří. 
5.1(2) Načerno vylepené volební plakáty v Praze zůstaly. 
6.0(3) Téma: Předvolební pohlavek – Jak se rvačka na sněmu 
zubařů stala součástí politického boje. 
6.1(3) Jste zbabělec, pane doktore. 
6.2(3) Macek: Rath je nevychovaný spratek. 



10.1(3) Co k věci napsal Macek. 
11.1(3) Za výtržnictví až dva roky. 
12.1(3) Jak incident proběhl. 
13.1(3) Co řekl Rath o Mackovi. 
14.1(4) Diskuse ministra a zubařů byla bouřivá. (ht) Odborná 
diskuse na valné hromadě stomatologů se zvrhávala v osobní 
útoky a politické půtky. (pdt) 
15.1(4) Předvolební kampaň zamíří do Sněmovny. (ht) Na 
poslední schůzi budou poslanci čistit stůl. (pdt) 

6.3(3) David Rath: Byl to útok ODS. 
7.1(5) Televizní moderátorka propaguje SNK-ED. 

2. Mezititulky 1.1(1) „Profesionálové by spolu mluvili“. 
1.2(2) „Chytil ho fantas.“ 
1.3(2) Experiment na lidech, rovnost v chudobě. 
2.1(1) Klaus mlčí. 
2.2(3) Trestní oznámení asi na Pekárka. 
2.3(3) ODS: poškodil nás. 
14.1(4) Nemocnice a spoluúčast, ostrý názorový střet. 
15.1(4) Kasal: Látka je výživná. 
15.2(4) Obstrukce? Radši ne. 

6.1.1(3) Macek měl Ratha mírnit.  
7.1(5) Odborník: Televize by měla její moderování zakázat.    
7.2(5) Janečková: Produkce pořadu Pošta pro tebe neměla 
výhrady.                                                                                   

3. Fotografie 
(téma) 

1.1(2) Paroubek s Topolánkem sedí s moderátorem okolo 
kulatého stolu ve studiu Primy (polocelek) 
2.1.(2) Foto1: Macek se zezadu blíží k Rathovi (polocelek); 
foto2: Macek udeřil zezadu Ratha do hlavy (polodetail); foto3: 
Rath se z otočky postavil Mackovi. (polocelek); foto4: Rath 
udeřil Macka pěstí (polodetail). 

2.1(2) Paroubek a Topolánek stojí vedle sebe ve studiu televize 
Prima; Paroubek je na záběru o dvě hlavy nižší než Topolánek. 
Zatímco Paroubek míří ke svému místu, Topolánek se tváří 
důstojně a ochotně pózuje fotoreportérům. (polocelek) 
6.0(3) Foto 1-3: záběry převzaté z ČT1 – Macek udeří nic 
netušícího Ratha, foto 4-6: pak se strhne potyčka.  
6.3(3) Rath v obleku si upravuje červenou kravatu. (polodetail) 
7.1(5) Moderátorka Janečková. (polodetail) 

4. Fotografie 
(popisky) 

1.1(2) Šéf ČSSD Jiří Paroubek a šéf ODS Mirek Topolánek ve 
včerejším předvolebním duelu v televizi Prima. 
2.1(2) Foto1: Miroslav Macek přistupuje k nic netušícímu 
Davidu Rathovi; foto2: Úder; foto3: Po slovní přestřelce 
následoval druhý Mackův útok; foto4: Vzájemná rvačka. 

2.1(2) První předvolební televizní duel absolvovali na TV Prima 
šéfové ČSSD a ODS. Znovu se střetnou 31. května a poté 1. 
června.  
6.0(3) Foto1-3: Někdejší místopředseda ODS a prezidentův 
externí poradce Miroslav Macek měl moderovat na sobotním 
sněmu stomatologů diskusi. Macek: „Dovolte, než začnu 



moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.“ Macek 
došel k židli, kde seděl ministr zdravotnictví Rath, a dal mu 
pohlavek. „Pan ministr Rath byl předem varován, varoval jsem 
ho tiskem. Je to moje ryze soukromá záležitost. Zaslouží si to.“ 
Foto 4-6: Rath se zvedl od předsednického stolu a chtěl odejit ze 
sálu. Pak se ale vrátil. Rath: „Pane doktore, tady to vyřizovat 
nebudem. Vy jste mě napadl zbaběle zezadu. Proč jste se mi 
nepostavil jako chlap čelem? Vy jste zbabělec.“ Poté se Macek 
napřáhl k další ráně, Rath ji však už zablokoval. Oba následně 
odtrhl až Rathův spolupracovník Michal Sojka. Dále viz: Grafika 
článku. 
6.3(3) Bez popisku. 

5. Perex 1.1(1) V roztržku vyústil dlouho očekávaný první ze čtyř 
televizních duelů předsedů ČSSD a ODS těsně před volbami. 
Mirek Topolánek po debatě před kamerami odmítl podat ruku 
premiérovi Jiřímu Paroubkovi. 
14.1(4) Sobotní, téměř tříhodinová, věcná diskuse ministra 
zdravotnictví Davida Ratha s tisícovkou zubařů přítomných na 
valné hromadě byla bouřlivá. Každý v ní hájil svou pravdu a 
nebylo tak možné najít ani jeden styčný bod.  

6.1(3) Rath byl z Mackova útoku rozhozený, chtěl dokonce 
odejít ze sálu. Pak se ale vrátil, řekl Mackovi, že je zbabělec, a 
strhla se rvačka.  
7.1(5) Nejde o politiku. Moje pořady jsou nepolitické, 
zdůvodňuje Janečková, proč by neměla vadit její podpora 
uskupení SNK-ED. 

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1)Marie Königová 
2.1(1) Vlastní zpráva 
3.1(2) Vedení ČSSD 
4.1(2) jan 
5.1(2) nig 
6.1(2) Václav Pergl 
7.1(2) Václav Pergl 
8.1(2) per 
9.1(3) ada, fal 
10.1(3) www.viditelnymacek.cz, 20.5.2006 
11.1(3) ada, teč 
12.1(3) per 

1.1(1) Klára Tylová, Jana Machálková 
2.1(2) Jan Kubita 
3.1(2) Jan Dolanský 
4.1(2) pdk 
5.1(2) dom, ČTK 
6.1(3) Jana Machálková, Klára Tylová; video incidentu na: 
www.lidovky.cz/domov 
6.2(3) klt 
6.3(3) klt; foto1: autor neuveden 
7.1(5) Tomáš Drahoňovský; foto1: www.televize.cz 
 
 



13.1(3) Lidové noviny, 6.5.2006 
14.1(4) Václav Pergl 
15.1(4) Naďa Adamičková, Marie Königová 

7. Výběr citací 1.1(1) Po skončení debaty ještě ve studiu zareagoval premiér: 
„Nepodat mi ještě ruku, co vy jste za člověka.“ Na to šéf ODS 
podle záznamu Primy odvětil: „Nevážím si vás.“ Paroubek 
kontroval: „Tady nejde o to,si někoho vážit. To se dělá 
normálně mezi slušnýma lidma, jenže vy nejste slušný člověk.“ 
Topolánek zdůvodnil své chování slovy. „Mně už dneska 
jednou stačilo.“ Před pořadem si totiž ruku podali.  
1.2(1) „Myslím si, že takovéto nepřátelství ve společnosti, to je 
ohromná chyba. Jestli já budu ministerským předsedou, a po 
dnešním dnu o tom už nepochybuji, tak udělám vše, aby se 
v zemi vytvářela liberální atmosféra, žádné nenávistné útoky 
tohoto typu,“ slíbil Paroubek. 
1.3(1) „Milý pane Paroubku, plná řada talentů a šibalů je ve 
vaší dnešní vládě, vaše kontakty s hlavami pražského podsvětí, 
vaše kontakty opravdu s organizovaným zločinem…,“ prohlásil 
Topolánek (pozn. V. během diskuse ve studiu Primy) V tu 
chvíli ale diskusi moderátor ukončil a Paroubek na osobní 
osočení stačil reagovat jen slovy: „Vy nejste schopni hovořit o 
konceptech, vy hovoříte o hloupostech a lžích,“ To byla 
poslední slova pro kamery. 
1.4(2) „Nebude první, Ať si pan Paroubek dělá, co chce,“ 
reagoval na hrozbu trestního oznámení Topolánek. V televizi 
prý hovořil v souvislostí s mafií obecně o ČSSD. „Jsem 
hluboce přesvědčen, že ČSSD je spojena se špičkami 
organizovaného zločinu,“ řekl šéf ODS a dodal: „Už se to 
mnohokrát v minulosti prokázalo. Kdybychom žili v normálním 
právním státě, tak celá řada vrcholných představitelů soc. dem. 
už je minimálně ve vazbě.“  
9.1(3) Ministr kultury Vítězslav Jandák (za ČSSD) se vzal za 

2.1(2) „Chytil ho fantas,“ reagoval Paroubek a vysvětlil, že se 
průzkum zabývá něčím jiným. 
6.1.2(3) Co řekl Rath. Rozhovor pro Lidové noviny 6. května 
2006. „Víte, já ho (Miroslava Macka, pozn. red.) znal ještě 
z doby, kdy chodil na každý večírek s jiným děvčetem, které bylo 
tak zhruba o dvě třetiny mladší, než je on. A byla to skutečně 
pohledná děvčata. A najednou pak se oženil za ty miliony. Já mu 
to docela přeju. Někdo miluje duši, někdo miluje tělo, někdo 
miluje peníze.“ 
6.1.3(3) Co řekl Macek. Jeho glosa z 9. května 2006. „Co si v 
žádném případě neměl dovolit, je otření se o můj vztah k mé ženě 
– jednak není milionářka a jednak jsem si ji rozhodně nevzal pro 
peníze, ale z lásky. A protože jsem, byť si to David Rath nemyslí, 
osoba morálně velmi integrovaná, vyřeším tuto jeho invektivu 
tak, jak se mezi chlapy řešívá… doufám jen, že ho potkám co 
nejdříve.“ 



Ratha: „Mně denuncovali v novinách,jak jsem sprostý a 
vyhrožuji voličům, že jim chci dát do držky, když mě nebudou 
volit. Nikdy jsem nic takového neřekl a hlavně jsem nikdy nic 
takového neudělal. Ale když mi bývalý místopředseda ODS 
mlátí zezadu kolegu ministra, tak to je někde jinde. Bojím se, 
jestli to není standardní postup ODS, udeřit zezadu. Je mi 
z toho špatně,“ řekl Právu Jandák (za ČSSD).  
9.2(3) Šéf komunistů Vojtěch Filip míní: „Pokud by šlo o 
soukromou záležitost, nemělo by to smysl dělat na veřejnosti a 
vyřídili by si to soukromě, nikoli před tolika lidmi a za účasti 
kamer. Jak znám Miroslava Macka, tak to soukromé bylo spíš 
politické. Žel, zhrubnutí politické scény je dáno právě tím, že 
někteří lidé si nejen nevidí do pusy, ale ani do rukou.“ 
9.3(3) „Je to soukromý spor dvou pánů,“ uvedl včera 
místopředseda ODS Petr Nečas, který ale Mackovo chování 
označil za nevhodné.  
9.4(3) „Co je proboha politického na tom, když se dva 
narcisové mezi sebou urážejí a fackují?“ prohlásil lidovecký šéf 
Miroslav Kalousek. 
9.5(3) Stručně vyjádřil postoj Unie svobody její předseda Pavel 
Němec: „Političtí odpůrci se nemají mlátit.“ 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 
 

1.1(1) Paroubek označil Mackův pohlavek za politický útok. 
ODS vyzvala Macka, aby zvážil setrvání ve straně. 
6.0(3) „Jedinou správnou odpovědí nevychovanému spratkovi je 
pořádný záhlavek. Ta politizace je nesmyslná, protože šlo o útok 
na moje ženu.“ Miroslav Macek.  
6.1.1(3) „Pak už tam létaly preventivně obranné rány pěstí,“ 
popsal včera incident ministr. 
 

9. Grafika článku  2.1(2) V textu umístěn emblém voleb 2006 s nápisem: zbývá 11 
dní.  
6.0(3) Fotosérie. Titulek: Výchovný záhlavek Miroslava Macka.  



(ht) Podle prvních zpráv měl Miroslav Macek ministru 
zdravotnictví Davidu Rathovi uštědřit „zezadu facku“. To však 
vyvrátil obrazový záznam a odporuje tomu i devítidílný Příruční 
slovník jazyka českého: facka – políček, rána v tvář; záhlavek, 
pohlavek – rána do hlavy plochou rukou. (pdt) Horní třetinu 
strany zabírá montáž: levá část – sekvence šesti záběrů (zdroj: 
ČT1) ukazujících průběh střetu mezi Mackem a Rathem; pravá 
část – foto Macka (polodetail) s textem: „Jedinou správnou 
odpovědí nevychovanému spratkovi je pořádný záhlavec. Ta 
politizace je nesmyslná, protože šlo o útok na moji ženu.“ 
Miroslav Macek. V dolní části strany je pak foto Ratha, který si 
upravuje červenou kravatu. Text k fotu není připojen.  

