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1. Úvod 

Cílem této diplomové práce je ukázat za použití metody kritické analýzy diskurzu 

(dále jen KAD), jaká schémata, jaké rysy a struktury jsou přítomny v politickém diskurzu 

televizního diskusního pořadu Kotel. Pořad byl vysílán v letech 1998-2005 soukromou 

televizní stanicí. Jako materiál pro analýzu poslouží nahrávky čtyř dílů pořadu se zástupci 

různých politických stran (ČSSD, ODS, US-DEU, KSČM).  

V daném pořadu má politický diskurz – srovnáme-li ho s jinými televizními 

politickými debatami - specifický charakter. Mnohdy může mít divák dojem, že sdělit 

informace prostřednictvím politické debaty není pro tvůrce pořadu prioritou. Diskuse jako 

by zde sloužila spíše jen jako nástroj k dosažení určitých cílů, z nichž zřejmě tím 

nejpodstatnějším je porazit politika a dokázat mu, že v tomto pořadu nemůže mít navrch. 

Havlík (2008: 6) tento fenomén popisuje v souvislosti se soutěživým pojetím politických 

debat: „V ní (rozuměj diskusi v rámci politických debat – pozn. aut.) často nejde o to dobrat 

se nějakého řešení, vysvětlit náležitě svůj postoj, ale porazit diskutujícího soupeře.“  

 Pořad byl vysílán soukromou televizí (živě) a tudíž hlavním měřítkem úspěchu byla 

míra jeho sledovanosti. Motivací pro veškeré jednání moderátorky pořadu je tedy právě 

dosažení vysoké sledovanosti. Aby přilákala k obrazovkám široké publikum, používá různé 

postupy: snaží se diváky bavit, a to mnohdy na úkor politika, otevírá kontroverzní témata 

a (nejen tím) vyvolává konflikty, povzbuzuje diváky k co nejodvážnějším dotazům, a to 

nejen explicitně, nýbrž také (a to především) svým příkladem.  

 Motivace diváků účastnících se vysílání mohou být rozličné. Někteří se chtějí setkat 

s politikem tváří v tvář, případně mu položit otázku či ho požádat o pomoc se svým 

konkrétním problémem. Jiní chtějí s politikem diskutovat o jeho tvrzeních nebo činech. 

Další pouze chtějí být viděni v televizi. Díky moderátorce a jejím výzvám jsou diváci 

motivováni také snahou ukázat politikovi, že oni, ač obyčejní lidé (jak se někteří z nich 

sami označují), nad ním mají jistou moc a jsou schopni zahnat ho svými dotazy do kouta. 

Nakonec je v tom podporují pro ně velmi výhodné podmínky ve studiu, například fakt, že 

přítomných diváků může být až 160 (navíc na jejich straně stojí moderátorka), zatímco 

politik je pouze jeden.  

 Na tomto místě nutně vyvstává otázka, jak byly k účasti v Kotli motivováni politici. 

Proč někteří z nich dokonce opakovaně vystupovali pořadu, v němž byly podmínky předem 

nastaveny jednoznačně v jejich neprospěch a v němž mnohdy čelili velmi silnému 

psychickému tlaku? K odpovědi lze dospět lehce, uvědomíme-li si význam, který mají 
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média (nejen) pro politiky. McQuail (2007: 21) popisuje média jako zdroj moci. Jsou podle 

něj „potenciálním prostředkem vlivu, ovládání a prosazování inovací ve společnosti (...), 

primárním klíčem ke slávě a k postavení známé osobnosti, stejně jako k účinnému 

vystupování na veřejnosti“. Politici svou účastí získali mnoho televizních minut (cca 

padesát) k prezentaci názorů svých i politické strany, kterou zastupovali, případně (pokud 

se jim vystoupení vydařilo) ke zlepšení svého mediálního obrazu. Byla to pro ně zkrátka 

příležitost získat co možná nejvíce potenciálních voličů, navíc v pořadu, který v jednom 

období sledovaly dokonce až dva miliony diváků.  

Pořad Kotel byl koncipován především jako show, která měla přilákat k obrazovkám 

co nejvíce diváků. Hovořilo se v něm jak spisovnou či hovorovou, tak velmi často obecnou 

češtinou. Diváci, přijíždějící z různých (pokaždé jiných) míst České republiky, často mluvili 

teritoriálními dialekty. Moderátorka nejenže střídala spisovnou a nespisovnou variantu 

češtiny, ale dokonce také měnila veřejný styl za soukromý, když občas položila politikovi 

osobní otázku. Pořad je tak v podstatě důkazem Faircloughova (srov. 1992: 11) tvrzení, že 

masmédia posunují hranici mezi veřejnou a soukromou sférou sociálního života (proces 

demokratizace). Tento jev přitom nezahrnuje pouze nakládání s aspekty privátního života 

jako s veřejnými zprávami (např. v bulvárním tisku nebo i v pořadu Kotel), ale projevuje 

se také intertextově ve směšování diskurzní praxe privátní a veřejné sféry, což má 

za následek například právě používání různých populárních jazykových prostředků 

v médiích.  

 Konkrétně se v rámci kritické analýzy čtyř dílů pořadu Kotel zaměřím především 

na některé aspekty kontroly interakce, jako jsou například kontrola střídání mluvčích, 

přerušení promluvy, výběr témat, hodnocení výpovědí, metadiskurz, dále potom na vybrané 

gramatické jevy (např. pasivum, deagentizace), na způsob, jakým je v pořadu manipulováno 

s fakty, na povahu otázek (otevřené versus zavřené) atd. Zde je třeba upozornit, že 

vzhledem k velkému rozsahu zkoumaného materiálu bude má pozornost soustředěna na 

podle mého názoru nejnápadnější jevy1, přičemž se budu ubírat dvěma směry: budu 

zkoumat především (1) jazykové prostředky, jimiž se diskutující snaží dát najevo svou moc 

a převahu nad ostatními účastníky interakce, a (2) komunikační strategie politiků. 

 

                                                 
1 K osobě analytika Fairclough (1992: 199) poznamenává, že nevyhnutelně musí být zároveň interperetem, 
což se mimo jiné projevuje právě již ve volbě rysů, jimiž se v rámci konkrétní kritické analýzy diskurzu hodlá 
zabývat. 
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2. Teoretická část  

2.1 Kritická analýza diskurzu (KAD)  

Popišme si nejdříve základní teze a cíle kritické analýzy diskurzu. KAD analyzuje 

text v sociálním kontextu. Její autoři usilují o „těsné sepětí lingvistického popisu diskurzu 

se sociologickým popisem sociálních struktur a vztahů“ (Hoffmannová 1997: 56). Pojem 

„kritická analýza diskurzu“ (critical discourse analysis) však označuje metodu, která není 

homogenní a na niž je třeba nahlížet jako na sdílenou perspektivu zahrnující řadu přístupů, 

z nichž každý má jiné cíle. Konkrétní předměty výzkumu se liší: dotýkají se například 

problematiky mediálního či politického diskurzu, sexismu, rasismu apod., a kladou si za cíl 

například vypracování návrhů pro zvýšení srozumitelnosti mediálního a politického 

diskurzu, resp. pro nesexistické nebo nerasové používání jazyka (srov. Titscher et al. 1998: 

181). 

Mohou zde tedy být obecně načrtnuty základní hypotézy a cíle KAD, avšak popis 

metody lze realizovat vždy pouze v souvislosti s konkrétním přístupem. V praktické části 

této práce bude vycházeno z přístupu Normana Fairclougha (podrobně viz následující 

kapitola), autora mnoha významných prací na dané téma, konkrétně z jeho práce Discourse 

and Social Change (1992). 

KAD vznikala v rámci britské lingvistiky od konce 70. let. V tom období napsal M. 

Halliday své práce2, v nichž se zaměřil na analýzu jazykových struktur v sociálním kontextu 

a rozpracoval funkční lingvistickou teorii známou jako „systémová lingvistika“ (srov. 

Fairclough 1992: 25-26). Na této teorii vystavěli Kress a Hodge3 přístup zvaný „kritická 

lingvistika“, kterým se snažili spojit metodu lingvistické textové analýzy se sociální teorií 

fungování jazyka v politických a ideologických procesech. Diskurz podle nich nemůže 

existovat bez sociálních významů a mezi lingvistickou a sociální strukturou existuje silné 

pouto (srov. Fairclough 1992: 25-26). Zároveň se kritičtí lingvisté snažili jasně odlišit svůj 

přístup jednak od hlavního proudu jazykovědy (ve které tehdy převládalo Chomského 

paradigma) a jednak také od sociolingvistiky (srov. Fairclough 1992: 26). Odmítali dva 

zavedené dualismy lingvistické teorie: (1) tvrzení, že jazykové systémy jsou autonomní 

a nezávislé na konkrétním používání jazyka („use“ of language); (2) oddělení obsahu 

a formy.  

                                                 
2 Např. Language as Social Semiotics: the social interpretation of language and meaning (1978). 
3 Language as ideology. (1979) 
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Na rozdíl od prvního dualismu tvrdí zastánci kritické lingvistiky společně 

s Hallidayem4, že jazyk je takový, jaký je, díky svému fungování v sociální struktuře. 

Oproti druhému dualismu podporují kritičtí lingvisté Hallidayův názor na gramatiku jazyka 

jako na systém možností, mezi nimiž si mluvčí vybírají vzhledem k sociálním okolnostem, 

a předpokládají, že formální možnosti mají rozdílné významy a že tedy výběr formy vždy 

souvisí s významem. Sociolingvistika je kritickou lingvistikou kritizována za to, že popisuje 

pouze vzájemné vztahy jazyka a společnosti, místo aby hledala hlubší kauzální vztahy - 

včetně vlivu jazyka na společnost (srov. Fairclough 1992: 26). 

 Obecný teoretický rámec KAD tvoří teorie ideologie L. Althussera5 a M. Bachtina6 

a myšlenkové tradice A. Gramsciho7 a Frankfurtské školy, zejména pak J. Habermase8 

(srov. Titscher et al. 1997: 178 dole). Tento výčet však nelze považovat za definitivní 

a platný pro všechny zástupce KAD. Jak již bylo poznamenáno výše, byly v rámci KAD 

vyvinuty nejrůznější přístupy, z nichž každý se zaměřuje na jinou problematiku a vychází 

z různých teoretických koncepcí. Fairclough se v rámci svého přístupu snaží sjednotit 

(samozřejmě kromě práce v rámci nejrůznějších lingvistických odvětví - např. sémantiky, 

gramatiky atd.) sociální a politické myšlení, které je relevantní pro sociální teorii jazyka, 

z prací A. Gramsciho, L. Alhussera, J. Habermase, A. Giddense a především M. Foucaulta 

(srov. Fairclough 1992: 1)9, jehož myšlenky považuje za natolik významné, že jim ve své 

práci věnuje dokonce jednu celou kapitolu (viz Fairclough 1992: 37-61). 

                                                 
4 Explorations in the Functions of Language (1973) 
5 Althusser tvrdil, že ideologii nepředstavují pouze nehmotné ideje, nýbrž že se objevuje i v materiální 
podobě, přičemž právě jazyk je velice významnou materiální formou ideologie: ideologické spory ovlivňují 
jeho fungování a naopak, jazyková matérie existuje jako součást ideologie. (Srov. Fairclough 1992: 30, 86-87) 
6 M. Bachtin dal hlavní impulz ke zkoumání intertextových vztahů (srov. Hoffmannová 1997: 34), přičemž 
intertextualita byla v průběhu celé jeho akademické kariéry jeho hlavním tématem. Podle Bachtina se všechny 
výpovědi (ať v mluvené či v psané formě) vyznačují změnou mluvčího (či pisatele) a orientují se jednak 
retrospektivně k výpovědím předcházejícího mluvčího a jednak prospektivně k předpokládaným výpovědím 
dalších mluvčích. (Srov. Fairclough 1992: 101-102) Fakt, že si ve svých promluvách přivlastňujeme (buď 
zčásti či úplně) názory či myšlenky jiných subjektů a přenášíme je do svých promluv, je podle Bachtina 
charakteristickým znakem našeho dorozumívání. „Mezi ‚vlastním‘ a ‚cizím‚ tu probíhá neustálý dialog; 
s ‚cizím‘ pronikají do textu odlišné konotace, text se zabarvuje dalšími tóny...“ (Srov. Hoffmannová 1997: 34; 
viz též Kraus 2003: 22-23.) 
7 V rámci teorie hegemonie se A. Gramsci zabýval mocí a mocenským bojem, mimo jiné ho zajímala 
diskurzní praxe a její politické a ideologické dimenze. Ideologie podle něj nabývají v diskurzu materiální 
podobu ve formě jazykových znaků (srov. Titscher et al. 1998: 180). 
8 J. Habermas upozornil na pronikání systémů ekonomie a státu do běžného života („lifeworld“), což se 
projevuje tím, že užívání jazyka, jehož účelem je komunikace a dorozumění se, je nahrazeno „strategickým“ 
užíváním jazyka, orientovaným na úspěch a na manipulaci lidí k určitým činům. (Srov. Fairclough 1992: 6) 
9 Reference, které uvádí Fairclough (1992: 241-5) ke zmíněným autorům:  
Althusser, L. (1971): Ideology and ideological state apparatuses. In L. Althusser (ed.), Lenin and Philosophy 

and Other Essays, London: New Left Books. 
Foucault, M. (1971): L´ordre du Discourse. Paris: Gallimard. 
 (1972): The Archeology of Knowledge. London: Tavistock Publications. 
 (1979): Discipline and Punish: the birth of the prison. Harmondsworth: Penguin Books. 
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Foucaultova práce významně přispívá k sociální teorii diskurzu v oblastech, jako 

jsou například vztah diskurzu a moci, působení diskurzu v rámci sociální změny nebo podíl 

diskurzu na konstruování sociálních subjektů a jejich identit, jimiž je zároveň diskurz sám 

přetvářen (užívání jazyka je přímo ovlivněno sociální situací a kontextem) (srov. Fairclough 

1992: 37-8; Hoffmannová 1997: 56; viz též Nekvapil 2006a: 264-265). Foucaultův přístup 

je abstraktnější než Faircloughův. Fairclough (1992: 61) zdůvodňuje, proč by i sociální 

věda měla využívat lingvisticky orientovanou diskurzní analýzu. Ta podle něj může sociální 

analýzu obohatit, jelikož se zaměřuje na konkrétní promluvy a texty a na jejich interpretaci. 

Ve své novější práci10 jde Fairclough ještě dál, když tvrdí, že „opravdové porozumění 

sociálním účinkům diskurzu není možné, aniž by se analytik blíže zabýval tím, co se děje, 

když lidé mluví nebo píší“ (citováno dle Nekvapil 2006b: 436). 

V současnosti jsou významnými zástupci KAD kromě Fairclougha také nizozemský 

lingvista Teun van Dijk (šéfredaktor časopisu Discourse in Society) a rakouská lingvistka 

Ruth Wodaková (ve svých pracích se zaměřuje mimo jiné na problematiku rasismu11).  

 

2.2 KAD podle Fairclougha 

V této kapitole budou popsány základní Faircloughovy (1992) teze, jež vytvářejí 

rámec pro KAD, která bude následovat v praktické části této práce. 

Podle Fairclougha (1992: 1) jsou jazykové změny provázané s širšími sociálními 

a kulturními procesy a tudíž může být jazyková analýza užitečná nejen v oblasti lingvistiky, 

ale stále více i v jiných oborech jako metoda pro studium sociálních změn. Fairclough 

se tedy snaží vyvinout takový přístup, který by tyto nároky splňoval a který by propojil 

různé metody jazykové analýzy se sociální teorií.  

                                                                                                                                                     
 (1981): History of Sexuality, vol. 1. Harmondsworth: Penguin Books. 
 (1982): The subject and power. Afterword to Dreyfus and Rabinow. 

(1982, 1984): The order of discourse. In M. Shapiro (ed.), Langage and Politics, Oxford: Basil 
Blackwell. 

Giddens, A (1984): The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press. 
Gramsci, A. (1971): Selections from the Prison Notebooks, ed. and trans. Q. Hoare and G. Nowell Smith. 

London: Lawrence and Wishart. 
Foucault, M. (1971): L´ordre du Discourse. Paris: Gallimard. 
 (1972): The Archeology of Knowledge. London: Tavistock Publications. 
 (1979): Discipline and Punish: the birth of the prison. Harmondsworth: Penguin Books. 
 (1981): History of Sexuality, vol. 1. Harmondsworth: Penguin Books. 
 (1982): The subject and power. Afterword to Dreyfus and Rabinow. 

(1982, 1984): The order of discourse. In M. Shapiro (ed.), Langage and Politics, Oxford: Basil 
Blackwell. 

Habermas, J. (1984): Theory of Communicative Action, vol. 1, trans. T. McCarthy. London: Heinemann. 
10 Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. (2003) 
11 Např.: Discourse and Discrimination. Rhetorics of Racism and Antisemitism. (spoluaut. M. Reisigl) (2001) 
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Ústředním pojmem Faircloughova přístupu je „diskurz“. Lze k němu přiřadit mnoho 

protichůdných či navzájem se překrývajících definicí, formulovaných z různých 

teoretických hledisek. V lingvistice je tento pojem někdy používán k označení rozsáhlých 

ukázek mluveného dialogu, na rozdíl od psaných textů. V tomto pojetí se „diskurzní 

analýza“ zaměřuje na organizační vlastnosti dialogu (např. na střídání replik mluvčích či 

na strukturu zahájení a ukončení konverzace), zatímco „textovou analýzu“ zajímají 

organizační vlastnosti psaných textů (např. struktura tiskové zprávy o trestném činu).  

Častěji je však pojem „diskurz“ používán k označení rozsáhlých ukázek jak 

mluveného, tak psaného jazyka. Diskurz v tomto pojetí klade důraz na interakci mezi 

mluvčím a posluchačem, respektive mezi autorem textu a jeho čtenářem, tedy na procesy 

produkce a interpretace, stejně jako na situační kontext. Pojem text zde označuje jednu 

dimenzi diskurzu: psaný či mluvený výsledek procesu textové produkce.  

Kromě toho je pojem „diskurz“ používán pro označení typů jazyka, které jsou 

používány v různých sociálních situacích (např. novinový diskurz, diskurz reklamy, diskurz 

školní třídy apod.). (Srov. Fairclough 1992: 3-5) 

Pojem „diskurz“ je hojně používán také v sociální teorii a analýze, například v díle 

již zmiňovaného M. Foucaulta12, u něhož označuje různé způsoby strukturace vědění 

a sociální praxe: tak například diskurz lékařské vědy je v současné době dominantní v rámci 

zdravotní péče, ač kontrastuje s různými holistickými alternativními diskurzy (např. 

homeopatie a akupunktury). Diskurzy v tomto smyslu nejenže reflektují a reprezentují 

sociální entity a vztahy, nýbrž je také utvářejí. Různé diskurzy utvářejí klíčové entity 

různým způsobem a staví osoby do různých pozic jako sociální subjekty (např. jako doktory 

a pacienty). A právě na tyto sociální efekty se zaměřuje AD. (Srov. Fairclough 1992: 3) 

Fairclough (1992) se v lingvisticky orientované analýze diskurzu snaží propojit 

diskurz ve smyslu sociálně-teoretickém a diskurz ve smyslu textově-interakčním. Jeho 

koncept diskurzu a AD je třídimenzionální: na jakoukoli diskurzní událost je nahlíženo 

současně jako na součást textu, diskurzní událost a sociální událost. Vlastnostem textu 

se věnuje jazyková analýza . Analýza diskurzní události specifikuje povahu procesů 

produkce a interpretace textů, např. pojmenovává typy diskurzů a zjišťuje, jak jsou 

kombinovány. Analýza sociální události se věnuje problémům, jako jsou například 

institucionální a organizační okolnosti diskurzní události (a zároveň jak tyto okolnosti 

formují povahu diskurzní praxe) a konstitutivní a konstruktivní efekty diskurzu.  

                                                 
12 Podrobně jeho přístup popisuje Fairclough (1992: 37-61). 
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Co se týče role jazyka v sociální sféře, zastává Fairclough (1992: 6-8) názor, že 

došlo během několika posledních desetiletí k velkému posunu. Mnohé sociální změny, které 

se udály, nejenže zahrnují jazyk, ale jsou do určité míry reprezentovány změnami v užívání 

jazyka. Jako příklad uvádí rozšíření tržního chování do různých oblastí sociálního života 

(např. do vzdělávání, zdravotní péče nebo umění). Tyto změny jednak hluboce ovlivnily 

aktivity, sociální vztahy a sociální a profesní identity lidí, kteří v takových oborech pracují, 

ale především zapříčinily změny v diskurzní praxi, tj. změny v jazyce. Například v oblasti 

vzdělávání se tak z posluchačů stali „konzumenti“ či „klienti“, z kurzů „balíčky“ či 

„produkty“. Dalším příkladem jsou změny ve vztazích mezi pacienty a lékaři, mezi politiky 

a veřejností či mezi muži a ženami na pracovišti i v rodině, z nichž všechny jsou zčásti 

představovány změnami v užívání jazyka. Kromě toho je stále významnějším jevem zájem 

kontrolovat diskurz a skrze změny v diskurzní praxi řídit sociální a kulturní změny. Jsme 

svědky „technologizace diskurzu“ (srov. Fairclough 1992: 8). Diskurzní technologie, jako 

například vedení rozhovoru či poradenství, jsou stále více vnímány jako techniky nebo 

dovednosti, kterých lze využívat v nejrůznějších oblastech. 

Fairclough (1992) chce vyvinout takový přístup k AD, který by sloužil jako metoda 

pro výzkum sociálních změn tohoto druhu. Uvádí čtyři základní podmínky pro takovou AD. 

(1) Musí jít o metodu pro multidimenzionální analýzu, aby do ní bylo možno zahrnout 

i vztahy mezi diskurzní a sociální změnou a aby mohly být detailní vlastnosti textu 

systematicky uváděny do vztahu se sociálními vlastnostmi diskurzních jevů.  

(2) Mělo by jít o metodu pro multifunkční analýzu. Změny diskurzní praxe přispívají ke 

změně vědění, sociálních vztahů a sociálních identit. Je zapotřebí takové metody, která by si 

všímala vzájemného působení těchto tří jevů.  

(3) Mělo by jít o metodu pro historickou analýzu. AD by se měla soustředit na procesy ve 

stavbě textů. Především má Fairclough na mysli procesy v rámci intertextuality: texty jsou 

tvořeny z jiných textů a jsou artikulovány různými způsoby v závislosti na sociálních 

okolnostech. (Srov. Fairclough 1992: 94-95)  

(4) Mělo by jít o kritickou metodu. Vztahy mezi diskurzní, sociální a kulturní změnou 

obvykle nejsou pro zapojené osoby transparentní. Pojem „kritická“ zde znamená ukázat 

souvislosti a příčiny, které jsou skryté. Také to znamená intervenci, např. poskytnout pomoc 

těm, kteří by změnou mohli být znevýhodněni. 

Jak již bylo řečeno, každá diskurzní událost je zároveň textem a součástí diskurzní 

a sociální praxe. Při konkrétní AD navrhuje Fairclough (1992: 231) postupovat v tomto 

pořadí:  
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(i) od analýzy diskurzní praxe (se zaměřením na intertextualitu a interdiskurzivitu);  

(ii) přes analýzu textů 

(iii) k analýze sociální praxe, jejíž součástí diskurz je.  

Tyto tři dimenze se  při analýze zčásti překrývají; analytici tak například vždy začínají 

s jakýmsi povědomím o sociální praxi, jejíž součástí diskurz je. Tento postup je užitečný 

vzhledem k možnosti utřídit si na začátku myšlenky a definovat, co má být výstupem celé 

analýzy. Následně se postupuje od interpretace k popisu a zpět k interpretaci: 

od interpretace diskurzní praxe (procesy produkce a konsumpce) k popisu textu a dále 

k interpretaci obou těchto částí z hlediska sociální praxe. Postup v tomto pořadí však není 

nutný, lze začít analýzou textu nebo sociální praxe podle toho, co je cílem analýzy a na co 

je v ní kladen důraz.  

Podle Fairclougha budou pravděpodobně v každé konkrétní analýze některé 

kategorie relevantnější než ostatní, tudíž se každý analytik zaměří pouze na některé 

ze seznamu, který Fairclough (1992: 231-238) předkládá. Na úrovni diskurzní praxe v něm 

uvádí například intertextové vazby, podmínky diskurzní praxe, koherenci, zjevnou 

intertextualitu (citace, presupozice, metadiskurz, ironie) atd. Na úrovni textu je to 

především kontrola interakce, dále potom koheze, zdvořilost, gramatika (např. tranzitivita, 

modalita, téma), slovní význam, metafora atd. Na úrovni sociální praxe Fairclough (tamtéž: 

86-96, 237-238) zmiňuje následující okruhy zájmu: 

• sociální matrix diskurzu (sociální vztahy a struktury, hegemonie13); 

• řády diskurzu (vztah mezi konkrétní diskurzní událostí a řády diskurzu, ke 

kterým se daná událost vztahuje; procesy demokratizace, komodifikace 

a technologizace diskurzu, jež ovlivňují řády diskurzu) (tamtéž: 200-224; viz 

také Hoffmannová 1997: 57); 

• ideologické a politické efekty diskurzu (tamtéž: 86-96). 

 

Jak již bylo uvedeno výše, bude pozornost v analytické části této práce zaměřena 

jednak na komunikační strategie politiků, jednak na způsoby, jimiž jednotliví účastníci 

interakce dávají najevo svou převahu nad ostatními.  

K prvému tématu patří taktiky, které zmiňuje ve své stati Hoffmannová (2004: 313-

317), jako například vágní, nepřímé či vyhýbavé odpovědi, únik do sebepropagace, sveřepé 

opakování téhož, používání metajazyka, orientace na moderátora apod.  

                                                 
13 Konkrétně například to, zda daná diskurzivní událost protestuje proti existujícím vztahům hegemonie či zda 
je naopak uznává jako dané. 
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Způsoby, jimiž mluvčí dávají ostatním najevo svou převahu, lze zkoumat především 

prostřednictvím analýzy kontroly interakce, která zahrnuje například jevy jako výměna 

mluvčích, struktura výměn, výběr témat, přerušení promluvy, hodnocení výpovědi či 

vynucování explicitnosti. Interakce je kontrolována všemi jejími účastníky, ovšem velmi 

často (a v pořadu Kotel téměř nepřetržitě) se mezi nimi objevuje asymetrie ve stupni 

kontroly. Analýzou kontroly interakce lze zjistit mnohé o sociálních a mocenských vztazích 

mezi účastníky. (Srov. Fairclough 1992: 152) 

Konverzační analytici Sacks, Schegloff a Jefferson14 vypracovali následující 

jednoduchý a zároveň efektivní systém pravidel střídání mluvčích: V místě relevantním 

z hlediska střídání mluvčích: (i) může dosavadní mluvčí zvolit následujícího mluvčího, (ii) 

pokud ne, může začít mluvit další mluvčí sám; (iii) pokud ne, může dosavadní mluvčí 

pokračovat v promluvě. Toto pojetí však nepočítá s variantou, že by mluvčí neměli rovné 

postavení. Fairclough (1992: 152-153) jejich systém modifikuje zapojením faktoru moci: (i) 

mocný (M) může zvolit ne-mocného (N-M), nikoli naopak; (ii) M může zvolit sebe sama, 

což N-M nemůže; nebo (iii) promluva M může být rozšířena přes libovolný počet míst 

jejích možných ukončení. V rámci analýzy si díky tomuto souboru pravidel budeme moci 

uvědomit, kteří z účastníků interakce se snaží dávat najevo svou moc. 

 

3. Analýza  

3.1 Televizní pořad Kotel 

Kotel je specifický typ pořadu, dosud jediný svého druhu v české televizní produkci. 

Byl vysílán jednou týdně na komerční televizní stanici Nova vždy ve večerních hodinách po 

dobu sedmi let (1998-2005) a trval cca padesát minut.  

Začneme-li názvem pořadu samým, označuje slovo kotel větší nádobu na vaření. 

Každý politik, který přišel do pořadu, jako by se skutečně ocitl v kotli - jak vzhledem 

k podobě studia, tak i v přeneseném smyslu slova. Hlediště ve studiu tvořila kruhová, 

směrem k okraji se postupně zvyšující konstrukce, na které stáli v řadách diváci opírající se 

o zábradlí. Dole uprostřed této konstrukce bylo jeviště - prostor pro politika a moderátorku 

pořadu. Politik byl tedy vzhledem k přítomným (až 160) divákům ve znevýhodněné pozici 

– diváci na něj hleděli z výšky a zároveň se vestoje cítili uvolněněji, než kdyby seděli (srov. 

Aust 2006). Tyto podmínky měly podpořit odvahu diváků, kteří byli moderátorkou 

v upoutávkách na pořad nabádáni, aby politikovi zatopili pod kotlem. Měli mu klást co 
                                                 
14 Sacks, H., Schegloff, E. a Jefferson, G. (1974): A simplest systematics for the organization of turn-taking in 
conversation. Language, 50, 696-735. 
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možná nejtvrdší a nejnepříjemnější otázky, přičemž je v tom výrazně podporovala 

moderátorka, scénáristka a dramaturgyně Kotle v jedné osobě, Michaela Jílková.  

Ačkoli výběr diskutovaných témat byl víceméně v režii diváků, moderátorka je dále 

rozvíjela, někdy otázku diváka reformulovala nebo doplnila, případně se snažila diváka 

přimět, aby se sám politika dál ptal.  

Čmejrková (2003: 81) hovoří v souvislosti se záměrem jednotlivých politických 

debat o tom, že „v některých pořadech jde např. skutečně ještě o to, aby se mohla pozvaná 

osobnost všestranně prezentovat, aniž by byla podrobována výslechu na témata, jež jí 

nejsou příjemná“ (jako příklad takového pořadu uvádí Čmejrková Z očí do očí). V Kotli 

však byla konstelace opačná. Moderátorka například kladla politikům otázky, jež je měly 

„zaskočit, zahnat do úzkých, přetrumfnout nebo shodit“ (tamtéž: 81-82), přičemž někdy její 

forma komunikace skutečně připomínala spíše výslech (o němž hovoří Čmejrková – viz 

citace výše) než politickou debatu. 

 

3.1.1 Žánrová charakteristika 

Žánrově by se dal pořad Kotel charakterizovat jako konfrontační politická televizní 

debata, jejímiž účastníky byli diváci, moderátorka a politik. Ovšem působilo zde mnoho 

aspektů, které z této debaty vytvářely v konečné podobě cosi mezi talk-show a divadelním 

představením. Obsah diskutovaného problému jako by stál až na druhém místě za snahou, 

aby byl pořad zábavný a zároveň plný konfrontace a emocí. I sama moderátorka používá 

výrazy teatrální a show, když v jednom rozhovoru říká: 

Tu image hodně postavenou na efektních šatech jsem měla dokonale promyšlenou, protože bych jinak 

k obrazovce nepřitáhla tolik lidí. Mimochodem, Kotel měl ve zlaté éře dva miliony diváků, na začátku 

jsme porazili i Slunce, seno, jahody! (...) Moderátor musí být něčím originální. Kotel byl hodně teatrální, 

byla to větší show. Máte slovo je víc o informacích, ale byla bych nerada, kdyby se divák nudil. (Ptáčková 

2008) 

 
Snahu o zábavnost a konfliktnost bylo možné identifikovat v projevu moderátorky 

poměrně často. Kupříkladu pokládala některé otázky s ironickým tónem v hlase (čímž 

dávala najevo svůj názor a zároveň bavila diváky, kteří to často ocenili potleskem) nebo 

v pořadu s Marešem opakovaně umožnila položit dotaz těm divákům, kteří v publiku 

nespokojeně pokřikovali a byli nejvíce slyšet, místo aby je utišila. Sama také často přítomné 

diváky přímo vyzývala, aby politika nešetřili a kladli mu otázky na tělo. Pokud některý 

z diváků položil politikovi nekonfliktní otázku a dal mu tím příležitost k propagaci názorů 
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svých a potažmo i své politické strany, neváhala moderátorka dát najevo svou 

nespokojenost.  

Důležitým (ne-li hlavním) měřítkem kvality pořadu je v komerční televizi jeho 

sledovanost. Jílková v jednom rozhovoru (srov. Aust 2006) říká, že politický pořad vysílaný 

komerční stanicí by měl přitáhnout k obrazovce alespoň jeden milion diváků. Klíčem 

k úspěchu byl v té souvislosti zřejmě právě soubor specifických prvků, které z Kotle 

vytvářely show, ať už to byla image moderátorky a studia nebo konfrontační styl debaty 

samé, na níž se velmi významnou měrou podíleli diváci ve studiu. Pořad byl navíc vysílán 

živě a každý z přítomných diváků se mohl politika zeptat skutečně na cokoliv, což jistě 

atraktivitu pořadu také zvyšovalo. 

 

3.1.2 Specifika 

Atributy, které pořad již na první pohled formálně odlišují od ostatních televizních 

politických debat (např. Otázky Václava Moravce na ČT1, Nedělní partie na Primě nebo 

Sedmička na Nově) jsou především: přítomnost diváků (až 160) ve studiu, osoba 

moderátorky a vizuální podoba pořadu.  

 

3.1.2.1 Diváci 

Diváci se nepochybně na show jménem Kotel velkou měrou podíleli, což jim také 

moderátorka pravidelně připomínala svou oblíbenou frází Bez vás by Kotel nebyl Kotlem. 

Měla pravdu. Díky přítomnosti diváků ve studiu získal politik okamžitou zpětnou vazbu a 

diváci zase možnost přiblížit se k politikovi a překlenout tak alespoň na chvíli sociální 

propast, která obyčejné lidi od politiků odděluje15. 

Každý z diváků, kteří se osobně zúčastnili vysílání pořadu, měl pro to jiné důvody. 

Vzhledem k osobní zkušenosti autorky této práce16 i díky shlédnutí čtyř dílu, které poskytly 

materiál pro tuto práci, je možné rozlišit mezi diváky několik podskupin. Jedni se účastní 

přímého přenosu s úmyslem, položit politikovi jednu či více otázek a diskutovat s ním. 

Někdy pokládají otázky obecnějšího rázu, jindy chtějí pomoci se svým konkrétním 

                                                 
15 McQuail (2007: 59) k procesu masové komunikace doslova říká: „Většina masově mediovaných sdělení 
není adresována konkrétním osobám a mezi podavatelem a příjemcem existuje fyzická vzdálenost, která se 
téměř nedá překlenout. Vzdálenost je navíc zvýrazněna sociální propastí, jelikož podavatel má zpravidla větší 
společenskou prestiž, větší moc, zdroje, zkušenost, znalosti a autoritu než příjemce. Tuto asymetrii je možné 
oslabovat větší rozmanitostí médií a lepším přístupem k nim (...).“ Obě vzdálenosti, fyzická i sociální, byly 
tedy v Kotli zčásti překlenuty a zmiňovaná asymetrie byla skutečně oslabena: pořadu se účastnil velký počet 
diváků a navíc se mohli ptát politika skutečně na cokoli a jakoukoli formou. 
16 Zkušenost je ze dne 29.1. 2004, kdy byl hostem tehdejší ministr dopravy Milan Šimonovský (KDU-ČSL).  
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problémem a využijí tak jedinečnou možnost setkat se s politikem osobně, což by za jiných 

okolností jistě nebylo tak snadné. Další část diváků přijíždí do televize skutečně v roli 

pouhých diváků, nemá v úmyslu se na cokoli ptát a pouze přihlíží. Mezi nimi můžeme dále 

rozlišit ty, kteří „přihlížejí“ podobně jako například fotbaloví fanoušci (vyjadřují nahlas své 

názory, ačkoli nemají mikrofon, pokřikují), a ty, kteří přihlížejí mlčky, jako například 

diváci divadelního představení. Třetí podskupinu tvoří lidé, kteří především chtějí viděni 

v televizi. Někteří diváci navštěvují pořad opakovaně, takže už se mezi sebou navzájem 

znají. 

Diváků je ve studiu 160, což je velmi podstatný údaj. Jejich uskupení nese některé 

rysy davu17, na druhé straně však každý divák, který s politikem diskutuje, vždy vystupuje 

již jen sám za sebe. Jakousi vůdkyní diváků je moderátorka, která se je svým příkladem 

a explicitními výzvami snaží manipulovat k určitému jednání.  

 

3.1.2.2 Image moderátorky versus image politika 

K osobě moderátorky je v prvé řadě třeba říci, že rozhodně nebyla (a většinou se ani 

nesnažila být) nestranná. Už tento fakt nám brání v tom, abychom pořad Kotel označili jako 

tradiční politickou debatu. Srovnáme-li ho totiž s ostatními pořady, které jsou tak 

označovány (viz výše), zjistíme, že je v nich deklarována přinejmenším snaha o nestrannost 

a objektivitu. M. Havlík, který se skrze konverzační analýzu věnuje také politickým 

debatám, k osobě moderátora říká, že „nemá mít pravdu, nemá vyjadřovat své názory, má 

se jen ptát a přitom má zachovávat ‚neutralistický‘ postoj (tj. formálně nezaujatý)“ (Havlík 

2007: 39)18. 