10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

  

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 
Datum: 23.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) Paroubek podal trestní oznámení na Topolánka. 
2.1(2) Klaus kritizuje Macka i Ratha. (ht) Policie: Útok nebyl 
trestný čin, ale přestupek. (pdt) 
3.1(2) Macek děkoval za podporu. 
4.1(2) Bublan prověří ničení lístků. 
5.1(2) Median: ODS a ČSSD vyrovnány. 
6.1(2) Čermák zřejmě bude obviněn. 
7.1(3) Jiří Havel: Týden neklidu je politická akce. 
8.1(3) Průzkum: Lidé na Ústecku pro Paroubka v čele vlády. 
9.1(4) Na koncertech usmíření zahraje ČSSD Elán i Team. 

1.1(1) Paroubek žaluje Topolánka. (ht) Premiér se domnívá, že se 
šéf ODS vůči němu dopustil trestného činu pomluvy. 
2.1(1) „Čeští“ Slováci volí ČSSD, Vietnamci se bojí lidovců. 
3.1(2) Vietnamci se na volby těší. 
4.0(3) Téma: Recenze předvolebních klipů – Jak strany zvládly 
vábení voličů přes televizní obrazovku. 
4.1(3) Pouhé jedno procento diváků. (ht) Stovky tisíc za volební 
klipy jsou podle odborníků vyhozené peníze, volby téměř 
neovlivní. (pdt) 
4.2(3) Hannigova zahradní idyla. 



10.1(4) Náměstek primátora a dvojka na pražské kandidátce 
ODS Jan Bürgermeister: (ndt) Kolegové mi říkají, že bych měl 
být ministrem pro místní rozvoj. (ht) 
11.1(5) Volební finiš: ČSSD pohodová, ODS s celebritami. (ht) 
Odborníci: Kampaň občanských demokratů působí toporněji. 
Důležitější budou televizní debaty. (pdt) 

4.3(3) Zelení mají stranické noviny. 
4.4(3) Unionisté bodují diskem i prdy. 
4.5(3) Železný káže jak dříve na Nově. 
4.6(3) V barvách ODS bojuje Indiana Jones. 
4.7(3) Klipy sociální demokracie řeší program ODS. 
4.8(3) Sitcom SKN-Evropských demokratů je trapas. 
4.9(3) Nezávislí si hrají na zprávy. 
5.1(4) Nohavica před volbami podpořil ODS. 
6.1(4) Policie. Mackův pohlavek nebyl trestný čin. 
7.1(4) Soutěž. Antikomunisté: Sbírejte lístky KSČM. 

2. Mezititulky 1.1(2) Žádný důkaz nepředložil. 
1.2(2) Premiér: Je jako malé dítě. 
2.1(2) O vyloučení se nejednalo. 
11.1(5) Celebrity – nejtěžší kalibr ODS. 
11.2(5) Pohlavek možná zvýší zájem. 
 

                                                                                                           

3. Fotografie 
(téma) 

10.1(4) Bürgermeister v obleku. (polodetail) 
11.1(5) Foto1: na billboardu Jiří Paroubek s textem: Budu 
pracovat PRO VÁS. Odvážně, energicky, lidsky. Foto2: na 
billboardu Lucie Bílá s hesly: Volím ODS. Společně 
k vítězství. 

1.1(1) Podobizny Paroubka s Topolánkem rámují text. 
3.1(2) František Straka kráčí po chodbě obklopen manželkou a 
dalšími osobami. 

4. Fotografie 
(popisky) 

10.1(4) Bez popisku. 
11.1(5) Foto1: nový billboard ČSSD s premiérem Jiřím 
Paroubkem; foto2: ODS nasadila do volební kampaně Lucii 
Bílou.  

1.1(1) Titulek: Proč Paroubek podává trestní oznámení na šéfe 
ODS? Text: Topolánek o premiérovi v nedělní debatě prohlásil, 
že „má kontakty s hlavami pražského podsvětí“.  
3.1(2) Medvědí služba. Vietnamské voliče odehnal KDU-ČSL 
svým nešťastným výrokem o Vietnamcích jako „nešvaru“ bývalý 
karlovarský volební lídr strany František Straka – na snímku 
s manželkou jako host na loňském lidoveckém sjezdu. 

5. Perex 7.1(3) Místopředseda vlády Jiří Havel se v pondělí plně zastal 
reformních kroků ministra zdravotnictví Davida Ratha. 
11.1(5) Předvolební kampaň jde do finiše. ODS na poslední 
fázi vytáhla na billboardy známé tváře, ČSSD spoléhá na 

3.1(2) K volbám se hromadně chystají příslušníci menšin. 
Někteří požadují, aby podmínkou volebního práva nebylo české 
občanství.  



vlastní politiky s lidovými hesly a úsměvy.   
6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) trj, ČTK  
2.1(2) Vlastní zpráva; apb, dan, luk 
3.1(2) dan 
4.1(2) gö 
5.1(2) ČTK 
6.1(2) tim 
7.1(3) Václav Pergl 
8.1(3) luk 
9.1(4) Petr Janiš 
10.1(4) Lukáš Bek 
11.1(5) Lenka Hloušková 

1.1(1) Robert Malecký; foto1: autor neuveden 
2.1(1) klt 
3.1(2) Klára Tylová 
4.1(3) Jan Kubita 
4.2(3) bit 
4.3(3) bit 
4.4(3) pdk 
4.5(3) pdk 
4.6(3) pdk 
4.7(3) bit 
4.8(3) pdk 
4.9(3) pdk 
5.1(4) hkr 
6.1(4) ČTK 
7.1(4) ČTK 
 

7. Výběr citací  1.1(1) „Tvrzení vyřčená Mirek Topolánkem se nezakládají na 
pravdě. Předseda vlády nemá žádné kontakty s pražským 
podsvětím ani s organizovaným zločinem. Pro takové tvrzení 
nemá pan Topolánek žádné důkazy,“ uvedla včera mluvčí vlády 
Lucie Orgoníková. Šéf ODS by podle ní měl své výroky doložit. 
„Premiér nebyl a není pro takové jednání odsouzen, trestně stíhán 
či prověřován žádným orgánem činným v trestním řízení,“ dodala 
Orgoníková.  
1.2(1) Reakce Mirka Topolánka byla strohá: „Je to hysterik, 
ztrácí absolutně nervy. Doufám, že mu to voliči spočítají.“ Řekl 
ČTK. Soudního sporu se prý nebojí: „To, že jsem označil špičky 
ČSSD za lidi, kteří se kontaktují a mají styky se špičkami 
organizovaného zločinu, o tom referují média v posledních 
měsících denně.“  
1.3(2) V diskusním pořadu Nedělní partie televize Prima 



Topolánek doslova prohlásil: „Já musím říct, že vaše kontakty 
s hlavami pražského podsvětí, vaše kontakty s opravdu 
organizovaným zločinem, jen v poslední době aféře biolíh, kdy 
Kosinové (mluvčí Útvaru pro odhalování organizovaného 
zločinu) bylo zakázáno mluvit. Ten útvar, který jako jeden z mála 
ještě funguje, je tendence ho rozprášit, zákaz poskytování 
jakýchkoli informací o těch kauzách…“ 
1.4(2) Topolánek včera uvedl, že premiér Paroubek je zároveň 
předsedou ČSSD, a přebírá tak veškerou odpovědnost nejen za 
svou stranu, ale i své předchůdce ve vládě. „Samozřejmě že jsem 
tím myslel sociální demokracii, a samozřejmě, že tím myslím 
jeho jako člověka zodpovědného za to, co kryje, ať už úmyslně 
nebo neúmyslně. A samozřejmě i za ty lidi, které má ve svém 
okolí,“ dodal předseda ODS. 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

  4.1.1(3) Některé malé strany si klip ani nenatočily. Místo toho se 
na obrazovce objevil jejich název s volebním číslem. Trvá to 
minutu. 
4.1.2(3) „Skoro nikdo se na ně nedívá a na voliče mají nulový 
dopad,“ říká o předvolebních spotech Jiří Mikeš z Vysoké školy 
ekonomické. 

9. Grafika článku  4.0(3) Grafika: jednotlivé články mají přiřazeny po jednom 
snímku z televizního vysílání; snímky mají špatnou kvalitu 
(ofoceno z obrazovky) a malý formát. Neobsahují popisky. 
Výjimku tvoří článek 4.1(3), který má přiřazeny dvě fotografie: 
foto1: na omlácené omítce je transparent Finanční úřad KSČSSD 
a v dolní partii snímku logo ČSSD; foto2: muž s pochodní svítí 
na bíle oděnou postavu, za níž je na stěně nápis Akce čisté ruce. 
Pod fotografiemi je titulek: Nej. Klipy ODS jsou z toho, co je 
letos k vidění, nejnápaditější. V pravém spodním rohu článku 
4.1(3) je umístěno i logo voleb 2006 s nápisem: Zbývá 10 dní. 

10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

8.1(3) Graf. Titulek: Kdo by byl nelepším premiérem. Názory 
obyvatel Ústeckého kraje podle agentury Data Collect (v %). 

 



Graficky jsou znázorněny volební preference politiků (v pořadí: 
Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, Vojtěch Filip, Miroslav 
Kalousek, Neví).   

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 
Datum: 24.5. 2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) Levice hlavě porážela Klausova veta. 
2.1(1) Zákoník práce schválen hlasy ČSSD a KSČM. (ht) ODS 
slibuje, že ho po volbách zruší. (pdt) 
3.1(1) Část vedení ODS se tajně sešla s Klausem. 
4.1(1) Průzkum PSB: lidem vadí neslušnost ODS. (ht) Nelíbí se 
jim Mackova facka a nepodání ruky. (pdt) 
5.1(1) STEM: Paroubek porazil Topolánka 60:40. 
6.1(2) Paroubek by dal Klukové ministerstvo smíchu. 
7.1(2) Režisér Good Bye, Lenin: ODS dělá z voličů pitomce. 
8.1(2) Alimenty zaplatí stát. 
9.1(2) Trestní oznámení na Topolánka se množí.(ht) ODS 
sepsala 15 kauz ČSSD. (pdt) 
10.1(3) Autorovi úvah o Klausovi a velké koalici vyhrožují 
mučením. (ht) Sociální demokrat výhrůžkám čelil už při 
hledání šéfa VZP. (pdt) 
11.1(3) Soc. dem. varuje před napadáním. 
12.1(3) Balbínovci odhalili sponzora. 
13.1(4) Paroubek: Jsem premiér sparťanů i slávistů. 
14.1(4) Vyškrtnutý kandidát zelených se chce soudit. 

1.1(1) Paroubek a Topolánek vyhrocují střet o „mafii“.  
2.1(1) Levice převálcovala Klause. 
3.1(2) Politici o základně mlčí. (ht) Jasný postoj k využití ČR pro 
protiraketovou obranu USA mají pouze KSČM a zelení. (pdt) 
4.1(2) Kandidátka zelených se brání. 
5.0(3) Téma: ČSSD a podsvětí – Šéf ODS pokračuje v útoku, 
jeho výroky posoudí policie. 
5.1(3) Paroubek vrací ODS úder. 
5.2(3) Politologové: Podobné hádky odradí voliče. 
5.3(3) Topolánek by to asi neustál. 
5.4(3) Topolánkovy důkazy pro ČSSD. Dokument.  
6.1(4) Kdo vyhrál debatu? Oba. (ht) Paroubek se chlubí, že 
vyhrál duel s Topolánkem. Ten říká totéž. Oba na to mají 
průzkum. (pdt) 
7.1(4) Začala ostrá bitva průzkumů. (ht) Politické strany se před 
letošními volbami snaží víc než kdy jindy používat průzkumy 
veřejného mínění. (pdt)  
8.1(4) Dlužné alimenty má vyplácet stát. 
9.1(7) Kalousek ve „své“ Bechyni příliš neboduje.   

2. Mezititulky 2.1(1) Má platit od ledna. 
9.1(2) Fackovat ho nebude. 

4.1(2) Kuchtová: Poškodila stranu.    
9.1(7) Kalouskova rétorika nám spíš nahrává, tvrdí komunisté.       



9.2(2) „Je to špína“. 
9.3(2) Doporučil Cimického. 

3. Fotografie 
(téma) 

2.1(1) Škromach, Sobotka a Paroubek sedí v poslaneckých 
lavicích; Škromach má vztyčenu pravou ruku s prsty do 
vítězného „V“.  
6.1(2) 6.1(2) Paroubek hovoří do mikrofonu; vedle stojí herec 
Krampol. 
9.1(2) Topolánek cvičí s posilovacím nářadím. 