M. Jílková byla v době vysílání Kotle v médiích vždy prezentována jako hlavní 

hvězda pořadu a předem jako jasný vítěz verbálního souboje, který se v něm odehrával. Jak 

sama říká (viz citace v kapitole 3.1.1), byla její image kromě nápadného líčení hodně 

postavena na efektních šatech, ve kterých působila někdy až nadpozemsky. Významnou roli 

hrál také způsob, jakým byla moderátorka zobrazována v upoutávkách na pořad: jako tvrdá 

a nekompromisní osobnost s démonickou mocí, procházející neohroženě mezi plameny 

                                                 
17 Krejčí (2004: 275) popisuje dav následovně: „Pro politickou teorii je dav skupina lidí soustředěná na 
jednom místě, kdy fyzický kontakt i jednoduchý cíl, a často také vůdce , vytvářejí rozbouřené emoce, snižují 
racionální kontrolu, posilují sugestibilitu a odstraňují individuální morální zábrany v chování.“ 
18 Havlík zde odkazuje na tyto práce:  
Clayman, S. E. (1988): Displaying neutrality in television news interview. Social problems, 35 (4), 474-492.  
Heritage, J. / Greatbatch, D. (1991): On the institutional character of institutional talk: The case of news 
interview interaction. In: D. Boden, D. H. Zimmerman (eds.): Talk and social structure. Berkeley: University 
of California Press, s. 93-137. 
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a šelmami, která dramatickým a zároveň pevným hlasem vyjmenovávala aktuální problémy, 

ke kterým by se měl pozvaný politik v následujícím dílu vyjádřit. Ačkoli otázky posléze ve 

studiu formulovali diváci, Jílková takto některé ve výběru témat zřejmě ovlivnila.  

Politik naopak v upoutávce na pořad slovo nedostane. Je v ní pouze hlasem 

moderátorky představen jako někdo, kdo se bude muset hájit a bránit. Diváci v upoutávce 

nehrají žádnou roli - samozřejmě kromě jedné, zato velmi významné: jsou jejími 

konzumenty. 

Ve znělce uvádějící pořad Kotel se postupně vystřídají záběry na plamen, kotel, 

ze kterého uniká pára, muže padající do vody, který se poté snaží dostat z vody ven, a na 

dav křičících a rukama hrozících lidí. Nakonec se muž postaví v kuželu červenooranžového 

světla. V celé znělce se objevují pouze dvě barvy, černá a červenooranžová, které mají 

zřejmě evokovat představu pekla a ohně – ten se ostatně objeví hned v úvodu znělky. Celá 

znělka vlastně symbolizuje cíl pořadu. Tím je podle mého názoru především dostat politika 

do úzkých tím, že je konfrontován s davem převážně rozhněvaných diváků, kteří jsou 

připraveni „zatopit mu pod kotlem“, a samozřejmě také s moderátorkou. I ona sama 

v jednom rozhovoru (Aust 2006) přiznává:  

Politik byl v Kotli vystaven stresu jako nikde jinde, a často mu tam spadla maska. 

 
Také politici si víceméně uvědomují, že u diváků obstojí, pokud kromě obsahové 

stránky zvládnou i tu formální. To, zda pořad celkově vyzní v politikův prospěch nebo 

neprospěch, často záleží na zdánlivých maličkostech. Například je to politikova 

(ne)schopnost diváky rozesmát či (ne)ochota pomoci divákovi při řešení problému anebo 

jeho chování vůči moderátorce (ne vždy je jejich rozhovor formální), která je apriori svou 

televizní stanicí prezentována jako vítěz a hlavní hvězda pořadu, a tak ji diváci také 

vnímají. 

 

3.1.2.3 Vizuální podoba pořadu 

Dostáváme se k dalšímu, velice podstatnému aspektu pořadu, který z něj vytváří 

show. Je to jeho vizuální podoba. Ta se velmi podstatně liší od podoby ostatních televizních 

politických debat. Hlediště odráží záměr tvůrců, aby diváci měli navrch: má kruhový tvar, 

směrem k okraji se postupně zvyšuje a diváci zde stojí v řadách za sebou, takže mají dobrý 

přehled o dění ve studiu. Uprostřed je jeviště - kruh jasně červené barvy s motivy plamenů, 

které vždy na začátku pořadu svítí. V kruhu stojí dva podstavce (na písemné materiály a 

sklenice s vodou) opět ve tvaru plamenů. Studio celkově připomíná spíše prostor pro zápas 
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(boxerský ring, římskou arénu či býčí koridu) než pro politickou diskusi. Dalším v ostatních 

televizních debatách nevídaným jevem je kouř, který je během úvodní znělky vpuštěn do 

studia a z něhož moderátorka na začátku pořadu vystupuje. Celkově tedy vizuální podoba 

pořadu v divákovi nevzbuzuje očekávání politické debaty, nýbrž spíše zápasu či boje, 

v němž má být politik poražen. 

  

3.1.3 Osobní účast v pořadu aneb co televizní divák nevidí19 

  Dosud byla popsána podoba pořadu z pohledu televizního diváka. Mnoho 

doplňujících informací o pořadu a o celkové atmosféře ve studiu lze však získat pouze 

účastí v něm. 

Nepostradatelnými spoluautory pořadu jsou diváci ve studiu. Někteří z nich pořad 

navštěvují pravidelně a navzájem se znají a vítají na pražské zastávce autobusu, který je 

posléze odveze až na místo. Po cestě do sídla televize panuje v autobuse díky těmto lidem 

uvolněná atmosféra. Ti, kteří jedou do pořadu poprvé, jsou, zdá se, v menšině. (Je však 

možné, že v dalších dvou autobusech, které přivážejí lidi z různých obcí České republiky, je 

situace opačná.) Po příjezdu jsou všichni zavedeni dovnitř na chodbu, kde již stojí fronta 

diváků z dalších dvou autobusů nebo těch, kteří přijeli sami. 

Po dlouhém čekání se dává fronta pomalu do pohybu. Na jejím začátku čeká 

každého prohlídka osobních věcí a kontrola detektorem kovů. Po jejím absolvování může 

divák vstoupit do studia, v jehož rohu stojí konstrukce tvořící hlediště. Muž uprostřed 

rozdává příchozím fotografie moderátorky, která je po skončení pořadu všem zájemcům 

ochotně podepisuje. Je to další důkaz toho, že hvězdou pořadu má být moderátorka, nikoli 

pozvaný politik. (Jistě by bylo možné rozdávat lidem i jeho fotografii, on však má být 

skutečně pouhou obětí.) 

Po skončení pořadu diváci postupně opouštějí studio. Než se dostanou na chodbu ti 

z nejvyšší řady, stojí už tam dlouhá fronta směřující k hvězdě večera. Chodba je dobře 

osvětlená, moderátorka sedí za vysokým stolkem a s úsměvem podepisuje divákům své 

fotografie. O pár kroků dál stojí ve stínu za rohem politik. Nesměřuje k němu 

disciplinovaná fronta zájemců o autogram, nýbrž je obklopen (stejně jako před pár 

minutami v přímém přenosu) lidmi, kteří od něj žádají pomoc, informace, stěžují si apod. 

 

                                                 
19 Osobní zkušenost autorky této práce je ze dne 29. 1. 2004, kdy byl hostem tehdejší ministr dopravy Milan 
Šimonovský (KDU-ČSL).  
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3.2 Kritická analýza diskurzu  

 Ještě před analýzou jednotlivých dílů pořadu, v níž budou jednotlivé jevy 

interpretovány vždy s ohledem na daný situační kontext, je třeba popsat některé postupy 

týkající se kontrolování interakce, které se v rámci pořadu Kotel stále opakují. 

Stupeň kontroly střídání mluvčích je u účastníků interakce různý. Moderátorka je 

v pořadu právě proto, aby interakci kontrolovala a aby zároveň kladla společně s diváky 

otázky politikovi. Úkolem politika je naopak pouze zodpovídat dotazy. Moderátorka 

rozhoduje, který z diváků se bude ptát - bez její výzvy se nikdo k zapnutému mikrofonu 

nedostane. 

Pořad má strukturu, která zůstává v každém dílu neměnná. V úvodu moderátorka 

řekne pár vět k aktuálním problémům, které se pozvaného politika týkají, a posléze ho 

představí divákům. Potom už přicházejí ke slovu diváci. Tuto hlavní část pořadu, ve které 

politik odpovídá na dotazy diváků a moderátorky, si z důvodu větší přehlednosti budeme 

členit na cykly, přičemž každý cyklus začíná výzvou moderátorky k jednomu z diváků, aby 

položil otázku. Někdy moderátorka v závěru hlavní části pořadu položí politikovi ještě 

jednu otázku sama za sebe a nastolí tak své vlastní téma. Zřejmě z časových důvodů však 

ne vždy na tuto otázku dojde. Potom už zbývá jen závěr, v němž Jílková dává televizním 

divákům informace o následujícím dílu a snaží se je nalákat k jeho sledování.  

Výzva moderátorky k položení otázky je většinou explicitní a je doplněna ukázáním 

ruky, někdy je vyjádřena pouze tímto gestem. Diváci ve studiu si mezi sebou posílají tři 

mikrofony a ten, kdo se chce politika ptát, si mikrofon ponechá a čeká, až mu moderátorka 

udělí slovo. Teprve po její výzvě je mu mikrofon zapnut. 

V rámci jednotlivých cyklů také existují postupy, které se opakují. Divák po výzvě 

moderátorky položí politikovi otázku, čímž nastolí téma, na které politik reaguje a případně 

o něm spolu dále diskutují. Poté většinou položí otázku Jílková a také s politikem diskutuje, 

přičemž téma jejího dotazu více či méně souvisí s tématem, které ustanovil divák. 

Konkrétní průběh cyklů je různý: někdy Jílková diskusi diváka s politikem nijak neomezuje 

a nechává jí volný průběh, většinou do ní však zasahuje, je-li s čímkoli nespokojená, a snaží 

se ji organizovat.  

Co se týče obsahu otázek, mají diváci naprostou volnost a mohou si vybrat libovolné 

téma. Jejich výběr však může být ovlivněn jednak žádostí režiséra před začátkem přímého 

přenosu, aby otázky nebyly příliš konkrétní a aby zároveň byly formulovány co možná 

nejstručněji a nejjasněji. Za druhé je třeba zohlednit fakt, že moderátorka na konci i v úvodu 
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každého dílu a také v upoutávkách na pořad během celého týdne předesílá určitá témata, 

aktuální problémy či kauzy, které někdy zároveň subjektivně hodnotí, a tak diváky nutně ve 

výběru témat i ve formulaci otázek ovlivňuje.  

Proti možnosti diváků vybrat si jakékoli téma však stojí moderátorka s mocí 

kontrolovat interakci a tudíž i měnit témata. Pokud se jí některé z jakéhokoli důvodu nelíbí, 

může do diskuse diváka s politikem vstoupit a téma pozměnit nebo nastolit téma nové. 

Často se však snaží zůstat ne-li u stejného, tak alespoň u souvisejícího tématu.  

Oproti tomu politik má jen velmi málo příležitostí vybrat si téma sám. Moderátorka 

se téměř vždy snaží přimět ho k odpovědi na danou otázku a pokusy o změnu tématu z jeho 

strany často blokuje, stejně jako například spíše ojedinělé pokusy politika o to, položit 

otázku divákovi. Politici přicházející do pořadu Kotel se někdy pokoušejí říci i to, na co 

se jich nikdo neptá, aby tak mohli sbírat pomyslné body pro sebe či politickou stranu, již 

reprezentují. A tak se někdy snaží změnit téma během své odpovědi na dotaz, což většinou 

opět hlídá Jílková.  

Fairclough (1992, s. 155) uvádí, že v interakcích s přítomností dominantního 

účastníka témata vybírá a mění pouze tento účastník. S ohledem na toto tvrzení se ukazuje, 

že diváci a moderátorka jsou dominantní vůči politikovi, zároveň je ale moderátorka 

dominantní vůči divákům. Lze si tedy představit stupnici dominance účastníků pořadu, 

na níž by pomyslnou nejvyšší příčku obsadila Jílková, spodní příčka by náležela politikovi. 

Mezi nimi by byli diváci, z nichž se ovšem každý prosazuje na jedné straně vůči 

moderátorce a na straně druhé vůči politikovi jinou měrou. Během analýzy samé zjistíme, 

že v určitých situacích někteří diváci dominanci moderátorky snižují (např. když se jí 

nenechají přerušit) a více se vůči ní prosazují, a na druhé straně v rámci interakce divák-

politik také dochází ke kolísání v dominanci: jak mezi jednotlivými osobami politiků, tak 

i v rámci jednoho dílu mezi jednotlivými diváky. Každý divák je vůči politikovi jinak 

dominantní, a zároveň každý politik se snaží jeho dominanci regulovat s různým 

výsledkem. 
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3.2.1 Kotel s Grossem (8. 1. 2004)20 

S. Grossovi21 v pořadu postupně položí otázky sedm diváků a na závěr přidá ještě 

jednu moderátorka. Rozdělme si tedy celý pořad na úvod, osm cyklů a závěr.  

V úvodu Jílková zmiňuje témata „klesající důvěra v policii“, „problémy v policii“ 

a „schopnost ministra tyto problémy řešit“: 

1. J: milí občané. (..) důvěra v policii (.) hrozivě klesá. (.) ministr vnitra neustále  
2. opakuje. (.) problémy policie nezametáme pod koberec. (.) co s nimi ale dělá?  
3. (..) je vůbec schopen. (..) tu vyplouvající špínu (..) uklidit jinak? (...) dobrý  
4. večer v kotli.  

 
Moderátorka hovoří pomalu, dramaticky a velmi důrazně, přičemž to vše je ještě umocněno 

ozvěnou a celkovou atmosférou ve studiu (kouř, světla). Významnost svého tvrzení 

o klesající důvěře v policii zesiluje použitím expresivního příslovce hrozivě. Následují dvě 

řečnické otázky, jejichž účelem je vyjádřit pochybnosti nad Grossovými schopnostmi. Ve 

druhé z nich Jílková tyto pochybnosti zdůrazňuje použitím příslovce vůbec.  

Diváci moderátorku za tento úvod odmění velkým aplausem, který před začátkem 

přímého přenosu opakovaně trénovali s režisérem pořadu. Politik je tak ještě před 

příchodem do studia ve znevýhodněném postavení. Naproti tomu diváci získali úvodem 

moderátorky jakýsi pomyslný opěrný bod pro své dotazy „na tělo“: 

 

1.  (10-162) Divačka (D1) otevře svou otázkou téma “Kajínek“ a obviňuje policii (tedy 

potažmo i Grosse) ze špatného postupu při vyšetřování tohoto případu (11-19). Vidíme zde, 

jak mohou být diváci ovlivněni úvodem moderátorky - divačka přejímá Jílkové formulaci 

z úvodu pořadu (srov. řádek 2. výše):  

16. někteří policejní důstojníci. a já mám tedy opravdu zásadní otázku na to téma  
17. že se nebudou zametat problémy pod koberec, proč ste tedy zrušil speciální  

 

Gross obvinění odmítá a diskutuje s divačkou (21-70). Opakovaně přitom hodnotí její 

výpovědi jako nepravdivé: 

                                                 
20 V rámci analýzy jednotlivých dílů značí čísla v kulatých závorkách čísla řádků v transktiptu příslušného 
pořadu. 
21 Judr. Stanislav Gross (nar. 1969) je český sociálně demokratický politik. Do politiky se zapojil hned po 
vykonání základní vojenské služby a do svých šestatřiceti let, kdy z politiky odešel, v jiném oboru nepůsobil, 
což často bývalo předmětem kritiky jeho odpůrců. Od roku 2000 do léta 2004 vykonával funkci ministra 
vnitra, od roku 2001 byl místopředsedou ČSSD, od roku 2002 prvním místopředsedou vlády. Po propadu 
ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu a odstoupení Vladimíra Špidly v červnu 2004 ho nahradil ve 
vedení strany i jako předseda vlády. Z této funkce odstoupil v dubnu 2005 po tříměsíční vládní krizi 
způsobené aférou kolem jeho financí. V září téhož roku opustil vysokou politiku úplně. (Srov. Stanislav Gross 
[online], [navštíveno 8. 7. 2008], Wikipedie. Dostupné na adrese  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Gross) 
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21. G: ona (..) ona tvrzeň- tvrzení se dobře vyřknou ale (.) nemáte pravdu. já sem  
 
30. G: [no ale vaše informace] sou špatné. 
 
38. G: vy tady něco vyřknete, lidé tomu tleskají nadšeně, ale prostě vy pravdu  
39. nemáte. [já sem žádný-             ] 

 
Když se chce ujmout slova Jílková, poprosí ji divačka o možnost ještě jednou 

reagovat a Jílková jí to dovolí. Právě ona je tím mocným subjektem, který určuje, kdo bude 

v promluvě pokračovat. 

Poté už se ptá Grosse pouze Jílková a dále s ním diskutuje na téma „Kajínek“ (71). 

Dvakrát vstoupí do diskuse divačka (vždy v místě relevantním z hlediska střídání 

mluvčích), ale Jílková ji pokaždé zastaví (79-80, 86-87) a diskutuje nadále s Grossem sama. 

Popíše jiný případ, ve kterém (stejně jako v kauze „Kajínek“) také mohlo jít o spolupráci 

policie s organizovaným zločinem (87-99), přičemž postup policie subjektivně hodnotí: 

97. vozy, mně to nepřijde důstojné víte, eh se schovají u [benzinové] pumpy  

 
Gross v reakci podrobně popíše celý případ a postup policie obhajuje (101-121), načež 

Jílková pokračuje se svým negativním hodnocením:  

125. J: promiňte já se domnívám, a myslím že většina občanů že zavolám-li  
126. policii a ta se tedy dostaví na místo že sem (.) v určitém bezpečí. (.) a: není  
127. chyba že tato policie (.) nemá autoritu že když vystoupí z vozů, (.) tak že  
128. agresoři tedy mají nějaký respekt že se leknou, (.) eh nebo prostě sou  
129. schovaní v autě a čekají až přijedou posily. 

 
Svůj názor moderátorka předpokládá i u ostatních občanů (v podstatě divákům svůj názor 

podsouvá) (125) a z její negativní zjišťovací otázky (126-127) lze lehce vyčíst, co si ona 

sama myslí („je chyba, že policie nemá autoritu“).22   

 Gross znovu obhajuje policisty a také sám sebe (131-150), když se prezentuje 

následovně: 

131. G: [paní jílková. (...) já (..) já sem (.) já sem velmi připravený,] já sem velmi  
132. připravený a od svého nástupu na vnitro to dělám, (.) kde policie pochybí, (.)  
133. tak prostě (jende) se jich nezastávám. ale jesiže někde řadoví policisté a  
134. v tomto případě to byli řadoví policisté, (.) odvedli dobrý kus práce, tak já  
135. prostě nebudu si hrát na populistu a nebudu (.) tady říkat to co možná si myslí  
136. většina veřejnosti na základě těch informací které byly zveřejněny. pokud se  

 
Gross se dvakrát obhajuje slovy jsem velmi připravený, přičemž klade důraz na příslovce 

velmi. Zároveň posléze dává najevo, že nad diskurzem přehled, když říká nebudu si hrát 

                                                 
22 Havlík (2007: 39) v souvislosti s podobou moderátorových dotazů v politické debatě říká, že „právě 
negativní zjišťovací otázky jsou často brány jako tvrzení moderátora“, a odkazuje na stať Heritage (2002): The 
limits of questioning: Negative interrogatives and hostile question content. Journal of Pragmatics, 34 (10): 
1427-1446. 
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na populistu (metadiskurz). Gross předpokládá u některých diváků názor, že je populista 

(presupozice23), a tento názor jim vyvrací. 

 Jílková kontruje ironickou poznámkou, kterou zlehčuje schopnosti policistů: 

151. [ano no tak možná] je to náš mylný [dojem, že i    ] když přijede policie stále  
152. G:                                                     [no dobře ale-] 
153. J: musím hledat zda mám zbraň či baseballovou (.) [pálku nebo paličku   ] na  
154. G:                                                                              [no nezlobte nezlobte] 
155. J: maso, (.) abych tedy toho zločince přemohla. [protože-] 

 
2.  (163-240) Divák (D2) popíše konkrétní případ, načež mu Gross velmi opatrně 

vysvětluje, že na něj není schopen reagovat: 

180. G: já já mys- já myslim že todle je konkrétní eh hodně konkrétní věc ke které  
181. se kdyžtak můžem vrátit chvíli po kotli ale, (.) eh (...) tady asi já vám k tomu  
182. těžko mužu něco říct.=já vám netvrdim že ehm že eh nemáte pravdu, (ale) je  
183. zapotřebí se na to podivat samozřejmě [jestli existujou nějaký doklady k tomu.] 

 
Grossovi zřejmě není příjemné divákovu otázku odmítnout (ač má na to za daných 

okolností právo), proto četné hezitace a ujištění na řádku 182. Gross zde předpokládá 

(presupozice), že by si divák mohl Grossův postoj vysvětlit tak, že mu Gross nevěří, 

a preventivně mu tento jeho předpoklad vyvrací, přičemž tak činí velmi zdvořilým 

způsobem (netvrdim, že nemáte pravdu). 

  Divák přesto dotaz ještě doplňuje o další informace a dál s Grossem diskutuje (184-

212). Dvakrát se Jílková snaží divákovu promluvu přerušit (192, 204), avšak bezúspěšně. 

Povede se jí to až napotřetí (213), kdy navíc musí diváka napomenout, protože ji přerušuje. 

Od té chvíle už vede diskusi s politikem v rámci tohoto cyklu sama na téma „autorita 

Grosse“, které si sama odvodila zobecněním konkrétního divákova problému. Divák jejich 

diskusi přeruší ještě třikrát (225, 228, 243). 

  Divák (D2) je ve snaze nastolit své téma velmi aktivní a důsledný a ačkoli Gross 

téma opakovaně odmítá, divák to neakceptuje a snaží se jej i nadále prosadit. Také co 

se týče kontroly výběru mluvčích, prosadí se divák několikrát dokonce na úkor Jílkové.  

 
3. (241-333) Divák (D3) hovoří nejprve o svých špatných zkušenostech se státní 

bezpečností a s prací policie (242-263). Poté zmiňuje kauzu chomutovských vrahů, ve které 

podle něj policie pochybila. Politik se následně pokusí získat slovo: 

263. jednotlivců. (.) policie (.) nekonala. 
264. G: můžu vám [(do toho skočit?)] 
265. D3:                 [pardon. já          ] bych dokončil. 

                                                 
23 Presupozice jsou propozice, které jsou producentem textu vnímány jako dané. V mnohých případech nejsou 
představovány identifikovatelným textem, nýbrž spíše neurčitým textem, který koresponduje s všeobecným 
názorem (srov. Fairclough 1992: 120). Gross zde předpokládá určitý názor na svou osobu a vyvrací ho. 
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266. J: ne. [prosím] nechme protože ste [řekl konkrétní věc.] 
267. G:      [ne ale-]                                 [eh vy ste řek         ] jednu věc. (.) já bych  

 
V ukázce vidíme, kdo a do jaké míry interakci kontroluje: divák nejdříve popíše celý 

případ, intonačně ukončí promluvu a když chce Gross v místě relevantním z hlediska 

střídání mluvčích reagovat, požádá diváka, aby mu to umožnil. To divák odmítne, což však 

neschválí moderátorka, která Grossovi poskytne příležitost reagovat. Z ukázky je patrná 

hierarchie platná pro pořad jako takový: nejníže stojí politik, nad ním jsou diváci a 

na nejvyšším stupni a tudíž s největšími pravomocemi rozhodovat o výměně mluvčích (a 

nejen o ní) má moderátorka. 

Poté divák hovoří o trestním stíhání své osoby (280-296) a naznačuje, že oba jeho 

dotazy spojují stejná témata, tj. „trestný čin násilí vůči skupině obyvatel a jednotlivci“ 

a „špatná práce policie“. Gross otázku odmítne s tím, že jde o příliš konkrétní problém. 

Jílková pak rozvádí téma špatné práce policie a uvede jiný konkrétní případ, o kterém 

následně s politikem diskutuje (300-333). 

Divák (D3) si v tomto cyklu vybral pro svou první otázku kauzu, u které lze 

očekávat, že na ni většina veřejnosti bude mít podobný názor, tj. že policie pochybila. 

Následně se snaží Grossovi podsunout, že jeho osobní případ je z hlediska nesprávnosti 

postupu policie obdobný. Zmínění první kauzy je tedy z jeho strany taktickým krokem 

a tím, že ji přirovnává ke své kauze, chce ovlivnit ostatní účastníky interakce a získat je 

na svou stranu. 

Jílková pomocí své obligátní fráze ono je to o tom shrne téma divákova dotazu, aby 

vzápětí mohla popsat jiný konkrétní případ (303-314) jako doklad toho, co právě řekla: 

300.  J: pane ministře ale ono je to o tom, že (.) občané prostě- dobře.=jedna věc je  
301. práce policie pokud je s ní občan nespokojenen, (.) nespokojen, tak (.) vlastně  
302. má pocit opravdu že ti policisté sou beztrestní že si ani nemohou stěžovat.  
303. vemte si eh například případ občana rybáka, eh který žil ve Švédsku i přijel  
 

4. (334-454) Divák (D4) položí dvě otázky na téma „nemocenská u poslanců“: 

339. D4: (.) pane ministr.=je pravda to, (..) že poslanci, (...) senátoři, soudci, (.)  
340. snad i (..) vojáci z povolání a policisté (.) berou první měsíc nemocenské sto  
341. procent? 
342. G: (...) eh (..) není ne (.) není ten režim- ten- upravenej uplně stejně u vojáků  
343. z povolání a u policistů, ale u poslanců a u soudců a u (.) členů vlády (.) i u  
344. ostatních to tak je. to máte pravdu. 
345. D4: myslíte že [sto procent] (..) sto procent je to takhle správný? 
346. D?:                  [(               )] 
347. G: myslim si že to správné není, (.) 
348. D4: no, 
349. G: a: pokud se podiváte ale na to co bylo v jednotlivých návrzích tak v těch  
350. návrzích toto omezení bylo. už v minulosti. a teď možná ste zaznamenali, že  
351. eh bohužel teda s ročním zpožděním, by mělo se i na ústavní činitele to  
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352. vztahovat, (.) stejně tak jako na každého z vás. já vás můžu ubezpečit vo  
353. jediné jediné věci. (.) eh pokud (můžu) mluvit za sebe. já sem nemarodil ani  
354. nepamatuju.=takže ono to (.) je spíš vo (.) věci, (.) která si myslim že (.) vcelku  
355. logicky a já se vam nedivim, lidi dráždí, eh myslim si že u (.) řady těch lidí  
356. kterých se to týká se to ani nevyužívá, a o to je to zbytečnější. o to je to  
357. zbytečnější. 

 

Divák v ukázce svou první otázkou přiměje Grosse, aby sám vyřkl fakt, který politikům 

sympatie ostatních občanů v žádném případě nezaručuje (339-344). Nato se ho ptá na jeho 

osobní názor (345), přičemž je jasné, co si myslí on, respektive jakou odpověď by rád 

slyšel.  

Politik v odpovědi neopomene pozitivně prezentovat sebe sama (353-354), když 

říká, že nemarodil ani nepamatuje (353-354). Navíc nahlas předpokládá, že daná věc lidi 

dráždí, a připojí svůj komentář vcelku logicky a já se vám nedivim. Dává tím najevo 

pochopení pro nesouhlas diváků a staví se na jejich stranu.  

Divák poprosí ještě o jeden dotaz, který mu Jílková povolí (359-360). Tématem je 

„akce Kryštof“ (362-381). Jílková nechá diváka s politikem relativně dlouho volně 

diskutovat a přeruší Grosse až v momentě (382), kdy hovoří o kontrole lékárniček: 

378. kontroly (.) zaměřit na věci které mají skutečně smysl. faktem je že třeba  
379. někdo v autě ani nevotevřel lékárničku možná je to pro něj také dobré zjistit že  
380. má nějaké léky prošlé nebo nějaké obvazy nebo  
381.     [podobně, (.) ale: (.) obecně ta akce-     ] 
382. J: [no. pane ministře. ale ona ta akce stála] eh hodně eh velmi hodně (.) eh  
383. peněz. (.) a ten efekt víte že teď vyšla statistika:, loni opět asi o čtyři tisíce víc  
384. havárií o dvacet osum (.) lidí více mrtvých, (.) a: eh prostě říká se o této akci  
385. což jistě víte, že měla eh posloužit jedinému. a to k zlepšení vaší image, (.) eh  

 

Jílková přeruší Grosse, aby doplnila relevantní informace, čímž proti sobě postaví dvě 

témata - „kontrolování lékárniček“ versus „počet mrtvých při dopravních nehodách“. Díky 

tomu vyzní fakt, že policisté kontrolovali lékárničky, téměř absurdně.  

Gross poté nastolí téma „akce typu Kryštof v zahraničí“. Jílková ho následně dále 

rozvíjí: 

420. že vy ste se inspirovali bývalým newyorským eh starostou, (.) proč tedy  
421. neuděláte prosím (.) nějakou akci třeba jí můžete nazvat eh kruťas (.) eh či eh  
422. likvidátor, ve vašich řadách v řadách policie protože tam veškeré ty (.)  
423.      [nulové tolerance začínají.] 
 
434. dělá se tato akce.=tato [akce běží od desátého října.] 
435. J:                                   [a: eh eště nám řekněte        ] ty policisté potom  
436. dostanou vyhazov? nebo co se s nimi dělá. 
437. D: [                ((křik))                       ] 
438. G: [ti ti policisté ti policisté (...)       ] ti policisté to samozřejmě pocítí na  
439. penězích. 
440. J: no a nebylo by lepší se jich zbavit víte? on se jen tak někdo ne- nezmění.  
441. nepřevychová. 
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Všechny tři otázky, které Jílková v ukázkách formulovala, jsou tendenční (směrují politika 

k určité odpovědi) a Jílková jimi dává jasně najevo svůj názor na věc, to jest, že podobná 

akce by se měla udělat v řadách policistů (srov. 420-422), respektive že daní policisté by 

měli dostat vyhazov (srov. 435-436 a 440).  

 
5. (455-561) Divačka (D5) se nejprve poměrně obecně ptá Grosse, kdo má dle jeho názoru 

právo na malé dítě (456-462). Po jeho odpovědi jí Jílková umožní reagovat, načež je 

divačka již konkrétnější: 

478. říkáte, ale není nic strašnějšího když tyto instituce se zasahují mezi právo  
479. matky a (.) dítě. a ta maminka bohužel to končí často i sebevraždou. když je  
480. takhle uzurpována [ze všech stran.] 
481. G:                           [ja- (..)               ] divejte. já já já si (.) dovedu představit  
482. jaký sou to těžký životní osudy v takovejdlech situacích. (.) rozhodně (.) když  

 
Gross daný problém nejdříve popisuje subjektivně a opět přitom sám sebe prezentuje 

v dobrém světle, když ukazuje schopnost empatie (481-482). Moderátorka následně 

navrhuje divačce, aby problém vyřešila s Grossem až po vysílání (491-492). To však žena 

odmítne a dodává svůj názor, přičemž je ještě konkrétnější:  

494. jich příliš mnoho a bohužel ten trend v současné době je že dává se díce (.)  
495. dítě otci do péče, ale (.) v případě že ta matka je vopravdu vzorná pečlivá, (.) 
496.      [tak je to strašný zvěrstvo tohle.        ] 
497. G: [já já myslim že paní naráží na jednu] na jednu věc která vopravdu může  
498. být problémem. že třeba soudy rozhodují eh (.) hodně podle já nevim  
499. ekonomického zázemí.=které tomu dítěti může ně- může někdo dát. a to si  
500. myslim že rozhodně dobře není.= 
501.       [protože (.) láska myslim že je mnohem víc než eh- (.) než než hračka.] 
502. D5: [neni. (.) matka dá cit lásku a spíš takovou tu (.) výchovu.                     ] 
503. G: ale může to platit [oboustranně samozřejmě.] 
504. D5:                           [dobře. děkuju.                   ] 

 
Až do této chvíle (do 493. řádku) hovořila divačka velmi obecně a posluchač si z její 

promluvy nemohl odvodit, jaký problém má konkrétně na mysli a jaký je její názor. Jasně 

se vyjádří až v této ukázce (494-496). Jakmile Gross pochopí, co konkrétně divačku trápí, 

přeruší ji (497) a přikloní se se svým názorem na její stranu (497-501). 

  Jílková se poté vrací zpět k tématu ze čtvrtého cyklu (přestupky policistů v silničním 

provozu) a ptá se na případ náměstka policejního prezidenta Antla (505-520), který 

způsobil dopravní nehodu pod vlivem alkoholu. Politik reaguje a rozvíjí se diskuse, během 

níž má Jílková interakci plně pod kontrolou, což dokládá i povaha jejích otázek: 

515. eh telekomu, (..) eh (.) lukrativní místo získal a já se eh ptám pane ministře, eh  
516. tento (.) muž, který říkal že zákony sou jeho jedinou jistotou možná myslel (.)  
517. díry v zákoně že sou jeho jistotou, má nyní na telefonním záznamníku  
518. namluveno, jak se máte také ste tak v pohodě, (.) nechte mi vzkaz, ste tedy  
519. v pohodě že tento člověk (..) eh zodpovídal za chod (.) policie? že ste mu  
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520. pomohl? 
521. D: ((aplaus)) 
522. G: (.) eh já (.) eh (.) za prvé já musím říct že že si myslim že pan antl toho  

 
534.  J: [promiňte. ale pane ministře. ono jde        ] o jednu věc. tito lidé (.) řídí (.)  
535.  eh- sou v řídících funkcích. eh vy chcete po řadových policistech a i po  
536.  občanech abychom dodržovali zákony. proč já si mám jít pokud způsobím  
537.  nehodu, (.) eh pro: tu obsílku a předvolání, proč se nemohu eh inspirovat  
538.  panem antlem. mně to pak [budete] mít za zlé? 
539. G:                                        [ano.    ]  
540. budu, stejně tak jako jemu. 
 
554. J: [no tak (...) panu antlovi to asi               ] již líto nebude, ale eh na závěr. (.) 
555. máme si tedy brát příklad z pana antla nebo si máme myslet že ti nahoře (.)  
556. mohou všechno. 

 
Ve všech třech ukázkách klade Jílková zavřené otázky24, které Grossovi poskytují velmi 

zúžené podmínky pro odpověď. Navíc vždy formuluje dvě otázky bezprostředně za sebou, 

což Grossovi jeho reakci taktéž neusnadňuje. V první ukázce jsou dvě otázky zjišťovací, 

na něž se za standardních podmínek očekává odpověď ano či ne. Zde se však Jílková spíše 

snaží zatlačit politika do kouta a vyvolat v něm špatné svědomí. Ačkoli po její otázce 

následuje aplaus a Gross má tak alespoň chvíli čas promyslet si odpověď, hezitace a pauzy 

v počátku jeho reakce (522) naznačují, že se Jílkové její záměr vydařil.  

  Ve druhé ukázce (534-538) Jílková nejprve Grosse přeruší a pokládá mu první, 

doplňovací otázku, která má spíše rétorický charakter. Jílková na ni neočekává odpověď, 

spíše jejím prostřednictvím vyjadřuje výčitku. Vzápětí ještě položí otázku zjišťovací, která 

je zřejmě taktéž zamýšlena spíše jako rétorická, Gross na ni však jednoznačně odpoví (539-

540). Svou odpověď poté ještě rozvádí (542-553). 

  Ve třetí ukázce (554-556) Jílková Grosse opět přeruší a následně mu položí další, 

tentokrát alternativní otázku, v rámci níž mu poskytuje dvě možnosti pro odpověď. Politik 

by si tedy teoreticky měl jednu vybrat, avšak jejich obsah mu to - jako ministrovi vnitra 

a členovi vlády – neumožňuje ani v jednom případě (viz 555-556). 

  Gross ve svých reakcích na jedné straně Antla obhajuje pro jeho dřívější zásluhy 

(označuje ho opakovaně za frajera), na druhé straně ho kritizuje za to, jak se zachoval v 

                                                 
24 Disman (srov. 1993: 126-127) definuje „uzavřené“ otázky jako takové, jež omezují odpověď na volbu z 
předem připraveného souboru kategorií, které tedy nabízejí soubor alternativ, z nichž má respondent vybrat 
správnou odpověď.  
Lamnek (srov. 1989: 58) popisuje způsob kladení otázek v rámci sociálního výzkumu. O zavřených otázkách 
říká, že v nich jsou buď implicitně (již ve způsobu formulace) či explicitně nabídnuty možnosti pro odpověď 
(např. „Jste pro trest smrti nebo proti němu?“). Naproti tomu otevřené otázky jsou takové, u nichž nemusí být 
odpověď  zařazena do nějakého předem daného schématu (např. „Co si myslíte o trestu smrti?“) a dotázaný 
musí odpověď formulovat sám. 
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diskutovaném případu (opět k tomuto účelu používá slovo frajer, resp. spojení ne frajerské 

chování): 

529. včera byla zveřejněna já se přiznám že mě to naštvalo. že mě naštval. a: (.)  
530. nevidim důvod proč bych to tady neměl neměl v tudletu chvíli říct eh, dneska  
531. sem čet nějaké stanovisko na četce že to není takto pravdivé, faktem je, že si  
532. myslim že, (.) to chování (.) mohlo bejt trošku frajerštější.  

 
548. to co bylo v tudletu chvíli, (.) mě a já to říkám otevřeně naštvalo, nepovažuju to  
549. za dobrý, ale prostě ta věc takováto je. co snad je důležité když ste se ptala na  
550. to jak byste se chovala vy to teda nevim jestli budete mít radost, že nový  
551. zákon o správním trestání respektive nový přestupkový zákon který  
552. předkládáme, (.) již tuto věc (.) neumožní. (.) takže:  
553.     [(.) těmto prak- praktikám (.) odzvonilo.] 