1.1(1) Tvář Paroubka, v pozadí na něj hledí Topolánek. 
(polodetail) 
2.1(2) Záběr na Škromacha s prsty vztyčnými do „V“. 
(polocelek) 
3.1(2) Podobizna poslance Filipa. (polodetail) 
5.2(3) Podobizna V. Dvořákové. (polodetail) 
5.4(3) Foto Topolánka. (polodetail) 
6.1(4) Paroubek s Topolánkem se chystají usednout u stolu v tv. 
studiu; v pozadí si židli chystá moderátor pořadu Nedělní partie. 
9.1(7) Foto Kalouska. (polodetail) 

4. Fotografie 
(popisky) 

2.1(1) Zleva ministři Zdeněk Škromach, Bohuslav Sobotka a 
premiér Jiří Paroubek na včerejším jednání Sněmovny. 
6.1(2) Jiří Paroubek s Jiřím Krampolem při včerejší Premiéře 
s premiérem v pražském divadle Broadway.  
9.1(2) Topolánek posiloval. Posilovací stroj si včera vyzkoušel 
šéf ODS Mirek Topolánek v posilovně v českobudějovickém 
obchodním centru IGY před podvečerním volebním koncertem 
na náměstí Přemysla Otakara II.  
10.1(3) Na policii se zatím neobrátil. 
10.2(3) Míní, že jde o příspěvky psychopatů. 

1.1(1) Potkají se u soudu? Jiří Paroubek se domnívá, že se 
Mirek Topolánek vůči němu dopustil pomluvy. Šéf ODS 
v televizi mluvil o kontaktech špiček sociální demokracie 
s podsvětím. Topolánek se soudu nebojí, dokonce už chystá 
strategii.  
2.1(2) Šťastný ministr. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk 
Škromach má důvod k radosti, „jeho“ zákoník práce znovu 
prošel. Sporná norma bude ale nejspíš mít dohru před Ústavním 
soudem.  
3.1(2) Vojtěch Filip: Je to v rozporu se zájmy České republiky i 
se zájmy Evropské unie.  
5.2(3) Politoložka Vladimíra Dvořáková slyší v Topolánkových 
ústech jazyk krajní pravice. 
5.4(3) Bez popisku. 
6.1(4) Kdo vyhrál víc? Obě agentury provedly průzkum na 
poměrně malém vzorku lidí. Vítěze u STEM, kde vyhrál 
Paroubek, určilo 368 oslovených lidí, u SC&C, kde triumfoval 
Topolánek, jich bylo 140. Za reprezentativní vzorek považují 
odborníci aspoň tisícovku respondentů.  
9.1(7) Doma není prorokem. V Kalouskově domovské Bechyni 



sbírá KSČM ve volbách vždy zhruba dvojnásobek hlasů než 
lidovci.  

5. Perex 10.1(3) Řadový soc. demokrat z Prahy 10 František Svoboda 
čelí výhrůžkám brutální smrtí, a to kvůli své úvaze o vztahu 
prezidenta Václav Klause k možnosti ustavit po volbách velkou 
koalici.  

4.1(2) Vyškrtnutá kandidátka Strany zelených Simona Pavlicová 
organizuje petici na svoji podporu. Lidé, kteří ji měl údajně 
podepsat, však o ničem takovém nevědí. 
5.1(3) „Asi cítí, že střelil kozla. Zaplétá se do svého ne zrovna 
moudrého postupu dalšími a dalšími věcmi a akorát se 
ztrapňuje,“ reaguje na výpady šéfa ODS premiér Jiří Paroubek.  
5.2(3) Nižší volební účast, kterou může vzájemné napadání 
mezi politiky způsobit, by podle politologů měla nahrávat spíše 
ODS. 
5.3(3) Topolánek splnil parametry trestného činu dokonale, tvrdí 
právník a bývalý vyšetřovatel Václav Láska. Ale politici si 
nastavili takový styl kampaně, že výrok není společensky 
nebezpečný, dodává.  
5.4(3) Předseda ODS Mirek Topolánek včera rozeslal médiím 
tiskové prohlášení, v němž mimo jiné uvádí 15 příkladů, které 
podle jeho názoru svědčí „o propojení představitelů ČSSD 
s organizovaným zločinem“.  
7.1(4) Politické strany se před letošními volbami snaží víc než 
kdy jindy používat průzkumy v kampani.  

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) ada, nig 
2.1(1) Hana Kadlečková; foto1: Petr Hloušek, Právo 
3.1(1) Vlastní zpráva 
4.1(1) luk 
5.1(1) luk; graf: STEM, Právo 
6.1(2) trj 
7.1(2) bh, DPA 
8.1(2) ada, nig 
9.1(2) Petr Janiš; foto1: Vladimír Vácha, LN 
10.1(3) Petr Janiš 
11.1(3) trj 

1.1(1) Lukáš Dolanský, Petr Kolář; foto1: Hynek Glos, LN 
2.1(1) trk 
3.1(2) Klára Tylová, Lukáš Dolanský; foto1: Pavel Wellner, LN 
4.1(2) Robert Malecký 
5.1(3) Petr Kolář 
5.2(3) Lukáš Dolanský; foto1: archiv LN 
5.3(3) pdk 
5.4(3) Dokument; redaktor neuveden; autor neuveden 
6.1(4) Jan Kubita, Klára Tylová; foto1: Stanislav Zbyněk, ČTK 
7.1(4) bit 
8.1(4) ČTK 



12.1(3) dan 
13.1(4) jon 
14.1(4) znl 

9.1(7) Marek Kerles; foto: Pavel Wellner, LN.  

7. Výběr citací  1.1(1) „Jsem mimořádně znepokojen nejen provázáním 
představitelů vládnoucí strany s kriminálním podsvětím, ale i 
obrovskou mírou korupce, kterou ČSSD povýšila na systém 
práce,“ prohlásil Topolánek s tím, že sociální demokracie chce 
podle něj zamést vyšetřování těchto kauz pod koberec. 
1.2(1) „Ať pan Topolánek spíš přemýšlí o svých kauzách, jako je 
třeba senátor Alexandr Novák, bývalý poslanec Vladimír 
Doležal,“ kontroval premiér. „Nebo paní místopředsedkyně 
Němcová se svojí kartou, kterou používala jako rodinnou na 
spotřebu benzínu, já bych mohl ještě pokračovat. Těch patnáct 
kauz by se jistě dalo vyhledat,“ dodal s tím, že pro Topolánka by 
bylo asi nejlepší léčení. „Můj osobní přítel Jan Cimický je 
majitelem sanatoria pro řešení některých duševních problémů, 
jehož název se panu Topolánkovi bude líbit, protože se jmenuje 
Modrá laguna,“ vzkázal Topolánkovi. „Kdyby ho vyhledal, a já 
mu ho třeba i doporučím, tak by mu Jan Cimický mohl pomoci. 
Protože pan Topolánek dělá jednu hloupost za druhou,“ dodal 
Paroubek.  
1.3(1) „Soudu se nebojím. Nebude problém ty věci dokázat,“ 
prohlásil včera Topolánek. „Jakým způsobem, to si nechám pro 
sebe. Jsou tu neveřejné informace a ta neveřejné si necháváme až 
k soudu,“ dodal. 
1.4(1) Podle Paroubka chce ale Topolánek dosáhnout jediného: 
znechutit voliče. „Myslím, že jestli chce Topolánek znechutit 
voliče, aby šli k volbám, tak můžeme samozřejmě pokračovat. 
Ale to není dobrá cesta,“ řekl Paroubek. 
6.1(4) Co říkají průzkumy. STEM: Paroubek zvítězil u 60 
procent, Topolánek u 40 procent diváků. SC&C: Topolánek 
udělal příznivější dojem na 46 procent diváků. Paroubek na 29 



procent. Zbylí nedokázali vítěze určit. 
8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 1.1(1) Jiří Paroubek: „Ať pan Topolánek spíš přemýšlí o svých 
kauzách, jako je třeba senátor Novák…“ 
1.2(1) Mirek Topolánek: „Nebude problém ty věci dokázat. Jsou 
tu veřejné informace a ty neveřejné se necháváme až k soudu.“ 

9. Grafika článku 11.1(3) V textu zasazen modrý plakát ČSSD s bílým textem: 
ODS a Macek dají nám pár facek. Opravdu chcete změnu podle 
ODS, Reprodukce: Právo 

5.0(3) Téma. Horní polovina strany: fotomontáž – levá strana: 
Paroubek v obleku (polocelek); levá strana: pětice mužů 
v tmavém obleku s červenou kravatou; ruce mají založeny na 
prsou. Pod pěticí je text: titulek: Kdo z „podsvětí je podle Mirka 
Topolánka napojen na sociální demokraty. Pod titulkem pětice 
jmen se stručným životopisem (Tomáš Pitr, František Rigo, 
Miroslav Šlouf, Radovan Krejčíř, Václav Kočka). Barevné 
zpracování: postavy jakoby vystupují ze tmy (černá barva), 
nápisy jsou žluté v kombinaci s červenou, muži (kromě 
Paroubka) mají červené kravaty – jednotící prvek.  

10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

2.1(2) Tabulka. Titulek: Co přinese nový pracovní kodex. 
Obsah: shrnutí nejpodstatnějších změn. 
5.1(1) Graf. Titulek: Kdo byl vítězem Nedělní partie. 
Hodnocení duelu na TV Prima sympatizanty politických stran 
(v%). Zastoupené politické strany: ČSSD, KSČM, ostatní 
strany, ODS.  
 
 
 

 

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 



 
 
Datum: 25.5. 2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) Akademici zkritizovali Klause. (ht) Nesouhlasí s jeho 
útoky na EU. Dopis podepsali například Grygar, Bojar či Jařab. 
(pdt) 
2.1(1) Policista Čermák obviněn ze zásah proti Jacques. 
3.1(2) Paroubek: Topolánek zbaběle odvádí pozornost. (ht) 
Jako odpověď Lidový dům vypíchl kauzy ODS. (pdt) 
4.1(2) Data Collect: Paroubek vyhrál v poměru 38:30. 
5.1(2) Gross: Topolánkovi asi hodně teče do bot. 
6.1(2) Bursík: Mezi zelenými a ČSSD jsou bariéry. 
7.1(2) Klaus popřel setkání s ODS. 
8.1(2) vyškrtnutá prosila o odpuštění. 
9.1(3) V Královéhradeckém kraji má náskok ODS. (ht) Získala 
by 24,3 procenta, ČSSD na druhém místě 19,1,třetí je KSČM se 
14 procenty.  
10.1(3) STEM: S politikou spokojena třetina. 
11.1(3) Senát opět navrhl bratry Mašínovy na Řád Bílého lva. 
12.1(3) Macek s Rathem baví internet 
13.1(5) Knihu Paroubkové a Štaidla pokřtili rýží. 
14.1(7) Krausova“kakaová aféra“ má nyní dvě části. 

1.1(1) Volí poprvé. ODS a zelené. (ht) Unie svobody se svou 
kampaní do vkusu mladých voličů netrefila. (pdt)  
2.1(1) Vědci píší Klausovi: Nelíbí se nám, jak mluvíte o EU. 
3.1(2) Pětina lidí neví, zda volit. (ht) Na nerozhodnuté voliče cílí 
kampaň hlavně v posledních dnech před volbami,  
4.1(2) Ostnatým drátem proti KSČM. (ht) Začala další kampaň 
proti komunistům. Ti říkají, že cílem je rozkolísat jejich voliče. 
(pdt)  
5.0(3) Téma: Volby 2006 – Průzkum LN zjišťoval, koho preferují 
mladí lidé, kteří mohou jít poprvé k urnám.  
5.1(3) Premiér mladých? Topolánek.  
5.2(3) Kamila ponese k urně zelený lístek. 
5.3(3) Unie svobody zaujala přesně 0% mladých. 
6.1(4) Policistu stíhají kvůli bití Jacques. 

2. Mezititulky 1.1(1) Proti srovnání se sovětským blokem. 
3.1(2) „ODS kryla největší úniky a podvody“. 
3.2(2) Zastal se Grosse a Zgarby. 
3.3(2) Kauzy podle ODS. 
9.1(3) Zelení osadili čtvrté místo. 
9.2(3) K volbám chce přijít téměř dvě třetiny lidí. 

1.1(3) Zelení se radují.   
5.2.1(3) Snad něco změní. 
5.2.2(3) Je nás menšina.         
6.1(4) Část trestů už padla.                                                                

3. Fotografie 
(téma) 

2.1(4) Foto Čermáka. 
13.1(5) Z. Paroubková s kyticí stojí vedle umělců křtících 
knihu. (polocelek) 
 

4.1(2) Reprodukce plakátu s fotem Havla ovinutým ostnatým 
drátem. 
5.2(3) Dívka s listem papíru stojí před vchodem do budovy. 
(polocelek) 



4. Fotografie 
(popisky) 

2.1(4) Bez popisku. 
13.1(5) Ladislav Štaidl, Karel Svoboda s manželkou Vendulou 
při křtu knihy premiérovy manželky Zuzany Paroubkové. 