 
559. G: si myslim že takovédle jednání pokud je to pravda že si nevyzvedával  
560. obsílky, (.) prostě frajerské není. a on se do té role frajera stavěl, a jako frajer  
561. (.) v mnoha případech v minulosti vystupoval.=[jako skutečnej frajer.] 

 
Za zmínku stojí také časté použití metajazyka v těchto ukázkách, např. přiznám se; já to 

říkám otevřeně; nevidim důvod, proč bych to (...) neměl říct, jejichž prostřednictvím se 

Gross nepřímo prezentuje jako pravdomluvný člověk. 

 
6. (562-654) Divák (D6) staví do opozice dvě témata: „zajištění bezpečnosti policií“ versus 

„vybavení policejních kanceláří“, a vyzdvihuje to první z nich. Upozorňuje na některé 

násilné trestné činy a nakonec uvádí jeden konkrétní případ: 

577. bezbranní. (..) dále prosím pane ministr, (.) eh jak se může stát,(.)- sou určité  
578. směrnice (..) na ředitelství že když pan policajt (.) skončí službu, tak by měl  
579. odevzdat služební zbraň, (.) na eh (.) operační středisko, (.) a proč se stal  
580. případ v ostravě není to tak dlouho, že pan policista z dopravní (.) eh policie,  
581. (.) zavraždil střelnou zbraní manželku a ((křičí)) bezbranné nevinné dítě  
582. dvouleté. co mně k tomu řeknete.+ 

 
Během své repliky (568-582) divák dvakrát křičí (z toho jednou v naší ukázce – 581-582) 

a dává tak najevo své rozhořčení nad tím, co se stalo. Pravděpodobně v reakci na to a také 

vzhledem k závažnosti popsaného případu je Grossova reakce velmi opatrná: 

583. G: řeknu vám řeknu vám k tomu k to- k tédle tragédii že to nebylo služební  
584. zbraní, je to tragedie kterou samozřejmě (.) ten případ to nemění. ale když ste  
585. to dával do souvislosti s tim že měl odevzdat zbraň, tak zbraň odevzdal. toto  
586. byla lovecká dlouhá zbraň. ale jinak ten případ byl pro mě tak šokující že eh  
587. samozřejmě t- tu věcnou podstatu to prostě nemění. ale to na co ste narážel,  
588. nebylo to služební zbraní. a pokud de o tu první věc (.) tak. (.) eh já teda  

 
Gross chce divákovi v prvé řadě vyvrátit mylnou informaci, že by v daném případu šlo 

o služební zbraň. Zřejmě aby tuto svou korekci diváka zmírnil, snaží se dát zároveň najevo 

jednoznačný souhlas s názorem diváka: dvakrát označuje případ za tragedii a také 

se k němu vyjadřuje subjektivně (ten případ byl pro mě tak šokující), čímž znovu prezentuje 

svou schopnost vcítit se. Přečteme-li si pozorně celou ukázku (583-588), zjistíme, že se v ní 
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pravidelně střídají vyjádření souhlasu s divákem (v tom smyslu, že byl případ tragický – 

celkem třikrát) a korekce diváka (zbraň nebyla služební, jak se divák mylně domníval – 

také třikrát). 

Poté Gross reaguje na druhé divákovo téma – „vybavení policejních kanceláří“ 

(588-603): 

589. nevim. (..) mně vadí. že když přijdete (.) kdokoli z vás nebo z občanů na  
590. policejní služebnu, tak že tam prostě (.) leckdy si není kam sednout, anebo  
591. tam sedíte na nějakých eh prostě dřevěnejch pryčnách, a není tam kulturní  
592. prostředí. mně to vadí todleto. a (.) proto se přistoupilo k tomu projektu, že  

 
Opět i zde Gross dvakrát připojuje svůj subjektivní názor (mně to vadí – 589, 592) a staví 

se tak na stranu diváků (v daném kontextu potenciálních návštěvníků policejních služeben). 

Přitom ho přeruší Jílková ironickou poznámkou, kterou zlehčuje vážnost jeho promluvy: 

599. J: [no to jo: a (.) taky uklidňující hudba třeba   ] by tam mohla [hrát.     ] 
 

Gross se poté vrací ke třetímu tématu divákovy otázky – k násilným trestným činům 

a k zajištění bezpečnosti policií (604-609). Když se chystá uvést údaje z policejních 

statistik, připomene Jílková případ, v němž policisté manipulovali s policejními 

statistikami, a dá jasně najevo, že policejní statistiky jako takové hodnotí negativně: 

609. tisíce tři,[tak zatím je to v pozici-                ]eh (.)já vim [že nemáte ráda] čísla,- 
610. J:          [((povzdychne si, rozhodí rukama))]                   [ale (víte že)-    ]       
611. ale jak nemám ráda čísla dyť víte také [ste] sebevraždy vykazovali jako  
612. G:                                                          [jo. ]    
613. J:  [vraždy, (.) tak eh- teda] 
614. G: [a:le paní jílková. (       )] 
615. J: eh [vraždy jako sebevraždy.] 

 
Gross přesto statistické údaje, které hovoří ve prospěch policie, uvede (617-620), 

načež Jílková kontruje statistickými údaji z jiné oblasti trestné činnosti, které naopak 

vyznívají v neprospěch policie (621-634). Nakonec si neodpustí ironickou poznámku: 

626. J: tři a půl procenta. [(.) eh] pane ministře to být kapsářem eh je poměrně  
627. G:                             [ano. ] 
628. J: dobré povolání zdá se.  

 
Tlak moderátorky na politika ani poté nepolevuje. Neumožní mu reagovat a ještě 

během potlesku diváků pokračuje v promluvě, při níž položí negativní zjišťovací otázku. 

Tou dává (za použití adjektiva alarmující) najevo svůj názor a zároveň si na politikovi 

vynucuje souhlas: 

630. J:  [takže nám ale řekněte (..)- a navíc prosím. (.) čtyřicet čtyři procent] 
631. D: [                                            ((aplaus))                                              ] 
632. J: dotázaných to vůbec na policii nejdou ohlásit.[není toto pro vás alarmující?] 
633. G:                                                                        [počkejte. (..) ano.                  ] 
634. J: že lidé se ani na tu (.) policii [eh eh nejdou-  ] 
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  Z uvedeného plyne, že Jílková má během šestého cyklu jasnou převahu – ať už to 

dává najevo ironickými poznámkami na adresu policie, zavřenými otázkami anebo tím, že 

během diskuse libovolně zamění téma: Grossovi a jeho statistickým údajům (týkajícím 

se násilné trestné činnosti) totiž oponuje pomocí údajů z jiné oblasti trestné činnosti 

(kapesní krádeže). Pro někoho tak situace může vyznít tak, jako by politik nemluvil pravdu. 

Pravdu však ve skutečnosti mají v tu chvíli oba, politik i moderátorka.  

  Moderátorčina demonstrace moci vrcholí v následující ukázce: 

639. ublížení na zdraví, tak to hlásit dete nebo se to ta policie dozví. a v loňskym  
640. roce v těchto případech (.) byl pokles trestné činnosti. pokud de ale-  
641.      [pozor. (.) počkejte.                                                                                   ] 
642. D: [                                                          ((křik))                                             ] 
643. J: [((otočí se zády, jde směrem od Grosse a ukazuje na jednoho z diváků))] 
644. D: [            ((křik))         ] 
645. G: [ne. nechte mě paní] jílková [domluvit. ] 
646. J:                                               [(tak tady)] pán. prosím.+ 
647. G: ne ne počkejte. nechte mě domluvit. ale pokud de (.) pokud eh pokud de o  
648. ty věci které ste na- řekla ty kapesní krádeže, to je opravdu (.) velký problém  
649. tam dokonce v kapesních krádežích ať si tady nelakuju na růžovo, byl za  
650. loňský rok (.) určitý nárůst. i v počtu kapesních krádeží. eh tam je jediný  
651. recept, a to je zvýšení policistů v přímém výkonu, možná že ste zaznamenali  

 
Svou převahu zde Jílková sice dává najevo nonverbálně, o to však výmluvněji (643). 

Moderátorka politika zcela ignoruje. Zajímavé je, že tak činí v okamžiku, kdy se Gross 

chystá uvést na pravou míru, že Jílková chvíli předtím hovořila o jiných statistikách. Jelikož 

Gross navzdory Jílkové pokračuje ve své promluvě, vyvolaný divák hovořit nezačne 

a Gross tak může promluvu dokončit.  

  Až na tento moment se Gross v šestém cyklu příliš neprosazuje, naopak se podřizuje 

Jílkové a uznává tak její dominantní postavení. Například když Jílková v průběhu 

politikovy promluvy vyjádří pouze nonverbálně svůj nesouhlas (610), Gross - místo aby 

pokračoval - okamžitě svou promluvu přeruší a začne odhadovat důvod, proč je Jílková 

nespokojená. Poskytne jí tím možnost vyjádřit svůj názor explicitně: 

608. nepublikovali. eh pokud de vo policejní statistiky za loňský rok, za rok dva  
609. tisíce tři,[tak zatím je to v pozici-                ]eh (.)já vim [že nemáte ráda] čísla,- 
610. J:          [((povzdychne si,rozhodí rukama))]                   [ale (víte že)-     ]       
611. ale jak nemám ráda čísla dyť víte také [ste] sebevraždy vykazovali jako  
612. G:                                                          [jo. ]    
613. J:  [vraždy, (.) tak eh- teda] 
614. G: [a:le paní jílková. (       )] 
615. J: eh [vraždy jako sebevraždy.] 

 
7. (655-792) Divák (D7) popisuje případ týkající se jeho osoby, ve kterém podle něj 

policejní orgány selhaly (656-676). Politik krátce reaguje a říká, že je ochoten se s případem 

po skončení pořadu blíže seznámit (678-681). Jílková není s jeho odpovědí spokojená: 

682. J: pane ministře ale ono jde o to opravdu (.) promiňte. ono se to tak říká zda  
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683. na svou funkci stačíte. (.) eh ehm jestli ste tedy [(dobrý ministr.)] 
684. G:                                                                        [na kterou paní ] jílková funkci. 
685. J: no myslím na tu ministerskou. protože vy ste třeba řekl, (.) v září, že  
686. požadujete a ukážete občanům, že: eh kvalita policie se zvýší a že to uvidíme  
687. do šesti týdnů. (..) což byl tak listopad. (.) a co se stalo v listopadu namátkou. 

 
Opět zde zazní fráze ono jde o to, kterou Jílková často používá, aby shrnula divákův dotaz. 

Po ní následuje závěr, který Jílková z daného případu vyvozuje: ono se to tak říká, zda 

na svou funkci stačíte. Podmět věty je neurčitý a zároveň má všeobecnou platnost. Není 

řečeno, kdo vlastně reprodukovanou větu říká, ale u posluchačů je vyvoláno zdání, že ji 

říkají všichni. Následně Jílková uvádí další dva případy z minulosti, ve nichž policisté 

pochybili:  

689. J: copak to. [vážení. eh ehm ehm] (.) podezřelý byl zanechán policisty  
690. D:                [        ((smích))          ] 
691. J: v policejním voze, i si ho nastartoval, utek protože ho nikdo nehodil nehonil  
692. neměl žádné vzrušení tak eh toho po půl dni (.) nechal a šel se nahlásit na  
693. policii na (.) eh druhém konci republiky. v listopadu vám přímo z policejní  
694. budovy. (..) uteče (.) osumnáctinásobný (.) násilník na ženách, (.) vrátný ve  
695. vrátnici teď tedy bude v příjemné recepci, ho pustil protože mu (.) 
696.      [eh řekl že (.) je propuštěn.]  
697. D: [            ((smích))                ]  

 
Přitom případy zlehčuje (692, 695 – zde se jí podaří rozesmát diváky), takže oba vyznívají 

spíše jako fraška a v celkovém důsledku vrhají špatné světlo na policisty a policii jako 

takovou. Svou promluvu navíc Jílková znovu zakončuje tendenční otázkou, kterou si 

na Grossovi vynucuje kladnou odpověď: 

698. J:  [není toto už chyba v systému?] 
 
  Gross se snaží obvinění odmítnout (700-710), ale Jílková znovu negativně hodnotí 

uvedené případy. Používá přitom expresivní přívlastky skandální a otřesný a opakovaně 

pokládá tendenční (negativní zjišťovací) otázky: 

711. J: [dobře. pane] ministře ale toto sou skandální [věci. není chyba- zde] 
712. G:                                                                        [ne, (...) ne.                ] 
713. J: občan řek otřesný [případ. (.)  ] slyšíme to tady. není chyba v tom 
714. G:                             [s- souhlas. ] 
715. J: systému? [víte, (.) nesvádíte to] jenom na ty policisty?=není chyba u vás 
716. G:                [ale (.) paní jílková-  ] 
717. J: tam nahoře? 

 
Jílková zde opět dává najevo svůj názor a zároveň se snaží přimět Grosse, aby s ní 

souhlasil. Poté dá znovu slovo divákovi a ten popíše, jak celý případ skončil: 

749. D7: ten případ se odehrál v letech devadesát sedum až dva tisíce.  
750. samozřejmě skončil jako většina případů (.) [odložením věci.] 
751. G:                                                                   [jasně. (.)           ] čili jestli tomu   
752.        [dobře-] 
753. D7: [z toho ] důvodu že prosím. (.) eh policejní vyšetřovatel zřejmě musel  
754. konstatovat, nebo nebo (.) se domnívá, že (.) vyděrač (..) umožní (.) tomu (.)  
755. poškozenému, aby se ssi s sebou bral věrohodného svědka, (.) k takovému (.)  



 28 

756. eh [(.)  ko]nání samozřejmě, ale musím říct protože je to můj případ a tím 
757. G: [jasně.] 
758. D7: poškozeným sem já, že nakonec to dopadlo tak, že směnka byla  
759. obchodním soudem od- odsouzená, a výsledkem je exekuce (.) na veškerý  
760. můj majetek. takže za takovou (.) práci policie (.) samozřejmě,- nebo  
761. s takovou prácí policie (.) já nemůžu být jako řadový občan tohoto státu (.)  
762. spokojen. 
763. G: poejte se (.) ja ja tomu ja tomu rozumim ale teď tady teda zaznělo že ten  
764. případ se stal v roce devadesát sedum, na základě toho případu paní jílková  
765. moje odvolání chtít nemůžete protože v té době sem eště zdaleka nebyl na-  
766. ministrem, eh (.) ale v tomdle případě vy ste řek ta věc byla rozhodnuta  

 
Divák popisuje případ vydírání své osoby, který policie odložila, načež on přišel o veškerý 

majetek. Gross se ve své reakci zříká zodpovědnosti, když dvakrát zdůrazní, že 

v inkriminované době ještě nebyl ministrem (763-766, 775-776).  

  Poté moderátorka mění téma a negativně hodnotí (nepřímo, slovy jiného politika) 

styl Grossovy komunikace s veřejností (779-784). Pravděpodobně tak činí v reakci na fakt, 

že Gross v předchozí replice především hájil svou osobu a pozici ministra a zříkal 

se zodpovědnosti, místo aby hovořil k věci, tj. o práci policie v daném případu. 

 
8. (793-807) V závěru hlavní části pořadu položí moderátorka Grossovi otázku, která 

nesouvisí s předešlými tématy: 

793. J: [ale jenom (.) jenom vám chci říci] víte že už se několik měsíců povídá že  
794. ste nějaký unavený strhaný, (.) že je to (.) nějaké divné s vámi. (..) [co?] 
795. G:                                                                                                      [no.] (..) eh  
796. (.) t- t- já už sem to taky slyšel ale eh to má daleko prostší vysvětlení paní  

 
Jde o neformální, osobní otázku, která s politikou nijak nesouvisí. Navíc dotaz Grossovi 

nenahrává ani z hlediska obsahu (viz adjektiva unavený, strhaný, divné). Zřejmě právě 

kombinací náhlé změny stylu (z formálního na neformální) a obsahem dotazu je Gross 

zaskočen (viz hezitace a pauzy: 795-796). 

V závěru pořadu (808-823) hovoří již pouze moderátorka. Je přitom otočená zády 

k divákům ve studiu, dívá se do kamery a hovoří k televizním divákům. Nejdříve zmíní 

několik témat, která by se v souvislosti s pozvaným politikem mohla v pořadu objevit příští 

týden, poté prozradí jeho jméno společně s jedním jeho výrokem, načež znovu předesílá 

možná témata: 

808. J:  [(6s) milí občané, (.) eh jak jistě víte velkým] problémem eh se (.) stávají  
809. kraje, (.) eh o- víte že nemají peníze, problémy s nemocnicemi se školami a  
810. podobně takže (.) příští týden se budeme hodně věnovat problematice krajů  
811. která se vás přímo (.) dotýká, (.) budeme tady mít místopředsedu o: de: es,  
812. jinak též hejtmana středočeského kraje petra bendla, který říká že vláda se  
813. mstí občanům tím, že hází krajům klacky pod nohy. (.) eh hovořit budeme o  
814. tristní situaci nemocnic, školství, havarijním stavu silnic, zkrátka o tom co ve  
815. vašich obcích krajích se vás přímo (.) dotýká. (.) autobusy. (..) čáslav kutná  
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Za povšimnutí zde stojí opakované použití slov problém a problematika - v posledním 

případě navíc s upozorněním, že se diváků zmíněná problematika přímo dotýká (tatáž 

formulace opakována poté ještě jednou - 815) – a adjektiv tristní a havarijní. Moderátorka 

se těmito výraznými slovy s negativním významem snaží upoutat pozornost diváků 

a nalákat je ke sledování příštího dílu. 

Poté informuje diváky, odkud budou další týden přivážet autobusy diváky 

na natáčení pořadu (815-819). Pak už zbývá jen závěrečná část, ve které se Jílková loučí 

s diváky: 

819. vám zastaví a samozřejmě praha stanice na knížecí.=takže milí občané. (.) já  
820. vám děkuji, vám všem kteří sem přijedete a přijíždíte, (..) vzkazuju vážím si  
821. vaší odvahy a kuráže protože bez vaší odvahy (.) by kotel nebyl kotlem. (.)  
822. těším se na vás, myslím na vás a (.) nenechávejte mě v tom samotnou. na  
823. shledanou. 

 
Z celé této promluvy můžeme číst implicitní vzkazy moderátorky divákům „přijeďte 

na natáčení“, respektive „sledujte pořad“: když předem děkuje všem, kteří přijedou, když 

říká divákům, že se na ně těší, když říká svou obligátní frázi nenechávejte mě v tom 

samotnou, a i když chválí odvahu přijíždějících a tázajících se diváků.  

 

3.2.1.1 Kotel s Grossem - resumé 

 Mám-li shrnout, jakým způsobem vede diskusi s Grossem Jílková, stojí na prvním 

místě za povšimnutí povaha jejích otázek. Těch, které jsou otevřené či neutrální, je 

minimum. Nejčastěji jsou Jílkovou pokládány otázky tendenční, kterými směruje Grosse 

k určité odpovědi, nebo zavřené, kterými omezuje jeho manévrovací prostor. Velmi často 

Jílková společně s otázkou vyjádří také svůj názor: 

324. J:                                                                                     [ovšem] otázka je, eh  
325. což já s vá- já tedy nevím, zda opravdu ti policisté potom sou 
326.      [vedeni k odpovědnosti.] 

 
125. J: promiňte já se domnívám, a myslím že většina občanů že zavolám-li  
126. policii a ta se tedy dostaví na místo že sem (.) v určitém bezpečí. (.) a: není  
127. chyba že tato policie (.) nemá autoritu že když vystoupí z vozů, (.) tak že  
128. agresoři tedy mají nějaký respekt že se leknou, (.) eh nebo prostě sou  
129. schovaní v autě a čekají až přijedou posily. 

 
Někdy Jílková ani otázku nepoloží - pouze vyjádří názor (buď svůj anebo někoho cituje) a 

od Grosse očekává reakci: 

384. havárií o dvacet osum (.) lidí více mrtvých, (.) a: eh prostě říká se o této akci  
385. což jistě víte, že měla eh posloužit jedinému. a to k zlepšení vaší image, (.) eh  
386. k odvedení (.) pozornosti od jiných problémů a k tomu, abyste se vrátil zase (.)  
387. na výsluní neboť i vaše popularita že (.) už není co bývala pane ministře. 
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Pozoruhodné jsou také moderátorčiny citace. Dává jimi najevo svůj názor, který je 

namířen proti Grossovi, ale činí tak formou citací, tedy slovy někoho jiného, a formálně je 

tak nestranná (ačkoli v praxi je jasné, na čí straně stojí): 

780. vám připomněla jak eh tady (.) s námi komunikujete dneska v denících  
781. bohemia moravia (.) eh pan místopředseda nečas upozorňuje že vy umíte  
782. dokonale (.) eh komunikovat s veřejností, že už ste v politice dlouho ovšem  
783. nikdo zatím neodhalil jaké skutečně názory máte co si myslíte, a že eh třeba  
784. žádné názory nemáte, a proto nejste kontroverzní a eh proto ste populární. 

 
Navíc Jílková často ani neuvede autora citované myšlenky, když používá věty 

s všeobecným neurčitým podmětem (viz také ukázka výše, řádek 384): 

682. J: pane ministře ale ono jde o to opravdu (.) promiňte. ono se to tak říká zda  
683. na svou funkci stačíte. (.) eh ehm jestli ste tedy [(dobrý ministr.)] 

 
793. J: [ale jenom (.) jenom vám chci říci] víte že už se několik měsíců povídá že  
794. ste nějaký unavený strhaný, (.) že je to (.) nějaké divné s vámi. (..) [co?] 

 
Jílková se opakovaně snaží snížit prestiž policie, když se při popisu jednotlivých 

případů vyjadřuje ironicky (153-155; 691-692; 695; 516-517; 517-518). Jednání policistů 

tak v Jílkové podání mnohdy vyzní spíše jako fraška než jako zodpovědný přístup k práci: 

151. J: [ano no tak možná] je to náš mylný [dojem, že i    ] když přijede policie stále  
152. G:                                                         [no dobře ale-] 
153. J: musím hledat zda mám zbraň či baseballovou (.) [pálku nebo paličku   ] na  
154. G:                                                                               [no nezlobte nezlobte] 
155. J: maso, (.) abych tedy toho zločince přemohla. [protože-] 
 
687. do šesti týdnů. (..) což byl tak listopad. (.) a co se stalo v listopadu namátkou. 
688. D?: (         ) 
689. J: copak to. [vážení. eh ehm ehm] (.) podezřelý byl zanechán policisty  
690. D:                [        ((smích))          ] 
691. J: v policejním voze, i si ho nastartoval, utek protože ho nikdo nehodil nehonil  
692. neměl žádné vzrušení tak eh toho po půl dni (.) nechal a šel se nahlásit na  
693. policii na (.) eh druhém konci republiky. v listopadu vám přímo z policejní  
694. budovy. (..) uteče (.) osumnáctinásobný (.) násilník na ženách, (.) vrátný ve  
695. vrátnici teď tedy bude v příjemné recepci, ho pustil protože mu (.) 
696.      [eh řekl že (.) je propuštěn.]  
 
514. eh řídil (.) policii. tento člověk byl nahoře, byl že určitými kontakty dosazen do  
515. eh telekomu, (..) eh (.) lukrativní místo získal a já se eh ptám pane ministře, eh  
516. tento (.) muž, který říkal že zákony sou jeho jedinou jistotou možná myslel (.)  
517. díry v zákoně že sou jeho jistotou, má nyní na telefonním záznamníku  
518. namluveno, jak se máte také ste tak v pohodě, (.) nechte mi vzkaz, ste tedy  
519. v pohodě že tento člověk (..) eh zodpovídal za chod (.) policie? že ste mu  
520. pomohl? 

 
Opakovaně Jílková v pořadu používá frázi je to o tom, resp. jde o to, po které vždy 

následuje shrnutí či zobecnění předchozí divákovy otázky. Toto shrnutí jí umožní tématicky 

propojit svou následující repliku (v tomto dílu se velmi často jedná o popis konkrétního 

policejního případu) s otázkou diváka. 
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  V šestém cyklu (617-632) se Jílková dopouští manipulace s fakty: Gross nejprve 

uvede statistické údaje hovořící ve prospěch policie (pokles počtu násilných trestných činů), 

načež mu Jílková oponuje pomocí údajů z jiné oblasti trestné činnosti, které jsou pro policii 

naopak nepříznivé (nárůst počtu kapesních krádeží). Každý z nich v tu chvíli prezentuje 

pravdivé údaje, které existují nezávisle na sobě, jelikož se vztahují k různým trestným 

činnostem. Jílková je však staví proti sobě a může tak u ne zcela soustředěného diváka budit 

dojem, jako by Gross nemluvil pravdu 

Gross v průběhu celého pořadu opakovaně používá metajazyk, jímž dává najevo 

přehled nad diskurzem a kontrolu nad sebou samým: 

48. mimořádné opravné prostředky, tak prosím vás nedělejme z toho případ, jako  
49. že tam jsou nějaké velké nejasnosti. 

 
65. nedělejme z tohoto lidový tribunál.=v této zemi platí zákony, (.) a já vám znova  
 
131. G: [paní jílková. (...) já (..) já sem (.) já sem velmi připravený,] já sem velmi  
132. připravený a od svého nástupu na vnitro to dělám, (.) kde policie pochybí, (.)  
133. tak prostě (jende) se jich nezastávám. ale jesiže někde řadoví policisté a  
134. v tomto případě to byli řadoví policisté, (.) odvedli dobrý kus práce, tak já  
135. prostě nebudu si hrát na populistu a nebudu (.) tady říkat to co možná si myslí  
136. většina veřejnosti na základě těch informací které byly zveřejněny. pokud se  
 
146. (.) ale v tomto případě si myslim, (.) že prostě (.) bychom neměli za každou  
147. cenu (.) se snažit (.) na policistech hledat jenom to špatný. (.) já ze všeho co  
 
389. G: ja já to já to beru tu kritiku a: samozřejmě že se taky snažíme (t- t je) prostě  
390. kritiku obecně neházet do outu a brát si z ní ňáký ponaučení. ale řekněte mi  

 
409. v civilizovaném světě. ono se to neví ale od roku dva tisíce existuje organizace  

 
466. takže to- takže vy asi víte lépe nežli já protože zřejmě se tou tématikou  
467. zaobíráte, (.) tak víte že eh eh (..) je možné svěřit dítě do výchovy oběma, eh  

 
485. a samozřejmě že eh (.)- já nevim.=možná že sem v tomhle trochu staromódní.  
486. já si myslim že (.) je přirozenější, když je dítě u matky. než u otce. (.) myslim si  

 
505. J: ano. tak ale vy ste se předtím dotkl ehm funkcí a kdy člověk odchází  
506. alkohol z- eh kvůli alkoholu zde si nemohu [odpustit-] 
507. G:                                                                 [já sem si] naběh (no. [já vim.)] 

 
648. ty věci které ste na- řekla ty kapesní krádeže, to je opravdu (.) velký problém  
649. tam dokonce v kapesních krádežích ať si tady nelakuju na růžovo, byl za  
650. loňský rok (.) určitý nárůst. i v počtu kapesních krádeží. eh tam je jediný  

 
Gross se opakovaně vyjadřuje k diskutovaným problémům subjektivně, čímž 

se zřejmě snaží projevit schopnost empatie a porozumění. Často se tak staví na stranu 

diváků: 

529. včera byla zveřejněna já se přiznám že mě to naštvalo. že mě naštval. a: (.)  
530. nevidim důvod proč bych to tady neměl neměl v tudletu chvíli říct eh, dneska  
531. sem čet nějaké stanovisko na četce že to není takto pravdivé, faktem je, že si  
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532. myslim že, (.) to chování (.) mohlo bejt trošku frajerštější.  
 

547. choval si myslim (.) velmi dobře, (.) a choval se (.) frajersky. samozřejmě že (.)  
548. to co bylo v tudletu chvíli, (.) mě a já to říkám otevřeně naštvalo, nepovažuju to  
549. za dobrý, ale prostě ta věc takováto je. co snad je důležité když ste se ptala na  

 
586. byla lovecká dlouhá zbraň. ale jinak ten případ byl pro mě tak šokující že eh  
587. samozřejmě t- tu věcnou podstatu to prostě nemění. ale to na co ste narážel,  

 
591. tam sedíte na nějakých eh prostě dřevěnejch pryčnách, a není tam kulturní  
592. prostředí. mně to vadí todleto. a (.) proto se přistoupilo k tomu projektu, že  

 
679. být měla, tak je to: samozřejmě problém a je to velká chyba a štvě mě to.  

 
V souvislosti s faktem, že se Gross často vyjadřuje subjektivně, stojí za zmínku také 

opakované použití citoslovce bohužel. Gross skrze něj vyjadřuje lítost nad tím, co se stalo. 

Ani jednou se mu však nepodaří umístit toto slovo ve větě správně: 

112. eh volán, (.) tak byl takovýto. (.) v nula padesát jedna (.) volal ladislav rousek  
113. eh (.) že (.) se u té diskotéky střílí. (.) to byl mimochodem bohužel ten člověk  
114. který posléze eh zemřel. v nula padesát dva. (.) byla vys- byly vyslány  

 
Předpokládáme-li, že chtěl Gross vyjádřit lítost nad tím, že zemřel člověk, měla by věta 

správně vypadat takto: „To byl mimochodem ten člověk, který posléze bohužel zemřel.“ 

Také v následující ukázce chce Gross vyjádřit lítost nad tím, že zemřel člověk, a i zde 

umístí citoslovce nevhodně: 

137. kamera podívá na tuto fotku. to je fotografie (.) bohužel toho místa kde se ta  
138. událost odehrála. (...) policie přijela sem.=policie nemohla vjet protože tady je  

 
Ani v následující ukázce není výraz bohužel (275) použit správně. Gross chtěl 

pravděpodobně vyjádřit následující myšlenku: „Bohužel se to ani v jednom případě 

neudělalo.“ 

271. odpor. ale. (.) konkrétně k týdletý s- k týdletý situaci, (.) jednu věc. v tom- (.)  
272. v jednom z těch případů, vy řikáte dvacet oznámení máte pravdu většina  
273. z nich šla (..) bokem, (.) ale v jednom případě policie dávala návrh na v- na  
274. vzetí do vazby těch lidí, a státní zástupce to odmítl. kdyby aspoň v tomto  
275. jednom případě se to udělalo, tak k tomu bohužel nikdy nedošlo. tak já bych  

 
Za pozornost stojí v poslední uvedené ukázce také způsob, jakým Gross popisuje 

dva děje, jejichž činitelem byla policie. Nejprve se zaměřím na větu (Vy řikáte dvacet 

oznámení, máte pravdu,) většina z nich šla bokem. Na místo podmětu umístí Gross patiens 

děje (většina – myšleno dvacet oznámení) a zamlčuje činitele děje, tj. policii. Snaží se tak 

zastřít fakt, že zodpovědnost nese právě policie.  

 Obdobným způsobem zamlčuje Gross zodpovědnost policie i v následující ukázce: 

83. G: [ne. (.) já já (.) já prostě s (.) já prostě si myslim,                        ] že tenkrát  
84. se mohlo a sou pro to podklady, (.) postupovat efektivněji. a to sou problémy  
85. které řešíme ale to nesouvisí s eh konkrétním činem za který sedí pan kájínek. 
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Namísto vyjádření podmětu a zároveň agentu děje a použití činného slovesného rodu 

(„policie mohla postupovat“) volí Gross nevyjádřený podmět všeobecný s pasivní 

konstrukcí (mohlo se postupovat) a dosahuje tak stejného cíle, jako v předchozí ukázce. 

 

3.2.2 Kotel s Langerem (20. 11. 2003) 

V dílu s I. Langerem25 se postupně dostane ke slovu jedenáct diváků a proto si jeho 

hlavní část rozdělíme na stejný počet cyklů. Jejich struktura je velmi rozdílná – v některých 

mají diváci prostor položit politikovi pouze jeden dotaz bez možnosti dále s ním diskutovat, 

naopak například poslední cyklus patří pouze divákovi a do jeho diskuse s politikem 

moderátorka až na jeden neúspěšný pokus nezasahuje. 

Na začátku pořadu Jílková nejdříve řekne divákům pár slov na téma „situace 

v policii“: 

1. J: milí občané. známý představitel o: de: es nás dramaticky varuje. situace v  
2. policii je dramatická, (.) nemohu k tomu mlčet. (...) má pravdu? (..) nebo se  
3. chce jen za každou cenu (.) zviditelnit. (..) dobrý večer v kotli. 

 
Cituje přitom Langerův výrok a uvede ho slovesem varovat, jemuž dá přednost před 

neutrálními slovesy, jako např. „říkat“ či „tvrdit“. Fairclough (1992: 120) v souvislosti 

s citovanou promluvou upozorňuje právě na výběr uvozovacího slovesa, který je podle něj 

vždy signifikantní a indikuje ilokuční platnost a sílu citované promluvy. Mluvčí tímto 

slovesem citovaný text v podstatě interpretuje. Jílková toto sloveso navíc ještě zesílí 

expresivním příslovcem dramaticky. Následující řečnickou otázkou pak vyjadřuje 

pochybnosti nad důvody, které Langera k tomuto výroku vedly. Diváci moderátorku 

za tento úvod odmění hlasitým potleskem. Politikova počáteční pozice je – stejně jako 

v pořadu s Grossem - nevýhodná, ačkoli se ještě do interakce ani nezapojil (zatím není ve 

studiu). 

 
1. (9-51) Divák (D1) se ptá na problém týkající se dobrovolných hasičů. Langer reaguje, 

přičemž se ho po chvíli snaží přerušit Jílková, avšak bez úspěchu. Po odpovědi politika 

se Jílková ujme slova a diskutuje s ním dále na stejné téma. Na konci cyklu se pouze zeptá 

diváka: 

                                                 
25 Mudr. Mgr. Ivan Langer (nar. 1967) je od roku 1991 člen Občanské demokratické strany. Od roku 1996 

je poslancem parlamentu ČR a od roku 1998 místopředsedou ODS. V letech 1998-2006 vykonával funkci 
místopředsedy poslanecké sněmovny. Dlouhá léta zastával pozici stínového ministra vnitra. Od roku 2006 je 
ministrem vnitra. 
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46. J: ste spokojen, 
47. D1: ano sem. 
48. J: jste uklidněn, 
49. D1: ano. 
50. J: zvláštní. (.) ano. (.) takže- 
51. L: ((usmívá se)) takže může klidně hořet. že jo.+ 

 
Moderátorka svými otázkami dává divákovi možnost, aby se vyjádřil nebo aby se politika 

ještě dále ptal, divák ji však nevyužije. Moderátorka - jako v mnoha jiných případech - ani 

zde nezůstává nestranná a jedním slovem (50) zhodnotí negativně jak divákův postoj (tedy 

fakt, že je s odpovědí spokojen), tak potažmo i předchozí Langerovu odpověď: Jílková 

vlastně naznačuje, že by s ní divák podle ní spokojen být neměl. Moderátorka takto 

dokazuje svoji dominantní roli v kontrole interakce. Lze se domnívat, že se svým 

hodnocením snaží nepřímo ovlivnit následující tazatele v tom smyslu, aby se s odpovědí 

politika tak rychle nespokojili a aby s ním více polemizovali. Zatímco divák již nereaguje, 

Langer ještě v nadsázce replikuje (51) a zlehčuje tak negativní hodnocení moderátorky. 

 
2. (52-189) Divák (D2) kritizuje volební působení ODS v devadesátých letech (53-62). 

Hned v úvodu předesílá, jaký charakter bude mít jeho dotaz (sprostá otázka). Reakce 

politika je následující: 

63. L: moc sprostej ste nebyl teda. moc sprostej  
64.       [ste nebyl, (.) ale (.) eh (         )-                    ] 
65. D2: [(jo: (.) no) to je hrůza ale. vopravdu (řikám)] na rovinu. 
66. L: víte (.) beru to jak- jako tvrdou otázku a na to dám (.) jasnou odpověď.  

 
Langer dvakrát zhodnotí divákovu otázku (63-64, 66) a zároveň v prvním případě vyjadřuje 

nesouhlas s tím, jak ji divák charakterizoval. Předem také podsouvá posluchačům, že jeho 

odpověď bude „jasná“, ačkoli si pro ni jako téma vybírá problém, který divák v dotazu 

nezmínil (nezaměstnanost). I nadále si pak v interakci s divákem udržuje kontrolu. Dokonce 

si s ním vymění roli, když mu položí otázku. Vzápětí ho navíc přeruší a zodpoví si ji sám: 

70. stě sedmdesát tisíc lidí. (.) teď je kolik. 
71. D2: no moment. já vám na [to hned odpovím.] 
72. L:                                        [půl (.)                   ] půl milionu. (.) dvojnásobek. co  

 
Langer si i nadále udrží slovo, dokud ho nepřeruší Jílková, která mu připomíná, na co 

se divák ptal, vysvětlí mu jeho otázku a apeluje na něj, aby na tento dotaz reagoval 

(vynucování explicitnosti) (74-83). Langer na otázku odpoví a v momentě, kdy se chce 

vrátit k tématu nezaměstnanosti, ho moderátorka opět přeruší a přinutí ho zůstat u 

původního tématu (91-96). 
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  Jakmile Langer ukončí výpověď (během níž už Jílková ukazuje na diváka a vybízí 

ho tak k položení další otázky), ujme se slova divák. Nejdříve se zeptá, zda může položit 

otázku, a teprve když poté začne s dotazem samým, přeruší ho Langer: 

107. L: [můžu ještě k tomu dluhu? já to já to dopovím (..) dopovím] a potom potom  
108. pán pán znovu. eh t- takže. v tom materiálu je psáno. ((usmívá se)) eh eh t- eh  

 
Politik jako by si na chvíli vyměnil pozici s moderátorkou – přeruší diváka a navíc určuje, 

jak bude interakce pokračovat. Jílková tuto situaci přechází bez povšimnutí. Zda Langerův 

úsměv (který se neúspěšně snaží potlačit) naznačuje uspokojení z vědomí, že má 

momentálně kontrolu nad interakcí ve svých rukou, se můžeme pouze domnívat. Současně 

hezitační zvuky jako by prozrazovaly, že Langer ani nepočítal s tím, že mu bude umožněno 

hovořit, a že je tím překvapen. Na druhé straně Jílková jako by (až do 122. řádku) 

zapomněla na svou úlohu v pořadu. Nejen že umožní Langerovi položit divákovi další 

otázku, ale dokonce se nechá natolik strhnout, že se na ni pokusí sama odpovědět (110-

117).  

  Až posléze (123) se poprvé pokusí Langerovu promluvu přerušit, ale než se jí to 

definitivně podaří, stihne se Langer ještě znovu vrátit k tématu nezaměstnanosti (124-127). 

Jílková pak vcelku trefně komentuje Langerův styl a snaží se ho usměrnit:  

131. J: [promiňte. (.) zde (..) zde (...) zde nejsme na nějakém                                ]  
132. agitačním volebním mítingu. [jenom- (.)] 
 

Jílková pak vybídne diváka k dalšímu dotazu, ve kterém je zmíněn i problém 

nezaměstnanosti (146-156). To umožní Langerovi celkem již potřetí zopakovat, kolik lidí 

bylo bez práce, když byl ministrem práce a sociálních věcí Vladimír Špidla (ČSSD), při 

čemž se ho už ale snaží přerušit Jílková s výtkou, že už to několikrát říkal, avšak Langer 

přesto větu dokončí (168-172). 

V průběhu celého druhého cyklu je politik velmi průbojný, naopak Jílková se drží 

spíše v pozadí, takže to chvílemi vypadá, jako by pořad řídil Langer. Často se odvrací 

od moderátorky, nechává ji stát stranou a hovoří přímo k divákům, takže i prostřednictvím 

neverbální komunikace dává najevo, že ji jako dominantního účastníka interakce neuznává. 

 
3. (191-295) Divák (D3) nastoluje téma „nezaměstnanost Romů“ a ptá se, co by v této 

oblasti udělala ODS, pokud by byla ve vládě (196-203). Politik reaguje, ale na položený 

dotaz přitom vůbec neodpoví. Místo toho kritizuje momentální stav a současnou vládu 

(204-211). Jílková si toho buď nevšimne anebo to ignoruje a pouze zhodnotí poslední větu 

tvrzením, že Langer zkresluje (212). 
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Potom moderátorka úplně změní téma („zákon o služebním poměru“) a zároveň 

se v průběhu řeči postupně přiblíží k Langerovi až na vzdálenost asi čtyřiceti centimetrů. 

Ten to komentuje: 

219. L:                                          [vy mi (.)      ] vy mi nabouráváte mojí  
220.      [intimní zónu.] 
221. J:  [ne: ne:.         ] to jí máte (.) to jí máte nějakou malou. (.) [ano. (.) takže (5s)] 

 
Jílková se pravděpodobně pokouší demonstrovat svou nadřazenost a zároveň vyvolat 

v politikovi negativní emoce. Politik se svým komentářem snaží bránit (je však také  

možné, že tuto situaci pouze využívá k tomu, aby přerušil promluvu Jílkové) a Jílková jeho 

nařčení odmítá. Během následujícího potlesku se pak Langer na oplátku přiblíží k Jílkové 

také velmi blízko a dává jí tak mimoslovně najevo, že její dominanci neakceptuje a že 

se od ní nenechá zatlačit do kouta. Když se poté Langer oklikou vyjádří k danému tématu 

(„zákon o služebním poměru“) (234-251), zhodnotí to Jílková slovy: 

252. J: [promiňte. (.) ne. vy si myslíte, že nás tady můžete                       ] balamutit  
253. pane místopředsedo. 

 
Pak chce ještě popsat ten samý problém ze svého pohledu, ale Langer ji neustále přerušuje - 

fakticky chvíli hovoří oba najednou - a při tom se mu dokonce téměř podaří Jílkovou 

rozesmát (257-264). Diskuse se pak zklidní a Jílková v jejím průběhu položí tři doplňovací 

otázky, na které Langer nemůže odpovědět vyhýbavě a jimiž se Jílková opět vyhoupne 

do dominantní pozice: 

278. J:                                                             [a pak nikdo. a eště si              ]  
279. řekněme co ste [dělal vy?       ] 
280. L:                       [no a teď sem] [vysvětloval důvody proč,] 
281. J:                                               [a (..) a (.)                         ] a kde ste vy byl při  
282. tom hlasování. (..) [to nám eště řekněte.]  
283. L:                          [v posla- (..)               ] v poslane[cké sněmovně sem byl.] 
284. J:                                                                             [a jak ste zvedal             ]  
285. ruku. 
286. L: nijak sem nezvedal ruku.                

 

Moderátorka by bývala tyto otázky sice mohla nahradit jednou jasnou otázkou, ale ona jako 

by si chtěla s politikem pohrát. Odpověď zná už předem a svými otázkami chce jen 

zdůraznit vyznění toho, co se diváci nakonec dozví. 

 
4. (296-384) Divák (D4) staví do opozice zvyšování platu zákonodárců a nízké platy 

obyčejných lidí na Žatecku. Prostřednictvím tendenční otázky (305-306) dává najevo, co si 

o tom myslí. Politik mu v reakci vyvrací, že by se zákonodárcům zvýšily platy (308-318).  
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Slovo si vezme Jílková a artikuluje znovu problém nízkých platů u zahraničních 

zaměstnavatelů, o němž mluvil divák (319-326). Langer v úvodu své odpovědi předesílá její 

charakter: 

328. L: teď musím odpovědět upřímně tak jak věci sou a a nebude to znít nikterak  
329. libozvučně. s tím (.) žádná vláda (.) nemůže udělat (.) nic pokud by nechtěla  

 
Jílková nechá diváka reagovat. Divák ještě podrobněji popisuje platovou situaci na Žatecku 

a pak plynule přejde na téma platů v Evropské unii (338-345). Politik odpovídá a pak s ním 

na téma „členství v Evropské unii“ diskutuje již jen moderátorka. 

 Následně Jílková v reakci na Langerovo pozitivní hodnocení sebe sama (367-368) 

cituje poslance Vymětala (KSČM) (370-376), který v tisku Langera kritizoval, přičemž 

nakonec ještě svými slovy shrnuje podstatu toho, co chtěl Vymětal říci: 

376. na něj musí makat. víte?=že eh jestli nejste nějaký 
377. [(.) domýšlivý či (.) egocentrický,-       ] 

 
Jílková nejdříve kritizuje Langera nepřímo, když cituje poslance (371-376), zároveň se ale 

částečně zbavuje zodpovědnosti za svá vlastní slova (377), jelikož je prezentuje pouze jako 

podstatu toho, co chtěl říci Vymětal. 

 

5. (385-459) Divák (D5) položí otázku na téma „pravomoc policistů odebírat řidičské 

průkazy“ (389-394). Politik v reakci popisuje, o jaký problém se jedná, ale vyhýbá 

se prezentaci svého osobního názoru na věc: 

395. L: to se neudělalo za za naší vlády ale, (.) je to je to věc jako velmi vážného  
396. profesního sp- eh sporu. jestli jestli toto (.) umožnit policii, (.) nebo nebo  
397. neumožnit za situace kdy (.) kdy sedmdesát procent eh české populace  
398. považuje za (.) nejzkopu- nejzkorumpovanější povolání právě (.) dopravní  
399. policisty. 

 
Jílková proto vzápětí položí dvě zavřené (zjišťovací) otázky po sobě a snaží se přimět 

politika k jednoznačné odpovědi: 

400. J: no a [vy byste jim to] umožnil či nikoli, budete pro aby policie odebírala  
401. D5:      [dobře. (.) ale- ] 
402. J: [řidičské průkazy.] 

 
Politik nejdříve hovoří na téma „udělování pokut“ (405-415), načež si vezme slovo divák 

a vyjádří svůj názor. Politik s ním nesouhlasí, chvíli spolu diskutují. Moderátorka 

se pokouší do jejich rozhovoru vstoupit, ale Langer jí to poměrně dlouho neumožní a mluví 

dál (429-435). Zajímavý moment stojí za pozornost v následující ukázce: 

436. L: (.) jenom proto, (.) že jenom proto že někdo má víc peněz než ten druhý tak  
437. automaticky se musí chovat nemravně (.) a: a špatně. 
438. D5: ale je to tak. 
439. L: ((podívá se na diváky, ne na D5)) nemyslím si to. 
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Divák zde již po několikáté vyjádří nesouhlas s politikem a Langer se na něj při své 

odpovědi ani nepodívá - stojí vůči němu (i vůči Jílkové) v tu chvíli otočen bokem a dívá 

se před sebe na diváky. Kromě toho, že to působí nezdvořile, jako by tak chtěl Langer 

vyjádřit nechuť dál o tématu s divákem hovořit a chtěl ho odradit od další reakce. Divák 

přesto znovu reaguje, ale přeruší ho Jílková a pokračuje za něj v argumentaci proti 

politikovi: 

441. J:        [eh ale z čeho prosím  ] by podle vás ten chudý občan ty- tu policii  
442. korumpoval. víte t- třeba deset tisíc nebo jak se psalo ty úplatky, tak ten chudý  
443. člověk (.) eh (.) že? ((smích)) jak bude dávat ten úplatek.+ [já nevím (     ) (5s)] 
444. D:                                                                                          [       ((aplaus))       ] 
445. L: to je otázka na kterou se st- strašně těžko odpovídá a to to přece (.)  
446. nemůžete po mně chtít abych vám odpovídal na to jakým způsobem má  
447. někdo korumpovat policistu. 

 

Aby se politik vyhnul odpovědi na položený dotaz, přiřadí slovu jak (442) explicitně 

význam „jakým způsobem“ (446), čímž změní význam celé věty a odmítne na ni 

odpovědět. Jílková se mu pak pokusí svou otázku vysvětlit, ale Langer ji přeruší a jinými 

slovu zopakuje to, co již řekl. Jeho poslední věta způsobí mezi diváky ve studiu rozruch 

(454-456), ale Jílková již téma nechá být a vybídne k otázce jiného diváka. 

 
6. (460-538) Diváka (D6) zajímá, která politická strana předložila v parlamentu zákon, jenž 

umožnil daňové úniky z obchodů s lehkými topnými oleji. Langer v rámci celého pořadu 

poprvé a naposledy odpovídá, že neví: 

467. L: na to upřímně eh nejsem ten typ politika kterej kterej vám odpoví cokoli  
468. kdykoli jakkoli, nevím. když (.) když nevím tak řeknu že nevím. 

 
Hned v začátku věty podsouvá divákům, že odpoví upřímně, a následně dvakrát 

charakterizuje sám sebe. Snaží se tak zřejmě ospravedlnit fakt, že otázku nezodpoví 

(můžeme však pouze spekulovat, zda se odpovědi vyhýbá či zda ji skutečně nezná). Tuto 

taktiku popisuje Fairclough (1992: 122-123) v rámci metadiskurzu, což je zvláštní forma 

zjevné intertextuality, při níž mluvčí rozlišuje ve svém textu různé roviny. Metadiskurz 

naznačuje, že je mluvčí situovaný vně svého diskurzu a může ho kontrolovat a také s ním 

manipulovat. Tento odstup od vlastního diskurzu jednak podporuje iluzi, že ho má mluvčí 

plně pod kontrolou, a jednak může pomoci mluvčímu popřít či restrukturovat diskurzní 

struktury. Konkrétně v našem případě Langer popírá, že by odpovídal na otázky, když 

odpověď nezná - prezentuje se tedy jako upřímný politik a snaží se změnit mínění těch, 

kteří ho hodnotí opačně. 
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Po krátké diskusi diváka s politikem si vezme slovo Jílková, odvodí si z divákovy 

otázky téma „vztah ODS k boji proti šedé ekonomice“ a cituje názor ministra financí 

Sobotky (ČSSD) (475-480). Langer v reakci ignoruje dané téma a pouze expresivně 

zhodnotí vyjádření pana Sobotky slovy kydá hnůj a špínu na ostatní (484). Jílková pak chce 

opět citovat Sobotku, ale Langer ji přeruší: 

485. J: ano. a já bych vám eh jenom zacitovala pana sobotku on zase [říká že vy-] 
486. L:                                                                                                     [ne už dost]  
487. bylo [dost bylo sobotky ne,] 
488. J:    [ale no ne promiňte to] bych já taky mohla říct dost [bylo langera,]  

 
Podobný pokus politika odmítnout otázku Jílkové jsme například v Kotli s Grossem 

nezaznamenali. Jílková se ale nakonec prosadí a větu dokončí.  

Nato se ujme slova opět divák a ptá se na kauzu „Kutal“ a na Langerův vztah 

k tomuto muži (504-511). Politik odpoví (512-523), divák následně změní téma a položí 

ještě jeden dotaz týkající se místní organizace ODS v Mohelnici (524-530), který politik 

také zodpoví (531-537). 

 
7. (539-563) Divák (D7) se Langera ptá na jeho vztah k M. Zemanovi (ČSSD). Langer 

nejprve předjímá reakci diváků, tedy opět rozlišuje v rámci vlastního textu dvě roviny. 

Dává tak najevo přehled nad interakcí: 

547. L: tak teď vás možná překvapím. (.) eeh s milošem zemanem sem se dostal  
 
V odpovědi pak na jedné straně hodnotí kladně Zemana a na druhé straně kritizuje V. 

Špidlu26 za to, co Zemanovi provedl27. Moderátorka si téma „Langerův vztah k Zemanovi“ 

zobecní na téma „vztah ODS a ČSSD“. Cituje Vlastimila Tlustého (ODS) a jeho negativní 

výrok o opoziční smlouvě28. Langer na začátku své reakce opět použije metadiskurz: 

559. L:  [(5s) nemá (.) nemá smysl se tady] vyhýbat problematickým tématům a o  
560. tom je i ten i ten kotel. (.) my sme za opoziční smlouvu taky zaplatili velkou  

 
8. (565-604) Divák (D8) se ptá Langera na jeho názor na dostavbu jaderné elektrárny 

Temelín. V průběhu politikovy reakce dochází ke dvěma pozoruhodným zvratům: 

571. L: uf. atomová e- eh elektrárna temelín. no tak (.) přiznám se že že to je to je  
572. téma které fakt neumím.=ale (.) nedokážu si představit že by se (.) stavěly  
573. ještě další dva bloky, [co si dokážu představit a co sem] si (.) zjistil a nechal  
574. D8:                             [(                                                 )] 
575. L: sem se o tom informovat, že: eh atomová elektrárna temelín je (.) jedna  
576. z nejmodernějších jaderných elektráren (.) vůbec na světě, a: že nemůžeme  
577. připustit, aby nám někdo z rakouska říkal, co  

                                                 
26 Tehdejší  premiér ČR a předseda ČSSD. 
27 Špidla při prezidentské volbě v roce 2003 zablokoval zvolení Zemana prezidentem ČR. 
28 Smlouva mezi ČSSD a ODS definovala spolupráci těchto stran po předčasných volbách roku 1998 a 
umožnila stabilní fungování menšinové vlády Miloše Zemana v letech 1998-2002. 
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578.        [máme dělat doma a co doma dělat nemáme.] 
579. D8: [aby nám někdo diktoval [ano.                         ] aby nám někdo diktoval.] 

 
Langer nejprve znovu použije metadiskurz (571-572), když tvrdí, že toto téma fakt neumí. 

Pak se přesto velmi opatrně vyjádří spíše proti dostavbě (572-573). Když chce divák 

reagovat, pokračuje Langer ve výpovědi, chválí atomovou elektrárnu a ohrazuje se vůči 

rakouským protestům proti ní (575-578). Divák pak již pouze přitakává a souhlasně 

pokyvuje (579). 

Jílková mění téma, ptá se Langera na jeho knihu Průvodce muže těhotenstvím (580-

590) a podaří se jí přitom rozesmát diváky. Dál svůj dotaz rozvádí, když ji Langer přeruší: 

586. J: eh proč prosím ste nevydal to by možná bylo [zajímavější-] 
587. L:                                                                         [průvodce    ] muže jadernou  
588. el- eh [energetikou jo?] 

 
Jednak chce zřejmě také pobavit diváky, jednak je pro něj výhodné přerušit promluvu 

moderátorky a nenechat ji hovořit plynule, protože tím může narušit tok jejích myšlenek 

a zároveň snížit u posluchačů efekt řečeného.  

Po celou dobu Jílková dané téma zlehčuje a daří se jí i rozesmát publikum. Je jasné, 

že Langerovu knihu hodnotí negativně: 

580. J:                                           [mě (.) mě jenom překvapilo                              ]  
581. že (.) eh nerozumíte ja- jaderné elektrárně temelín protože vy třeba rozumíte  
582. těhotenství že? [(.) eh (..) teď ste (5s) ehm (.) teď ste vydal] knihu že?  

 
589. J:       [ne ne ne ne ne.] (.) průvodce českou politikou. nebo to máme chápat  
590. tak, že rozumíte víc temu eh těhotenství než té politice. 

 
594. tak naplno že sem si z toho udělal (.) [poznámky, (..) a vyšla           ] 
595. J:                                                         [ano. my z toho máme radost.] 

 
603. J: [no (.) taky] (..) taky říkám že mám eh radost že ste poradili. (to je) tak- (..)  

 
9. (605-689) Divačka (D9) se Langera ptá na plnění předvolebních slibů ODS. Na toto téma 

spolu diskutují (606-631), než si vezme slovo Jílková a převede hovor na téma „Černá 

kniha policejních hříchů“, kterou napsal Langer jakožto stínový ministr vnitra. Při jejím 

hodnocení si moderátorka vypomůže citací Grosse (636-638). Když potom popisuje 

součásti knihy a jejich rozsah, přeruší ji Langer: 

640. obaly a hesla, s- sedm stran je opsáno (.)  
641.     [eh z materiálu ministerstva vnitra,-               ] 
642. L: [(teda) vy (.) vy nějak toho grosse čtete teda,]  
643. D: ((smích))  
644. L:  [vy tady citujete to co říká gross pořád,] 
645. D: [                        ((aplaus))                      ] 
646.     [                               ((aplaus))                             ] 
647. J: [ano. ano. (.) já říkám to: (.) řekl ale já sem si to-] 
648. D: [                       ((aplaus))                  ] 
649. L: [já vás podezírám že namísto m- mé] mé knížky průvodce muže  
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650. těhotenstvím [čtete po večerech grosse.] 
651. J:                   [eh já (...)                           ] ne. já stihnu vše. víte takže já sem si  

 
Podaří se mu tak opět narušit plynulost moderátorčiny promluvy, která je založena 

na gradaci, a svou osobní poznámkou orientovanou k moderátorce navíc rozesměje 

publikum. Odpoutá tím alespoň na chvíli pozornost diváků od daného tématu (které 

nevyznívá v jeho prospěch) a nasměruje ji na osobu moderátorky. Opět používá 

metadiskurz (642, 644).  

Když Jílková svou otázku dokončí a pobaví publikum, podaří se to Langerovi 

vzápětí také: 

653. (.) vašich a (.) jak ste řekl vašeho expertního týmu (..) šest stran. (.) eh ste (.)  
654. myslíte jako (.) myšlenkově plodní víte. (.) to [(         ) (4s) ((smích))] 
655. D:                                                                    [    ((smích, aplaus))   ] 
656. L: eeh (.) jak znám své kolegy tak sme plodní i jinak. (.) jo?  
657. D: ((smích))  

 
Následuje diskuse (671-689), při níž Jílková zmíněnou knihu opakovaně negativně hodnotí 

a Langer se snaží jejím výtkám bránit a knihu obhajuje. 

 
10. (691-809) Divák (D10) se ptá na problém týkající se J. Zieleniece29 (691-696). Langer 

ve své odpovědi ignoruje podstatu otázky a hovoří pouze o osobě Zieleniece a o jeho vztahu 

k ODS (697-699). Divák se s odpovědí nespokojí, takže Langer nakonec na původní dotaz 

reaguje s tím, že o daném problému nic neví. Jílková tuto diskusi přeruší, jelikož nechce, 

aby se v pořadu hovořilo o někom v jeho nepřítomnosti. Divák tedy položí jiný dotaz, který 

se znovu týká Zieleniece, ale Langer opět namítá, že dané informace nemá. 

Moderátorka změní téma a ptá se na policejní odposlechy. Politik nejprve použije 

metadiskurz, aby vysvětlil svou následující odpověď: 

753. L: to bych [ne- (5s)   ] tady eh já nemůžu (.) říct že by že by policie a soudy  
754. D:             [((aplaus))] 
755. L: byly pod politickým tlakem.=to by bylo nepodložené obvinění. jenom mám  

 
Posléze politik obviní premiéra Špidlu z toho, že si četl záznamy telefonických odposlechů. 

Když pak Jílková cituje Špidlovo tvrzení, že to není pravda, Langer zopakuje - ač jinou 

formou - své obvinění ještě jednou (769-774): 

763. jako opravdu hodně. ale nedivím se tomu když náš pan premiér měl ve zvyku  
764. nebo možná eště má ve zvyku (.) chodit na- do budovy tajné služby a pročítat  
765. si tam [(.)   ] záznamy telefonických odposlechů tak (.) něco není normálního. 
766. J:        [tak-]  

                                                 
29 V té době již bývalý člen ODS, který v roce 1997 rezignoval na obě funkce (ministra zahraničí a 
místopředsedy strany) kvůli údajnému tajnému kontu ODS ve Švýcarsku a nechuti vedení ODS tuto záležitost 
vyšetřit. Tím v podstatě odstartoval tzv. „sarajevský atentát“, který způsobil demisi Václava Klause z funkce 
předsedy vlády. 
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767. ano. víte že on to zase (.) eh říká že to není pravda. že?  
768.     [aby zde zazněl (..) jeho názor.        ] 
769. L: [tak to bych- (.) tak to si nás pozvěte] z očí do očí, (.) a já sem zvědavý jestli  
770. mi do očí [řekne že že (.) že opako]vaně nebyl v budově bezpečnostní 
771. J:             [ale já vám něco řeknu,- ] 
772. L: informační služby [a že] si opakovaně nepročítal (.) před- eh písemné  
773. J:                              [ale-] 
774. L: přepisy (.) odposlechů telefonických rozhovorů. 

   

  Jílková poté popíše Langerovo jednání v určité situaci (780-785) a chce ho usvědčit 

z pokrytectví. Langer se snaží zmírnit vyznění této její promluvy: začne hovořit ještě během 

aplausu (nenechá tedy obsah jejího sdělení působit na publikum příliš dlouho), vysvětluje 

celou situaci jinak, snaží se ji obrátit ve svůj prospěch a prezentovat se před diváky 

pozitivně (794) (metadiskurz): 

786. L:                                                                                                 [a teď víte co]  
787. sem ještě řekl? (.)  
788.      [že v tu chvíli- (.) a to je pravda. (.) ale prosím (...) tady ale ale teď teď ste] 
789. D: [                                                       ((aplaus))                                             ] 
790. L: mi nechtěně určitě nechtěně nahrála na smeč.=že jo.=vy byste mi na smeč  
791.     [nenahrávala.=dobrovolně.] 
792. J: [tomu nevěřím.                   ] (.) tomu [nevěřím.] 
793. L:                                                           [tady (.)   ] teď teď toto je přece  
794. potvrzením toho že nejsem apriorní eh (.) negativista a odmítač něčeho. je  

 
11. (810-856) Divák (D11) se ptá na konkrétní případ útěku jednoho muže, který byl 

předtím zadržen policisty (810-813). Politik odpovídá a ve chvíli, kdy kritizuje postup 

ministra vnitra, ho divák přeruší jasnou otázkou: 

823. D11: [vodstoupil] byste vy, 
156. L: eeh eeh je potřeba (.) je [potřeba-   ] 
157. D11:                                    [vodstoupil] byste z ministerský funkce. 
158. L: tak. a (.) teď si myslím že za- že policejní m- a ministr- nebo policejní  
159. prezident, [ministr (..) ministr vnitra                   ] (.) nemůže být (.) nemůže být  
160. D11:         [to je vostuda ministra. ne: policajta.] 

 
Takovéto důsledné vynucování explicitnosti z divákovy strany není v Kotli úplně běžné. 

Podobný způsob kladení otázek je obvyklý spíše u moderátorky. Divák pak položí 

politikovi ještě jednu otázku na téma „kupónová privatizace“ a doplní ji ironickou větou:  

843. D11: a eště bych měl druhou otázku. když byste se dostali k moci. udělali  
844. byste kupónovou privatizaci? (..)  
845.      [znovu, (5s) možná že by se nám zvedla- (.) zvedlo i euro.] 

 
Fairclough (1992: 123) zmiňuje v souvislosti s ironií (tj. vyjádření protikladem), že záleží 

na tom, zda je interpret schopen rozpoznat, že význam věty není shodný s významem, který 

měl na mysli mluvčí. Tato schopnost interpreta je založena na různých faktorech, například 

na jasném rozporu mezi zdánlivým významem a situačním kontextem nebo na signálech 
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buď v tónu hlasu mluvčího nebo v psaném textu (např. ohraničením uvozovkami). Langer 

dá najevo, že je schopen divákovu větu interpretovat správně30: 

847. L: ((s úsměvem)) vy ste filuta ale. eh to já (.) to já slyším a cítím tu ironii ve  
848. vašem hlase ale+ (.) [eh (      )] 
849. D11:                          [já sem jí] taky měl. 
850. L: asi vás tím eh teď teď nepřekvapím když když řeknu že (.) kupónovou eh  

 
Reaguje zde tedy opět použitím metadiskurzu, a vzápětí ho použije ještě jednou – to když 

předjímá reakci publika na svou následující odpověď (850). V obou případech tímto 

způsobem signalizuje svou schopnost orientace a nadhledu v rámci interakce. 

V tomto dílu pořadu Kotel již moderátorka sama žádnou otázku nepoloží a hlavní 

část tedy končí diskusí diváka D11 s politikem. V závěrečné části (858-869) moderátorka 

nejdříve avizuje obecná témata pořadu pro další týden. Poté oznámí jméno hosta, uvede 

některé jeho plány a předešle jednu z možných otázek: 

862. pokračování reformy veřejných financí, a otázka je co vláda chystá (.) eh s tím  
863. problémem který zde naznačil občan že se k nám hromadně chtějí stěhovat  
864. slovenští rómové. (.) autobusy. (.) klášterec nad ohří, kadaň, chomutov, jirkov,  

 
Tímto Jílkovou navrženým tématem se diváci v následujícím dílu skutečně nechají 

inspirovat a jak uvidíme v další kapitole analyzující Kotel s Marešem, povedou s ním 

na toto téma živou diskusi. Pak už moderátorce zbývá jen vyjmenovat města, z nichž 

přijedou diváci do studia další týden, a rozloučit se obligátními frázemi: 

867. stanice na knížecí.=takže milí občané (.) myslím na vás těším se na vás a za  
868. týden. nenechávejte mě v tom samotnou. (.) na shledanou. 

 
Můžeme tu číst implicitní moderátorčiny vzkazy divákům „Přijeďte na natáčení!“, 

respektive „Sledujte pořad!“.  

 
3.2.2 Kotel s Langerem - resumé  

Jedním z nejvýraznějších rysů Langerova projevu v pořadu je fakt, který trefně 

popíše Jílková v jedné své replice: 

131. J: [promiňte. (.) zde (..) zde (...) zde nejsme na nějakém                                ]  
132. agitačním volebním mítingu. [jenom- (.)] 

 
Langer skutečně během celého pořadu maximálně využívá daný čas k přesvědčování 

a získávání potenciálních voličů. Na jedné straně pozitivně prezentuje sebe sama a svou 

politickou stranu, na straně druhé využívá každou příležitost ke kritice ostatních stran 

(většinou ČSSD) či jejich zástupců (zaměřuje se na Grosse, Špidlu, Škromacha, Sobotku 

                                                 
30 Situační kontext v tomto případě představuje obecně známý názor některých odborníků, že kupónová 
privatizace v ČR nebyla příliš úspěšná. V jejím rámci svěřilo mnoho lidí své peníze různým fondům, ze 
kterých majetek záhadně zmizel. V této souvislosti bylo posléze obviněno či odsouzeno jen minimum lidí. 
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a další). Využívá tak jejich nepřítomnosti a toho, že se jeho nařčením nemohou v dané 

chvíli bránit.  

Velmi výrazným rysem Langerova řečového projevu je také opakování. Opakuje 

nejen jednotlivá slova (může jít buď o snahu získat čas nebo pouze o mluvní stereotyp), 

nýbrž i některá témata, jejichž prostřednictvím kritizuje své oponenty. Především 

opakovaně vyzdvihuje témata „vysoká nezaměstnanost“ a „vysoký státní dluh“, u kterých 

může svá tvrzení podpořit konkrétními čísly. Přitom viní z obou problémů aktuální vládu.  

Všechny popsané Langerovy taktiky (pozitivní sebeprezentace, kritika oponentů, 

opakování témat) jsou zřetelné v následujících ukázkách: 

67. srovnávejte, (.) jaká byla čísla a data za vlád za účasti o: de: es, srovnávejte je  
68. nyní. když byla ve vládě občanská demokratická strana.=to bylo naposledy  
69. v roce devatenáct set (.) devadesát (.) sedm. byla nezaměstnanost zhruba dvě  
70. stě sedmdesát tisíc lidí. (.) teď je kolik. 
71. D2: no moment. já vám na [to hned odpovím.] 
72. L:                                        [půl (.)                   ] půl milionu. (.) dvojnásobek. co  
73. tedy dělal vladimír špidla, (.) produkoval nezaměstnané jak na běžícím pásu.  
74. takže on je- spíš byl (.) ministr [nezaměstnaných než těch zaměstnaných.] 

 
87. reformě veřejných financí, a buď teda pan ministr sobotka neví co říká, (.)  
88. anebo nečte materiály které předkládá do parlamentu, kde je jasně napsáno,  

 
100. (.) není ani jeden ekonom. (.) a pro mne je teda zarážející že ministrem financí  
101. (.) není (.) respektovaný erudovaný (.) ekonom, (.) ale je tam je tam právník  
102. který podle mne by ani [nedokázal vyplnit daňové přiznání jo?] 

 
126. L: ministr práce a sociálních věcí dokázal (.) každý den (.) připravit sto lidí o  
127. práci. (            ) spočítat. 
128. J: pane [místopředsedo ale abychom byli objektivní.] 
129. L:          [ta samá vláda (..) každý den o tři sta           ] miliónů korun.  

 
168. co sem říkal. (.) za (.) čtyři roky co byl vladimír eh špidla ministrem práce  
169.     [a sociálních věcí (.) každý den (.) každý den (.) sto lidí.                      ]  
170. J: [pane místopředsedo. ne- ((důrazně)) opakujete to už po několikáté.+]  
171. L: [každý den sto lidí přišlo domů (.) a řeklo (.) nemám práci.] 

 
204. L: víte mě na- mrzí třeba na na tom případu slovenských romů jedna věc. byl  
205. sem to já kdo už v červnu, (.) na půdě parlamentu upozorňoval ministra vnitra,  
206. (.) že nám hrozí (.) vážný problém. tehdy to odbyl (.) úsměvem,  
207. bagatelizováním, nic se neděje, a teď po půl roce najednou zjišťuje že (.) že je  
208. tady obrovský problém. takže (.) já sem na to upozorňoval, (.) on to dávno  
209. neřešil a naopak jestli ste poslouchali pana: ministra škromacha, tak ten hodlá  
210. ten problém řešit tím že sem bude pozívat ještě další a další (.) eh pracovníky  
211. ze zahraničí. [tak (.) to je blázinec. tak se to opravdu dělat nedá.] 

 
352. stačí se podívat na (.) na naše sousedy kde (.) kde vláda, která vyjednávala  
353. byla skutečně (.) vládou polska vládou maďarska, (.) a a ne vládou evropské  
354. unie. naše vláda se chovala jako pokorní služebníci a nic pořádného nám  
355. nevyjednali. 

 
367. tebe.=ale tak to není. eh langer není eh není gross a a a topolánek není  
368. špidla. to věřte. je to podstatně lepší. podstatně lepší. 
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481. L:                [víte (.)    ] pan ministr [sobotka (6s)] pan pan ministr sobotka 
482. D:                                                   [   ((aplaus))  ] 
483. L: protože nemá dostatek argumentů pro to aby obhájil to co to co on sám  
484. předkládá tak kydá hnůj a špínu na ostatní.=a to se mi nelíbí. 

 
806. L: [(     ) my sme velmi výkonní. paní jílková   ] my sme 
807.      [o: de: es.(.) my sme nesmírně výkonní (   ) (.) my dokážeme věci (.)]  
808. D: [                                           ((aplaus))                                                 ] 
809. L: přes noc. 

 
Langer se poměrně úspěšně prosazuje, co se týče kontroly interakce, a to jak vůči 

divákům, tak i vůči moderátorce. Projeví se to mimo jiné například ve chvíli, kdy si vymění 

roli s diváky a začne jim klást otázky. Vytvoří tak ve studiu atmosféru předvolebního 

mítinku, který řídí a má plně pod kontrolou (109-130) – dokonce svou otázkou strhne 

i Jílkovou, která na chvíli zcela zapomene na svoji roli v pořadu. Zároveň se Langerovi 

podaří moderátorku obejít, když sám rozhodne, kdo bude kdy hovořit: 

107. L: [můžu ještě k tomu dluhu? já to já to dopovím (..) dopovím] a potom potom  
108. pán pán znovu. eh t- takže. v tom materiálu je psáno. ((usmívá se)) eh eh t- eh  
 

Na rozdíl například od Grosse se Langer prosazuje mnohem důsledněji, chce-li ho 

Jílková přerušit, a často také moderátorčiny repliky sám přerušuje. Někdy se prosadí – to 

když Jílková boj o slovo vzdá, jindy tento souboj nechce vzdát ani jeden ze zúčastněných 

a vznikají tak poměrně dlouhé overlapy (překrývající se repliky). 

121. den, a tak si to rozpočítejte. (.) sto patnáct (.) miliard (.) korun (.) za rok, (.) sto  
122. patnáct miliard korun je je schodek rozpočtu na příští rok.+ 
123. J: takže [eh (...) pane místopředsedo,              ] 
124. L:          [tak si to prosím spočítejte. (.) já říkám] pan pan [eh špidla  ] jako  
125. J:                                                                                         [vraťme se-] 
126. L: ministr práce a sociálních věcí dokázal (.) každý den (.) připravit sto lidí o  
127. práci. (            ) spočítat. 
128. J: pane [místopředsedo ale abychom byli objektivní.] 
129. L:         [ta samá vláda (..) každý den o tři sta           ] miliónů korun.  
130.     [to sou čísla, data, a pojďte (.) pojďte (.) se mnou o tom spekulovat. (      )] 
131. J: [promiňte. (.) zde (..) zde (...) zde nejsme na nějakém                                ]  

 
168. co sem říkal. (.) za (.) čtyři roky co byl vladimír eh špidla ministrem práce  
169.     [a sociálních věcí (.) každý den (.) každý den (.) sto lidí.                      ]  
170. J: [pane místopředsedo. ne- ((důrazně)) opakujete to už po několikáté.+]  
171. L: [každý den sto lidí přišlo domů (.) a řeklo (.) nemám práci.] 
172. J: [řekněme si také, proč (.) byla (.) za vás (.)                         ] tak nízká  

 
240. toho zákona ho podpořili, a už tehdy sem říkal jednu [věc. (.)   ] pane ministře 
241. J:                                                                                 [počkejte.] 
242. L: dejte si pozor (.) eh s účinností toho zákona. protože jestli schválíte eh  

 
256.     [                                        ((aplaus))                                         ] 
257. J: [(to že byly- ne:.) (.) šestnáctitřídní (...) šestnáctitřídní (.) platy] to  
258.     [bylo jasné od léta, od léta se vědělo že to vláda bude prosazovat,] to ste  
259. L: [paní jílková. paní jílková tak já se s- (..) vsadím se s váma o balík] 
260. J: měli- [to ste věděli ((potlačuje smích)) od léta a-+        ] 
261. L:          [tvarůžků olomouckých, (.) že                              ] to tak je. 
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262. J: no já [vám říkám že to tak není, (..) a-                               ] 
263. L:          [(já mám hrozně rád) tvarůžky, já se vsadím o balík] tvarůžků že to tak  
264. je. 