4.1(2) Osobnosti. Kromě Václava Havla je na plakátech třeba DJ 
Michael Burian. 
5.2(3) Pro zelené. K volbám jdu s pocitem, že můj hlas nebude 
ztracený, říká čerstvá maturantka Kamila. 

5. Perex 1.1(1) Nebývalý nesouhlas vědecké obce vyvolala stupňovaná 
kritika prezidenta Václava Klause na adresu Evropské unie. 
Celkem 66 věhlasných českých akademiků včera odeslalo na 
Hrad a médiím prohlášení, v němž vyjadřují své znepokojení. 
3.1(2) Jiří Paroubek se včera hned dvakrát ohradil proti 
tvrzením šéfa ODS Mirka Topolánka. Poprvé to učinil jako 
předseda ČSSD, podruhé jako předseda vlády. 
9.1(3) V královéhradeckém kraji by volby s náskokem vyhrála 
ODS s 24,3 procenta. Druhá by skončila ČSSD, které by dalo 
hlas 19,1 procenta. Následují se 14 procenty komunisté. 

5.1(3) Prvovoliči nejčastěji jako „svého“ příštího premiéra 
jmenují šéfa ODS Mirka Topolánka. Kopírují tak svoje stranické 
preference. A proč nechtějí Bursíka? Mají pocit, že „jeden 
mladý premiér tu už byl, a jak to dopadlo“.   
5.3(3) Záměr Unie svobody ztroskotal. Jako jediná strana se 
zaměřila na prvovoliče. Úspěch se ale nedostavil.  

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Oldřich Danda, Jiří Vavroň 
2.1(1) tim; foto1: autor neuveden 
3.1(2) Petr Janiš 
4.1(2) luk 
5.1(2) trj 
6.1(2) zr 
7.1(2) zr 
8.1(2) trk 
9.1(3) Lukáš Bek; graf: STEM 
10.1(3) luk 
11.1(3) ada, nig 
12.1(3) lh 
13.1(5) gö 
14.(7) Eduard Straka 

1.1(1) Lukáš Dolanský; graf: zdroj ani autor neuveden (v textu 
článku zmíněna agentura SC&C) 
2.1(1) pdk, ČTK 
3.1(2) Tomáš Dolanský 
4.1(2) Barbora Straňáková; foto1: www.antikomunismus.cz 
5.1(3) Lukáš Dolanský 
5.2(3) Lukáš Dolanský; foto1: Viktor Chlad, LN 
5.3(3) Lukáš Dolanský 
6.1(4) ČTK 
 
 

7. Výběr citací 3.1(2) „Znovu ho vyzývám, ať do této věci nezatahuje nikoho 
jiného a ať dokáže, že před kamerami a milióny lidí zbaběle 
nelhal,“ uvedl předseda ČSSD. Premiér pak zdůraznil, že šéf 
ODS napadl jeho osobně. „Teď se zbaběle snaží najít si alibi a 

 



mluví o tom, že jsem odpovědný za každého sociálního 
demokrata současnosti i minulosti,“ dodal Paroubek.  
3.2(2) „Policie i další orgány činné v trestním řízení pracují 
zcela svobodně a bez jakéhokoli politického tlaku. To nesporně 
nebylo možné říci v devadesátých letech, kdy ODS šikanovala 
policisty vyšetřující daňové úniky v případech s lehkými 
topnými oleji,“ stojí v prohlášení předsedy ČSSD.  
3.3(2) Paroubek tvrdí, že jiné kauzy „velmi snadno namátkou“ 
dokáže vyjmenovat u celé ODS i jejích špiček. „Právě ministři 
za ODS kryli celé roky největší daňové úniky v dějinách v řádu 
desítek miliard korun spojené s podvody s lehkými topnými 
oleji. Starostové za ODS byli zapleteni do mnoha regionálních 
korupčních skandálů a sama ODS podváděla rozsáhle a 
hanebně se svými sponzory. Bývalý poslanec za ODS Vladimír 
Doležal je stíhán pro úplatkářství a pan Topolánek osobně 
nikdy pořádně nedoložil své majetkové poměry, např. otázku 
nesplacení úvěru své firmy VAE u První městské banky,“ 
vypočítal předseda ČSSD.  
3.4(2) „Ale celý mechanismus tohoto pokusu připravit stát o 
lukrativní pozemky vymysleli, prosadili a zrežírovali lidé 
spojení s ODS v čele s předsedou dozorčí rady Pozemkového 
fondu a bývalým poslancem za ODS panem Drdou. Pan Zgarba 
odešel ze své funkce z jediného důvodu – protože se pozdě 
zorientoval a nedokázal tomuto podvodu zamezit,“ uvedl šéf 
ČSSD.  
3.5(2) „Vedu nekompromisní boj s korupcí včetně uplatnění 
presumpce viny v politické straně, jejímž jsem členem. To je to, 
co panu Topolánkovi vadí a čeho není schopen u sebe, ve svém 
okolí a ve své straně dosáhnout,“ shrnul Paroubek. 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 

 3.1(2) Dokonce hrozí, že většina z nerozhodnutých nakonec 
k volbám vůbec nedorazí. 
3.2(2) Strany vědí, že hlasy nerozhodnutých voličů mohou 



písmem kvůli 
zdůraznění) 

rozhodnout o tom, kdo bude mít ve sněmovně převahu. 
5.1(3) Mladé mohou sice zlákat mladé tváře na plakátech, ve 
vládě je ale nechtějí. Jednoduše proto, že jim nevěří. 

9. Grafika článku  3.1(2) Graf doplňuje ilustrační foto: starší žena vhazuje do 
volební urny hlasovací lístek. Článek obsahuje logo Volby 2006 
s textem: zbývá 8 dní.  
5.0(3) Koláž (fotomontáž). Titulek: Mladí chtějí volit ODS a 
zelené. Střed koláže: graf s titulkem: Chtějí jít prvovoliči 
k volbám? Pod tím druhý graf s titulkem: Koho chtějí mladí 
volit? (politické strany dle pořadí: ODS, zelení, ČSSD, KSČM, 
KDU-ČSL; názvy stran doplněny emblémy stran) Na spodním 
místě graf s titulkem: Kdo by měl být premiérem mladých? Ve 
všech grafech vzájemně srovnávány preference mladých a celé 
populace. Dolní část koláže: fota předsedů stran (zleva doprava) 
Mirek Topolánek, Jiří Paroubek, Martin Bursík, Vladimír 
Železný, Miroslav Kalousek, Vojtěch Filip. Levá a Pravá strana 
koláže: foto mladých dívek vhazujících lístky do volebních 
uren.Stylizace koláže: fota politiků – jediný Topolánek se na 
fotce mile usmívá; zbylí politici se tváří spíše zamračeně či 
neutrálně. Dívky vhazující lístky se usmívají a jsou atraktivního 
vzhledu.  

10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

9.1(3) Graf. Titulek: Stranické preference v Královéhradeckém 
kraji v % a srovnání s volebními výsledky. Levá strana: 
Předpokládaná volební účast voličů (doplněno vloženým 
textem: C roce 2002 se voleb v kraji zúčastnilo 60,84% 
oprávněných voličů); pravá strana: volební preference 
politických stran (ODS, ČSSD, KSČM, Zelení, KDU-ČSL) a 
srovnání mezi výsledky voleb v roce 2002 a preferencemi v 
květnu 2006. Zdroj: STEM. 

1.1(1) Graf. titulek: Koho budou mladí volit? Dole grafické 
znázornění volebních preferencí podle politických stran (v pořadí 
ODS, Strana zelených, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, Nezávislí 
demokraté)  
3.1(2) Graf. Titulek: Koho zvažují zvolit nerozhodnutí. Obsah: 
graf1: Stranické preference nerozhodnutých voličů (strany podle 
pořadí: ČSSD, ODS,Strana zelených, KSČM, KDU-ČSL); graf2: 
Které strany jsou sympatické nerozhodnutým? (strany podle 
pořadí: ODS, ČSSD, Strana zelených, KSČM, Lidovci); graf3: 
Koho by chtěli nerozhodnutí za premiéra? (podle pořadí: Jiří 
Paroubek, Mirek Topolánek, Martin Bursík, Pavel Němec). 



Zdroj: SC&C. 
11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 
Datum: 26.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) Soud s Kořistkou bude bez odposlechů. (ht) Státní 
zástupkyně tvrdí, že je nelze pro civilní řízení použít. (pdt) 
2.1(2) Klaus kritizuje vědce, kterému dal medaili. 
3.1(2) Část rozhovoru Topolánka s Dalíkem unikla do médií. 
(ht) Úmysl uplatit poslance Kořistku z něho nevyplývá. (pdt) 
4.1(2) ODS chystá několik trestních oznámení. (ht) Politování 
nad únikem odposlechů vyjádřil i ministr Bublan. (pdt) 
5.1(2) Šéfovi KSČM vykradli vůz. 
6.1(2) Vyvadil: Asi Topolánka zažaluji. 
7.1(3) CVVM: Vládě věří 44% lidí.  
8.1(6) Klausovy postoje k Evropské unii kritizuje i vláda. 

1.1(1) Unikly odposlechy šéfa ODS. (ht) Osm dní před volbami 
byl zveřejněn obsah Topolánkova rozhovoru v kauze Kořistka.  
2.1(1) Rozvedla se, vyštvali ji od lidovců, přešla k SNK-ED.  
3.1(2) Soud vyhověl SNK-ED. (ht) Ministerstvo financí odmítá 
dát straně příspěvek. Včera ho za to pokáral další soud. (pdt) 
4.1(2) O politické objednávce nemůže být pochyb. 
5.1(2) Paroubek: Slyšel jsem, že to bude někde lítat. 
6.1(3) Strana zelených chce, aby v Česku medvědů přibývalo. 
7.1(4) Jandák nemohl do kláštera. 
8.1(4) Lékaři protestovali opět proti Rathovi. 
 
 
 

2. Mezititulky 1.1(1) Soudkyně o ně už zřejmě žádat nebude. 
2.1(2) Švejnar: Je to hlas rozumu. 
4.1(2) Únik z policie je prý nepravděpodobný. 
4.2(2) Paroubek se ohradil. 

3.1(2) Ministr financí je padouch.                                                     

3. Fotografie 
(téma) 

 2.1(5) Foto E. Kovářové. (polodetail) 
3.1(2) Foto J. Kasla. (polodetail) 

4. Fotografie 
(popisky) 

 2.1(5) Eliška Kovářová. 
3.1(2) Chudý předseda. Na billboardy už nám nezbylo, říká šéf 
Evropských demokratů Jan Kasl.  
 



5. Perex 1.1(1) Krajský soud v Ostravě, který bude příští týden 
pokračovat v projednávání žaloby Jana Večerka a Marka Dalíka 
na poslance Zdeňka Kořistku, nebude mít k dispozici policejní 
odposlechy.  
2.1(2) Prezident Václav Klaus včera v Litvě reagoval na 
imunologa Václava Hořejšího, který podepsal kritické 
prohlášení 66 akademiků. Ti Klause kritizují za jeho postoje 
vůči Evropské unii.  

4.1(2) Tento případ ukazuje na estébácké metody a normalizační 
praktiky, a to i v médiích, komentuje šéf ODS Mirek Topolánek 
zveřejnění odposlechu svého hovoru s Markem Dalíkem. 
5.1(2) O tom, že odposlech předsedy ODS Mirka Topolánka 
„někde lítá“, slyšel premiér Jiří Paroubek podle svých slov už 
dříve. Nedokázal si ale vzpomenout, kde. 

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Aleš Honus 
2.1(2) Vlastní zpráva. dan, jon, ČTK 
3.1(2) apb 
4.1(2) apb, ČTK 
5.1(2) ČTK 
6.1(2) trj 
7.1(3) luk 
8.1(6) trj 

1.1(1) Petr Kolář, Jan Kubita 
2.1(1) Miloš Šenkýř; foto1: Tomáš Hájek, LN 
3.1(2) Václav Drchal; foto1: Pavel Wellner, LN 
4.1(2) pdk 
5.1(2) bit 
6.1(3) tod 
7.1(4) Marek Kerles 
8.1(4) ČTK 

7. Výběr citací  1.2(2) Prohlášení ODS. „ODS považuje řízený únik policejních 
odposlechů předsedy ODS Mirka Topolánka za nehorázné 
zneužití bezpečnostních složek v předvolební kampani. Za tento 
bezprecedentní atak je přímo zodpovědný předseda vlády, ministr 
vnitra a policejní prezident. ODS využije všech právních kroků, 
zejména podání trestního oznámení na dosud neznámého 
pachatele z řad policie, popř. státního zastupitelství.“ 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 1.1(1) Právník Petr Toman: „Muselo to uniknout od policie nebo 
ze státního zastupitelství, nikdo jiný to neměl.“ 
 

9. Grafika článku   
10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

  

11. Uzavírající   



tvrzení  
 
 
 
 
 
 
Datum: 27.-
28.5.2006 

Právo Lidové noviny 

1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) CVVM: Paroubek je nejdůvěryhodnější lídr. (ht) Bursík, 
Rath i Svoboda v oblibě před Topolánkem. (pdt) 
2.1(1) Průzkum: ČSSD už dostihla ODS.  
3.1(2) Premiér nevidí důvod pro americkou základnu. (ht) 
Referendum odmítají jen někteří politici ODS. (pdt) 
4.1(2) Šéf ÚOOZ: Kauza biolíh je politicky manipulována. (ht) 
Jemu podřízení policisté jsou podezřelí z úplatkářství, Státní 
zástupci ovlivňování případu popřeli. (pdt) 
5.1(2) Vandalové poškodili stovky billboardů ČSSD. 
6.1(3) Proti Rathovi demonstrovalo 2500 lidí. (ht) Rath: Vidina 
peněz a mamonu zastřela demonstrantům mysl. (pdt)  
7.1(3) Na Zlínsku by vyhrála ČSSD. 
8.1(3) Paroubek v TV opět nabídne Topolánkovi ruku. 
9.1(3) Bezdomovci by volili komunisty. 
10.1(3) Dolejš: Koncem léta jdu na další operaci oka. 
11.1(6) Odposlechy jako důkaz? Soudy se neshodnou. (ht) 
V Ostravě je striktně odmítají, v Praze nevylučují. (pdt) 
12.1(6) Únik odposlechů prověří i Vesecká. 

1.1(1) Filmaři bojkotují dětský festival. (ht) Rebelující umělci 
stáhli české filmy z festivalu ve Zlíně. Protestují tak proti 
zamítnutí klíčového zákona. (pdt) 
2.1(1) Mamon vám zastřel mysl, vzkázal Rath lékařům.   
3.1(2) Kdo vynesl odposlechy? (ht) Po člověku, který vynesl 
záznam Topolánkova telefonátu, začali pátrat státní zástupci. 
4.0(3) Téma: Jednobarevné obce – Proč v některých obcích 
dostávají strany rekordní počty hlasů? 
4.1(3) Malou ves ovlivní jedna silná osobnost. 
4.2(3) V lidech jsou křivdy komunismu. (ht) Občanští 
demokraté měli v roce 2002 rekordní zisk v malé obci Čilá nad 
řekou Berounkou. 
4.3(3) Pravičáky tady u nás nehledejte. (ht) Heřmánky – místo 
kde sociální demokracie (ne)dostala sto procent. 
4.4(3) Žernůvka: vesnice, kde proti lidovcům nemá nikdo šanci.  
5.1(4) Lidovci vydávají „bulvár“. (ht) Z tradičně nudných 
stranických předvolebních novin do schránek letos vyčnívá 
KDU-ČSL. 
6.1(4) KSČM rozdává alkohol. I dětem.  
7.1(4) Kauza Biolíh - Bublan odmítá politické manipulace. 

2. Mezititulky 3.1(2) Kühnl varoval USA: před volbami neriskujte. 
4.1(2) Vidím obdržel materiály. 
4.2(2) Bublan případ probere s Veseckou. 

5.1(4) Kliďas: Vytočte si Karase.  
5.2(4) Ostatní strany: klasická nuda.                                                 



6.1(3) Pochod Prahou. 
6.2(3) Ministr tvrdí, že má velkou podporu.  
11.1(6) Výslech novinářů. 
11.2(6) Uvažuje se o pokutě. 
12.1(6) Prezídium: Policie spis nemá. 

3. Fotografie 
(téma) 

6.1(3) Demonstranti v bílých tričkách nesou transparenty 
s nápisy: „Okres Náchod proti pijavici“, a „Lékaři ze Zlína 
proti Rathovi“. (velký celek) 
10.1(4) Foto Dolejše. (polodetail) 

1.1(1) Foto Jandáka. (polodetail) 
2.1(1) Osel s červeným motýlkem kolem krku je veden ulicí; za 
sebou má transparent: Pošlete osla domů! 
2.2(2) Králík zavřený v kleci, kolem které je dav lidí. 
3.1(2) Foto muže. (polodetail) 
4.2(3) Foto F. Hájka. (polodetail) 
4.3(3) Cedule pod státním znakem s vyznačenou dobou ú 
úředních hodin. (polodetail) 
4.4(3) Muž stojící před velkou budovou. 
5.1(4) Reprodukce několika druhů stranických tiskovin. 
6.1(4) Politici KSČM v tramvaji; kolem Filipa sedí starší muži; 
jeden z nich má rozevřené Právo. 

4. Fotografie 
(popisky) 

6.1(3) Ze včerejší demonstrace zdravotníků v Praze. 
10.1(4) Bez popisku, 

1.1(1) Popisek: viz text v kategorii č. 7. 
2.1(1) Titulek nad foto: Protest proti Rathovi s oslem v čele.; 
popisek pod foto: Neklidní zdravotníci. Několik tisíc 
zdravotníků včera prošlo Prahou – skandovali při tom Pošlete 
osla domů či Davide, končíme. 
2.2(2) Dárek premiérovi. Před vchod úřadu vlády demonstranti 
za bouřlivého jásotu složili dar Jiřímu Paroubkovi – velkou klec 
s maketou bílého králíka, symbolu týdne zdravotnických 
nepokojů. 
3.1(2) Návrat na scénu. Kauza poslance Kořistky skončila 
v dubnu odložením případu. 
4.2(3) František Hájek 
4.3(3) Obecní úřad letos vymění volební komisi a chyba by se už 
prý neměla opakovat. 
4.4(3) Lidovecká bašta. Církevní domov pro seniory je 



středobodem života celé obce, přiznává jeho ředitel Vítězslav 
Vala.  
5.1(4) Většina stran zastoupených ve sněmovně nabízí víceméně 
standardní předvolební noviny s obvyklými fotografiemi svých 
politiků, články a slogany velebícími jejich program. Jen lidovci 
se ve svém časopise kliďas „odvázali“.  
6.1(4) Lídr mezi voliči. Vojtěch Filip (vpravo) během své 
čtvrteční předvolební pouti Českými Budějovicemi stihl nejen 
rozdat třešňovici, ale také projet se historickým trolejbusem. 

5. Perex 1.1(1) Předsedovi vlády a ČSSD Jiřímu Paroubkovi věří podle 
průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění 45 procent lidí. 
Z volebních lídrů je Paroubek jasně nejdůvěryhodnější.  
3.1(2) Předseda vlády a ČSSD Jiří Paroubek nevidí důvod pro 
umístění amerických raket na území České republiky. 
6.1(3) Dvě hodiny trvala páteční demonstrace a pochod Prahou 
nespokojených zubařů, lékárníků a části ostatních zdravotníků 
proti politice ministra zdravotnictví Davida Ratha (ČSSD). 
11.2(6) Únik části policejních odposlechů pořízených 
v takzvané kauze Kořistka do médií nijak nezmění důkazní 
situaci ve sporu na ochranu osobnosti mez žalobci Markem 
Dalíkem a Janem Večerkem a žalovaným Zdeňkem Kořistkou. 

 

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Petr Janiš; graf: CVVM, Právo 
2.1(1) dan; graf: Data Collect, Právo 
3.1(2) Petr Janiš, Oldřich Danda 
4.1(2) tas, ČTK 
5.1(2) trj 
6.1(3) Václav Pergl; foto1: Lukáš Táborský, Právo 
7.1(3) dan; graf: STEM, Právo 
8.1(3) trj 
9.1(3) znk 
10.1(4) gö 
11.1(6) Aleš Honus, Kateřina Beránková 

1.1(1)kul ČTK 
2.1(1) Petr Kučera; foto1: Viktor Chlad, LN 
3.1(2) Jan Kubita; foto1: Jan Zátorský 
4.1(3) rm 
4.2(3) Robert Malecký; foto1: Pavel Wellner, LN 
4.3(3) Jan Král; foto1: Jan Král, LN 
4.4(3) Miloš Šenkýř, Jiřina Veselá; foto1: Miloš Šenkýř, LN 
5.1(4) Petr Kolář 
6.1(4) Marek Kerles 
7.1(4) ČTK 



12.1(6) Vlastní zpráva.  
7. Výběr citací  1.1(1) Vítězslav Jandák pro LN: „Jsem udiven tím, že filmoví 

producenti trestají dětského diváka ve Zlíně… Na legislativní 
normě jsem pracoval několik měsíců a i pro mě osobně je 
zamítnutí obrovským zklamáním.“ 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 2.1(2) Průvod zdravotníků „vyšperkovalo“ několik koňských 
potahů a stará ruská vojenská sanitka jako symbol, kam Rathovo 
vládnutí resort vede. 

9. Grafika článku   
10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

1.1(1) Graf. Titulek: Důvěryhodnost lídrů politických stran 
podle CVVM v květnu v %. Obsah: důvěryhodnost lídrů (v 
pořadí: Jiří Paroubek, Martin Bursík, Mirek Topolánek, 
Miroslav Kalousek, Vojtěch Filip, Pavel Němec) 
2.1(1) Graf. Titulek: Volební preference v květnu (v 
procentech). Obsah: grafické znázornění volebních preferencí 
polit. stran (v pořadí: ODS, ČSSD, zelení, KSČM, KDU-ČSL) 
6.1(3) Text v rámečku. Titulek: Argumenty Ratha proti 
demonstrantům.  
7.1(3) Graf. Titulek: Stranické preference ve Zlínském kraji v 
% a srovnání s volebními výsledky. Obsah: levá strana: 
Předpokládaná volební účast v % (včetně informace, že v roce 
2002 se voleb zúčastnilo 60,02 voličů; pravá strana: volební 
preference polit. stran (v pořadí: ČSSD, ODS, KSČM? KDU-
ČSL, Zelení), a srovnání výsledků voleb v kraji roce 2002 
s preferencemi v květnu 2006.  

4.1(3) Graf. Titulek: Obce kde jednotlivé parlamentní strany 
nejsilněji bodovaly ve volbách 2002. Obsah: čtyři tabulky 
znázorňující výsledky polit. stran (ČSSD, KSČM, ODS, KDU-
ČSL) se znázorněním umístění těchto obcí na mapě ČR. 

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 



 
 
 
 
 
Datum: 29.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) Poslední průzkum: ČSSD těsně vede. (ht) Podle Factum 
by soc. dem. volilo 28,5 procenta, ODS 27,8. (pdt) 
2.1(1) Paroubek Topolánkovi: Špičková politika není pro vás. 
(ht) Agentura Data Collect pro soc. dem.: Paroubek vyhrál 
61:39. (pdt) 
3.1(1) Premiér chce Kubiceho výpověď ze Sněmovny 
v přímém přenosu.  
4.1(2) U zelených vznikla levicová frakce. 
5.1(2) Ve finiši i známé tváře spoléhají na kroužkování. (ht) 
Prošel by Klausův poradce, stínová ministryně ODS Páralová 
ne. Oživením by mohli být lídři zelených. (pdt) 
6.1(3) Experti: Duel vyrovnanější, spíše nahrál soc. dem. 
7.1(3) ČT postavila Paroubka na stupínek. 
8.1(3) Od Bílé hory se nekradlo tolik, jako za ODS, říká 
premiér. 
9.1(3) Data Collect: Paroubek vítězem. 
10.1(4) Poslední lákadla: celebrity, koncerty i vata.  
11.1(4) Billboardy levice napadeny i na jihu Čech. 
12.1(4) Na Ústecku vede ČSSD. 
13.1(4) Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl Právu o možné 
podobě nové vlády: (ndt) Vznikne-li teď velká koalice, pak 
vyhrajeme příští volby. (ht) 
14.1(5) Vítr nezkazil festival Mezi ploty. (ht) O víkendu ho 
navštívilo na 30 tisíc lidí, mezi nimi i premiér Paroubek. (pdt) 

1.1(1) Vítěz voleb?Prognózy se liší. (ht) Čerstvými průzkumy se 
včera chlubili oba lídři: Paroubek i Topolánek. (pdt)  
2.1(1) Topolánek stál na zemi, Paroubek měl stupínek. 
3.1(2) Topolánek v. Paroubek 1:0. (ht) Po minulé remíze se včera 
v tv debatě lídrů hlavních stran podařilo šéfovi ODS vyhrát. 
(pdt. (recenze tv debaty) 
4.1(2) Jandák chce státní televizi a komisi na pořady. 
5.1(2) Klaus: Přál bych si jasného vítěze. 
6.1(2) Svazky gayů. Paroubek slíbil účast na „svatbě“.  
7.1(4) Volby 2006 – Nesplněné sliby končící koaliční vlády. (ndt) 
Priority, které zůstaly na papíře. (ht)  
8.1(4) Vepřín. Slib, co „žije“ už osm let.  
9.1(4) Politici dávají i sliby předem splněné.  