 
356. J: ano ale nezapomínejme že tam byl i váš představitel pan zahradil,  
357.      [eh že f eh f parlamentu a co prosadil. víte že ono se- (.) ne: ono] 
358. L:  [(                                                                ) o těch podmínkách o]  
359.     [podmínkách členství, a to  ] se týkalo [jenom vlády. to se netýkalo opozice.] 
360. J: [jde o to, (.) že ono se mluví]                [ano. ale ono se mluví o                     ]  
361. tom co (.) eh vláda prosadila neprosadila a já jenom protože tady vláda není  

 
429. J:                                     [pane místopředsedo, promiňte pokud [hovoříme-]] 
430. L:                                                                                                  [(vážně)     ]  
431. v tomt- v tomto já se já se klidně vystavím nelibosti [eh kotelníků, (.)         ]  
432. J:                                                                                 [a kdo tedy podle vás-] 
433. L: ale opravdu tvrdím, že to je věc eh hodnot a a respektu toho člověka  
434.     [k právu. (.) a prostě buď    ] to zaplatí, nebo to nezaplatí. já si nemyslím že  
435. J: [ne já se jenom chci zeptat-] 
436. L: (.) jenom proto, (.) že jenom proto že někdo má víc peněz než ten druhý tak  

 
Také Langer často používá metadiskurz, když komentuje většinou své vlastní 

promluvy, a dává tak najevo kontrolu nad sebou samým i přehled nad celým diskurzem: 

36. L: ale (.) tady asi ode mě neočekáváte jinou odpověď než řeknu, je to věc  
 

66. L: víte (.) beru to jak- jako tvrdou otázku a na to dám (.) jasnou odpověď.  
 

328. L: teď musím odpovědět upřímně tak jak věci sou a a nebude to znít nikterak  
329. libozvučně. s tím (.) žádná vláda (.) nemůže udělat (.) nic pokud by nechtěla  

 
445. L: to je otázka na kterou se st- strašně těžko odpovídá a to to přece (.)  
446. nemůžete po mně chtít abych vám odpovídal na to jakým způsobem má  
447. někdo korumpovat policistu. 
 
458. L:                                     [já sem ] o tom opravdu přesvědčen. na rozdíl od  
459. vás. [v tom se neshodneme.] 

 
467. L: na to upřímně eh nejsem ten typ politika kterej kterej vám odpoví cokoli  
468. kdykoli jakkoli, nevím. když (.) když nevím tak řeknu že nevím. 

 
448. L: tak teď vás možná překvapím. (.) eeh s milošem zemanem sem se dostal  
559. L:  [(5s) nemá (.) nemá smysl se tady] vyhýbat problematickým tématům a o  
560. tom je i ten i ten kotel. (.) my sme za opoziční smlouvu taky zaplatili velkou  

 
571. L: uf. atomová e- eh elektrárna temelín. no tak (.) přiznám se že že to je to je  
572. téma které fakt neumím.=ale (.) nedokážu si představit že by se (.) stavěly  

 
724.      [abych věděl- (3s) pozor (3s) teď (...) (    ) já si já si-] (.) chraň bůh.=já si 
725. D: [                           ((smích, aplaus))                           ] 
726. L: z toho nedělám legraci. (.) já jenom opravdu říkám že (.) takovéto informace  
727. (.) nemám (.) k dispozici, (.) a pokud sou pravdivé, tak něco není v nepořádku  

 
 

753. L: to bych [ne- (5s)   ] tady eh já nemůžu (.) říct že by že by policie a soudy  
754. D:             [((aplaus))] 
755. L: byly pod politickým tlakem.=to by bylo nepodložené obvinění. jenom mám  
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Jílková je kvůli některým Langerovým taktikám (především kvůli kritice 

nepřítomných oponentů a opakování témat) nucena často jeho repliky přerušovat. V těchto 

případech Langera napomíná, případně cituje názory dotyčných oponentů (v zájmu 

objektivity, kterou sama několikrát zmiňuje): 

 
92.     [takže si srovnejte- prosím prosím.=srovnejte si, která politika- ] 
93. J: [promiňte ale pan (.) pa- ne jenom aby a bylo jasné pan ministr] sobotka  
94. říkal ve svém projevu který se vás hluboce dotkl, (.) eh kdy eh vaši modrou  
95. šanci nazval modrým tunelem, eh tak právě říkal že to je vaše odpovědnost. já  
96. jenom aby zde [zazněly všechny informace.] 

 
170. J: [pane místopředsedo. ne- ((důrazně)) opakujete to už po několikáté.+]  
171. L: [každý den sto lidí přišlo domů (.) a řeklo (.) nemám práci.] 
172. J: [řekněme si také, proč (.) byla (.) za vás (.)                         ] tak nízká  
173. nezaměstnanost, víte že se říkalo že je to umělá přezaměstnanost, že se  
174. tehdy tolik podniky netransformovaly udržovaly se právě těmi úvěry (.)  
175.     [z bank, které se dneska splácí,  ] 
176. L: [to není pravda. (není to pravda.)] já vám- 
177. J: víte že tehdy  
178.     [důchodci neměli takovou situaci, abychom hovořili objektivně.] 

 
360. J: [jde o to, (.) že ono se mluví]                [ano. ale ono se mluví o                     ]  
361. tom co (.) eh vláda prosadila neprosadila a já jenom protože tady vláda není  
362. tak oni zase říkají, eh mezi námi že vy byste také neprosadili eh toho vo moc  
363. víc. 

 
475. J: [eh pane místopředsedo ale pan (.) ministr] financí říká že: (.) o: de: es má  
476. strach z toho že: vláda navrhne opatření v boji proti šedé ekonomice, a že vy  
477. programově eh bráníte tomu aby se tento problém vyřešil.  

 
498. J:                                          [že (.) pan ministr (.)      ] sobotka říká že vy zase  
499. nemáte argumenty v té (.) ekonomice jenom abych to  

 
763. jako opravdu hodně. ale nedivím se tomu když náš pan premiér měl ve zvyku  
764. nebo možná eště má ve zvyku (.) chodit na- do budovy tajné služby a pročítat  
765. si tam [(.)   ] záznamy telefonických odposlechů tak (.) něco není normálního. 
766. J:        [tak-]  
767. ano. víte že on to zase (.) eh říká že to není pravda. že?  
768.     [aby zde zazněl (..) jeho názor.        ] 
 

Jílková v rámci kontroly interakce některé Langerovy promluvy hodnotí. Používá přitom 

například výrazy zkreslovat a balamutit a spojení mluvit sebevědomě nebo není to pravda: 

212. J:                   [tak. eh to trošku zkreslujete                                    ] ale vy eh  
 

252. J: [promiňte. (.) ne. vy si myslíte, že nás tady můžete                       ] balamutit  
253. pane místopředsedo. 

 
273. J: není [to pravda ] protože pak až když se to vrátilo ze senátu tak ste to (.)  
274. L:         [takže (   )-] 
275. J: nepodpořili ačkoli ste to předtím podpořili [já si na tom trvám, (                  )-]  

 
776. protože já vám něco řeknu. [vy se tady-(.)       ] ale já vám řeknu vy tady pořád 
777. L:                                         [já sem mu to řekl.] 
778. J: takhle jako mluvíte jo, jako ste řekl že by [měl-] 
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779. L:                                                                   [a co] mám dělat jiného. 
780. J:  [((smích)) ale tak sebevědomě ja- ((smích)) jako ste řekl, že by měl (.)] 
781. D: [                                               ((smích))                                                 ] 

 
Stejně jako v dílu s Grossem si Jílková také v tomto dílu předem připravila citaci politika, 

prostřednictvím níž Langera a jeho vystupování v pořadu hodnotí. Obsah kritiky nakonec 

shrnuje svými slovy (376-377): 

367. tebe.=ale tak to není. eh langer není eh není gross a a a topolánek není  
368. špidla. to věřte. je to podstatně lepší. podstatně lepší. 
369. D: [                                          ((aplaus))                                           ] 
370. J:  [ehm (.) ((ukáže na D5)) takže (...) te- teď mně jenom napadlo+] já nevím  
371. jestli ste četl dneska v denících bohemia moravia komunistický poslanec  
372. vymětal víte jak zde mluvíte, (.) eh řekl, že mu připomínáte člověka který rád  
373. čte pohádky až se vcítil [do toho (..) do toho (.) že je (...) že je králem,] 
374. D:                                  [                      ((smích, aplaus))                       ] 
375. J: (.) ale že jaksi zapomínáte že v zemi může být jenom jeden král a ostatní  
376. na něj musí makat. víte?=že eh jestli nejste nějaký 
377.     [(.) domýšlivý či (.) egocentrický,-       ] 

 
Za pozornost stojí také jedna nonverbální taktika, prostřednictvím níž se Jílková 

občas snaží vyvíjet na politiky v Kotli tlak. V Kotli s Langerem ji použije ve chvíli, kdy 

popisuje případ, kterým chce Langera a potažmo celou ODS usvědčit z politikaření. 

Přistoupí k němu velmi blízko, aby v něm vyvolala nepříjemné pocity:  

217. hodnocení policie, (..) i pracoval ste ((přistoupí blízko k P) pracoval a když se  
218. to konečně mělo definitivně [schvalovat,-] 
219. L:                                          [vy mi (.)      ] vy mi nabouráváte mojí  
220.      [intimní zónu.] 

 
Langer se brání tím, že danou taktiku nahlas popíše. Zde je ovšem nutné podotknout, že ani 

politikům není tato taktika cizí. Také Langer poté přistoupí k Jílkové velmi blízko, aby jí 

dal najevo, že má také moc a že je schopen se jejím útokům ubránit. 

 
3.2.3 Kotel s Marešem (27. 11. 2003) 

Díl pořadu Kotel s P. Marešem31 si opět pro přehlednost rozdělíme na úvod, hlavní 

část a závěr. Hlavní část bude dále rozčleněna na třináct cyklů; dotaz(y) položí postupně 

dvanáct diváků a jeden na konci také Jílková. 

V úvodu pořadu se Jílková vyjadřuje k situaci politické strany US-DEU, jejímž 

předsedou je pozvaný politik:  

                                                 
31 PhDr. Petr Mareš, CSc. (nar. 1953) je český politik, historik a diplomat. Je člen a od roku 1998 byl 

místopředsedou Unie svobody – Demokratické unie. Vystudoval světové dějiny na FF UK. Působil jako 
archivář, vědecký pracovník a od roku 1990 jako vysokoškolský učitel. Od roku 1998 byl poslancem 
Parlamentu ČR. Mezi lety 2002-2004 působil jako místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a 
lidské zdroje. V lednu 2003 byl zvolen předsedou strany US-DEU. Po neúspěchu ve volbách do Evropského 
parlamentu v roce 2004 vyvodil politickou odpovědnost a rezignoval. V letech 2004-2006 byl poradcem 
ministra obrany. Od roku 2006 působí jako velvyslanec České republiky v Nizozemí. 
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1. J: milí občané. dnes si posvítíme na politickou stranu, která je ve vládě, ale  
2. podle volebních průzkumů (.) by teď nebyla ani v parlamentu. (.) je tedy. (.) za  
3. peníze nás daňových poplatníků. (.) prospěšná této zemi, anebo si (.) za ty  
4. peníze (.) jen dobře žijí někteří vyvolení (.) ve vedení strany. (.) dobrý večer  

 
Jako by Jílková i tentokrát chtěla již v úvodu naladit publikum vůči politikovi přinejmenším 

nedůvěřivě. Použije rétorickou32 otázku, ve které dává na výběr ze dvou možností – jedné 

pozitivní (strana je prospěšná pro tuto zemi) a jedné negativní (straně jde pouze o peníze). 

Už pouhý fakt, že zmiňuje onu negativní variantu, nutně vyvolává u zúčastněných 

pochybnosti o dobrých úmyslech strany. Kromě toto Jílková použije spojení posvítíme si 

na politickou stranu, čímž evokuje situaci podobnou spíše policejnímu výslechu (v níž 

v roli policistů vystoupí Jílková společně s diváky – viz první osoba plurálu), nikoli debatu 

se sobě rovnými účastníky. 

 
1. (10-97) V prvním cyklu divák (D1) nejprve děkuje televizi Nova a Jílkové za pořad Kotel 

(13-18). Poté se již obrátí na Mareše a hovoří o materiálu (kuchařka), který představitelům 

US-DEU radí, jak mají komunikovat s veřejností: 

22. D1: kuchařku, a doufám že podle tý kuchařky pojedeme. tam je taky to já sem  
23. jí dneska čet (.) v novinách, tam je taky to že buete mluvit pravdu že se  
24. nebuete vymlouvat, buete příjemnej na diváky, tu kuchařku co ste vydali vy. to  
25. (.) psali v novinách. takže pane mareš. já se k vám (.) obrátim jako na (.)  

 
Divákovu řeč lze interpretovat tak, že předpokládá, že bude Mareš lhát, vymlouvat 

se a nebude příjemný na diváky, a tudíž se ho již předem snaží přimět k opaku. Následně 

formuluje první dotaz: 

36. průmysl. řekněte mi, který lidi (.) ve spojenejch státech (.) tydlety instituce  
37. ovládaji.=sou to (.) číňani, sou to (.) arabové, sou to křesťané, sou to běloši  
38. černoši nebo židi. jednu vo- jedn- (.) jedno slovo mi řekněte. 

 
Divákova otázka je alternativní a dává tak Marešovi na výběr z několika možností. Navíc 

divák omezuje rozsah Marešovy odpovědi pouze na jedno slovo. Jelikož si ale Mareš 

pro odpověď nevybere ani jednu z nabízených možností, následuje divákova nespokojená 

reakce, v níž hodnotí Marešovu repliku: 

39. M: (.) sou to američané pane. 
40. D1: já sem se vás neptal jesi sou to američané já sem se vás ptal, kdo to  
41. je. zase kličkujete jak ste (.)- [jak] dokážete vy politici všichni [tady kličkujete]. 

 
Před svým dalším dotazem si divák na politikovi nejdříve vynutí souhlas se svým 

názorem na jistou událost. Následně se politika ptá na jeho názor na jinou, obdobnou 

                                                 
32 „ Tato otázka nevyžaduje odpověď., jejím smyslem je spíše tvrzení (odpověď je mluvčímu dobře známa. 
(...) Rétorická otázka je však osvědčeným prostředkem zkušených řečníků, prostředkem persuaze, apelu, 
účinného emotivního působení.“ (Hoffmannová 1997: 120)  
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událost. Divákův postoj je z jeho řeči zřejmý, stejně jako fakt, že chce politika přimět 

k souhlasu. Kromě toho znovu omezuje prostor pro odpověď: 

50. osmym roce byl (.) na vojně (.) a: byla to agrese když sem vlítly (.) tenkrát  
51. varšavský vojska. (..) teď mi řekněte- byla to agrese. byla? 
52. M: byla, [nesporně.] 
53. D1:        [(konec.)   ] stačí. (..) [teď ] se vás zeptám, jesi když američani vlítli  
54. J:                                             [tak-] 
55. D1: do iráku nic tam nenašli, byla to agrese, (.) jedno slovo. 
56. M: nebyla. 
57. D1: nebyla. děkuju, zase lžete. 

 
Divák důsledně kontroluje interakci s politikem: jasně určuje, kdy má politik začít 

hovořit i kdy má přestat (přeruší politika ihned, jakmile podle něj vše relevantní již řekl), 

opakovaně omezuje rozsah jeho odpovědi na jedno slovo, snaží se předem blokovat 

nejednoznačné odpovědi a nakonec je také bez skrupulí hodnotí (kličkujete, lžete). Všechny 

tyto postupy definuje Fairclough (1992: 155-7) v rámci popisu „nastavení a kontroly 

agendy“ (setting and policing agendas) a uvádí příklady z diskurzu školní třídy, ve kterém 

učitelé podobným způsobem určují, kdo bude co říkat, jak velký prostor mu bude poskytnut 

apod. 

Jílková se poté vrací k prvnímu tématu (kuchařce), které zmínil divák (60-80). 

Nejdříve ale divákům tento materiál podrobně a hlavně subjektivně popíše. Vícekrát přitom 

použije ironii, kterou lze slyšet i v tónu hlasu. Svou řeč si pravděpodobně předem 

připravila: nejprve uvede sumu, kterou US-DEU za tento materiál měla zaplatit (politik ji 

odmítne), aby tento údaj mohl posléze vyniknout v kontrastu s tím, jaké konkrétní rady 

strana za tuto sumu získala. Nakonec je položena otázka: 

76. nenudili lidi jenom politikou. eh mě by zajímalo. neboť vy se prezentujete jako  
77. strana intelektuálů. 
78. M: ano. 
79. J: eh ste na tom již tak. (.) že na tyto velmi moudré objevné rady (.) eh vy  
80. byste nepřišli? 

 
Jílková svým dotazem a provokací, která je v něm obsažená, jasně dává najevo svůj názor: 

získané rady podle ní nejsou ani moudré ani objevné a Unionisté nejsou stranou 

intelektuálů. 

Mareš pak s Jílkovou polemizuje, přičemž použije třikrát po sobě negaci: 

82. M: [(7s) vy nás vy nás jistě] paní jílková nepodezíráte z toho že (.) to co ste  
83. se dočetli v novinách sou skutečně všechny rady kterých se nám dostalo. 
84. J: ono stačí i tato část.  
85. M: ta není tak ona ona ona není tak špatná jak vypadá, eh nepodezírám vás  
86. z toho že byste jí schválně upravila a zúžila ale, (.) eh když ste vyjmenovala  

 
K použití negace se vyjadřuje Fairclough (1992: 121-2) následovně: negativní věty 

předpokládají pozitivní propozice v jiném textu - pracují tedy intertextově a inkorporují jiné 
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texty, pouze aby je napadly nebo odmítly. Marešovy negativní věty popírají následující 

výroky: „Podezíráte nás, že to jsou všechny rady, kterých se nám dostalo.“; „Tato část je tak 

špatná, jak vypadá.“; „Podezírám vás, že jste ji schválně upravila a zúžila.“ Prvními dvěma 

negativními větami chce Mareš vyvrátit to, co naznačila Jílková, zatímco třetí větou 

nepřímo naznačuje, že Jílková danou část schválně upravila a zúžila (vyhne se tak přímému 

obvinění). 

Jílková následně opět reaguje ironicky, čímž rozesměje diváky a vyslouží si u nich 

potlesk: 

97. J: ne. máte pravdu. to za ty peníze stojí. ano. 
 
Moderátorka si pro svou argumentaci vybírá pouze některá fakta z diskutovaného materiálu 

a opakovaně je staví do opozice s výší sumy, kterou strana za materiál údajně zaplatila. 

Neohlíží se přitom na fakt, že Mareš uvedenou sumu odmítl: 

63. mnoho tisíců stotisíců statisíců dokonce do února (.) vás to bude stát čtyři a  
64. půl milióny korun. [(.) tyto rady.  ] 
65. M:                         [o tom já paní] jílková jako předseda strany nevím o tak  
66. velké sumě ale nevadí. ehm [(..) si to za- pamatuji a-            ] 
67. J:                                           [no. tak určitě- tak nám řekněte] bylo to  
68. publikováno (.) eh [v deníku právo. (.) ale   ] co vám radili prosím. 
69. M:                         [leccos bylo publikováno.] 
70. J: ((ironickým hlasem)) to je zajímavé. tak vám radili že vy jako unionisté (.) eh  

 
Mareš však podle něj nepravdivý údaj odmítá velmi nedůrazně (slovy o tom já nevím o tak 

velké sumě) a navíc ho v podstatě sám přechází, když říká ale nevadí. Mohl by se přitom 

ohradit mnohem důrazněji: například říci, že daný údaj není pravdivý, případně přímo 

prozradit údaj, který pravdivý je.  

 
2. (98-219) Divák (D2) nejdříve předešle charakter své první otázky slovy: Ta první se vás 

týká jako právníka. (101) Mareš to odmítne, ale divák se ho snaží znovu přimět k souhlasu, 

když se ho formou oznamovací věty zeptá: Ale děláte to. (103) Mareš i toto odmítne, načež 

mu divák (již bez dalšího ujišťování o Marešově kompetenci odpovědět na dané téma) 

položí otázku: 

105. D2: domníváte se že sou eh naše vztahy s německem v současné době  
106. založeny na právním vztahu, kerý je přijatelný pro obě strany,  
107. po zkušenostech, který s německem máme? 

 
První část věty (105-106) je neutrální zjišťovací otázka, kterou ovšem divák ještě doplní 

(107), takže z ní rázem vytvoří otázku tendenční. Z té jasně plyne, co si myslí on a zároveň 

jakou odpověď by rád slyšel od Mareše. Tento svůj implicitní názor ještě zesílí důrazem 



 52 

na první slabice slova zkušenostech (107). Mareš odpoví a svůj názor se snaží podpořit 

metajazykovou poznámkou, kterou zároveň reaguje na předchozí divákovu promluvu:  

110. protože nejsem právník ale jsem historik, eh tak si dovolím tvrdit že nejlepší  
 
Následně se mezi Marešem a divákem rozvine diskuse, jelikož divák s odpovědí nesouhlasí: 

113. D2: já si vám dovolim tedy oponovat protože ta deklarace eh nemá cenu ani  
114. papíru na kerym je vytištěná. (.) [my totiž eště s německem] nemáme  
115. M:                                               [my se podle ní chováme.  ] 
116. D2: podepsanou prá- eh mírovou smlouvu. 
117. M: (..) a jak ste na to přišel? 
118. D2: no- (..) 
119. M: ((s úsměvem)) jak ste na to přišel?+ 
120. D2: kdo podepisoval mírovou smlouvu. s německem. 
121. M: (.) mírová smlouva s německem byla podepsána vítěznými velmocemi a:  
122.        [my sme jako součást (       )-] 
123. D2: [no moment. to byla: to byla  ] postupimská dohoda  
124.   o [rozdělení německa] po kapitulaci, [rozdělení na okupační zóny.] 

 
Mareš se zde opakovaně dožaduje bližšího vysvětlení (117, 118), přičemž v druhém případě 

již dává i úsměvem najevo, že s divákem nesouhlasí. Divák se nechce nechat vmanipulovat 

do role dotazovaného a zareaguje také otázkou (120). Marešovu odpověď vzápětí přeruší 

a vyjadřuje svůj nesouhlas. 

Jílková pak přejde k tématu „odškodnění českých Němců“, na které je 

pravděpodobně již předem (a tedy lépe než na divákovo téma) připravená (soudě i podle 

toho, že ho avizovala v závěru předchozího dílu s Langerem): 

136. J:           [ano. trochu eeh- ano.                     ] eeh (.) a vaši eh kolegové  
137. straničtí oni tedy nechtějí být menováni eh říkají kdybyste (.) raději (.) mlčel. eh  
138. takže ehm proč toto-  
139. D: ((aplaus))  
140. J: eh proč eh na tomto tématu tak lpíte prosím. 
141. M: já: sse domívám že na tom tématu lpí hlavně (.) eh ti kteří se mě dotazují.=  

 
V úvodu si Jílková nejprve vytvoří pro svou otázku alibi, když cituje členy Marešovy strany 

(136-137). Je zřejmé, že Jílková zastává stejný názor jako citovaní, ale zároveň se zbavuje 

odpovědnosti za něj, jelikož ho v podstatě pouze reprodukuje. Na otázku, která je zároveň 

i obviněním Mareše z toho, že na tématu lpí, reaguje on obviněním novinářů - tedy nepřímo 

i Jílkové - z téhož (140-141).  

Na straně Jílkové poté následuje zajímavým způsobem vystavěná replika: 
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154. včetně eh ono se k nim dostaneme.= ale pojďme [k těm        ] českým  
155. M:                                                                           [já doufám.] 
156. J: němcům.=vy ste to totiž vytáhli až (.) po referendu do evropské unie  
157. prosím.=protože ste asi měli (.) obavu z nějakých reakcí. pokud tedy vám tak  
158. záleží na té eh menšině že, eh jedná se o velmi staré lidi protože tam de o  
159. dorovnání důchodu podle vás,=jistě víte že u této věkové kategorie (.) každý  
160. měsíc (.) eh dobrý že tak proč ste s tím otáleli (.) až (.) po tom referendu víte  
161. když vám de- není to účelové a de vám o věc. 

 
Moderátorka po znovunastolení tématu hned ve druhé větě vysloví svou verzi odpovědi 

(157) na otázku, která je určená Marešovi a která je realizována později (160-161). 

Prozrazuje tak už dopředu, co si sama myslí. Finální otázka (160-161) pak ve spojení 

s předcházejícími výroky vyznívá spíše jako výčitka než jako žádost o informaci. 

Po diskusi politika s moderátorkou se o slovo znovu přihlásí divák D2 a ptá se 

na problematiku Romů. Zprvu ale mluví pouze obecně o menšině (184), takže ho Jílková 

(186) přiměje k tomu, aby se vyjádřil konkrétně. Z divákovy promluvy je jasné, že má 

na Romy víceméně negativní názor. Naopak Jílková si v souvislosti s tématikou Romů dává 

velký pozor, aby její výpovědi byly neutrální a objektivní. Projeví se to poprvé hned v jejím 

zhodnocení divákovy výpovědi, kterým se od ní zřetelně distancuje: 

193. J: tak [prosím to je (.) váš pohled,] 
 
Tím, že navíc vloží před váš pauzu, toto zájmeno zdůrazní a naznačuje tak, že ona tento 

divákův názor nesdílí. Jako by říkala: „Je to váš pohled, nikoli můj.“  

Jelikož však divák svou promluvou pouze prezentoval vlastní názor, chce od něj 

Mareš slyšet konkrétní otázku (194). Než ale divák stačí cokoli říci, ujme se slova Jílková 

a divákovu promluvu reformuluje do (tentokrát výjimečně) neutrální a navíc doplňovací 

otázky, kterou v Kotli můžeme slyšet z jejích úst jen zřídka a která zde Marešovi poskytne 

široký prostor pro odpověď: 

195:  J: eeh (.) [otázka] zní, eh co ste protože ste nám říkal že máte ty menšiny na  
196:  D2:          [eeh    ] 
197: J: starost, [co ste] za rok a půl udělal pro lepší integraci a zlepšení životní  
198: M:         [aha,  ] 
199: J: úrovně romů. 
 

V průběhu Marešovy odpovědi se ozve z publika divák, který s ním nesouhlasí. 

Jílková mu umožní okamžitě reagovat s mikrofonem. Ještě před tím se ale obrátí Mareš 

na diváka D2 a položí mu otázku: 
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214. M: [pán se potom zeptá.     ] ((obrátí se k D2)) jenom mi povězte prosím  
215. vás, jak byste tedleten problém řešil. 
216. J: ale prosím  
217.      [vás, (.) ne promiňte. (.) ano. já chápu že chcete diskutovat aby        ] 
218. M: [vy říkáte- ale (.) pán mi položil otázku a já mám právo s ním hovořit.] 
219. J: vám pan řikal ale jistě když ste místopředsedou vlády pro menšiny máte  
220. tým který my platíme tak (.) byste to snad měl vědět, já bych nechala zde   
221.     [zareagovat eh občana, (4s) jak byste] na to reagoval, 

 
Těžko soudit, zda Jílkové více vadí fakt, že si Mareš vzal sám slovo právě v momentě, kdy 

měl položit otázku další (nespokojený) divák (D3), nebo to, že si Mareš dovolil - navzdory 

nepsaným pravidlům pořadu – zeptat se diváka na jeho názor. Každopádně je Jílková v této 

části velmi důsledná v kontrolování toho, kdy bude kdo mluvit, a nepřipouští žádné zásahy 

z politikovy strany. Na druhé straně naopak umožní divákovi D3, který nespokojeně hovoří 

bez mikrofonu, aby promluvil. Jílková zde připomíná vyučující ve škole – kontroluje a řídí 

interakci sama podle toho, jak se jí to právě v dané chvíli hodí.  

 
3. (220-336) Divák (D3) položí následující otázku: 

225. D3: už sme (.) u: (.) problematiky romů. (.) vy tady řikáte.-=já sem řikal, že to  
226. co vy děláte, to stojí daleko hrozně moc peněz. (.) než je všechno. řekněte mi  
227. proč (.) proč jim dáváte peníze dyž makat nechtěj. (.) proč? 

 
Divák nejdříve vyjádří negativní názor na způsob řešení romské problematiky, respektive 

na jeho financování (daleko hrozně moc peněz). Pak položí otázku (227), kterou se nejen 

ptá, ale – a to především – také jasně říká, co si sám myslí. Jeho názor lze interpretovat 

následovně: „Romové nechtějí pracovat a neměli by tedy dostávat peníze.“ Jeho otázka je 

pronesena neformálním stylem, který ještě podtrhuje použití výrazu z obecné češtiny makat 

namísto stylisticky neutrálního pracovat. Mareš mu pak svůj odlišný názor neprezentuje 

prostřednictvím oznamovacích vět, ale klade divákovi otázky, kterými se ho snaží dovést ke 

stejnému názoru, jaký má sám, tj. že všichni (tedy příslušníci většiny i menšin) mají 

pro pobírání sociálních dávek stejné podmínky: 

228. M: eh povězte jim- eh povězte mi kdo jim (.) [ eh dává peníze pro nic za nic?] 
 

235. M: eh vy znáte případ kdy by (.) eh bral (.) příslušník nějaké menšiny sociální  
236. dávky, na které nemá nárok tak jak [(přísluší většině?)] 

 
Konec jeho promluvy již však zanikne v pískotu a povyku, který svým výrokem u publika 

zapříčinil. Nálada ve studiu je v tu chvíli jasně zaměřena proti Romům, a tak zasáhne 

Jílková, aby diváky usměrnila: 
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241. J:  [tak vážení. (...) eh (...) mně jde (.) mně jde] o jednu věc, eh není zde nikdo  
242. za romskou komunitu abychom hovořili objektivně víte že i tady si romové  
243. stěžují že ti kteří pracovat chtějí,  
244.        [a sou mezi nim- eh sou i eh- sou poctiví, tak prostě nemohou           ]  
245. D3: [nejsou všichni stejný. (...) ano:.=ano:. neřikám že sou všichni stejný.] 
246. J: sehnat [(.) práci. a (.) aby jenom zazněl tento                ] názor abychom  
247. D3:          [znám (..) znám i některý který pracujou. dobře.] 
248. J: nemluvili [(tak) jednostranně,-] 

 
Moderátorka se snaží být objektivní (což také explicitně deklaruje – viz 242, 248) 

a spravedlivá vůči nepřítomným Romům a artikuluje stížnost některých z nich, že nemohou 

sehnat práci. Na 244. řádku pak můžeme vidět, jak kontroluje sama sebe a dvakrát přeruší 

a koriguje svůj výrok tak, aby nevypadal následovně: „... i tady si Romové stěžují, že ti, 

kteří pracovat chtějí, a sou mezi nimi i poctiví,...“ (srov. 242-244). Implicitní vzkaz této 

věty (pokud by ji Jílková dokončila) by byl: „Romové, kteří chtějí pracovat, jsou až 

na výjimky nepoctiví.“ Inkriminovaná část věty, která projde skrze kontrolu Jílkové samé 

a kterou nakonec Jílková realizuje, zní: ...že ti, kteří pracovat chtějí, (...) a sou poctiví, .... 

Zde se již přívlastek poctiví vztahuje na všechny Romy, kteří chtějí pracovat, a nikoli jen 

na několik výjimek, jako v prvním příkladu. 

Divák následně položí další otázku, na kterou Mareš opět reaguje protiotázkou: 

252. D3:                                        [(ale proč je sem berete ještě)] ze slovenska. 
253. M: (.) a co [byste u-] co byste udělal vážený pane. 

 
Mareš volí k odpovědi otázku pravděpodobně proto, aby diváka donutil zamyslet se nad 

řešením problému a aby ho potažmo přiměl uvědomit si, že řešení není jednoduché. Divák 

ale otázku ignoruje a místo odpovědi popíše situaci v Chomutově (255-261). Diskutuje pak 

s Marešem, přičemž dvakrát přeruší jeho promluvu (269-270, 273-274) dříve, než se Mareš 

stačí vyjádřit. Vypadá to, jako by divák odpověď ani nechtěl slyšet. Poté nastolí téma 

slovenských Romů: 

274. D3:                                                                                    [ale (kdybyste sem)] 
275. nebrali ty romy, (.) z toho slovenska, tak koho by tam dali. (.) vůbec nikoho. 
276.      [protože by nikoho neměli.] 
277. M: [             ((smích))              ] ((s úsměvem)) mi povězte kdo si sem koho  
278. bere. (.) [co to je za nesmysl proboha.+   ] 

 
Nejdříve Mareš opět reaguje protiotázkou, kterou v podstatě vyjadřuje nesouhlas s divákem; 

jako by říkal: „Nikdo si sem nikoho nebere.“ (srov. 277-278) Vzápětí už se však již neudrží 

a zhodnotí divákovu repliku slovem nesmysl (278). Opět přitom použije formu otázky 

a hodnocení tak působí mírněji, než kdyby použil oznamovací větu. Podstatné jméno 

nesmysl ve spojení s citoslovcem proboha, kterými Mareš jasně vyjádří svůj postoj 
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k řečenému, hovoří za vše. Takovéto přímé negativní hodnocení z Marešovy strany je 

v celém tomto dílu ojedinělé. 

Co se týče kontroly interakce, vyznívá dosud popsaná diskuse Mareše s divákem 

(D3) jasně v divákův prospěch. Divák klade Marešovi otázky, stále ho přerušuje 

a Marešovy otázky směřované na svou osobu ignoruje. Naopak Mareš se tomuto divákovu 

stylu podřizuje: jakmile divák začne mluvit během jeho promluvy, Mareš ji okamžitě 

přeruší a nechá ji neukončenou, nesnaží se vůči divákovi prosadit, nedává mu na jeho 

otázky konkrétní odpovědi (reaguje často protiotázkou, kterou divák ignoruje), takže to 

vypadá, že vlastně ani odpovědi nezná. Nakonec ukončí diskusi s divákem slovy: Dobře, 

pán nesouhlasí., jako by už neměl sílu ani vůli v diskusi pokračovat a argumentovat ve 

prospěch svých tvrzení.  

Téma slovenských Romů a jejich stěhování do Čech poté rozvede moderátorka 

a položí Marešovi na to téma otázku (282-288). Během následující odpovědi (289-338) 

Mareše přeruší opakovaně nejprve Jílková a poté i divák (D3). Oba se mu snaží naznačit, že 

stěhování slovenských Romů do Čech vnímají jako velký problém, naopak Mareš jejich 

obavy nesdílí: 

308. D3:                            [a dyť ale víte že ta situace] nastane. (..) dyť to víte.  
309. D?: (            ) už nastala. 
310. D3: (.) dyť už nastala [ta situace. ] 
311. M:                               [bohužel (.)] bohužel to nevíme, já bych byl velmi rád  
312. kdybych byl (.) [tak dobrým prognostikem,] 

 
Při pohledu na vývoj diskuse to vypadá, že Mareš svým defensivním a submisivním stylem 

vedení diskuse motivuje Jílkovou i diváky k postupnému zvyšování nátlaku na svou osobu. 

Například se do této chvíle ani jednou neohradil proti tomu, že je neustále přerušován: 

328. připravujeme na to že by podobná situace mohla nastat (.) eh do budoucna  
329. pokud nastane tak na ni připraveni sme. ale ten problém [není f-] 
330. D3:                                                                                     [jak.     ] 
331. D: ((hovoří někteří diváci)) jak. [jak. jak. jak. jak. jak. jak.] 
332. M:                                             [ten problém- (3s)            ] 
333. D3: řekněte nám jak ste na ní připravenej. 
334. M: já vám řeknu jak. eh my jediný způsob jakým můžeme efektivně  
335. v tomhletom směru zasáhnout, je působit přímo v těch místech odkud romové  
336. přicházejí slovenští. 

 
Mareš by během opakované otázky jak? mohl kdykoli začít odpovídat. On si ale dává načas 

– buď z toho důvodu, že přemýšlí nad odpovědí (přičemž tři vteřiny je relativně dlouhá 

doba), anebo proto, že nechce reagovat na pokřikování diváků, připomínající zde spíše 

chování fotbalových fanoušků. Ať už je ale jeho důvod jakýkoli, neevokuje jeho dlouhé 

mlčení žádnou ze schopností, které bychom u schopného politika očekávali, ba naopak. 

Obecně se u politika očekává spíše pohotovost myšlenek a výřečnost. Mareš nakonec 
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zareaguje až na repliku diváka D3 (333), který má v tu chvíli ještě stále mikrofon. Divák 

nepoužije formu tázací věty, nýbrž rozkazovací způsob, a to navíc bez jakéhokoli zmírnění 

(např. slova „prosím“). Jeho rozkaz je přímočarý a dává jím najevo, že má nad interakcí 

s Marešem kontrolu, že on je z nich dvou ten mocnější. 

 
4. (337-392) Divačka (D4) nejprve nesouhlasně vykřikuje bez mikrofonu a stejně jako 

předchozí divák (D3) dostane také ona od Jílkové možnost reagovat: 

337. D4: (           ) cpát peníze. 
338. M: ((smích)) [ne: nikoli,+ (.) nikoli madam.] 
339. J:                   [tak. dejte paní mikrofon.       ] dejte- pošlete jí mikrofon ona  
340. vám ho vrátí. paní reaguje takže (.) prosím. 
341. D?: (                   ) 
342. J: ticho. 
343. D4: dobrý večer paní jílková, [dobrý večer-] 
344. J:                                             [reagujte.       ] rovnou. rovnou. [co] ste říkala. 
345. D4:                                                                                             [jo.]  

 
Moderátorka přeruší repliku divačky ve chvíli, kdy chce pozdravit politika (čímž ji vlastně 

přinutí k nezdvořilosti), a vybídne ji, aby reagovala ihned (344) - tedy dokud je pod vlivem 

silných emocí.  

 Mareš pak s divačkou (D4) diskutuje (346-362), načež si vezme slovo Jílková a dále 

rozvíjí téma slovenských Romů, kteří přijíždějí do Čech za svými příbuznými (363-392). 