2. Mezititulky 1.1(2) Premiér by dal přednost koalici. 
1.2(2) SC&C tvrdí opak. 

                                                                                                           



3.1(2) Přibyl podal trestní podnět. 
3.2(2) Kdo s kým mluvil. 
5.1(2) Skončili by Kopecký, Čurdová či Turek. 
10.1(4) Topolánek daruje krev. 
10.2(4) Paroubek se Schröderem. 
10.3(4) Kalousek kolem jihočeského domova. 
10.4(4) Nejblíže k sobě ODS a KSČM. 

3. Fotografie 
(téma) 

2.1(3) Paroubek s Toplánkem stojí ze řečnickými stolky 
s emblémy svých stran.  
3.1(2) Ministr vnitra Bublan odpovídá novinářům TV Nova. 
(polodetail) 
3.2(2) Foto muže. (polodetail) 
5.1(2) Foto 1-4 foto politiků. (polodetail) 
8.1(3) Foto usměvavého Paroubka. (polodetail) 
10.1(4) Prodavač (Topolánek) v masně obsluhuje zástup 
nakupujících. 
13.1(4) Foto usměvavého Filipa. 

1.1(1) Mederátor tv pořadu Moravec hází mincí, po obou 
stranách mu přihlížejí Paroubek s Topolánkem. 
3.1(2) Boční záběr (celek): Paroubek stojí v tv studiu za 
řečníckým pultem a hovoří do mikrofonu; z bočního pohledu 
jasně vyniká stupínek, na kterém premiér stojí. Vedle stojí za 
pultíkem Toplánek (bez stupínku) a s úsměvem naslouchá. 
V pozadí stojí dvojice fotících reportérů.  
7.1(4) Členové vlády včetně prezidenta Klause pózují 
fotoreportérům. (celek) 
  

4. Fotografie 
(popisky) 

2.1(3) Jiří Paroubek a Miroslav Topolánek v okamžiku, kdy 
čekají na jednu otázku z publika. 
3.1(2) Ministr vnitra František Bublan na jedné ze včerejších 
předvolebních akcí ČSSD.  
3.2(2) Kdo je Jan Kubice.  
5.1(2) A. Páralová; R. Turek; Z. Rujbrová; V. Holáň. 
8.1(3) Jiří Paroubek krátce po duelu.  
10.1(4) V rámci kampaně ODS v kraji Vysočina minulý týden 
předseda strany Miroslav Topolánek nabízel v řeznictví 
v Pacově na Pelhřimovsku „Topolánkovy klobásy.“ 
13.1(4) Bez popisku. 

1.1(1) Přísná pravidla stanovila Česká televize pro předvolební 
utkání lídrů nejsilnějších stran. Premiér Paroubek dokonce stál na 
stupínku, aby jeho protivník Mirek Topolánek neměl výhodu 
vyšší postavy.  
3.1(2) Rovné podmínky. Zhruba patnácticentimetrový stupínek 
před premiérovým řečnickým pultem nechala televize vystavět, 
aby neměl Topolánek optickou výhodu výškové převahy.  
7.1(4) Jmenování vlády Jiřího Paroubka 25.4. 2005 

5. Perex 1.1(1) Poslední průzkum před pátečními a sobotními volbami 
přinesl překvapení. Podle včera zveřejněné prognózy agentury 
Factum Invenio by volby těsně vyhrála ČSSD před ODS.  

7.1(4) Důchodová reforma, boj s korupcí, méně peněz na sociální 
dávky. Tyto věci vláda před čtyřmi lety označila za své priority. 
Jenže s nimi nepohnula.  
8.1(4) Odstranit letský vepřín slíbili už čtyři premiéři. Ani jeden 



problém nevyřešil.  
6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Lákáš Bek; graf: Factum Invenio, Právo 
2.1(1) Lukáš Bek 
3.1(1) ťas, trj; foto1: repro Právo z televize Nova; foto2: autor 
neuveden 
4.1(2) trj 
5.1(2) Lukáš Bek;foto1-4: autor neuveden 
6.1(3) ČTK 
7.1(3) Petr Janiš 
8.1(3) luk, trj; foto1: autor neuveden 
9.1(3) luk 
10.1(4) Lenka Hloušková, Zdeněk Nevělík; foto1: Luboš 
Pavlíček, ČTK 
11.1(4) k 
12.1(4) dan 
13.1(4) Jitka Götzová; foto1: autor neuveden 
14.1(5) dk 

I.1(1) Robert Malecký; foto1:Petr Josek, Reuters 
2.1(1) jap 
3.1(2) Jaroslav Plesl; foto1: Tomáš Krist, LN 
4.1(2) ČTK 
5.1(2) ČTK 
6.1(2) ČTK 
7.1(4) Jana Michálková; foto1: Jan Zátorský, LN 
8.1(4) jam 
9.1(4) jam 

7. Výběr citací   
8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

  

9. Grafika článku  1.1(1) Emblém voleb 2006 doprovázeny textem: zbývají 4 dny. 
10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

1.1(1) Graf. Titulek: Volební prognóza v květnu 2006 v %. 
Obsah: levá strana: volební preference polit. stran (podle 
pořadí: ČSSD, ODS, KSČM, KDU-ČSL, Zelení); pravá strana 
grafu: přepočet volebních preferencí na mandáty. Zdroj: 
Factum, Právo. 
9.1(3) Graf. Titulek: Jak dopadl TV duel v průzkumu. Obsah: 
grafické znázornění odpovědí na otázky: 1, Kdo byl podle 
vašeho mínění vítězem nedělního TV duelu? 2, Kdo na vás 

1.1(1) Tabulka1: Prognóza Factum Invenio (podle pořadí: ČSSD 
28,5%, ODS 27,8%, KSČM 17,3%, KDU-ČSL 9,0%, Strana 
zelených 8,6%).; tabulka2: Prognóza SC&C (podle pořadí: ODS 
30,8%, ČSSD 24,2%, KSČM 12,1%, Strana zelených 8,6%, 
KDU-ČSL 5,8%). 
7.1(4) Tabulka. Titulek: Jak dopadly některé sliby koaliční vlády. 
Názvy jednotlivých kategorií: doprava, ústava, státní peníze, 
kultura, státní zaměstnanci, důchody, sociální dávky. 



z obou politiků udělal příznivější dojem? Zdroj: Data Collect. 
11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 
 
Datum: 30.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) Kubice: Státní správa prorostlá zločinem. Paroubek: Je to 
nepodložené a nehorázné. (ht) Šéf ÚOOZ poslanecký výbor 
nepřesvědčil. (pdt)  
2.1(1) Borník: Detektivy z ÚOOZ vyšetřujeme od loňského 
října. (ht) Zajištěné materiály s biolihem ani Mrázkem 
nesouvisejí. (pdt)  
3.1(2) Jedna policejní verze: Mrázka zabil Kočka. (ht) Tajná 
zpráva plná spekulací. Podle dokumentu se chystala vražda 
Grosse a Tvrdíka.  
4.1(2) Tajná zpráva se rozdávala na potkání. 
5.1(2) Klub ČSSD: Ať Vidím odstoupí. 
6.1(2) Lidé začali sázet na ČSSD. (ht) Nejvíce sázejících však 
věří úspěchu ODS. 
7.1(2) Zelení stáhnou z kandidátek signatáře manifestu. 
8.1(2) Otázky sledoval milion lidí. 
9.1(3) Gross popřel kontakty s vyšetřovanými. 
10.1(3) Reakce premiéra na tvrzení plk. Kubiceho a předsedy 
ODS Topolánka. Dokument.  
11.1(3) Veřejná část zprávy sněmovního Výboru pro obranu a 
bezpečnost. Dokument 
12.1(4) Lidé věří ekonomice nejvíc od ledna 1998. 
13.1(4) Zuzana Paroubková sází na slušnost a korektnost. 

1.1(1) Policista obviňuje Paroubka. (ht) Šéf Útvaru pro 
odhalování organizovaného zločinu tvrdí, že premiér omezoval 
činnost jeho útvaru. (pdt) 
2.1(2) Kampaň uzavřou koncerty. (ht) ČSSD láká voliče na 
skupinu Elán, pro ODS zahrají Buty.  
3.1(2) Bookmakeři nevěří US-DEU. (ht) Podle sázkařů je 
nejpravděpodobnější volební účast mezi 55 a 65 procenty lidí. 
(pdt)  
4.1(2) Duel lídrů sledoval milion lidí.  
5.0(3) Téma: Policejní šéf promluvil – Organizovaný zločin 
pronikl do státní správy, tvrdí Kubice.  
5.1(3) Kubice: Jen chráním své lidi. 
5.2(3) Kubice: Nenápadný a tichý evangelík. 
5.3(3) ČSSD bránila čtení zprávy. 



14.1(4) Pavla Topolánková je z volební kampaně nadšená.  
2. Mezititulky 1.1(1) Stanovisko menšiny. 

1.2(3) Tajná analýza dodána opožděně. 
1.3(3) Kauza Pokr 
1.4(3) Vidím mluvčím UOOZ? 
1.5(3) tajný text na internetu. 
3.1(2) Za smrt Krejčíře 100 milionů? 
3.2(2) Sokol prý Krejčířovi doporučil útěk. 
3.3(2) V klobouku smrti bylo 14 jmen. 
11.1(3) Omezení činnosti. 
11.2(3) Navzdory podezření obdrželi prověrku. 
11.3(3) Návrhy pro výbor. 

                                                                                                           

3. Fotografie 
(téma) 

1.1(1) Poslanec OSD Vidím během bouřlivé diskuse s nejvyšší 
státní zástupkyní Veseckou. Rozhovoru přihlížejí i další 
osoby.(celek) 
1.2(3) Vesecká hovoří do mikrofonu. V pozadí přihlíží 
Kosinová. (polodetail) 
3.1(2) Kubice si drbe hlavu. (polodetail) 
6.1(2) Hovořící Holubová; v pozadí naslouchá Paroubek.  
13.1(4) Foto Paroubkové od módního fotografa; P. je silně 
nalíčená a stylizovaná. (polodetail) 
14.1(4) Foto Topolánkové; civilní podoba. (polodetail) 

1.1(1) Kubice vychází ze dveří; je v tmavém obleku a vyhlíží 
velice upraveně a solidně. (polocelek) 
2.1(2) Zpěvačka Bílá zpívá před zaplněným náměstím. (celek) 
3.1(2) Foto Němce. (polodetail) 
5.1(3) Foto Kubiceho (detail tváře) 
5.3(3) Vesecká hovoří do mikrofonu, v pozadí sedí Kosinová. 

4. Fotografie 
(popisky) 

1.1(1) Ve Sněmovně bylo včera horko. (Na snímku zleva 
František Bublan, Jan Vidím, Petr Ibl, nejvyšší státní 
zástupkyně Renata Vesecká). 
1.2(3) Renata Vesecká a Blanka Kosinová (vpravo) včera ve 
Sněmovně.  
2.1(3) Podnět z vnějšku. 
3.1(2) Muž, který odstartoval skandál: ředitel Útvaru pro 
odhalování organizovaného zločinu plukovník Jan Kubice. 
6.1(2) Jiří Paroubek v Kramářově vile v Praze, kde včera přijal 
předsedkyni republikové rady Strany zelených, členku Frakce 

1.1(1) Omezují nás, říká na adresu premiéra, ministra vnitra a 
Policejního prezidia šéf elitního policejního útvaru Jan Kubice. 
2.1(2) Podpora. Zatímco ČSSD v závěru kampaně podpoří 
trojlístek z televizní soutěže SuperStar – Vaňková, Savka, 
Poláček – pro ODS stejně jako před minulými volbami (na 
snímku) zazpívá Lucie Bílá.  
3.1(2) Šéf US-DEU a ministr spravedlnosti Pavel Němec se včera 
pochválil, když na tiskové konferenci bilancoval své působení na 
ministerstvu, Sázkaři ale jeho straně před volbami příliš nevěří.   
5.1(3) Kubice: O post policejního prezidenta vážně neusiluji. 



zelených, Evu Holubovou. 
13.1(4) Bez popisku. 
14.1(4) Bez popisku. 

5.3(3) Před poslanci. Veřejné části jednání se zúčastnily i Renáta 
Vesecká a Blanka Kosinová. 

5. Perex 3.1(2) Vrahem kontroverzního podnikatele Františka Mrázka 
v lednu údajně byl podle jedné z policejních verzí organizátor 
pražské Matějské pouti Václav Kočka.  

5.1(3) Na takový život se můžu vykašlat, odpověděl novinářům 
šéf ÚOOZ Jan Kubice na otázku, zda se bojí o život.  

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Pavel Blažek; foto1: Milan Malíček, Právo; foto2: Milan 
Malíček, Právo 
2.1(1) ČTK 
3.1(2) ČTK, zr; foto1: Milan Malíček, Právo 
4.1(2) zr 
5.1(2) trj 
6.1(2) ČTK, zr; foto1: Michal Doležal, Právo 
7.1(2) znk, kk 
8.1(2) jp 
9.1(3) ČTK 
10.1(3) Zdroj neuveden 
11.1(3) Plk. Jan Kubice (mezititulky Právo) 
12.1(4) Jiří Vavroň 
13.1(4) Jitka Götzová; foto1: autor neuveden 
14.1(4) Dana Braunová; foto1: autor neuveden 

1.1(1) Robert Malecký, Václav Drchal, Petr Kolář; foto1: Pavel 
Wellner 
2.1(2) klt; foto1: archív LN 
3.1(2) ČTK, foto1: Michal Krumphanzl, ČTK 
4.1(2) ČTK 
5.1(3) Petr Kolář; foto1: Pavel Wellner, LN 
5.2(3) Autor neuveden 
5.3(3) Robert Malecký; foto1: Pavel Wellner, LN 

7. Výběr citací   
8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 1.1(1) Policie podle materiálu ÚOOZ prošetřuje čtyři verze 
Mrázkovy vraždy. 
2.1(2) Zatímco lidovce podpořili No name či Věra Špinarová, pro 
zelené hrála Jablkoň a Monika Načeva. 
2.2(2) Na závěrečné akci komunistů již tradičně vystoupí zpěvák 
řeckého původu Statis Prusalis.  

9. Grafika článku  5.0(3) Fotomontáž. Titulek Kdo se snaží ovlivnit kauzu biolíh? 
Vlevo foto Pavla Přibyla, vpravo foto Stanislav Grosse, za ním 
vložena fotka Jana Kubiceho vystrkujícího do kamery fotku 
Františka Mrázka. Mezi Přibylem a Grossem text o výrobě 



biopaliv. V dolní části montáže je pět textů s titulky: Kauza biolíh 
začala letos v březnu; František Mrázek zemřel letos v lednu; Co 
spojuje kauzy biolíh a Mrázek?; Za snahou zastavit policejní 
vyšetřování…; Přibyl si v dubnu volal… Celkové vyznění: 
fotomontáž je dělána na tmavém pozadí, Přibylova postava vrhá 
dlouhý temný stín. Grossův úsměv je ironický až posměšný. 
Kubice za ním se vynořuje z příšeří jak upomínka na nemilou 
minulost.  

10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

 1.1(1) Tabulka. Titulek: Kauzy, jejichž šetření se údajně snažil 
premiér ovlivnit. Druhy kategorií: Antropoid, Pokr, Loreta. 

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 
Datum: 31.5.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) Paroubek: ODS se chová gangstersky.  
2.1(1) ODS: Soc. dem. se zapletla se zločinem.  
3.1(1) Kandidáta ČSSD zbili tyčí. (ht) Miroslav Váňa byl 
v bezvědomí a má tržnou ránu na hlavě. (pdt) 
4.1(1) Kočka: S vraždou Mrázka nemám nic společného. (ht) 
Včera byla napadena jeho vnučka. (pdt) 
5.1(2) Únik informací: výhoda pro podezřelé. 
6.1(2) Klaus chce novou vládu. 
7.1(2) Sokol: jsou to nesmysly. 
8.1(2) Pozorovatelé nepřijedou. 
9.1(2) Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová řekla 
Právu: (ndt) Pan Kubice vyrobil politický pamflet. (ht) 
10.1(3) Paroubek a Schröder chválili spolupráci.  
11.1(3) Exkancléř a bývalý šéf SPD Gerhard Schröder Právu: 

1.1(1) Paroubek: Je to pravicový puč! Topolánek: Mafie 
spoluvládne!  
2.1(1) Sabotáž vyšetřování? To nikdy! Šlo o fotbal.  
3.1(1) Volte ČSSD, vyzývají odboráři ve svém letáku. 
4.1(2) „Kubice je hnusný člověk“. (ht) Premiér zaútočil  na šéfa 
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. (pdt) 
5.1(2) Ministr je náš, libuje si LOK. 
6.1(2) Zelení vyškrtli levicovou frakci z voleb. 
7.0(3) Téma: Zločinci a státní správa – Těsně před volbami 
zpráva ukazuje na propojení politiky s podsvětím.  
7.1(3) Klíčem ke kauzám je vražda. Analýza. 
7.2(3) Kočka plakal: Nevraždil jsem. 
7.3(3) Věci ze skříně Stanislava Grosse. 
8.1(4) Havel zahájil zelený týden EU. 



(ndt) Voliči vědí, že musí odsoudit zlobu. (ht)  
12.1(3) Kubice žalobce neinformoval. 
13.1(3) ÚOOZ dál vyšetřuje kauzy, Kubice zůstává ve funkci. 
14.1(3) Bublan: Škody, které Kubice způsobil, budou asi 
vysoké.  
15.1(4) Napadený poslanec ČSSD Miroslav Váňa Právu řekl: 
(ndt) Útok je dílem schizofrenního člověka. (ht) 
16.1(4) Německý režisér Wolfgang Becker pro Právo: (ndt) 
ODS se chová jako Berlusconi. (ht) 
17.1(7) Kořistka u soudu odmítl přistoupit na smír. (ht) Verdikt 
je v nedohlednu, plánují se výslechy dalších svědků. (pdt) 

9.1(4) Neznámý útočník napadl poslance ČSSD. 
10.1(11) Hrozí návrat komunistů. Nevolme ztrátu paměti. 
Dokument.  
 

2. Mezititulky 1.1(1) Slíbil prošetření. 
1.2(2) Špinavost první třídy. 
1.3(2) Konec koalice s ODS v Praze?  
2.1(2) Prezident znepokojen. 
3.1(4) „Je to nenávist vůči levici.“ 
4.1(2) Není to žádný měkkýš.  
5.1(2) Od Grosse dostal informace.  
5.2(2) Pitr: Jen hámotiny.   
11.1(3) V daních se neshodli. 
11.2(3) Poklona premiérovi.  
17.1(7) Trvá na odposleších.  

                                                                                                           

3. Fotografie 
(téma) 

1.1(2) Paroubek hovoří do mikrofonu; v rukou drží výtisk 
novin. Okolo jsou shromážděni ostatní členové ČSSD. 
3.1(1) Záběr na tvář Váni s bílým obvazem na levé straně čela. 
(detail) 
4.1(1) Tvář zoufale se tvářícího Kočky. (detail) 
9.1(2) Foto Benešové. (polodetail) 
10.1(3) Spokojeně se tvářící Paroubek stojí vedle Schrödera, 
který zdviženýma rukama zdraví posluchače. (polocelek)  
12.1(3) Foto Vesecké. (polodetail) 
14.1(3) Foto Bublana. (polodetail) 

1.1(1) Nešťastně se tvářící Kočka. (polodetail) 
7.1(3) Foto Kubiceho v obleku. (polocelek) 
7.2(3) Kočka se svým advokátem před budovou. (celek) 
8.1(4) Havel jde po chodbě vedle Barrosa. (celek)  
10.1(2)  Pětice mužů sedí za řečnickým stolem; v popředí jsou 
vystaveny plakáty s přeškrtnutými podobiznami komunistických 
politiků (Gottwald, Husák, Grebeníček, Filip) 



16.1(4) Foto Beckera. (polodetail) 
17.1(7) Kořistka odpovídá na dotazy novinářů. (polodetail) 

4. Fotografie 
(popisky) 

1.1(2) Představitelé ČSSD na včerejší mimořádné tiskové 
konferenci v Kramářově vile v Praze. 
3.1(1) Miroslav Váňa několik hodin po brutálním útoku. 
4.1(1) Václavu Kočkovi vyhrkly včera na tiskové konferenci 
slzy.  
9.1(2) Bez popisku. 
10.1(3) Jiří Paroubek a Gerhard Schröder při včerejším setkání 
v Olomouci.  
12.1(3) Renáta Vesecká. 
14.1(3) Bez popisku. 
16.1(4) Bez popisku. 
17.1(7) Poslanec Zdeněk Kořistka v úterý u ostravského 
krajského soudu.  

1.1(1) Jsem nevinný. Podnikatel Václav Kočka včera důrazně 
popřel, že by měl cokoliv společného se smrtí podnikatele 
Františka Mrázka.Tato verze se objevila ve zprávě, kterou 
v pondělí poslancům předložil šéf speciální policejní jednotky 
Jan Kubice.  
0.1(2) Volební apel. Vůdci studentů z listopadu roku 1989 včera 
vyzvali občany, aby dali svůj hlas demokratickým stranám, které 
nebudou po volbách spolupracovat s komunisty. (Text prohlášení 
uveden na str. 11) 
7.1(3) Bez popisku. 
7.12(3) Nic neexistuje, nic není, vyvracel podezření „Král 
lunaparku“ Václav Kočka (vpravo na snímku s advokátem na 
pražském Výstavišti).  
8.1(4) Kandidát. Šéf Evropské komise José Barroso (vpravo) 
označil včera Václav Havla za kandidáta na „velvyslance dobré 
vůle EU“.  

5. Perex 17.1(7) Na uzavření smíru odmítl v úterý přistoupit poslanec 
Zdeněk Kořistka, po němž u Krajského soudu v Ostravě žádají 
Marek Dalík a Jan Večerek omluvu a půl milionu korun pro 
každého za poškození dobrého jména.  

7.1(3) Kriminalisté mají čtyři vyšetřovací verze vraždy 
podnikatele Františka Mrázka. Věří, že její objasnění může 
pomoci rozkrýt i kauzy bilíh a Čepro.  
7.2(3) „V životě jsem neviděl žádnýho Mrázka, nikoho,“ 
prohlásil včera Václav Kočka a rozbrečel se. Reagoval tak na 
policejní zprávu, ve které stojí, že jeho rodina může stát za 
vraždou Mrázka.  
10.1(11) Bývalí studentští vůdci vydali včera v pražském Cafe 
Louvre prohlášení k letošním parlamentním volbám.  

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Vlastní zpráva. Autor neuveden 
2.1(1) Vlastní zpráva. Autor neuveden. 
3.1(1) Zdeněk Seiner; foto1: autor neuveden 
4.1(1) Martin Kavka; foto1: Stanislav Zbyněk, ČTK 
5.1(2) apb, jt, tim 

1.1(1) Lukáš Dolanský; foto1: Hynek Glos, LN 
2.1(1) Václav Drchal, Robert Malecký 
3.1(1) Petra Hořčičková 
4.1(2) Lukáš Dolanský 
5.1(2) Petr Kučera 



6.1(2) dan 
7.1(2) tim 
8.1(2) jbs, luk 
9.1(2) Pavel Blažek; foto1: autor neuveden 
10.1(3) Vlastní zpráva. Autor neuveden; foto1: Milan Malíček, 
Právo 
11.1(3) Jitka Götzová.  
12.1(3) Autor neuveden. 
14.1(3) jt, ťas 
14.1(3) Jakub Troníček; foto1: autor neuveden 
15.1(4) Zdeněk Seiner 
16.1(4) Blahoslav Hruška; foto1: autor neuveden 
17.1(7) Aleš Honus; foto1: Aleš Honus, Právo 

6.1(2) ČTK 
7.1(3) Robert Malecký; foto1: Pavel Wellner, LN 
7.2(3) pdk; foto1: Hynek Glos, LN 
7.3(3) rm 
8.1(4) Kateřina Šafaříková; foto1: Thierry Roge, Reuters 
9.1(4) ČTK 
10.1(11) Martin Mejstřík, Šimon Pánek, Monika Pajerová, Tomáš 
Klvaňa, Václav Bartuška, Pavel Žáček; foto na straně 2: Alžběta 
Jungrová, LN 
 

7. Výběr citací  10.1(11) Naše společnost jistě není bez chyb, trpí korupcí a 
slabou politickou kulturou. Ale žádný z těchto nedostatků 
neopravňuje nikoho z nás k tomu, aby přímo či nepřímo podpořil 
komunisty. 

8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 2.1(3) Zájmem o fotbal Hlaváč odůvodňuje i další styk 
s Přibylem, po návratu z Dánska. Podle něj mu pouze na schůzce 
předal DVD se záznamem z fotbalového zápasu. 
7.1.1(3) Za nepravděpodobnou má policie možnost, že motivem 
vraždy Františka Mrázka byla msta. 
7.1.2(3) „Motivem vraždy mohly být Mrázkovy podnikatelské 
aktivity a úzké vazby na vlivné osoby z kulturní a politické 
sféry“.  