Mareš útoky Jílkové (pronášené s naléhavým tónem v hlase) zlehčuje v jednom případě 

ironií, ve druhém případě smíchem: 

372. M: paní jílková mě mě velmi dojímá vaše starost o: eh o blahobyt mých hostí,  
373. já se o ně postarám sám. a: [stejně tak-          ] 

 
387. J: ale [vy přece máte na starost] tyto menšiny. 
388. M:      [já sem velmi (               )-]  
389. ano. já je mám na starost ((smích)) paní [jílková] a já se o ně také starám.+ 

 
5. (393-464) Divačka (D5) položí politikovi otázku na téma „odvolací soud ve Štrasburku“. 

Mareš nejprve její repliku zhodnotí: 

405. M: tady tady je jedna eh jede- jedna chyba v tom eh jak ste to (.) jak ste tu  
406. otázku postavila.=já se velmi omlouvám ale (.) do štrasburku se obrací  

 
Mareš zřejmě nechce být vůči divačce nezdvořilý, a tak se snaží opravit ji co možná 

nejcitlivěji. Pravděpodobně z toho důvodu také první část jeho promluvy není plynulá 

(405): Mareš si zde zřejmě promýšlel, jak opravu artikulovat, aby nevyzněla nezdvořile. 

Následně se ještě za korekci omlouvá (406).  

 Nato s Marešem diskutuje moderátorka a po chvíli změní téma. Ptá se ho na jednu 

aktuální kauzu týkající se českých soudů: 

436. J: ano a co říkáte tomu, eh to: eh je považováno přímo za skandál (.) pane  
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442. institucí, že zde může docházet k ovlivňování soudů. eh nepovažujete to tedy  
443. za skandál kdy by ste měli zasáhnout? 

 
Jílková nejdříve říká, jak je případ vnímán veřejností (436), čímž politikovi znovu podsouvá 

odpověď na svou otázku. Použije k tomu pasivní konstrukci bez jmenování činitele děje 

(ten je v tomto případě všeobecný – „všichni“). Poté popíše, o co se v případu jedná (437-

442), a nakonec položí tendenční zjišťovací otázku s negací (442-443), na kterou očekává 

kladnou odpověď. Té se však nedočká, dále tedy na politika naléhá a položí mu opět 

tendenční otázku (455-457). Politik následně v rámci své odpovědi rozlišuje různé roviny 

v textu: 

460. M: já vím že: že je velmi populární kritizovat soudce (.) a: asi by teď bylo  
461. přijato velmi dobře kdybych eh pronesl několik filipik proti soudcům, já říkám  

 
Mareš v úvodu své odpovědi použije metadiskurz a dává najevo, že má přehled nejen 

v rámci interakce s Jílkovou, ale obecně i o daném tématu a o tom, co je populární, a že 

tedy pochopil, k čemu se ho moderátorka snaží přimět. 

 
6. (465-513) Divák (D6) cituje inzertní noviny Annonce (467-474) a nastoluje téma odsunu 

sudetských Němců. Mareš po něm požaduje, aby mu upřesnil kontext citovaného textu: 

475. M: (.) já nevím [odkud (.)] (.) já nevím odkud ten citát je: nebo respektive co co  
476. D?:                  [((tleská))] 
477. M: to má eh- [(co to je-) ] 
478. D6:                [v každých] novinách anonce. 
479. M: (..) a: chcete říct že anonce tohle tvrdí nebo anonce to eh kritizuje. 
480. J: ne: no ono možná jde o to že: eh víte [že například-] 
481. M:                                                            [já tomu         ] docela dobře rozumím  
482. paní [jílková. já bych- myslim že] (.) já myslim dokonce že (.) eh že: eeh sse  
483. J:    [jo? tak eh reagujte. ano.    ] 
484. M: mužeme domluvit přímo. 
485. J: no [prosím. (.) ano.  ] 
486. M:     [přes mikrofon. (.)] proto jenom že ja- eh annonci sem už hodně dlouho  
487. neviděl. to znamená to je tvrzení (.) anonce tohleto. 
488. D6: ano, to je tvrzení anonce. 

 
Mareš se snaží od diváka dozvědět něco bližšího o daném textu, aby na něj mohl 

zareagovat. Do interakce však vstoupí Jílková se svou obligátní frází ono jde o to (480). 

Jílková ji používá velmi často, a to nejen v případech, kdy chce specifikovat jádro či 

podstatu právě diskutovaného problému. Používá ji i v situacích, jako je tato, aby změnila 

téma a zároveň budila zdání, že ho nemění. Pravděpodobně zde chce hovořit o Marešově (v 

té době ojedinělém) postoji vůči odsunu a odškodnění sudetských Němců33. Mareš její 

                                                 
33 Mareš byl svého času jediným českým politikem, který připustil diskusi o odškodnění sudetských Němců. 
Jako místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje měl do konce října 2003 předložit 
vládě návrhy na odškodnění sudetských Němců žijících v České republice (nikoli vysídlených sud. Němců). 
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intervenci odmítne a teprve když divákovi odpoví, dostane se Jílková opět ke slovu, řekne, 

co původně zamýšlela (491-496), a pak spolu dále diskutují (498-513). 

 
7. (519-585) Divák (D7) se ptá Mareše, zda má zájem odškodnit sudetské Němce. Mareš to 

opakovaně popře (526, 528, 233-535), přitom však zamlčí svou snahu odškodnit sudetské 

Němce žijící v České republice (viz pozn. 33). Slovo si vezme Jílková, která má reakci 

k tomuto tématu již předem připravenou: 

536. J: [ano. (.) no. eh ono                  ] jde prosím o to že například pan zahradil  
537. z o: de: es (.) eh řekl v reakci na tu vaši snahu odškodnit české němce, že: eh  
538. je to velice nevhodné protože vy tím otvíráte dveře požadavkům (.) sudetských  
539. (.) němců, a že jakmile ty dveře i jenom trochu pootevřete, tak druhá strana  
540. začne ještě více tlačit. 

 
Moderátorka zde opět navazuje na divákovu otázku pomocí fráze jde o to a slovy jiného 

politika kritizuje Mareše. Ačkoli Mareš právě popřel, že by chtěl sudetské Němce 

odškodnit, Jílková toto jeho tvrzení ignoruje a vychází ve své otázce z opaku (537).  

 Následně divák (D7) popíše svůj názor na zahraniční politiku s Ruskem a na ruské 

vojenské stíhačky, Mareš mu jeho tvrzení vyvrací (562-572). Jílková se pak ujme tématu 

vojenských stíhaček a dál s Marešem diskutuje (573-585).  

 
8. (586-666) Divačka (D8) ve své poměrně dlouhé otázce (589-602) zmíní několik témat, 

mezi jinými například „rozpočet“, „klesající porodnost“, „vysokoškolské vzdělání“ 

a „nezaměstnanost“. Mareš na vše reaguje a v souvislosti se zvyšováním porodnosti říká, že 

je potřeba vytvářet odpovídající sociální a ekonomické klima (605-624). Na to naváže 

Jílková a ptá se, jaké kroky v této souvislosti podniká vláda. Mareš reaguje příkladem 

konkrétního opatření, kterým vláda zrušila pro drobné podnikatele nutnost vést účetnictví: 

654. J:  [ale nevím] jestli to sou zrovna ti co vás volili. já se obávám že to byli  
655.   ti [(.) s těmi vyššími obraty. (.) ano. ] 
656. M: [tak jesi- (.) eh ja (.) já pokud si (.)] pokud si vzpomínám,  
657.      [(.) eh tak (..) eh tak ty co nás] volili v posledních (.) eh v posledních 
658. D: [                 ((aplaus))              ] 
659. M: (průz-) volbách tak znám skoro všechny osobně že jo takže,  

 
Přestože Jílková - v rámci ukázky i před ní (644-653) - vyvíjí na Mareše nátlak a snaží se ho 

tlačit do kouta, Mareš v reakci vtipkuje, když v nadsázce zmiňuje slabé volební výsledky 

                                                                                                                                                     
Ti měli dostat finanční kompenzaci za represe po roce 1945, týkající se například nucených prací a 
nezákonných srážek ze mzdy.  
V dubnu 2004 měl sice Mareš návrh hotový, ale nesouhlasil s ním premiér Vladimír Špidla ani část ČSSD. 
(Srov. Petr Mareš má do konce října předložit opatření k odškodnění Němců [online] In: Zprávy, Radio Praha, 
3.8.2003 [navštíveno 13. 7. 2008] Dostupné na adrese <http://www.radio.cz/cz/zpravy/43802>; 
Odškodnění či humanitární gesto? [online] In: Události. Politický zápisník Bohumila Doležala., 24.5.2003 
[navštíveno 13. 7. 2008] Dostupné na adrese  <http://bohumildolezal.lidovky.cz/texty/rs166.html> 
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své strany. Kromě toho, že tak Mareš prokáže schopnost nadhledu a smysl pro humor, 

podaří se mu rozesmát Jílkovou i diváky, uvolnit atmosféru ve studiu a tím sníží tlak 

na svou osobu. 

 
9. (667-709) Divák (D9) hovoří o nízkém počtu zahraničních investic v České republice a 

o problému nezaměstnanosti (671-684). Mareš reaguje na první téma a oponuje divákovi, 

načež Jílková zmiňuje aktuální případ jedné automobilky, která si pro svůj investiční záměr 

nakonec nevybrala Českou republiku – argumentuje tedy jedním konkrétním příkladem ve 

prospěch toho, co říkal divák. Mareš na svém tvrzení přesto trvá. 

 
10. (710-743) Divák (D10) tvrdí, že česká vláda ustupuje Sudetoněmeckému landsmanšaftu 

(715-721). Mareš ho poté opakovaně žádá, aby byl konkrétní (723-729). Na chvíli si tak 

s divákem vymění pozici: je v tu chvíli v interakci s ním ten mocnější, který klade otázky 

a požaduje explicitnost. Divákovi nakonec kdosi z okolostojících poradí kancelář 

landsmanšaftu v Praze (míněno je přitom její zřízení) a na to téma poté divák (D10) 

s Marešem vede diskusi (731-743). 

 Jílková v tomto cyklu do diskuse vůbec nezasahuje, dokonce ani ve chvíli, kdy 

se Mareš ptá diváka. Diskusi tak v podstatě řídí Mareš. Od tohoto cyklu jako by Jílková 

ztratila svou bojovnost a důsledného napadání politikových výroků, které jsme mohli 

sledovat v prvních devíti cyklech, se od ní dočkáme znovu až ve třináctém cyklu, když 

položí politikovi svou (předem připravenou) otázku.  

 
11. (744-771) Divák (D11) popisuje, jak si v praxi představuje platnost zákona „třikrát 

a dost“. Zákon ale vysvětluje chybně a Jílková proto žádá Mareše, aby věc uvedl na pravou 

míru: 

754. J: eh já (.) eh poprosím eh eh pana místopředsedu aby t- eh (.) na to  
755.      [reagoval, (.) protože (.) to je trošku-] 
756. M: [ta: odpověď je (..)                            ] ta odpověď je jednoduchá, eh tento  
757. návrh nepředkládáme my, předkládají ho křesťanští demokraté náš návrh to  
758. nebyl, a my (.) eh soudíme (.) možná podobně jako vy já nevím, eh že to je  
759. příliš (.) eh zjednodušení eh přílišné zjednodušení celého toho problému. 

 
Mareš daný návrh zákona s největší pravděpodobností nezná: nekoriguje divákovo tvrzení, 

návrh zákona nevysvětlí, pouze se zříká odpovědnosti za něj (756-757) a charakterizuje ho 

pouze obecně jako přílišné zjednodušení (758-759). Jílková na rozdíl od něj ví, že divákova 

interpretace není správná, a vzápětí se snaží uvést věc na pravou míru (760-771). 
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12. (771-803) Divák (D12) nastolí téma „inflace a valorizace platů“, přičemž v té 

souvislosti zdůrazňuje návrh poslanců a senátorů zvýšit si platy (773-779). Mareš reaguje 

obecně k tématu „inflace v České republice“ (781-783), ale přeruší ho Jílková a ptá se 

na inflaci různých skupin obyvatel, kterou předtím divák zmínil. Ještě než začne Mareš 

odpovídat, vezme si slovo opět divák (D12) a ve snaze doplnit Jílkovou v podstatě její 

otázku zruší. Zeptá se totiž opět na návrh zákonodárců. Mareš se díky tomu může vyhnout 

odpovědi na moderátorčinu otázku a pouze vyvrátit divákovo nařčení, které není pravdivé: 

798. M: obracíte se eh obracíte se [na špatnou adresu, (4s) obracíte se (.)] obracíte  
799. D:                                            [                 ((aplaus, pískot))                 ] 
800. M: se na velmi špatnou adresu protože tato vláda jednoznačně rozhodla, že  
801. ústavní činitelé nebudou (..) předmětem [takovéhoto zvýšení.   ] 
802. D12:                                                         [vy to potom doženete] za tři roky. 

 
13. (804-850) V posledním cyklu položí moderátorka otázku sama za sebe: 

804. J:                                [tak ale uplně eh n- eh            ] na- nakonec na závěr se  
805. zeptám protože sme vůbec neprobírali eh stav vaší politické (.) eh strany, (.) 
806.      [eh  ] 
807. M: [to je] mi velmi líto. ((usměje se)) 

 
Moderátorka avizuje dotaz související s aktuálním stavem strany US-DEU34. Mareš zde 

opět použije sebeironii (807) (první příklad srov. 656-659). Zlehčí tím problém a možná 

chce i zmírnit očekávaný nátlak ze strany Jílkové. To se mu však nepodaří, protože Jílková 

má již připravenou citaci jednoho představitele strany, který kritizuje Mareše a celé vedení 

US-DEU (808-811). Mareš reaguje následovně: 

813. M: já sem se to v denících bohemia dočetl, (.) eh velmi mě překvapilo proč  
814. mně to ratibor sděluje prostřednictvím (.) eh médií, proč mi to za ty dva roky  
815. kdy je součástí vedení ((smích)) unie svobody+ nikdy neřekl, (.) a: eh já sem  
816. si zcela jistý že (.) realitu vnímám (.) velmi dobře:, (.) že: ta (.) loď se (.)  
817. nepotápí, (.) a: pokuď de  
818.      [(.) eh pokuď de někomu (.) pokuď de někomu o koryta,] 
819. D: [                        ((někteří se smějí))                                  ] 
820. M: (.) eh pak (.) naše strana má jediného placeného představitele a ten se  
821. menuje ratibor majzlík. 

 
Velkou část odpovědi směřuje Mareš k osobě moderátorkou citovaného kritika. V úvodu 

mu na dálku vytýká, že mu svou kritiku nesdělil přímo, nýbrž prostřednictvím médií (813-

815), a v závěru mu jasným argumentem vrací jeho obvinění, že vedení strany jde pouze 

o místa (818-821). Zároveň mu Mareš s pomocí spojení zcela jistý a velmi dobře (816) 

jednoznačně vyvrací jeho tvrzení. 

                                                 
34 US-DEU byla v letech 1998-2002 součástí Čtyřkoalice (spolu s KDU-ČSL, Demokratickou unií a 
Občanskou demokratickou aliancí), která se ale před volbami v roce 2002 rozpadla, což negativně ovlivnilo 
volební výsledky US-DEU. Navíc US-DEU - liberální pravicová strana - vstoupila po volbách do vlády 
premiéra Špidly (ČSSD), ztratila tím důvěru voličů a její volební preference od té doby postupně klesaly. 
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V závěru Jílková jako vždy avizuje, který z politiků navštíví pořad za týden. Chce 

nalákat jak diváky doma, aby pořad opět sledovali, tak i ty, kteří se posléze zúčastní 

přímého přenosu ve studiu: 

853. občané příští týden (.) tady máme bombu pro vás, (..) bude tady totiž sám  
854. premiér české republiky vladimír (.) špidla. víte že se mu vyčítá že zadlužuje  
855. zemi a vede ji do krize on však tvrdí (.) není to (.) pravda a říká že reforma  
856. por- poškodí ty kteří podvádějí a parazitují takže, (.) vážení příští týden sám  
857. premiér české republiky vladimír špidla. a teď šťastné autobusy. (.) trasy. (.)  

 
Jílková láká především expresivním výrazem bomba (853), na který navíc klade důraz, 

stejně jako na spojení sám premiér (853-854, 856-857). Navíc označuje autobusy, které 

povezou diváky na vysílání, slovem šťastné (857). Pak již následují obligátní fráze, které 

Jílková s minimálními obměnami říká vždy na konci pořadu, kterými se s diváky loučí 

a zároveň je jimi opět láká ke sledování i k účasti v pořadu. 

 
3.2.3.1 Kotel s Marešem – resumé 

 Mareš je ze všech politiků analyzovaných v této práci bezpochyby nejméně 

průbojný. Pravděpodobně tato skutečnost souvisí s tím, že jak diváci, tak moderátorka jsou 

vůči němu naopak naladěni mimořádně bojovně a vyvíjejí na něj po celou dobu silný tlak. 

Je možné, že tuto bojovnost v nich probudil Mareš sám právě svým od počátku defenzivním 

a submisivním stylem diskuse.  

 Popišme si nyní, jak se defenzivnost Marešova stylu projevuje konkrétně. V prvé 

řadě se velmi nedostatečně a nedůrazně ohrazuje vůči nepravdivým či zavádějícím 

tvrzením. Například místo „tato suma není pravdivá“ říká o tom já (...) nevím o tak velké 

sumě; místo „Schválně jste ji upravila a zúžila.“ říká Nepodezírám vás, že byste ji schválně 

upravila a zúžila.; svůj nesouhlas zmírňuje spojením ne tak úplně apod.: 

63. mnoho tisíců stotisíců statisíců dokonce do února (.) vás to bude stát čtyři a  
64. půl milióny korun. [(.) tyto rady.  ] 
65. M:                         [o tom já paní] jílková jako předseda strany nevím o tak  
66. velké sumě ale nevadí. ehm [(..) si to za- pamatuji a-            ] 
67. J:                                           [no. tak určitě- tak nám řekněte] bylo to  
68. publikováno (.) eh [v deníku právo. (.) ale   ] co vám radili prosím. 
69. M:                         [leccos bylo publikováno.] 

 
82. M: [(7s) vy nás vy nás jistě] paní jílková nepodezíráte z toho že (.) to co ste  
83. se dočetli v novinách sou skutečně všechny rady kterých se nám dostalo. 
84. J: ono stačí i tato část.  
85. M: ta není tak ona ona ona není tak špatná jak vypadá, eh nepodezírám vás  
86. z toho že byste jí schválně upravila a zúžila ale, (.) eh když ste vyjmenovala  
87. třeba ta místa kde se budeme snažit bavit se s občany, tak ste si možná  
88. všimla že tam nejsou třeba velké mítingy. 

 
101. dvě otázky. ta první se vás týká jako právníka.=domníváte se- 
102. M: já bohužel nejsem právníkem ale- (.) [  ((povzdech)) ] 
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103. D2:                                                           [(ale děláte to.)] 
104. M: eh ne. ne. ne tak uplně. 

 
Mareš se několikrát pokusí položit divákům otázku. Zřejmě je tak chce přimět 

k přemýšlení nad diskutovaným problémem a nad jeho řešením: 

252. D3:                                        [(ale proč je sem berete ještě)] ze slovenska. 
253. M: (.) a co [byste u-] co byste udělal vážený pane. 
 
723. M: já bych já bych musel slyšet jediný konkrétní příklad toho že (.) tahle vláda  
724. couve. (.) ne já se ptám doopravdy řekněte mi kdy (.) tahle vláda couvla (.)  
725. některému ze svých sousedů? 

 
Jílková dá Marešovi v jednom případě jasně najevo, že v Kotli není proto, aby diskutoval 

s diváky, nýbrž proto, aby pouze odpovídal na otázky: 

214. M: [pán se potom zeptá.     ] ((obrátí se k D2)) jenom mi povězte prosím  
215. vás, jak byste tedleten problém řešil. 
216. J: ale prosím  
217.      [vás, (.) ne promiňte. (.) ano. já chápu že chcete diskutovat aby        ] 
218. M: [vy říkáte- ale (.) pán mi položil otázku a já mám právo s ním hovořit.] 
219. J: vám pan řikal ale jistě když ste místopředsedou vlády pro menšiny máte  
220. tým který my platíme tak (.) byste to snad měl vědět, já bych nechala zde   

 
Mareš v ukázce říká mám právo s ním hovořit, což však Jílková razantně odmítne a dá mu 

tak najevo, že práva jsou v této diskusi na straně její a diváků, zatímco politik má pouze 

povinnosti. V této souvislosti si ale vzpomeňme na  účinkování Langera, který položil 

během jednoho pořadu divákům otázek hned několik, avšak ani jednou nebyl moderátorkou 

napomenut podobně jako Mareš. 

Lze si představit, že by Mareš se svou taktikou odpovídání protiotázkou, kterou 

předvedl v poslední ukázce, mohl uspět v jiném typu diskurzu, například v rozhovorech 

s občany (na ulici, v kavárně apod.), o kterých hovořil s Jílkovou na začátku pořadu (60-

97). V Kotli jako by ale ani nikdo nečekal, že se Mareš bude také ptát, a jeho otázky tak 

nejsou reflektovány a vyznívají naprázdno. Zároveň Mareš budí dojem, jako by sám neznal 

odpověď. 

Jílková i diváci (v ostatních třech dílech nejsou v tomto směru tak aktivní) velmi 

často přerušují Marešovy repliky. Mareš se vůči tomu ani jednou během celého dílu 

neohradí a ve většině případů svou promluvu ihned přeruší, nechá ji neukončenou a reaguje 

na repliku, kterou byl přerušen: 

306. v tudle chvíli vláda (.) eh se připravuje na to, kdyby (.) náhodou nastala  
307. situace, eh kdyby (.) [příliv slovenských romů-    ] 
308. D3:                            [a dyť ale víte že ta situace] nastane. (..) dyť to víte.  
309. D?: (            ) už nastala. 
310. D3: (.) dyť už nastala [ta situace. ] 
311. M:                               [bohužel (.)] bohužel to nevíme, já bych byl velmi rád  
312. kdybych byl (.) [tak dobrým prognostikem,] 
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413. štrasburk je poslední (.) odvolací instance, (.) eh v těch v těch věcech ve  
414. kterých se (.) občan nedovolá  
415.     [svého práva doma. a já myslím že všichni (musíme být)-] 
416. J: [a vy ste tedy eh spokojen se stavem našeho                      ] soudnictví?  
417. myslíte [si že ] občané nemají důvod eh chodit až do štrasburgu? 
418. M:         [to je-] 
419. eh občané-  
420. D: ((aplaus))  
421. M: občané nechodí do štrasburku jenom proto že naše soudnictví je špatné.  

 
Dokonce i v situacích, kdy Mareše přeruší divák bez mikrofonu tak potichu, že téměř není 

slyšet, Mareš svoji promluvu nedokončí, zopakuje divákovu repliku, aby ji slyšeli všichni, 

a reaguje na ni: 

204. by potvrdil že: toho není málo. eh v tudletu chvíli máme na všech krajských  
205. úřadech (.) osoby které sou zodpovědné za tuhletu problematiku, eh máme  
206. už je ((podívá se na jednoho z diváků, který něco řekl)) na celé- (.) eh ne: ne  
207. nestojí s- s- s- spoustu peněz by stálo- (.) dotaz zněl zda to nespí eh ne- 
208.     [ne-  ] nestojí více peněz než kdybychom je neměli. 

 
407. občané všech států. (.) ve chvíli kdy vyčerpáte všechny možnosti které vám  
408. nabízí (.) eh [systém soudní-] 
409. D?:              [(                      )] 
410. M: eh nemáme jich nejvíc pane, (.) nemáme jich nejvíc ((ukáže do publika))  
411. názor je že jich máme nejvíc+ není tomu tak, je to doložitelné statisticky (.) a je  

 
Taktiky, které vůči politikovi používá Jílková, byli částečně naznačeny již 

v souvislosti s Marešovým projevem. Jak již bylo zmíněno, vyvíjí moderátorka na Mareše 

velký tlak. Zajímavý je krok, ke kterému se odhodlá v průběhu pořadu hned dvakrát, a sice 

fakt, že dá slovo nespokojeným a pokřikujícím divákům bez mikrofonu (v žádném 

z ostatních tří analyzovaných dílů se s tím nesetkáme): 

206. už je ((podívá se na jednoho z diváků, který něco řekl)) na celé- (.) eh ne: ne  
207. nestojí s- s- s- spoustu peněz by stálo- (.) dotaz zněl zda to nespí eh ne- 
208.     [ne-  ] nestojí více peněz než kdybychom je neměli. 
209. J: [ano.] 
210. D3: (            ) 
211. J: tak (.) eh prosím kdo to hovoří. (.) kdo hovoří. máte mikrofon?  
212. nemáte,=dejte pánovi mikrofon, když chce reagovat na toto téma  
213.      [on vám ho pak vrátí jo?] 

 
337. D4: (           ) cpát peníze. 
338. M: ((smích)) [ne: nikoli,+ (.) nikoli madam.] 
339. J:                 [tak. dejte paní mikrofon.       ] dejte- pošlete jí mikrofon ona  
340. vám ho vrátí. paní reaguje takže (.) prosím. 
341. D?: (                   ) 
342. J: ticho. 
343. D4: dobrý večer paní jílková, [dobrý večer-] 
344. J:                                             [reagujte.      ] rovnou. rovnou. [co] ste říkala. 
345. D4:                                                                                           [jo.]  
346. víte (..) jesliže teda se (.) z našich daní budou dávat peníze na  
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Co Jílkovou k tomuto kroku vede? O co jí vlastně jde, když dává slovo nespokojeným 

a hlučným divákům? Podle její repliky na 344. řádku, kde vybízí divačku k okamžité 

reakci, se můžeme domnívat, že se především snaží zviditelnit emoce: diváci, kteří jsou 

natolik nespokojeni s politikem, že na něj pokřikují, tak pravděpodobně činí pod vlivem 

silných negativních emocí. Jílková má zřejmě zájem na tom, aby byl politik těmto emocím 

diváků (obyčejných občanů) vystaven. 

 Jako vždy Jílková diskutována témata velice často subjektivně hodnotí: 

154. včetně eh ono se k nim dostaneme.= ale pojďme [k těm        ] českým  
155. M:                                                                           [já doufám.] 
156. J: němcům.=vy ste to totiž vytáhli až (.) po referendu do evropské unie  
157. prosím.=protože ste asi měli (.) obavu z nějakých reakcí. pokud tedy vám tak  

 
V následujících dvou ukázkách stojí za pozornost forma hodnotících vět. První příklad (To 

je považováno přímo za skandál. - 436) je věta, v níž je užit všeobecný podmět a trpný 

slovesný rod, takže z ní vyplývá, že daný problém považují za skandál všichni bez výjimky. 

436. J: ano a co říkáte tomu, eh to: eh je považováno přímo za skandál (.) pane  
437. místopředsedo, (.) eh že: (.) unie soudců (.) nabízí za sto dvacet tisíc korun,  
438. eh různým podnikatelským subjektům, eh setká- takový jako je to roční  
439. příspěvek a za to se mohou setkávat se soudci. a existuje velmi vážné  
440. podezření že díky tomu že některé ty subjekty si za těch sto dvacet tisíc (.)  
441. pohovoří s tím soudcem, tak pak třeba když občan se bude soudit (.) s touto  
442. institucí, že zde může docházet k ovlivňování soudů. eh nepovažujete to tedy  
443. za skandál kdy by ste měli zasáhnout? 

 
Ve druhé ukázce je označení autora dané myšlenky velmi vágní (neurčité zájmeno někdo): 

827. J: [ano. (..) ano.=no podle pana mlynáře] podle někoho eh na to stačil něja-  
828. nějaký eh (.) [jaksi oddělení že, (.) ale-] 

 
Jílková si k hodnocení Mareše často půjčuje výroky jiných politiků. Může tak vyjádřit svůj 

názor a zároveň se zříci zodpovědnosti za něj: 

319. slovenský partner který to má na starosti čáky obvinil českou stranu  
320. z hysterie, a víte že (.) eeh naši vládní představitelé myslím že i pan premiér  
321. špidla řekl že v žádném případě nejde o hysterii.  
322.     [že zde tento problém (.) může nastat.] 

 
452.      [nedělají si potom- (.) ale víte o co jde. nedělají- pro]tože i nad tím vyjádřil  
453. M: [(ale my) máme (..) naštěstí máme nezávislé soudy.] 
454. J: znepokojení i současný ministr spravedlnosti  
455.      [(i bývalý) pan rychetský, a nedomníváte se] tedy že soudci si v této zemi 
456. M: [já nad tím (.) vyjadřuji také znepokojení,     ] 
457. J: mohou pomalu dělat (.) co (.) chtějí, i se tedy za peníze setkávat 
458.      [eh s podnikatelskými subjekty? (3s)] 
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491. J: ale co se týče sudetských němců. eh představitel pešl. (.) eh svazu  
492. bojovníků za svobodu řekl že nechápe co vás (.) vede k jednání s takovými  
493. lidmi jako je pan posselt, že: patříte mezi čelné představitele tohoto státu,  
494. tudíž byste se měl scházet ((odkašle si)) s elitou (.) z německa a ne:  
495. komunikovat se sdruženími kteřé zpochybňují naši státnost, a zpochybňují  
496. výsledky druhé světové války. 

 
536. J: [ano. (.) no. eh ono                  ] jde prosím o to že například pan zahradil  
537. z o: de: es (.) eh řekl v reakci na tu vaši snahu odškodnit české němce, že: eh  
538. je to velice nevhodné protože vy tím otvíráte dveře požadavkům (.) sudetských  
539. (.) němců, a že jakmile ty dveře i jenom trochu pootevřete, tak druhá strana  
540. začne ještě více tlačit. 

 
808. J: ano, (.) eh váš eh místopředseda ratibor majzlík eh dnes v denících  
809. bohemia moravia řekl, že vy vůbec nevnímáte realitu, že (.) loď se potápí vy to  
810. nechcete slyšet, snažíte se likvidovat své (.) eh kritiky, a navíc vedení se snaží  
811. (.) té situace využít (.) jenom pro sebe aby vlastně si zajistili místa. 

  
 Zajímavý moment můžeme vidět v závěru diskuse, když Jílková hovoří o zřízení 

ministerstva informatiky pro V. Mlynáře (US-DEU): 

827. J: [ano. (..) ano.=no podle pana mlynáře] podle někoho eh na to stačil něja-  
828. nějaký eh (.) [jaksi oddělení že, (.) ale-] 
829. M:                 [zajímavý (.) zajímavý (.)] poznatek je- (.) kolega mlynář tady  
830. není ale [(.) že (.) ten jeho (.) eh ten                         ] eh ten- 
831. J:           [není. on ani sem nechce. asi ví proč. ano.] 
832. D: ((aplaus)) 
833. M: ((smích)) možná že ví,+ možná že ví. ale: eh (.) ten ten jeho úřad nestojí  
834. ani o korunu víc nežli stály ty úřady které se v něm sloučily mimochodem. jo. a  
835. není tam ani (.) o jednoho [člověka víc.  ] 

 
Soustřeďme se nyní na řádky 829-833: Mareš zde hovoří s Jílkovu o Mlynářovi 

a mimochodem podotkne, že Mlynář není přítomen (implicitně dává najevo, že by bylo 

lepší, kdyby se Mlynář obhájil v této věci osobně). Nato Jílková pohotově zareaguje: On ani 

sem nechce. Asi ví proč. (831) Fakt, že Mlynář nechce přijít jako host do Kotle, podává 

Jílková (také implicitně) jako jeho slabost či jako nedostatek odvahy. Snaží se ho 

prezentovat ve špatném světle, na což diváci reagují smíchem a odmění Jílkovou potleskem. 

Mareš tuto její poznámku taktéž pohotově uchopí a zareaguje způsobem, kterým jí dodává 

zcela opačný význam: Možná že ví, možná že ví. Z jeho věty pronesené se smíchem 

můžeme číst názor, že Mlynář nechce přijít do Kotle nikoli kvůli tomu, že by byl slabý či 

neodvážný, ale kvůli tomu, že ví, co by ho v pořadu čekalo: například neférová 

argumentace, mnohdy nezdvořilé chování diváků i moderátorky apod., zkrátka nerovné 

podmínky k diskusi. Mareš tak zároveň – ač nepřímo - vyjadřuje, že pořad hodnotí 

negativně.  
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3.2.4 Kotel s Ransdorfem (6. 11. 2003) 

V pořadu s M. Ransdorfem35 postupně promluví s politikem devět diváků. 

Pro  přehlednost si tedy text celého pořadu rozdělíme na úvod, devět cyklů a závěr.  

V úvodu moderátorka nejprve řekne pár vět o KSČM, jejímž členem Ransdorf je. 

Vyjadřuje se přitom ke komunistickým slibům: 

1. J: milí občané. (.) podle některých sociologů by se komunisté (..) mohli stát  
2. druhou nejsilnější stranou v zemi. (...) sou (..) však (.) komunistické sliby (.)  
3. splnitelné, (.) nebo sou to pohádky, (..) kterými ti nahoře (..) zneužívají své  
4. voliče k tomu, (..) aby si zajistili teplá (.) a lukrativní místa v parlamentu? (..)  

 
Jílková opět použije v úvodu formu rétorické otázky, ve které nabízí posluchačům na výběr 

dvě možnosti (stejně jako v dílech s Langerem a s Marešem): staví přitom do opozice sliby 

a pohádky. Už pouze tím, že se takto ptá a že připouští jinou možnost, vyjadřuje 

pochybnosti nad tím, že komunistické sliby jsou splnitelné. Tuto svou nedůvěru se Jílková 

snaží přenést na diváky a ovlivnit jejich názor, ještě než politik vůbec vstoupí do studia 

a stačí cokoli říci.  

 
1. (10-128) Když Jílková ukáže na diváka (D1) a vyzve ho, aby položil otázku, předežene 

ho Ransdorf a poruší tak zaběhlé schéma (politik obvykle poprvé promlouvá k divákům až 

při odpovědi na diváckou otázku): 

11. R: můžu eh si vzít slovo teď já?=abych poděkoval všem že přijeli (.) navzdory  
12. hokeji.  
13. J: eh hokej proti nám nejde. (..) víte to ste si (.) ((s úsměvem)) to ste si  
14. teďkon moc fandil víte, (.) [to (        )] 
15. D:                                      [((smích))] 
16. R: ((s úsměvem)) vám sem fandil.+ 
17. J: ne ne.=sobě.=já vás znám. (.) [já vás znám. (..) takže.]+((ukáže na D1)) 

 
Ransdorf si nejdříve předchází diváky ve studiu, když jim děkuje, že dali přednost účasti 

v Kotli před hokejem36 (11-12). Jílková však jeho tvrzení obrací proti němu s tím, že si moc 

                                                 

35 PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. (*1953) je český komunistický politik (KSČM). Vystudoval Filosofickou 
fakultu UK v Praze, na této fakultě rovněž absolvoval vědeckou aspiranturu a posléze i pracoval jako asistent 
na se zaměřením na antickou a středověkou filosofii. V letech 1984-1992 byl zaměstnán v Prognostickém 
ústavu Akademie věd, kde připravoval návrhy ekonomických a sociálních reforem. V letech 1990-1992 byl 
poslancem Federálního shromáždění, v letech 1996-2004 členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
V letech 1993-2004 zastával funkci místopředsedy KSČM.V roce 2004 byl zvolen do Evropského parlamentu, 
kde působí jako místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Publikoval řadu knih, studií a 
překladů. 

36 Ten večer hrála ČR proti Švédsku, v době přímého přenosu Kotle již bylo po utkání. 



 68 

fandí, načež si Ransdorf předchází i ji (16). Zřejmě se snaží získat si hned v úvodu sympatie 

diváků i moderátorky. 

 Jílková dá podruhé slovo divákovi (D1) a ten konečně může položit svůj dotaz. Ptá 

se, co by KSČM udělala pro zlepšení situace v zemi (19-22). Takovýto velmi obecný dotaz 

je pro politika výhodný. Může si sám vybrat témata, která ve své odpovědi zmíní, jiným, 

pro něj nevýhodným, se může naopak vyhnout. Ransdorf v odpovědi hovoří mimo jiné 

o potřebě snížit nezaměstnanost a posílit export, přičemž je však jeho odpověď také velmi 

obecná (viz 23-33). Navzdory tomu (či snad právě proto?) ji sám shrne následovně: 

32. sloužila podnikům a podobné věci.=myslím si, že: sou to zcela konkrétní  
33. záležitosti a: eh dalo by se o nich eh dost podrobně mluvit.  

 
Svá tvrzení Ransdorf intenzifikuje použitím příslovcí zcela (32) a dost (33). Když vzápětí 

divák položí Ransdorfovi další dotaz týkající se zdravotnictví, vstoupí do debaty Jílková 

a vrátí se k politikově odpovědi na předešlou otázku: 

35. J: no promiňte počkejte vy ste z toho pochopil, (.) eh kam by komunistická  
36. strana umístila více jak půl milionu nezaměstnaných? [vy ste to pochopil?]  
37. R:                                                                                   [paní jílková-          ] 
38. D1:                                                                                 [nepochopil.           ]  
39. nepochopil. nepochopil.  
40. D: [                   ((aplaus))                    ] 
41. J:  [prosím. občan to nepochopil. ano.] 

 
Jílková se neobrací ihned na Ransdorfa, aby mu vytkla nejasnou odpověď. Nejprve 

požaduje na divákovi vyjádření, zda odpovědi rozuměl, a teprve po jeho záporné odpovědi 

útočí na politika a vyžaduje od něj konkrétní odpověď. V ruce má přitom „zbraň“ v podobě 

divákovy záporné odpovědi. 

 Ransdorf kontruje: 

42. R: vidím eh vidím že ste se zachvěla ale nebojte se, kotel rušit nebudeme, to  
43. patří soukromé televizi, takže: o své místo nepřijdete.  

 
Zřejmě se touto větou snaží přerušit moderátorčin nátlak a obrátit pozornost na osobu 

moderátorky, přičemž je vůči ní osobní. Zároveň tím získává pár vteřin na rozmyšlenou. 

Jílková nadále trvá na požadavku, aby Ransdorf popsal řešení problému nezaměstnanosti 

konkrétněji (45-50). Během následné diskuse se Ransdorf znovu snaží obrátit pozornost 

na Jílkovou: 

74. R: tak eh vaše otázka (.) jako: ženy která vlastně řídí domácnost, tak je  
75. pochopitelná. (.) že: nejdřív musí ten koláč být větší aby bylo možné víc  
76. rozdělovat.=to je (.) rozumné. čili za prvé eh přitáhnout kapitál (.) ze zahraničí.  
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Za pozornost stojí fakt, že osobní poznámkou o ženě, která řídí domácnost, a metaforou 

o rozdělování koláče reaguje Ransdorf na repliku, v níž Jílková dokazuje znalost jistého 

ekonomickém termínu (viz 62-71).  

 Po odpovědi politika se Jílková znovu zeptá diváka (D1), zda tentokrát již rozuměl, 

ale Ransdorf ho nepustí ke slovu a prosadí téma zdravotnictví (85-87), které chtěl divák již 

dříve nastolit. Jílková už další nátlak na Ransdorfa vzdá, avšak neodpustí si alespoň 

poznámku: 

89. J:    [no   ] to já (.) věřím že přecházíte raději k zdravotnictví. [(ano. já sem to)]  
90. D1:                                                                                            [to s tím souvisí.]  
91. J: (.) stále nepochopila. ano.  

 
Ransdorf poté hovoří o řešení situace ve zdravotnictví a Jílková s ním ještě diskutuje (92-

129). 

 
2. (129-200) Divačka (D2) položí Ransdorfovi otázku, kterou především dává najevo svůj 

politický názor: 

137. D2: dobrý večer pane poslanče, [jsem z mikulova] a zajímalo by mě kdy vaše  
138. R:                                                [dobrý večer.      ] 
139. D2: strana svrhne konečně pana špidlu, (.) a budeme se mít líp.  
140. D:   [                              ((pískot))                           ] 
141. D2: [sem členka ka: es če: em.=nestydím se za to.]=je mi dvacet šest let.  

 
Je jasné, že divačka neočekává od Ransdorfa časový údaj, spíše vyjadřuje přání, aby 

se KSČM stala vládní stranou. Svou otázkou poskytne Ransdorfovi opět poměrně 

neomezený prostor pro odpověď. Ransdorf ho využije pro kritiku ČSSD (139-145). Jílková 

poté naváže na jeho slova a cituje, co k právě diskutovanému tématu (volební preference) 

řekl v tisku Ransdorf sám. Přitom ji Ransdorf přeruší: 

146. bohemia moravia dnes řekl že když se budete chovat racionálně, eh tak na  
147. šedesát procent zde komunistická strana (.) eh může být po příštích volbách  
148. první silou v zemi. ale co to je [to-      ] 
149. R:                                             [a toho] se snad nebojíte. 
150. J: ne.=já prosím- já že zde diskutujeme, (.) eh je to na šedesát procent ste  
151. řekl, eh co to je racionálně. (.) váš pan místopředseda dolejš řekl, že vy se  

 
Ransdorf nutí moderátorku zamyslet se nad odpovědí na osobní otázku a přerušuje tím 

pádem tok jejích myšlenek a zároveň i plynulost její výpovědi. Moderátorka přitom musí 

odpovědět velmi obezřetně, aby nevybočila ze svého politicky neutrálního postoje, kterého 

se v Kotli drží. Na druhé straně Ransdorfova otázka narušuje také pozornost posluchačů 

vzhledem k moderátorčině promluvě.  

 Krátce poté realizuje Ransdorf podobnou otázku ve chvíli, když má reagovat 

na moderátorčinu promluvu: 
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159. R: ((s úsměvem)) moje otázka zní, kam patříte vy? (.) do které té kategorie. (.)  
160. ti kteří sou už získáni nebo které máme získat.+ 
161. J: ((s úsměvem)) eh co myslíte vy. (.) pane [místopředsedo.]+ 
162. D:                                                                 [      ((smích))     ] 
163. R: ((s úsměvem)) no. nechám to na vás. ale v každém případě:+ eh pokud de  

 
Opět zde odpoutává pozornost od právě řečeného a zlehčuje atmosféru ve studiu. Jílková 

volí pro odpověď stejnou „zbraň“, tj. osobní otázku, což se jí vyplatí. Stejně jako ona se 

i Ransdorf odpovědi na ni vyhne a následně reaguje již k tématu. 

 Moderátorka dá potom slovo znovu divačce (D2), která popíše svůj konkrétní 

problém (173-176). Ransdorf jí dá svou vizitku, aby mu mohla svůj případ popsat podrobně 

mimo vysílání. 

 
3. (201-258) Divák (D3) se ptá, jak by KSČM bojovala proti šedé ekonomice. Ransdorf 

odpoví a divák ještě reaguje. Pak už si vezme slovo Jílková. 

231. J: [ano. (.)        ] no vy říkáte vymýtíme nepořádek že? na to se zde eh občan  
232. ptal a (.) v této souvislosti ste eh řekl, že: eh demokracie je vlastně velmi eh  
233. praktická záležitost že (.) může být efektivnější než režim autoritativní. [a-   ] 
234. R:                                                                                                               [a to] si  
235. myslím. [paní] jílková.   
236. J:           [ano.]  
237. a já sem si prosím přečetla takhle v haló novinách, (.) v říjnu (.) se čtenář ptal,  
238. (.) eh co uděláte pro to, aby jaksi vaše haló noviny byly více na novinových  
239. stáncích. (.) a vaše poslankyně myslím že fialová, (.) odpověděla (..) uděláme  
240. na to zákon. (..) [aby-     ] 

 
Jílková má toto téma i s konkrétní formulací bezpochyby předem připravené. Aby nějakým 

způsobem navázala na divákův dotaz, zobecní jeho téma „boj proti šedé ekonomice“ 

na téma „vymýcení nepořádku“. Pro stěžejní informaci řečenou v řádcích 237-240 si 

Jílková nejdříve připravuje půdu (232-233). Výsledkem toho je, že téma zákona, podle 

něhož by měly být všechny noviny povinně na stáncích, stojí v opozici proti tématu 

demokracie a o to rozporuplněji vyznívá. Na následující otázku odpovídá Ransdorf (již 

tradičně) opět poznámkou k osobě moderátorky a teprve poté odpoví na její otázku: 

251. R: vidím že vás nikdo nutit nemusí že vy haló noviny čtete, [(.) za       ] což  
252. J:                                                                                              [ano. ano.]  
253. R: vás chválím, (..) a: (..) eh (.) některé země to tak mají že podporují domácí  

 
4. (258-348) Divák (D4) se ptá Ransdorfa na jeho názor na současný stav českého 

soudnictví, konkrétně na pomalou práci soudů. Ransdorf odpovídá relativně obecně (269-

279), načež se ho Jílková zeptá, jak by situaci řešila KSČM (280-281): 

280. J:                        [no a co by             ] přišlo jako za vás. co byste tedy s těmi  
281. soudci dělali.  

 



 71 

Tato otázka v sobě již obsahuje negativní hodnocení Jílkové (lze z ní číst implicitní větu: 

„Za vás by nic lepšího nepřišlo.“), což také diváci ocení potleskem.  

 Po Ransdorfově reakci převádí Jílková řeč na téma „soudnictví na Kubě“: 

289. J: no ale ono jde o to jak by ty soudy (.) za vás probíhaly protože (.) eh  
290. například vy máte dobré vztahy s kubou. že. a například eh (.) vaši-  vaše  
291. špičky stranické před nedávnem byly na (.) eh nějaké recepci- 
292. R: já tam byl taky. 
293. J: ano. tam (.) bylo (.) hojnosti jídla že, ačkoliv váš pan předseda říká že (.)  
294. eh (.) čím dál více lidé hladoví, no. ale. eh takže. ehm. [(     )-] 
295. R:                                                                                    [já tak] nevypadám, vy  
296. možná, (.) no. 
297. J: ((podívá se na své tělo)) no. a: eh podívejte se vy ste tam byli krátce poté,  

 
Jílková opět tvoří opozici. Tentokrát staví proti sobě hojnost jídla na recepci KSČM 

a hladovění (jako celosvětový problém) a vrhá tak na komunisty špatné světlo. Ransdorf 

kontruje další osobní poznámkou (295-296). 

 Když poté Jílková vyřkne otázku ohledně situace v soudním systému na Kubě, 

Ransdorf (již po několikáté) nezačne hovořit ihned k věci a vyjádří nejdříve svůj pozitivní 

vztah ke Kubě: 

305. R: tak. (..) já sem na kubě byl devětkrát. (.)  
306. J: ano [my-            ] 
307. R:       [procestoval] sem ji [celou.    ]  
308. J:                                        [my víme] že ji máte rád. ano. 
309. R: (.) ale českou republiku mám radši mezi námi.  
310. J: ano. já se vám nedivím. ano.  
311. D: ((smích)) 
312. R: vám se divím. (...) docela tam svítí sluníčko a sou tam příjemní lidé a (.) a  
313. eh kubánský rum (.) mojito sou dobré věci.=ale (.) eh chci říct nebudu tady  

 
Poté srovnává poměry na Kubě s poměry v Latinské Americe: 

315. práva, určitě všechno není eh úplně košer, ale: eh v latinské americe (.) to co  
316. je na kubě (..) je prostě přepych. (..) protože sou země, kde: eh t- ty lidi kteří  
317. myslí jinak nebo jinak eh eh se politicky projevují rovnou střílí. (..) to na kubě  
318. není.=na kubě nikdy policie nestřílela proti demonstrantům, a: není pravda, že  

 
Jako by si uvědomil, že Jílkové nahrál na smeč, snaží se ji následně dvakrát přerušit (323-

324, 333-334) a rozvést téma jiným směrem (328-339: hovoří o potřebě dialogu s Kubou). 

Nakonec ale Jílková jeho promluvu (315-318) shrne následovně: 

340. J:                            [ano. ale pochopila sem to           ] (.) eh tedy tak že vy  
341. vlastně za projev demokracie považujete to že na kubě sou jenom zavíráni a  
342. sou ve vězení, (.) a že nejsou [zastřeleni.   ] 

  
5. (349-476) Divák (D5) se vrací k tématu nezaměstnanosti. Hned v úvodu vyjadřuje 

nespokojenost s Ransdorfovou odpovědí v prvním cyklu a popisuje pracovní situaci 

na Pardubicku (350-361). Ransdorf v úvodu své odpovědi předesílá její povahu: 

362. R: tak. já vám odpovím velmi jednoduše. v minulosti tady taky působili cizí  
 



 72 

Když pak Ransdorf popíše důvody vysoké nezaměstnanosti, žádá ho Jílková, aby konkrétně 

řekl, jak by vytvořil nová pracovní místa (382-391). Divák poté politikovu repliku přeruší 

výtkou: 

402. D5:                                                               [dovolte ale já vám] budu  
403.      [oponovat protože- (.) jestli teda] můžu.=protože vy- dovolte že- nezlobte 
404. R: [tři pětiny, (..) tři pětiny.              ] 
405. D5: se že vám skáču do řeči, ale protože to bysme se jako nikam nedostali.=  
406. todle už ste říkal. (.) vlastně. (.) eh jo? eh (.) tady je vo to že- eh tady de o to  
 

Divákovi fakt, že skáče do řeči politikovi, zřejmě není úplně příjemný, proto se ho snaží 

opakovaně zmírnit (dovolte, jestli teda můžu a nezlobte se). Znovu potom popisuje 

konkrétní situaci v Pardubicích. Nato však Ransdorf i přes výzvy Jílkové ke konkrétnosti 

(418-422) opět reaguje velmi obecně (414-441) a k problému, o kterém hovořil divák, 

se vůbec nevyjádří. 

 Během následující diskuse s Jílkovou Ransdorf opět jakoby mimochodem orientuje 

pozornost na osobu moderátorky, rozmělní tak téma a zároveň zlehčí atmosféru ve studiu: 

447. R: ne. ne. aby měl eh (.) paní jílková aby měl zisk. vy například jistě máte  
756. ráda skandinávii, (.) tam je vysoké [zdanění podniků,-]  
757. J:                                                     [ani ne, (.) ani ne.  ] 
758. R: ne?  
759. J: ano. 
760. R: aha.=ono tam není zase tak teplo.  
761. J: ano. 
 

Následující ukázka je poměrně dlouhá, je v ní však více pozoruhodných momentů a proto jí 

zde věnuji prostor: 

459. D5: ne ne nejsem úplně stoprocentně [spokojen] pane ransdorfe.  
460. J:                                                          [tak.        ] 
461. takže [půjdeme dál.  ]  
462. R:      [tak mi můžete] říct co sem řekl špatně?  
463. D5: no já si jenom myslim že eh (..) [nezná-     ] 
464. R:                                                      [no já bych] to rád slyšel. ((usměje se)) 
465. D5: ano. že konkrétně neznáte (..) úplně eh eh (.) to to prostředí a tu situaci. (.) 
466. R: já si  
467.        [myslím že pardubice zrovna eh zrovna pardubice: (.) znám velice dobře.]  
468. D5: [jo:? že vy mluvíte mluvíte (                            ) mluvíte mluvíte všeobecně]  
469. mluvíte prostě eh v termínech, (.) eh který eh jako můžu věřit nebo nemusim  
470. protože eh jim z polovičky nebo třeba ze tří čtvrtin nebo ze čtvrtiny  
471. nerozumím, jo: (.) eh a: (..)- 
472. R: no ale konkrétně mi řekněte v čem sem eh řekl něco špatně. ((usměje se)) 
473. J: (..) no ne šlo o to že (.) eh jaksi občan- a vy víte že chcete získávat eh  
474. občany právě srozumitelnou řečí to ste řekl, jaksi [nepochopil (     )-] 
475. R:                                                                           [já si myslím že to] je: (.) pro:  
476. člověka který chce poslouchat naprosto srozumitelné.  
477. J: ano. takže prosím. ((ukáže na D6)) 

 
Celkem třikrát zde Ransdorf po divákovi důrazně požaduje, aby mu řekl, co podle něj 

Ransdorf řekl špatně (462, 464, 472). Ve druhém případě přitom dokonce přeruší divákovu 

promluvu v momentě, kdy divák již na jeho dotaz odpovídá (463-464). Zde je Ransdorfova 
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otázka spíše prostředek k narušení divákových myšlenek a plynulosti jeho repliky. Ransdorf 

zřejmě také chce zvýšit tlak na diváka a zatlačit ho do kouta. Ve třetím případě navíc 

požaduje Ransdorf od diváka konkrétní upřesnění, když mu před tím divák jasně naznačil, 

že jeho promluvě nerozuměl. Ransdorf tedy ví už předem, že mu divák na jeho otázku není 

schopen odpovědět, a přesto ji s úsměvem položí. Nakonec ještě odmítne, že by předtím 

mluvil nesrozumitelně (475-476). Co se týče Ransdorfova vystupování, vymyká se celá tato 

ukázka zbytku pořadu: Ransdorf mluví k divákovi nadřazeně (jako by učitel zkoušel 

nepřipraveného žáka před tabulí) a přerušuje ho naprosto zbytečně, čímž taktéž dává najevo 

svou nadřazenost. Místo aby se snažil co možná nejsrozumitelněji vysvětlit daný problém, 

ukazuje divákovi, že má navrch.  

Jílková v dané ukázce do diskuse téměř nezasahuje, což také pro pořad není úplně 

obvyklé ve chvíli, kdy politik „vítězí“ v debatě s divákem (či spíše v debatě proti 

divákovi?). Vstoupí do diskuse pouze jednou (473-474), a to ještě po relativně dlouhé 

pauze. Jako by už chtěla od daného tématu co nejrychleji pryč (viz i její jednoslovná 

souhlasná reakce na řádku 477).  

 
6. (477-567) Divák (D6) se ptá, kdy se zvýší sociální dávky ženám na mateřské dovolené 

(478-487). Ransdorf mu za otázku děkuje a poměrně dlouho poté hovoří o aktuální situaci 

mladých rodin s dětmi (490-512)37, přičemž se však odpovědi na divákovu otázku vyhne. 

V následující ukázce vidíme, jak lze manipulovat s pravdivými informacemi, aby splnily 

daný účel – tj. v tomto případě ukázaly, jak špatně se mají rodiny s malými dětmi: 

493. a: taky třeba když beru (.) eh já nevím spotřebu masa, (.) tak eh ta klesla u:  
494. rodin s eh malými dětmi na polovinu. pokud de eh o ten vývoj v devadesátých  

 
Tuto manipulaci s faktem však posléze (poté, kdy se k tématu vrátí divák) Jílková odhalí: 

513. D6: no já sem chtěl říct, ehm když ste říkal vo tom masu a vo tý zelenině jo že  
514. vona ta zelenina dneska je pomalu dražší než to maso jo:, 
515. J: ano.=ale [zde bych (.) zde bych také] podotkla že celkově klesla spotřeba  
516. R:               [samozřejmě ale: eh-          ] 
517. J: masa u všech.=i vy ho jíte méně.=vím že sme se o tom bavili. ale:- 
518. D: ((smích))  
519. J: ale: eh pojďme eh [(..) k té rodině- ] 
520. R:                              [já si myslím že:] (.) ehm že: (.) toho ehm té kvalitní  
521. zeleniny se zase t- také tolik víc nejí a (.) mléko klesá klesají i vejce. já si  
522. myslím že: (.) vůbec ti lidé-  
523. J:  [       ((smích))     ] 
 

                                                 
37 V této souvislosti stojí za povšimnutí pasáž 145-156 v transkriptu, ve které Jílková volně cituje člena 
KSČM Dolejše a říká, že se KSČM snaží nalákat mladé potenciální voliče. Otázka diváka D6 tedy 
Ransdorfovi nahrává. 
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Následně Ransdorf již větu nedokončí a snaží se odvést pozornost od řečeného další osobní 

poznámkou o tom, že si Jílková smíchem prodloužila život (525-528). 

 Jílková poté konstatuje, že Ransdorf otázku nezodpověděl (529-531), s čímž on 

nechce souhlasit. Jílková následně přejde k tématu „majetek komunistické strany“: 

539. J:                 [dobře. (..) ano. (.) ano. no tak ale- ano. ale eh tak         ]                           
540. pojďme (.) dnes a pojďme se podívat, jak by se za vás- protože  
541. podívejte.=komunistická strana (.) je nejbohatší stranou ze všech. (.) vy máte  
542. nejvíce nemovitostí.=vy máte šedesát tři domů. (.) vy máte nejvíc ze všech  
543. stran služebních aut. [vy máte-       ] 
544. R:                               [chcete ňáký-] chcete ňáký ten dům? 
545. J: ne ne, já vám to nezávidím. (.) vy (.) máte dům v praze který má hodnotu  
546. víc jak sto miliónů. a vy jako nejbohatší strana, (..) jak platíte své  
547. zaměstnance. 
548. R: mizerně.  

 
Jílková zde opět staví do opozice dvě témata: špatnou situaci rodin s malými dětmi versus 

velký majetek KSČM. Ransdorf již tradičně moderátorčinu promluvu přeruší osobním 

dotazem (544) a naruší tak její gradaci. Navíc svým dotazem implicitně naznačuje, že by 

Jílková mohla být závistivá, a nutí ji tak přesměrovat své myšlenky a koncentrovat je na to, 

aby tento dojem vyvrátila. Jílková se nenechá zaskočit, v promluvě poté pokračuje 

a tentokrát proti sobě staví velký majetek KSČM a nízké platy jejích zaměstnanců. Navíc 

svou otázkou (546-547) přiměje Ransdorfa, aby pointu (pro KSČM negativně vyznívající 

fakt) vyřkl on sám (548). Ransdorf tak učiní bez jakýchkoli vytáček či úhybných manévrů 

a vzápětí se za svou upřímnost sám pochválí: 

554. R:                                    [a: (..) a v tomhle (.)] v tomhle punktu vám musím  
555. dát za pravdu. (...) vidíte: jak sem se polepšil a musím vám dát za pravdu  
556. já si myslím že to prostě správné není, (.) a jedna z věcí která se musí po  

 
Negativní fakt se zde Ransdorf snaží „přebít“ pozitivní prezentací sebe sama, navíc dále 

hovoří o tom, že za kvalitní práci by měl být vyplacen dobrý honorář. Jílková ve snaze 

nenechat zaniknout daný fakt položí následující dotaz: 

562. J: [no, (..) ale tedy                    ] souhlasíte se mnou že vaše strana (.) vede  
563. hospodářství tak že: (.) špatně platí [své zaměstnance (ačkoli je nejbohatší.)] 
564. R:                                                      [tak já si myslím- já si                            ]  
565. myslím že: že: eh eh (.) možná (.) tam má nějaké (.) eh sympatie: kolega  
566. exner (.) k harpagonovi.  
567. J: (3s) chudáci zaměstnanci. tak. ((ukáže na D7)) 

 
Jílková na Ransdorfovi požaduje souhlas (souhlasíte se mnou, že...), který on v podstatě (ač 

nepřímo) vyřkne. Použije však k tomu metaforu, když srovnává komunistického poslance 

Exnera s Harpagonem (565-566). Pokud by býval odpověděl pouhým ano, měl by jeho 

souhlas větší váhu a působil by jednoznačně – na rozdíl od souhlasu vyjádřeného 

prostřednictvím metafory. Z nulové reakce diváků lze navíc usuzovat, že ne každý z nich ví, 
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o kom je v případě zmiňované divadelní postavy řeč. Také Jílkové trvá relativně dlouho (tři 

sekundy), než zareaguje (567).  

 
7. (567-705) Divák (D7) nejprve popisuje svůj názor na KSČM a otevírá téma rozporu mezi 

komunistickými idejemi a realitou (568-585). Konkrétně hovoří o Leninově nápadu, aby 

komunističtí poslanci a senátoři pobírali průměrnou mzdu ve státě. Ransdorf reaguje mimo 

jiné tvrzením, že komunisté přispívají ze svého platu na volební fond strany. Jílková se ho 

potom relativně dlouho ptá, než se dozví, jaká suma Ransdorfovi z jeho platu měsíčně 

zbude: 

599. J: dvacet procent takže vám zbyde kolik.=vy, (.) jako dobrý ekonom že (..) eh  
600. to rychle spočítáte takže máte tak s těmi (..) přídavky a všemi tak šedesát tak  
601. (.) dvacet- 
602. R: to ehm počítáte i poslanecké [náhrady na: (.) telefony,] 
603. J:                                                 [ano. ano. ano. ano,       ] 
604. R: dopravu, [a tak dále.] 
605. J:                 [ano. (.)     ] ano. 
606. R: no: tak jestliže by se spočetlo [(    )-] 
607. J:                                                  [kolik] vám zbyde.=jistě to víte, (.) ste  
608.      [ženatý že (  ),] 
609. R: [tak eh (.) tak  ] dvacet procent je dvanáct tisíc. [eh (.) na to: na to: ji- jistě: ] 
610. J:                                                                             [ano. no. takže vám přesto-] 
611. R: vaše početní [schopnosti] stačí. 
612. J:                       [ano.          ] 
613. ano. [ano. no já to chtěla slyšet od vás.]  
614. D:    [                 ((smích))                       ] 
615. J: já to chtěla slyšet od vás. takže stále vám zůstává přes čtyřicet tisíc korun.  

 
Ransdorf se snaží vyslovení konkrétní sumy co nejvíce oddálit - viz jeho nadbytečná otázka 

(602-604), kterou se ptá na to, co již Jílková řekla (600). Když nakonec sumu vysloví, ihned 

pronese směrem k Jílkové osobní poznámku (609-611), za kterou ho diváci odmění 

potleskem (614) a kterou tak alespoň na chvíli odvede pozornost. Jílková na vysvětlenou 

prozradí, že chtěla danou informaci slyšet od Ransdorfa. Obdobně jako v předchozím cyklu 

(srov. 546-457) zde vidíme její taktiku přinutit politika, aby sám řekl fakta, která ho 

(respektive jeho stranu) neukazují v dobrém světle. Její následující otázka jasně naznačuje, 

že buď chce v Ransdorfovi vyvolat pocit studu, anebo chce pouze naznačit, že by se 

za daných okolností stydět měl: 

616. (.) a pane místopředsedo.=[není vám     ] studno, (.) jako komunistovi, (.) i váš  
617. R:                                       [pokud byste-] 
618. J: pan předseda grebeníček říká že stranický funkcionář má být skromný a  
619. má tu skromnost dokazovat, žít v takovém blahobytu?  
620. D: [                       ((aplaus, pískot))                             ] 
621. J:  [zatímco (3s) zatímco (3s) když použiji váš slovník] je zbídačován  
622. proletariát? 
623. R: tak paní jílková, (..) od vás- já sem netušil že takový slovník vůbec znáte. 
624. J: ano já sem [si ho nastudovala.] 
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Divák poté navrhuje řešení, jak by mohli komunisté splnit Leninův ideál (636-643). 

Ransdorf však jeho promluvu přeruší: 

642. souvislosti se svou- se svými funkcemi, (.) si ponechat pouze ten průměrnej  
643. plat a ten zbytek vrátit do státního rozpočtu. [(     -)] 
644. R:                                                                   [mezi  ] (.) mezi-  
645. D7: mo[ment.   ] 
646. R:        [mezi eh] jestli mě eh dovolíte, (.) tak vám eh budu replikovat eh na to  
647. že mezi ty ideje zásadní patří taky to (.) učit se (.) učit se [učit se.         ] 
648. J:                                                                                        [ale to děláte] vy.  
649. R: což většina (.) [což většina (.)    ] většina sněmovny právě [vůbec] nedělá. 

 
Ačkoli divák svou promluvu nedokončil a dožaduje se možnosti tak učinit (645), Ransdorf 

se prosadí s replikou, kterou ani v nejmenším nereaguje k tématu (646-649) a odvádí 

pozornost jiným směrem. Přitom se ale snaží budit dojem, že k tématu reaguje (viz tak vám 

budu replikovat na to). 

 Když se Jílková chystá pokračovat v diskusi na téma rozporuplnosti toho, co 

komunisté hlásají, a toho, co činí, přeruší ji Ransdorf celkem třikrát (653, 655, 660): 

651. ale tak vám to řekneme jinak. zde občan řekl že kážete vodu a pijete kořalku  
652. nebo co já bych řekla (.)- 
653. R: já dávám přednost vínu. 
654. J: ale já vám řeknu, (.) vy [(        )-] 
655. R:                                      [ostatně] tady sou lidi z jižní moravy.=[takže] tomu  
656. J:                                                                                                     [dobře.] 
657. R: rozumí. 
658. J: ale vy- víte co by se dalo eh o vás říct? že vy pijete dvanáctiletou whisku.  
659. (.) a hned vám dám [(.) příklad.] 
660. R:                             [taky není ] špatná. 

 
Naruší tak soustředění Jílkové na dotaz, což se projeví pauzami a hezitacemi v úvodu její 

následné repliky (663). Jílková pak zmíní dva konkrétní případy (účast dvou 

komunistických poslanců na honu na Hluboké a fakt, že poslanci KSČM získali nejvíce 

bytů v poslanecké ubytovně), a s Ransdorfem o nich diskutuje (663-705). 

 
8. (706-741) Divák (D8) svou otázku čte a navzdory tomu hovoří velmi pomalu a s četnými 

hezitacemi. Jakmile zvedne oči od papíru, není v podstatě schopen dokončit větu. Nejdříve 

se Ransdorfa ptá, zda si myslí, že je náš stát právní a demokratický. Ransdorf krátce odpoví, 

načež divákův další dotaz směřuje ke starostce města, v němž divák žije. Jílková ho přeruší 

s výtkou, že starostka není ve studiu a není proto vhodné o ní v její nepřítomnosti hovořit. 

Když se tedy divák na místě pokouší zformulovat jiný dotaz – opět s hezitacemi a velmi 

pomalu, Jílková ho přeruší a vyzve k dotazu jinou divačku. 

 
9. (741-826) Divačka (D9) položí následující dotaz: 

747. celému světu za zvěrstva hitlera. (.) a: kdy se omluvíte vy jako komunistická  
748. strana, (.) za zvěrstva stalina i (.) později vás grebeníčků a tak. a kdy (.)  
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749. prostě (.) eh (..) všechno odvoláte a něco uděláte proti pedofilii,  
750. proti [eh (..) zničenému národu.  ]  
751. J:     [dobře. takže zůstaňme- (..)] ano.  
752. D9: mravně.  
753. J: takže [prosím, odpovězte,] 
754. D9:        [mravně zničenému] národu.=máte to na svědomí. 
755. J: ano. 
756. R: tak já (.) já nevím eh (..) proč je tady v souvislosti se mnou zmiňovaná  
757. pedofilie, 
758. D: [((smích))] 
759. R: [ale (..)     ] ale: (..) přece jenom (...) i (..) paní jílková vypadá vzrostlejší už,  
760. D: ((smích)) 
761. R: a[le (..)               ]                                    
762. D9: [nezamlouvejte] to. nezamlou[vejte to.] 

 
Divačka kromě tématu „omluvy komunistické strany“ zmíní téma „pedofilie“ (749), které 

Ransdorf uchopí, zlehčí a využije ho tak k uvolnění atmosféry a k odpoutání pozornosti 

od problému omluvy (756-759). Divačka však jeho intenci dešifruje (nezamlouvejte to). 

Ransdorf poté na dotaz odpoví (763-769). 

 Nakonec si vezme slovo moderátorka a tématicky naváže na dotaz divačky. Zajímá 

ji, proč komunističtí poslanci odmítají, aby byl den popravy Milady Horákové uznán jako 

den památky obětí komunistického režimu. Ransdorf v reakci nehovoří k tématu (787-796), 

pouze srovnává komunismus s fašismem, načež Jílková důrazně formuluje tutéž otázku 

znovu: 

797. J:                                                                             [já se vás ptám] co to tedy  
798. podle vás bylo to nebyla oběť komunistického režimu? (..) tak nám to řekněte.  
799. byla tady [jako (režim) studené války?] 

 
Přesto se ani o následující Ransdorfově reakci nedá říci, že by byla odpovědí na položený 

dotaz. Teprve v reakci na svou poslední otázku se Jílková (813) dočká odpovědi (816-821). 

 V závěrečné části pořadu (828-840) Jílková láká diváky na hosta pozvaného na příští 

týden – mimo jiné také touto otázkou: 

831. kostelku. takže. (..) ministr obrany. (..) otázka.=budou nám po nebi létat  
832. obranyschopná letadla nebo šrot? (..) pan ministr obrany říká armáda se musí  

 
Znovu zde tvoří opozici, ve které tentokrát proti obranyschopným letadlům staví šrot 

(expresivně a metaforicky označuje stará letadla jako kovový odpad).  

 V úplném závěru (838-840) Jílková tradičně děkuje divákům za pozornost, ujišťuje 

je, že se na ně těší, a nechybí ani obligátní fráze nenechávajte mě v tom samotnou. Kromě 

toho i její pozdrav nabádá diváky ke sledování pořadu (za týden na shledanou). 
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3.2.4.1 Kotel s Ransdorfem - resumé 

 Bezesporu nejnápadnějším jevem Ransdorfova projevu je fakt, že často směřuje 

na Jílkovou nejrůznější osobní poznámky či otázky: 

41. R: vidím eh vidím že ste se zachvěla ale nebojte se, kotel rušit nebudeme, to  
42. patří soukromé televizi, takže: o své místo nepřijdete.  
 
73. R: tak eh vaše otázka (.) jako: ženy která vlastně řídí domácnost, tak je  
74. pochopitelná. (.) že: nejdřív musí ten koláč být větší aby bylo možné víc  
75. rozdělovat.=to je (.) rozumné. čili za prvé eh přitáhnout kapitál (.) ze zahraničí.  
 
149. R:                                             [a toho] se snad nebojíte. 
 
159. R: ((s úsměvem)) moje otázka zní, kam patříte vy? (.) do které té kategorie. (.)  
160. ti kteří sou už získáni nebo které máme získat.+ 
 
251. R: vidím že vás nikdo nutit nemusí že vy haló noviny čtete, [(.) za       ] což  
252. J:                                                                                              [ano. ano.]  
253. R: vás chválím, (..) a: (..) eh (.) některé země to tak mají že podporují domácí  
 
294. eh (.) čím dál více lidé hladoví, no. ale. eh takže. ehm. [(     )-] 
295. R:                                                                                    [já tak] nevypadám, vy  
296. možná, (.) no. 
 
447. R: ne. ne. aby měl eh (.) paní jílková aby měl zisk. vy například jistě máte  
448. ráda skandinávii, (.) tam je vysoké [zdanění podniků,-]  
 
525. R: vidíte: (..) vidíte: jak ste si- jak ste si tím smíchem prodloužila život.  
 
544. R:                               [chcete ňáký-] chcete ňáký ten dům? 
 
609. R: [tak eh (.) tak  ] dvacet procent je dvanáct tisíc. [eh (.) na to: na to: ji- jistě: ] 
610. J:                                                                              [ano. no. takže vám přesto-] 
611. R: vaše početní [schopnosti] stačí. 
 
625. R:                   [ale: (..)                  ] ale: (.) já bych chtěl eh v eh téhleté  
626. souvislosti říci, že kdykoli vás rád pozvu k sobě, (..) a ukážu vám, že  
627. v žádném přepychu nežiju, já sem veškeré prostředky které sem kdy  
 

Těmito replikami Ransdorf náhle mění formální styl za neformální, čímž může být Jílková 

zaskočena. Pokud jde zároveň o otázku, je Jílková nucena přerušit tok svých myšlenek 

a soustředit se na odpověď. Kromě toho je tak také narušena gradace, s níž jsou některé její 

promluvy předem vystavěny. Ze strany diváků je o tyto osobní poznámky zájem 

a Ransdorfovi se tak daří odpoutávat i jejich pozornost od tématu, které pro něj (s jeho 

přirozenou snahou o pozitivní sebeprezentaci) není vždy výhodné. Ransdorf pomocí těchto 

poznámek získává čas, v neposlední řadě se mu několikrát podaří rozesmát diváky a uvolní 

tak mnohdy napjatou atmosféru ve studiu. 

 Na druhé straně však ani Jílkové tato taktika není cizí: 

191. to můžeme i po skončení- (.) ((snaží se podívat do vizitkáře politika)) ukažte, 
192. D2: díky. (.) děkuju. 
193. J: ((s úsměvem)) máte jí (...) máte jí poměrně prázdnou tu peněženku.  
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194.      [to bylo (..) zajímavé (  ).] 
195. D: [[     ((smích, aplaus))     ]  [                      ((smích, aplaus))                         ]] 
196. R:                                           [paní jílková. (..) to není peněženka ale vizitkář.] 
197. J: aha. (..) tak vám- (.) že by vám k placení stačilo jenom ukázat vizitku?  
198. R: ((s úsměvem)) já vá- nebudu po vás chtít abys- mě- eh vy ste mě ukázala  
199. vaši peněženku.+ 

 
515. J: ano.=ale [zde bych (.) zde bych také] podotkla že celkově klesla spotřeba  
516. R:               [samozřejmě ale: eh-          ] 
517. J: masa u všech.=i vy ho jíte méně.=vím že sme se o tom bavili. ale:- 

 
V první ukázce (191-199) vidíme, že se Jílkové podařilo vyvést Ransdorfa svou osobní 

otázkou z míry (viz hezitace na 198. řádku). Jílková je ale vůči Ransdorfovi osobní méně 

často, než on vůči ní. Zřejmě to souvisí s faktem, že ona jako moderátorka má zájem 

na tom, aby se v pořadu hovořilo k tématu, zatímco Ransdorf se často snaží nepříjemným 

tématům unikat. 

 Ze strany Jílkové je v rámci tohoto dílu nejmarkantnější taktikou stavět proti sobě 

rozporuplná témata. Díky této taktice může relevance některých faktů vyznít zřetelněji, než 

kdyby tato fakta byla řečena samostatně. Zároveň tak Jílková může docílit gradace, o které 

již byla řeč výše:  

231. J: [ano. (.)        ] no vy říkáte vymýtíme nepořádek že? na to se zde eh občan  
232. ptal a (.) v této souvislosti ste eh řekl, že: eh demokracie je vlastně velmi eh  
233. praktická záležitost že (.) může být efektivnější než režim autoritativní. [a-   ] 
234. R:                                                                                                               [a to] si  
235. myslím. [paní] jílková.  
236. J:           [ano.]  
237. a já sem si prosím přečetla takhle v haló novinách, (.) v říjnu (.) se čtenář ptal,  
238. (.) eh co uděláte pro to, aby jaksi vaše haló noviny byly více na novinových  
239. stáncích. (.) a vaše poslankyně myslím že fialová, (.) odpověděla (..) uděláme  
240. na to zákon. (..) [aby-     ] 
241. R:                       [(no to-)] 
242. D: [                                 ((  a  p  l  a  u  s  ))                                   ] 
243. J:  [no mohu vám citovat. [(.) uděláme zákon, ( ... )]                    ] 
244. R:                                      [[ale (.) paní jílková. (..) ] paní jílková.] 
245. D: [              ((aplaus))               ] 
246. J: [eh aby (.) všechny celostátní] deníky byly povinně (.) celý den na stáncích  
247. a tím snad získáme více čtenářů (.) haló novin. chci se tedy zeptat. pokud  

 
V ukázce Jílková nejprve hovoří o demokracii, načež zmíní komunistický návrh zákona, 

aby byly povinně všechny noviny na stáncích. Aby však daný rozpor vyzněl ještě zřetelněji, 

dopustí se zde Jílková manipulace s fakty: nejdříve totiž z její výpovědi vyplývá fakt, že by 

zákon platil pouze pro komunistické Haló noviny (238-240). Teprve po aplausu diváků 

uvede informaci na pravou míru, když dodá, že by se zákon týkal všech celostátních deníků 

(246-247).  