9. Grafika článku   
10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

  

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 



 
Datum: 1.6.2006 Právo Lidové noviny 
1. Hlavní titulky, 
nadtitulky a        
podtitulky 

1.1(1) Speciální tým prověří Kubiceho zprávu. (ht) Vesecká 
chce šetřit únik informací. Vláda odsoudila postup šéfa ÚOOZ. 
(pdt) 
2.1(1) Vyškrtnutí zelení chtějí hlavu Bursíka. (ht) Podle něj je 
frakce napojena na ČSSD. (pdt)  
3.1(2) Premiér: Kubice je prolhanec a křivopřísežník.  
4.1(2) Paroubek žádá BIS o zprávu. 
5.1(2) Kočka má strach o život. 
6.1(2) ČSSD: Klaus porušil slib. 
7.1(2) Kubice naznačuje, že neřekl vše. 
8.1(2) Údaje vyvolaly v policii nedůvěru. 
9.1(2) Topolánek představil smlouvu ODS s občany. 
10.1(2) ČSSD: Jsou to všechno pohádky. 
11.1(2) ODS a KSČM se nesrazí. 
12.1(4) Paroubek na Topolánka stačil sám.  
13.1(4) Kočkovi si pronajali vilu po Mrázkovi, znát se 
nemuseli.  
14.1(4) Dále si kávu? Jsem Kalousek.  
15.1(4) Na Nově dnes poslední duel Paroubek-Topolánek.  
16.1(5) Poslanci ODS váhají, zda budou chtít odchod šéfa 
NBÚ. (ht) Vadí jim především jeho vojenská a policejní 
minulost. (pdt) 
17.1(6) Strany rozbijí volební štáby blízko sebe.  
18.1(6) Vyškrtnutá kandidátka zelených Eva Holubová řekla: 
(ndt) Cítím se více nalevo než vedení. (ht) 
19.1(7) Se Schröderem a Paroubkem na Moravě. 
20.1(7) ODS vládě: Po volbách transportéry už nekupujte. 

1.1(1) Bursík řekl Paroubkovi NE! (ht) Šéf zelených zpochybnil 
povolební jednání s ČSSD o koalici. Vadí mu tzv. levicová frakce 
v jeho straně. (pdt)  
2.1(1) Žalobci si posvítí na Kubiceho. (ht) Spáchal někdo trestný 
čin únikem tajné zprávy do médií? Vyšetří to státní 
zástupci.(pdt) 
3.1(2) ODS dala slib voličům. (ht) Ve společenské smlouvě 
slíbila například výrazně snížit nezaměstnanost a byrokracii. 
4.1(2) Část zelených nechce Bursíka. 
5.0(3) Téma: Policejní aféra – Vývoj „kauzy biolíh“ přináší více 
otázek než odpovědí. 
5.1(3) V kauze se skloňuje i Grossovo jméno. 
5.2(3) Kubice: Cesťáky jsou záminka. 
5.3(3) Vyšetřování jsem nijak nebránil.  
6.1(4) Topolánek: Garantujeme svobodu. 
7.1(4) Filip: Chceme vládu národní shody. 
8.1(4) Bursík: S ČSSD budeme jednat těžko.  
9.1(4) Kalousek: Voliči ČSSD riskují. 
10.1(4) Paroubek rozhovor ukončil.  

2. Mezititulky 3.1(2) „Neměl motiv“. 
3.2(2) Topolánek o Kočkovi mluvil už v únoru.  
9.1(2) Školné až pro absolventy. 

4.1(2) Frakce chce odstranit Bursíka z vedení strany.                       



16.1(5) Raději civilistu. 
16.2(5) Lidovci si počkají.  
17.1(6) Menší strany šetří. 
19.1(7) Brno. 
19.2(7) „Mein Gott, Schröder!“ 
19.3(7) Gerd sází na úsměv. 
19.4(7) V Ostravě. 
20.1(7) Firmy lobovaly na úřadu vlády.  

3. Fotografie 
(téma) 

1.1(1) Vesecká odpovídá na dotazy novinářů; v pozadí 
naslouchá Paroubek. 
3.1(2) Tvář zamyšleně se tvářícího Kubiceho. (polodetail) 
9.1(2) Politici ODS. (polocelek) 
12.1(4) Paroubek se zdraví podáním ruky s Topolánkem; mezi 
nimi moderátorka tv Prima Jílková. (polocelek) 
16.1(5) Foto Petra Hostka. (polodetail) 
18.1(6) Foto E. Holubové. (polodetail) 
19.1(7) Paroubek se Schröderem se podepisují lidem.  
(polocelek) 
19.2(7) Schröder s Paroubkem ochutnávají víno. (polocelek) 
19.3(7) Schröder se na ulici zdraví s lidmi. (polocelek) 

1.1(1) Zarputile se tvářící Bursík stojí s rukama založeným na 
prsou před neomítnutou cihlovou zdí. 
2.1(1) V textu vloženo foto Vesecké. (polodetail) 
3.0(2) Paroubek si podává ruku v tv studiu s Topolánkem; mezi 
nimi moderátorka pořadu Jílková. (polocelek) 
5.1(3) Foto Grosse. (polodetail) 
6.1(4) Foto Topolánka. (polodetail) 
7.1(4) Foto Filipa. (polodetail) 
8.1(4) Foto Bursíka. (polodetail) 
9.1(4) Foto Kalouska. (polodetail) 
 

4. Fotografie 
(popisky) 

1.1(1) Jiří Paroubek a Renáta Vesecká při včerejší tiskové 
konferenci. 
3.1(2) Jan Kubice. 
9.1(2) Zleva Miroslava Němcová, Mirek Topolánek a Ivan 
Langer na včerejším představení smlouvy ODS s voliči.  
12.1(4) Jiří Paroubek a Mirek Topolánek včera na Primě. 
16.1(5) Ředitel Národního bezpečnostního úřadu Petr Hostek.  
18.1(6) Bez popisku. 
19.1(7) Jiří Paroubek a Gerhard Schröder rozdávají autogramy 
na olomouckém náměstí.  
19.2(7) Vinař František Ondruš nalévá v Ostravě hostům víno. 
19.3(7) Gerhard Schröder se zdraví v Olomouci i se svými 

1.1(1) Nepřijatelný Paroubek. Vadí mi politický styl, který 
prezentuje šéf ČSSD, říká Bursík.  
2.1(1) Bez popisku. 
3.0(2) Dnes naposled. Podáním rukou odstartovali lídři ČSSD a 
ODS včera na Primě svůj předposlední volební duel. Pak už 
následovala obvyklá slovní přestřelka. Poslední ze střetů 
Paroubek versus Topolánek před kamerami mohou voliči 
sledovat dnes večer na Nově. 
5.1(3) Bez popisku.  
6.1(4) Obrana před komunisty. „Jsme jedinou silou, která je 
schopna zamezit vstupu komunistů, ať přímo, nebo nepřímo, do 
vlády,“ tvrdí Mirek Topolánek.  



krajany.  7.1(4) O podmínkách až později. „Podmínky, které bychom 
měli za podporu menšinové vládě, jsou programové a nejsou 
kádrové. A nebudu je politickým partnerům vzkazovat přes 
média,“ říká Vojtěch Filip.  
8.1(4) Proti menšinové vládě i velké koalici. „Hlas pro zelené 
snižuje pravděpodobnost menšinové vlády ČSSD s podporou 
komunistů a většinové koalice,“ říká Martin Bursík.  
9.1(4) S kým, o tom až po volbách. „Ke komu máme blíž, ukáží 
povolební rozhovory, které jsem připraveni vést se všemi 
demokratickými stranami s výjimkou komunistů,“ říká Miroslav 
Kalousek.   

5. Perex 16.1(5) Šéf ODS Mirek Topolánek již v neděli v televizi 
oznámil, že v případě volebního vítězství ODS vymění ředitele 
Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) Petra Hostka.   
17.1(6) ČSSD, ODS a Strana zelených budou v sobotu, kdy se 
zveřejní odhady volebních výsledků voleb, od sebe pár stovek 
metrů. Základny zbudují v luxusních restauracích a stranických 
sídlech v centru Prahy. KDU-ČSL bude od nich zhruba 
kilometr pěší chůze.  

5.2(3) Šéf ÚOOZ Jan Kubice má s útoky na své lidi zkušenosti. 
Jeho podřízený Zdeněk Macháček strávil v neoprávněné vazbě 75 
dní.  
5.3(3) Odposlechy byly špatně pochopeny, tvrdí Jaroslav Hlaváč 
z Inspekce ministra vnitra. Muž, který měl podle šéfa ÚOOZ 
zdržovat vyšetřování vraždy podnikatele Františka Mrázka.  
6.1(4) Koalice 101 hlasů s KDU-ČSL je víc než jakákoli jiná 
větší koalice, říká šéf ODS Mirek Topolánek.  
7.1(4) Jen silní komunisté dokáží přinutit sociální demokraty, aby 
naplnili svůj program, říká předseda KSČM Vojtěch Filip.   
8.1(4) Zelení se těsně před volbami postavili proti ČSSD. Šance 
na povolební vyjednávání je nyní podle šéfa zelených Martina 
Bursíka minimální. 
9.1(4) Kubiceho zpráva? Odmítám, že jde o politické spiknutí, 
tvrdí šéf KDU-ČSL Miroslav Kalousek.  

6. Výběr zdrojů 
(příslušnost) 

1.1(1) Petr Janiš; foto1: Milan Malíček, Právo 
2.1(1) kk 
3.1(2) trj; foto1: autor neuveden 
4.1(2) nig 
5.1(2) zr 
6.1(2) trj 

1.1(1) Lukáš Dolanský, Petr Kolář; foto1: Pavel Wellner, LN 
2.1(1) Jan Kubita; foto1: zdroj neuveden 
3.0(2) Foto: Hynek Glos, LN 
3.1(2) Petr Kučera 
4.1(2) klt, ids 
5.1(3) Petr Kolář; foto1: autor neuveden 



7.1(2) ČTK, jt 
8.1(2) Pavel Blažek 
9.1(2) Lukáš Bek; foto1: Lukáš Táborský, Právo 
10.1(2) trj 
11.1(2) gö, trj 
12.1(4) Vlastní zpráva, ada, dan, luk; foto1: Michaela Říhová, 
Právo 
13.1(4) ČTK 
14.1(4) dan 
15.1(4) jp 
16.1(5) ada, nig 
17.1(6) Lenka Hloušková; mapa: Právo 
18.1(6) Karolina Kudynová; foto1: autor neuveden 
19.1(7) Jitka Götzová; foto1: Milan Malíček, Právo; foto2+3 
bez uvedení autora. 
20.1(7) Oldřich Danda 

5.2(3) Václav Drchal 
5.3(3) Václav Drchal 
6.1(4) Petr Kolář; foto1: Pavel Wellner, LN 
7.1(4) Jan Kubita; foto1: Pavel Wellner, LN 
8.1(4) Lukáš Dolanský; foto1: Pavel Wellner, LN 
9.1(4) Petr Kolář, foto1: Pavel Wellner, LN 
 

7. Výběr citací    
8. Zvýrazněné 
citace (citace 
vytištěné tučným 
písmem kvůli 
zdůraznění) 

 3.1(2) Topolánek: Smlouva je odpovědí na útoky těch, kteří 
vlastní program nemají a snižují se ke klamavé a lživé kampani.  
5.2(3) „Ti lidé předtím dělali na dvou nebo třech souvisejících 
spisech. Myslím tím, že se věnovali té partě kolem pražského 
podsvětí,“ řekl LN Kubice. 
6.1(4) Já chci jediné: aby vyšetřování standardně pokračovalo a 
aby ho neovlivnily ani volby, ani to, která garnitura po nich 
nastoupí.  
7.1(4) Když vidím, jak Václav Klaus funguje, tak už bychom 
podporu, kterou od nás měl při volbě prezidenta, nezopakovali.  
8.1(4) Je zřejmé, že kauza Kubice byla naplánována naprosto 
účelově s blížícím se datem voleb a to je velmi nepříjemné.   

9. Grafika článku  5.0(3) Fotomontáž. Titulek: O kom se v souvislosti s aférou 
mluví. Obsah: levá strana: medailony osob spojených s kauzou 
biolíh; pravá strana: velké foto vzorně upraveného Kubiceho 



v tmavém obleku.  
10. Statistiky, 
tabulky, grafiky 

17.1(6) Mapa. Titulek: Kde budou strany čekat na výsledky 
voleb. Obsah: střed Prahy s vyznačením sídel volebních štábů 
polit. stran (znázorněny jsou: ODS, ČSSD, Zelení, KSČM, 
KDU-ČSL, SNK-ED, NezDem).  

 

11. Uzavírající 
tvrzení  

  

 
 
 
 
 
 
 