Někdy Jílková naváže na Ransdorfovu repliku a uvede fakt, který je s jejím obsahem 

- ač většinou pouze zdánlivě - v rozporu. Tak například v reakci na představu Ransdorfa, 
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jak by mělo vypadat české soudnictví, uvádí Jílková komentář komunistického poslance 

Exnera k faktu, že na Kubě byli zavřeni političtí disidenti (280-348). Na jiném místě v textu 

(490-552) nejdříve Ransdorf popisuje špatnou situaci rodin s dětmi, načež Jílková začne 

hovořit na téma majetku KSČM, která je nejbohatší stranou ze všech. Takových míst je 

v textu více. Jílková se tak zřejmě snaží dokázat rozporuplnost komunistických proklamací 

nebo činů, přitom však proti sobě staví témata, která spolu víceméně nesouvisí. 

Podívejme se nyní na to, jakým způsobem si Jílková na Ransdorfovi vynucuje 

explicitnost, přičemž zároveň i hodnotí jeho předchozí výpověď: 

421. J:         [no ne   ] ale ono jde o to abyste mluvil konkrétně  
422.      [pane místopředsedo.]  

 
35. J: no promiňte počkejte vy ste z toho pochopil, (.) eh kam by komunistická  
36. strana umístila více jak půl milionu nezaměstnaných? [vy ste to pochopil?]  
37. R:                                                                                   [paní jílková-          ] 
38. D1:                                                                                 [nepochopil.           ]  
39. nepochopil. nepochopil.  

 
85. J: hodně peněz tak občan kdyby (.) mohl [(.) zda již pochopil-          ] 
86. R:                                                              [(můžu- eh chcete abych-)] eh  
87. občan se třeba ptal na zdravotnictví.  

 
458. J: tak abychom to uzavřeli občan j- eh co říkáte odpovědi?  
459. D5: ne ne nejsem úplně stoprocentně [spokojen] pane ransdorfe.  

 
V posledních třech ukázkách Jílková sice hovoří k divákům (D1 a D5), ale v podstatě skrze 

ně (a jejich odpověď) pouze realizuje výtku vůči Ransdorfovi. Diváci jí mají dopovědět, zda 

Randorfovu promluvu pochopili. S ohledem na fakt, že tyto její otázky následovaly po 

obecných tvrzeních Ransdorfa, chce zřejmě Jílková takto politikovi naznačit, že nemluví 

konkrétně k věci a že jsou jeho odpovědi nesrozumitelné.  

 Způsob, jakým Jílková klade Ransdorfovi otázky, také stojí za pozornost. Používá 

buď prosté doplňovací otázky, jako např.: 

48. ale kdybyste nám to nějak tak vysvětlil abychom eh tomu rozuměli. takže kam  
47. byste umístili těch více jak půl milionu  
48.      [nezaměstnaných.] 

 
418. J:                                                  [a jak] byste to tedy [kontroloval.] 
 
597. J: a kolik přispíváte ze svého platu.  

 
anebo tvoří otázky způsobem, kdy současně s položením dotazu vyjadřuje svůj názor. Na 

Ransdorfovi potom je, aby se proti nařčení moderátorky bránil: 

 
155. zvládáte. to vypadá jako kdyby vy (.) funkcionáři ste nám tady představovali  
184. jednu tvář, (..) a to gró víte a ta podstata (.) eh byla trochu jiná pane     
185.      [místopředsedo.] 
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301. byli formálně odsouzeni správně. (.) takže (..) podle vás je důležitá ta forma,  
302. (.) než to zda vůbec odsouzeni měli být?  
 
340. J:                            [ano. ale pochopila sem to           ] (.) eh tedy tak že vy  
341. vlastně za projev demokracie považujete to že na kubě sou jenom zavíráni a  
342. sou ve vězení, (.) a že nejsou [zastřeleni.   ] 

 
562. J: [no, (..) ale tedy                    ] souhlasíte se mnou že vaše strana (.) vede  
563. hospodářství tak že: (.) špatně platí [své zaměstnance (ačkoli je nejbohatší.)] 

 
698. (.) a pane místopředsedo.=[není vám     ] studno, (.) jako komunistovi, (.) i váš  
699. R:                                       [pokud byste-] 
700. J: pan předseda grebeníček říká že stranický funkcionář má být skromný a  
701. má tu skromnost dokazovat, žít v takovém blahobytu?  
702. D: [                       ((aplaus, pískot))                             ] 
703. J:  [zatímco (3s) zatímco (3s) když použiji váš slovník] je zbídačován  
704. proletariát? 

 
Jak vidíme, ani v rámci otázek se Jílková nevyhýbá vytváření tématických opozic.  

 Jedním z nástrojů kontroly interakce je také hodnocení výpovědí jiných účastníků. 

Jak vidíme v následujících ukázkách, lze výpovědi hodnotit rozmanitými způsoby. 

Ransdorfovo hodnocení je pokaždé pozitivní (rozumné, naprosto správná, musím vám dát 

za pravdu): 

74. R: tak eh vaše otázka (.) jako: ženy která vlastně řídí domácnost, tak je  
75. pochopitelná. (.) že: nejdřív musí ten koláč být větší aby bylo možné víc  
76. rozdělovat.=to je (.) rozumné. čili za prvé eh přitáhnout kapitál (.) ze zahraničí.  

 
490. R: to je: (.) naprosto správná otázka a já bych chtěl za ní poděkovat protože: j-  

 
554. R:                                    [a: (..) a v tomhle (.)] v tomhle punktu vám musím  
555. dát za pravdu. (...) vidíte: jak sem se polepšil a musím vám dát za pravdu  

 
Dokonce i ve chvíli, kdy Ransdorf obviňuje Jílkovou z nekorektnosti, činí tak nepřímo 

a volí pozitivní větu:  

345. R: buďme k sobě ko[rektní.] 
 
Ve stejné situaci by mohl říci nebuďte nekorektní anebo jste nekorektní. Navíc použije 

imperativ první osoby plurálu, čímž svůj rozkaz směřovaný k Jílkové zmírní. 

 Ani diváci se hodnocení výpovědí politika nevyhýbají. Nejaktivnější a nejodvážnější 

je v této souvislosti divák z pátého cyklu (D5), který opakovaně vyjadřuje nespokojenost 

s Ransdorfovou odpovědí:  

351. švec pardubice. já sem nebyl eh spokojenej s odpovědí ohledně ohledně  
352. zaměstnávání, nebo zaměstnanosti kterou (.) eeh ste poskytl tady kolegovi  
353. z přelouče nebo od přelouče, eeh (.) v pardubicích to vypadá tak že: tam je  

 
405. D5: se že vám skáču do řeči, ale protože to bysme se jako nikam nedostali.=  
406. todle už ste říkal. (.) vlastně. (.) eh jo? eh (.) tady je vo to že- eh tady de o to  

 
458. J: tak abychom to uzavřeli občan j- eh co říkáte odpovědi?  
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459. D5: ne ne nejsem úplně stoprocentně [spokojen] pane ransdorfe.  
 
Zda právě tyto nespokojené repliky jsou důvodem, proč Ransdorf diváka následně svými 

otázkami nekompromisně zatlačí do kouta (viz popis pátého cyklu), se již nedozvíme. 

 Ransdorf často odpovídá na konkrétní otázky spíše obecně, takže se ho Jílková snaží 

svými dotazy (jak, kolik, kam) nasměrovat ke konkrétní odpovědi. Na druhé straně někteří 

diváci svými otázkami Ransdorfovi nahrávají, když formulují dotaz příliš obecně, 

a Ransdorf pak má k dispozici široký výběr témat, která může ve své odpovědi rozvést: 

21. teďkon (.) nás voliče, (.) a: chtěl bych se zeptat, (.) co vy jako strana, (.) byste  
22. udělali pro to aby se zlepšilo (.) životní životní úroveň a: (..) situace v zemi.  

 
130. D2: dobrý večer pane poslanče, [jsem z mikulova] a zajímalo by mě kdy vaše  
131. R:                                                [dobrý večer.      ] 
132. D2: strana svrhne konečně pana špidlu, (.) a budeme se mít líp.  

 
710. jako no:. a: (..) esi žijeme (.) v právním a demokratickém státě. jednoznačnou  
711. vodpověď. mi dejte na to. 

 
 
4. Závěr  

 Mám-li shrnout jedním slovem povahu pořadu Kotel a komunikační situaci v něm, 

je dle mého názoru nejvýstižnějším označením slovo konflikt. Čmejrková (2003: 80) v této 

souvislosti hovoří o konfrontačním charakteru mediální zábavy – tzv. infotainmentu, tedy 

propojení informace a zábavy – information a entertainment. Vzniklo dokonce označení 

confrontainment, tj. konfrontace pro pobavení. Já se přidržím označení konflikt. Konflikt 

můžeme v celkové koncepci pořadu nalézt na více úrovních. 

(1) První konflikt je nasnadě, porovnáme-li cíle moderátorky a politika. Zatímco 

moderátorka chce (společně s diváky) politika v souboji zvaném Kotel porazit, 

politik se chce pozitivně prezentovat před diváky - potenciálními voliči. Na jedné 

straně je tedy nucen bránit se například moderátorčinu negativnímu hodnocení či 

poměrně časté manipulaci s fakty a vyrovnávat se s velkým psychickým tlakem, 

který je na něj vyvíjen. Na straně druhé se snaží, aby byla jeho účast v pořadu 

hodnocena jako pozitivní a zvládnutá a aby si díky ní udržel (či dokonce získal) 

voliče. Moderátorka je naopak mnohdy nucena politika napomínat v případech, kdy 

odbíhá od tématu (které je mu nepříjemné), anebo když naopak určité téma (pro něj 

výhodné) stále znovu opakuje. 

(2) Další konflikt souvisí s diváky pořadu: zatímco ve studiu je jich cca 160 a fungují 

jako lakmusový papírek (ne)úspěšnosti politikova vystupování, sleduje kromě toho 

pořad také nezanedbatelný počet televizních diváků (v jednom období dokonce až 
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dva miliony). Politik musí jak formu tak obsah svých sdělení volit velmi pečlivě 

vzhledem k oběma skupinám diváků. Úspěch u obou je pro něj totiž velmi důležitý: 

ti ve studiu mohou svoji nespokojenost dát najevo okamžitě (a před zraky 

televizních diváků) a ovlivnit tak celkové vyznění účasti politika v pořadu, ti ostatní 

mohou svou (ne)přízeň projevit u voleb. 

(3) Výrazný konflikt vzniká střetnutím veřejné a soukromé sféry a zahrnuje mnoho 

aspektů formálních i obsahových. Fairclough (1992: 11, 97-98, 201-207) tento jev 

zmiňuje v souvislosti s procesem změny, kterou nazývá demokratizace, v rámci níž 

jsou postupně odstraňovány nerovnosti a asymetrie v lingvistických právech 

a povinnostech různých skupin osob. V Kotli se veřejná a soukromá sféra střetávají 

už v základním stavebním prvku pořadu, a sice v tom, že právo hovořit v televizi 

(navíc v přímém přenosu) a klást politikovi otázky mají obyčejní lidé (jak se někteří 

z diváků sami označují). Má-li divák štěstí (dostane-li se mu do ruky mikrofon 

a moderátorka ho vyzve k položení dotazu), může se politika zeptat skutečně 

na cokoli a jakkoli. Diváci ve studiu tak představují onu soukromou sféru: mnohdy 

žádají politika o pomoc s víceméně osobními problémy, často používají nespisovné 

varianty češtiny, dokonce se v jednom ze čtyř analyzovaných dílů objeví i divák, 

který bez svých poznámek není schopen formulovat větu. (Lze si těžko představit, 

že by takovému divákovi bylo umožněno hovořit v jiné televizní politické debatě.) 

To vše se přitom odehrává na poli média jakožto „zdroje celospolečensky 

závažných informací“ (Kraus 2003: 13). Divákem v Kotli může být skutečně 

kdokoli. Politici zde musejí svou pozornost soustředit více směry než v ostatních 

televizních politických debatách, v nichž na ně čekají – na rozdíl od Kotle - (1) 

převážně spisovná varianta češtiny, a to navíc (2) v podání jednoho nestranného 

moderátora a (3) s předem avizovanými tématy k diskusi. 

 

Pokusím se nyní shrnout, jakým způsobem se s těmito podmínkami vyrovnávali 

politici ve čtyřech analyzovaných dílech pořadu a jaká specifika je od sebe navzájem 

odlišují.  

Zatímco Langerovi, Marešovi i Ransdorfovi se víceméně dařilo hovořit spisovnou 

češtinou, sklouzával Gross velice často k češtině obecné (choděj, zmlátí, vo tom, bejt, 

vopravdu, ňáký, proče) a formálně se tak přibližoval divákům. Zároveň se snažil získat je 

na svou stranu především tím, že opakovaně dával najevo schopnost empatie a porozumění 

pro jejich problémy (ja tomu rozumim; určitě v této tezi máte pravdu; já vám netvrdim že 
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nemáte pravdu; já to beru tu kritiku; já se přiznám že mě to naštvalo) a také lítost - to když 

opakovaně (a mimochodem vždy chybně) použil citoslovce bohužel při popisu trestného 

činu, při kterém zemřel člověk (to je fotografie (.) bohužel toho místa, kde se ta událost 

odehrála). Jednání tohoto druhu, tedy „podpora názoru, že určitý politický představitel nebo 

určitá strana důsledně vystupují v zájmu auditoria (lidu), že jejich hlavní starosti jsou 

totožné se starostmi obyčejného člověka“, je popsáno Edelmannem38 (citováno dle Kraus 

2003: 21) jako jeden z cílů politické manipulace.  

Langerovi se ze všech čtyř politiků bezpochyby nejvíce dařilo prosazovat vlastní 

témata. Opakovaně se vracel především k tématům vysoké nezaměstnanosti a vysokého 

státního dluhu, přičemž obojí kladl (jakožto zástupce opozice) za vinu tehdy vládní straně 

ČSSD. Pravděpodobně si daná dvě témata vybral proto, že mu jako argument pro jeho 

kritiku pomáhaly konkrétní údaje (ačkoli někteří byli názoru, že vinu nese právě ODS a její 

předchozí vláda, což také Jílková v pořadu zmínila). Ani v rámci diskuse jiných témat 

Langer nezapomínal na pozitivní prezentaci sebe sama a své politické strany (Langer není 

Gross a Topolánek není Špidla. To věřte. Je to podstatně lepší. Podstatně lepší.; jinde: My 

sme velmi výkonní (...). My sme ODS.), respektive na kritiku svých politických oponentů. 

Tak například tehdejší vládu označil jako pokorné služebníky (v souvislosti s jejím 

vyjednáváním podmínek vstupu do Evropské Unie), ministra práce jako ministra 

nezaměstnaných (v souvislosti s faktem, že během jeho funkčního období stoupl počet 

nezaměstnaných) a na citovanou kritiku ministra Sobotky reagoval slovy kydá hnůj a špínu 

na ostatní. Langer se tak mnohdy choval a vyjadřoval jako na předvolebním mítinku (jak 

jednou Jílková sama trefně konstatovala). Langerovi se kromě toho dařilo udržet si slovo 

i ve chvílích, kdy ho chtěla Jílková přerušit, a tak celkově jeho vystoupení vyznělo jako 

vyrovnaný souboj s moderátorkou a diváky.  

Mám-li srovnat Marešův styl komunikace v Kotli s Langerovým, jedná se o dva 

zcela odlišné přístupy. Zatímco Langer jako by se řídil mottem „nejlepší obrana je útok“, 

nedokázal Mareš své vystoupení přizpůsobit daným podmínkám pořadu. Sám v jedné 

replice řekl: Pán mi položil otázku a já mám právo s ním hovořit. Jasně tím potvrdil fakt, že 

nepochopil nepsaná pravidla pořadu, dle kterých politici v Kotli téměř žádná práva neměli 

(což mu také Jílková dala promptně najevo). 

Marešův styl diskuse lze označit jako výrazně defenzivní (nebo z jiného úhlu 

pohledu také jako velmi zdvořilý). Například je opakovaně moderátorkou i diváky 

                                                 
38 Edelmann, M. (1990): Politik als Ritual. Die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen 
Handelns. Frankfurt/M. – New York. 
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přerušován a ani jednou se vůči tomuto jednání neohradí. Vždy v takové situaci ihned 

ukončí promluvu (respektive ji ponechá nedokončenou) a reaguje na repliku, kterou byl 

přerušen, a to dokonce i v případech, kdy ho v půli věty přeruší divák bez mikrofonu.  

Mareš se také velice nedostatečně ohrazuje vůči nepravdám či zavádějícím 

tvrzením. Když chce například popřít sumu, kterou uvedla Jílková, řekne pouze O tom já 

nevím (...) o tak velké sumě. Ale nevadí. ehm (..) Si to za- pamatuji a-. Místo jasného 

nesouhlasu zde používá sloveso nevím a navíc uvedení chybného údaje komentuje slovem 

nevadí. Několikrát odpoví divákům na jejich dotaz protiotázkou, čímž se je pravděpodobně 

snaží přimět k přemýšlení nad diskutovaným problémem. Diváci však jeho otázky většinou 

ponechají bez povšimnutí a výsledný dojem je, že Mareš sám odpověď nezná.  

První divák v Kotli s Marešem zmiňuje kuchařku – materiál, který si Marešova 

strana (US-DEU) nechala vypracovat a který jejím členům radí, jakým způsobem mají 

komunikovat s veřejností. Fairclough (1992: 8) v této souvislosti hovoří o technologizaci 

diskurzu - procesu, v jehož rámci se diskurzní technologie (např. vedení rozhovoru či 

poradenství) stávají technikami, kterým se dnes již lze v různých komerčních kurzech učit 

a následně je možné uplatnit je v nejrůznějších oborech. Stejně tedy byli i politikům 

Marešovy strany poskytnuty rady, jak správně komunikovat s veřejností. Mohu pouze 

spekulovat, zda bylo Marešovo vystoupení v Kotli tímto materiálem již ovlivněno či nikoli, 

v každém případě by však Mareš s předvedeným stylem diskuse mohl uspět spíše 

v rozhovorech s jednotlivými občany na ulici, v kavárně, v čekárně (jak zmiňovaný materiál 

cituje Jílková), než v diskusi s davem (či spíše proti davu?) diváků v čele s Jílkovou 

v pořadu Kotel. Je možné, že Mareš právě svým defenzivním stylem vedení diskuse dodal 

kuráž ostatním účastníkům interakce k ještě tvrdšímu napadání své osoby. 

Posledním analyzovaným politikem je Ransdorf, jehož nejnápadnější taktikou 

v Kotli bylo používání poznámek či otázek směrovaných k osobě moderátorky39, jako např.: 

Vaše otázka (.) jako ženy, která vlastně řídí domácnost, (...); Vidím, že vás nikdo nutit 

nemusí, že vy Haló noviny čtete, (...); Vidím, že ste se zachvěla, ale nebojte se, Kotel rušit 

nebudeme (...); Vy například jistě máte ráda Skandinávii, (...). Ransdorf jimi buď 

přerušoval moderátorčiny repliky ve chvíli, kdy se chystala uvést nějaké pro Ransdorfa 

nevýhodné téma, anebo je umísťoval na začátek odpovědí na pro něj opět nevýhodné 

                                                 
39 Tuto taktiku popisuje Hoffmannová (2004: 317) jako účinný způsob, který mnozí politici suverénně 
ovládají a kterým lze „zabít celou debatu“: „orientovat se na moderátora, pokusit se o výměnu rolí, klást mu 
otázky nebo kritizovat otázky, které klade on, útočit na něj a napadat ho“. 
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otázky Jílkové. Kromě toho Ransdorf hovořil poměrně často obecně a moderátorka ho 

musela někdy i opakovaně nutit ke konkrétnosti, případně mu klást zpřesňující otázky.  

V jednom případě Ransdorf diváka za jeho otázku týkající se situace mladých rodin 

pochválil a ještě za ni poděkoval: To je (.) naprosto správná otázka a já bych chtěl za ní 

poděkovat. Vzhledem k faktu (který byl v příslušném dílu zmíněn), že se tehdy KSČM 

snažila získat mladé voliče, byla Ransdorfova radost nad otevřením tohoto tématu 

pochopitelná. V souvislosti s tímto tématem se Ransdorf dopustil manipulace s fakty, když 

tvrdil, že u mladých rodin klesla spotřeba masa. Vybral si v této tezi pouze část pravdy, 

která se mu pro dané téma hodila – ve skutečnosti totiž spotřeba masa klesla u všech. 

Jaké taktiky používá v pořadu Jílková a jakým způsobem dává politikům najevo 

svou převahu? V první řadě moderátorka není nestranná, ba naopak. Její věty jsou velmi 

často protkány (ať už explicitně vyjádřenými nebo implicitními) subjektivními názory. Svůj 

názor dává moderátorka najevo buď přímo (já se domnívám; mně to nepřijde důstojné), 

nebo implicitně skrze negativní zjišťovací otázky, jimiž zároveň tlačí politika k souhlasné 

odpovědi (Není vám studno (...) žít v takovém blahobytu?; A není chyba, že tato policie 

nemá autoritu?; Nepovažujete to tedy za skandál (...)?; To nebyla oběť komunistického 

režimu?), nebo skrze výroky jiných politiků (čímž se formálně od názoru distancuje), jež 

v pořadu cituje, např.: Místopředseda Nečas upozorňuje, že vy umíte dokonale komunikovat 

s veřejností (...); Pan ministr Sobotka říká, že vy zase nemáte argumenty v té ekonomice.; 

Komunistický poslanec Vymětal řekl, že mu připomínáte člověka, který rád čte pohádky (...). 

Za zmínku též stojí použití alternativní otázky, kterou dává Jílková politikovi na výběr 

ze dvou možností, přičemž politik z pozice ministra vnitra nemůže akceptovat ani jednu: 

Máme si tedy brát příklad z pana Antla nebo si máme myslet, že ti nahoře mohou 

všechno?40 

Naopak velmi opatrně si moderátorka počíná, když je diskutována romská 

problematika (díl s Marešem). Veškeré její výpovědi v této souvislosti jsou nestranné. Má-li 

například shrnout jednu divákovu repliku, která je zaměřena proti Romům (Jílková se od ní 

distancuje slovy to je váš názor), a formulovat za něj otázku, kterou on sám nepoložil, volí 

neutrální doplňovací otázku: Co ste (...) udělal pro lepší integraci a zlepšení životní úrovně 

Romů?  

Vraťme se nyní opět ke slovu konflikt, jež poměrně jasně vystihuje, čeho chce 

Jílková v pořadu dosáhnout. Projeví se to například v dílu s Marešem, kdy dá moderátorka 

                                                 
40 Antl jako námětek policejního prezidenta způsobil dopravní nehodu pod vlivem alkoholu (po níž ihned 
složil funkci), ale jelikož si rok nevyzvedával předvolání, byl tento skutek promlčen a on se tak vyhnul trestu.  
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slovo divákům, kteří nespokojeně pokřikují a očividně s Marešem nesouhlasí. Jednu 

divačku Jílková dokonce přinutí reagovat ihned, aniž by politika pozdravila (přeruší ji, 

právě když chce pozdravit), a přiměje ji tak k nezdvořilosti. Jasně tak dává najevo nejen jí, 

ale i všem ostatním divákům, že zdvořilost vůči politikovi v Kotli nevyžaduje. Kromě toho 

chce zřejmě vystavit politika silným negativním emocím oněch nespokojených diváků – 

proto její rozkaz divačce, aby reagovala ihned, tedy dokud je těmito emocemi ovlivněna. 

Konfliktní je také způsob, jakým Jílková uvádí určitá témata. Velmi často je totiž 

staví do opozic vůči jiným tématům tak, aby vyzněla o to absurdněji. Tuto taktiku používá 

velmi často. Například v reakci na Grossovu obhajobu policejních kontrol lékárniček ve 

vozidlech uvádí údaje o velkém počtu mrtvých při dopravních nehodách; v kontrastu 

s obnosem, který měla US-DEU údajně zaplatit za materiál, jenž jí radí v komunikaci 

s veřejností, Jílková vybírá a cituje některé pasáže z tohoto materiálu tak, že se suma zdá 

být příliš vysoká, resp. zmíněné rady příliš triviální (Jílková je ironicky charakterizuje jako 

velmi moudré, objevné rady); v dílu s Ransdorfem naváže Jílková na téma „špatná situace 

mladých rodin s dětmi“ výčtem majetku KSČM a konstatováním, že je tato strana 

nejbohatší ze všech; když chce Gross uvést údaje z policejních statistik, připomene Jílková 

případ, kdy policisté vykazovali vraždy jako sebevraždy, čímž pravdivost policejních 

statistik zpochybní. 

Vzhledem k tomu, že Jílková a politik v pořadu stojí a mohou se na jevišti volně 

pohybovat, využívají k dosažení svých cílů i některé nonverbální prostředky. Jílková 

se občas snaží zesílit svůj verbální nátlak na politika tím, že k němu přistoupí na velmi 

malou vzdálenost. Ani politikům však není tato taktika cizí a například Langer ji Jílkové 

ihned oplatí.  

Chce-li některý z účastníků interakce dát jinému účastníkovi najevo, že již vše 

relevantní řekl a že s ním nehodlá dále diskutovat, může to dát najevo odvrácením pohledu, 

otočením hlavy či celého těla. Nejvýrazněji dá takto najevo svůj nezájem Jílková, když 

se ke Grossovi otočí v průběhu jeho repliky zády, ujde pár kroků směrem k divákům 

a vybídne jednoho z nich, aby položil dotaz. Langer se zachová podobně (vyjadřuje 

nesouhlas s jeho názorem a přitom se na něj ani nepodívá, je k němu otočený bokem) 

v situaci, kdy se ho divák stále znovu snaží přesvědčit o svém názoru, se kterým Langer 

nesouhlasí.  

S nadsázkou lze říci, že by bylo možné popisovat taktiky používané v pořadu Kotel 

do nekonečna, neboť tento pořad jimi byl opravdu doslova nabitý. Rozsah této práce však 

hlubší analýzu neumožňuje. V pořadu se střetávaly různé zájmy, které se z lingvistického 
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hlediska projevovaly rozmanitými způsoby, a já jsem se pokusila postihnout v této práci 

alespoň ty nejmarkantnější. Jak však upozorňuje Fairclough (1992: 199, 229), analytik je po 

celou dobu analýzy zároveň také interpretem, a tudíž je analýza nutně formovaná jeho 

vztahem k diskurzním a širším sociálním procesům. Dokonce proces transkripce samý je ve 

své podstatě rozhodováním se na základě vlastní interpretace41, a stejně tak i volba 

popisovaných jevů závisí na předchozích interpretujících soudech.  

                                                 
41 Například se musí analytik v některých případech rozhodnout, ke kterému z mluvčích přiřadí pauzu, či zda 
overlap interpretuje jako přerušení promluvy či nikoli. Osobně jsem některé vlastní komentáře doplňovala do 
transkriptů postupně, třeba až po několikerém shlédnutí záznamu, když jsem již analyzovanou osobu a její 
taktiky do jisté míry znala (dá-li se to tak říci) a kdy jsem se soustředila na vybrané aspekty jejího způsobu 
komunikace.  
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6. Příloha 

Použité transkripční značky 

A: ale [ano ]       v závorkách jsou současně řečené úseky replik  (tzv. overlap) 
B:       [jistě]že    dvou mluvčích 

?    výrazně stoupavá intonace 

.   klesavá intonace 

,    polokadence, pokračovací intonace  

:   nápadné dloužení předcházející samohlásky 

=   okamžité, bezpauzové nasazení následujícího výrazu, repliky 

(.)   krátká pauza 

(..)    delší pauza 

(...)   ještě delší pauza 

(4s)                    pauza měřená v sekundách 

(  )    nesrozumitelné místo 

(ale)       předpokládaný, ne dobře srozumitelný výraz 

((smích))           komentář autorky transkriptu 

+                        konec platnosti komentáře  

-    náhlé přerušení slova nebo konstrukce 

nikdo   nápadné zdůraznění slabiky, slova 
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6.1 Kotel s Grossem (8. 1. 2004) 

5. J: milí občané. (..) důvěra v policii (.) hrozivě klesá. (.) ministr vnitra neustále  
6. opakuje. (.) problémy policie nezametáme pod koberec. (.) co s nimi ale dělá?  
7. (..) je vůbec schopen. (..) tu vyplouvající špínu (..) uklidit jinak? (...) dobrý  
8. večer v kotli.  
9. D: [                           ((aplaus))                       ] 
10. J:  [(6s) děkuju, (..) děkuju. (.) já děkuju vám.] (.) dámy a pánové. (..)  
11. místopředseda české strany sociálně demokratické, (..) ministr vnitra, (.)  
12. místopředseda vlády české republiky, (...) stanislav gross.  
13. D: ((aplaus))  
14. J: a já poprosím o první dotaz. prosím. ((ukáže na D1)) 
15. D1: já moc děkuji paní jílková, (.) já bych měla takový dotaz. pane ministře my  
16.      [už sme tady] spolu hovořili dobrý den, nevim jesi si vzpomínáte asi ne  
17. G: [dobrý den.   ] 
18. D1: třeba, a mluvili sme o případu jiřího kajínka. vy ste tenkrát doslova nám  
19. tady řekl, že nepochybujete že vraždil, ale že je možné, že se účastnili i  
20. někteří policejní důstojníci. a já mám tedy opravdu zásadní otázku na to téma  
21. že se nebudou zametat problémy pod koberec, proč ste tedy zrušil speciální  
22. tým, který byl zřízen (.) inspekcí ministra vnitra právě na vyšetření (.) té policie  
23. plzeňské která do toho byla zapletena. proč ste to zrušil prosim. 
24. D: ((aplaus)) 
25. G: ona (..) ona tvrzeň- tvrzení se dobře vyřknou ale (.) nemáte pravdu. já sem  
26. žádný tým inspekce nezrušil, (.) naopak sem tým inspekce zřídil, (.) ten tým  
27. inxpekce pracoval, (.) odvedl nějakou práci, (.) předložil ji státnímu zástupci, a  
28. státní zástupce rozhodl že věc bude (.) odložena. (.) žádný tým sem já  
29. nezrušil, (.) naopak, můj zájem je, (.) aby tadle kauza už jednou provždy byla  
30. dořešena, (.) a: nebyly už kolem toho žádné další pochybnosti. 
31. D1: já bych si ještě dovolila reagovat dneska minule sem teda už nereagovala,  
32. (.) já mám prostě informace jiné o tomto speciálním týmu, a chtěla  
33.      [bych říct že některé-  ] 
34. G: [no ale vaše informace] sou špatné. 
35. D1: dobře. ale chtěla bych říct že minule ste mi taky řikal že mam špatné  
36. informace, (.) protože minule sem vám řekla že se ztratil spis z případu jiřího  
37. kajínka a vy ste mi řek že to není pravda. a je to pravda. takže já obyčejný  
38. člověk mám lepší informace, (.) než vy ministr vnitra?=jak mi to prosim  
39. vysvětlíte? 
40. G: no a jak mi vysvětlíte vy že [máte že máte pravdu.] 
41. D:                                             [        ((aplaus))            ] 
42. G: vy tady něco vyřknete, lidé tomu tleskají nadšeně, ale prostě vy pravdu  
43. nemáte. [já sem žádný-             ] 
44. D1:        [ale teď nemáte pravdu] vy prostě. 
45. G: ale (.) já sem žádný speciální tým nezrušil, (.) já sem určitou skupinu  
46. pracovní k tomu naopak zřídil, (.) a není tady v tuto chvíli důvod k nějakému  
47. tleskání. (.) já nemám zájem na tom, (.) aby tadle věc zůstala někde v nějakým  
48. polostínu. to je případ který se stal v roce devadesát čtyry mě těžko může  
49. někdo obviňovat že bych tady (.) v tomdletom směru chtěl cokoli zametat pod  
50. koberec. ale jenom jednu věc bych chtěl jasně říci. jestliže tady nějakou věc (.)  
51. pravomocně rozhodne soud, rozhodne odvolací soud, byly by použity všechny  
52. mimořádné opravné prostředky, tak prosím vás nedělejme z toho případ, jako  
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53. že tam jsou nějaké velké nejasnosti. 
54. D1: dovolim si ještě [naposledy reagovat] prosim vás paní [jílková] dovolte mi 
55. J:                             [takže prosím.          ]                           [ano.   ] 
56. D1: to. všechny ty soudy rozhodly ale na základě policejní práce kde to  
57. vyšetřovala plzeňská policie která do toho byla zřejmě přímo zapletena,    
58.      [(.) a musíme si] zdůvodnit, že nebyla rekonstrukce toho případu, (.) nebyla 
59. G: [ale to říkáte vy.] 
60. D1: rekognice, nebylo nic. opravdu nebylo nic co k tomuto případu patří a co  
61. vyžaduje trestní zákon.     
62. G: já vám [řeknu jednu (.)     ] já vám řeknu jednu věc.  
63. D1:          [a vy to dobře víte.] 
64. D: [         ((aplaus))           ] 
65. G: [tak. (.) počkám na váš] aplaus. (.) já vim o tom, že pan advokát, který  
66. v tuto chvíli se chápe (.) případu kajínka, sem do tohoto kosle kotle, (.) vyslal  
67. asi pět nebo šest lidí, (.) dnes ste měli schůzku ti z vás kteří tady sou, a prostě  
68. na toto ste se připravovali. já tomu rozumim že to je práce advokáta, (.) ale  
69. nedělejme z tohoto lidový tribunál.=v této zemi platí zákony, (.) a já vám znova  
70. říkám. (.) jestli se tam ukáže, (.) jestli se tam ukáže, (.) že sou nějaké (.)  
71. problémy, (.) tak prostě ty problémy pod koberec zametány (.) nebudou. já vim  
72. o jiných problémech.=které se netýkají vyšetřování toho případu v roce  
73. devadesát čtyry. já mám (.) nějaké pochybnosti z daleko čerstvějších dat. ale  
74. to nebudu řešit tady v kotli. 
75. J: no ale tak nám je řekněte. 
76. G: ty pochybnosti [to sou] věci- 
77. J:                          [ano.   ] 
78. D: [          ((aplaus))               ] 
79. G: [(...) to sou (..) to sou věc-] to sou věci které nemají vůbec žádný s- eh  
80. předmět souvislosti s tím jestli pan kajínek je nebo není vrah, to sou  
81. souvislosti které se týkaly jeho útěku. ale to sou věci které se prostě řeší a  
82. doufám že se řešit budou. 
83. D1: já bych [jenom jestli můžu-] 
84. J:                [a: ne: moment      ] prosím, eh co se týče tedy toho útěku že do  
85. toho byli zapleteni někteří policisté nebo vlivní eh lidé jak ste řekl že máte (.)  
86. eh [tento dojem nebo náznak v minulém kotli abychom to uzavřeli.] 
87. G: [ne. (.) já já (.) já prostě s (.) já prostě si myslim,                        ] že tenkrát  
88. se mohlo a sou pro to podklady, (.) postupovat efektivněji. a to sou problémy  
89. které řešíme ale to nesouvisí s eh konkrétním činem za který sedí pan kájínek. 
90. D1: [(                                )] 
91. J:   [pane ministře ale aby-] moment. (.) eh (.) nedivte se zde (.) občanům že  
92. nedůvěřují policii když se stále objevují (.) další a další případy, (.) nebo  
93. svědectví že policie je možná (.) eh zapojena do spolupráce se zloč- eh  
94. s organizovaným zločinem.=vemte si (.) teď kauzu na mostecku, eh kdy eh  
95. došlo ke střelbě na diskotéce, (.) hlídka (.) přihlížela této bitce, (.) eh bála se  
96. vystoupit, čekala, (.) až přijedou posily, posily si s útočníky kteří stříleli tykali,  
97. (.) nazývali je jmény, (.) poté policie veze zraněného do nemocnice, (.)  
98. najednou se objeví stříbrný mercedes, (.) policisté zakřičí (.) eh bacha  
99. macháček, (.) musíme se stáhnout to má být nekorunovaný král (.) eh  
100. podsvětí, (.) eh ten jim křižuje křižovatky, (.) a nakonec prosím eh dva policejní  
101. vozy, mně to nepřijde důstojné víte, eh se schovají u [benzinové] pumpy  
102. G:                                                                                 [tak.          ] 
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103. J: zhasnou, (.) a čekají až [tento eh      ] mafiánec eh odjede. 
104. G:                                      [paní jílková,] 
105. G:eh [paní jílková, (6s) já bych] byl já bych byl já bych byl velmi rád kdyby se 
106. D:     [            ((aplaus))            ] 
107. G: vycházelo z faktů. ve vztahu k tomu mosteckému případu. (.) já sem si (.)  
108. zezačátku byl- (.) velmi zdrženlivý a nebyl sem si jistý jestli policie v tom  
109. konkrétním případu postupovala správně nebo nebyla. nechal sem si předložit  
110. všechny potřebný (.) data, a je to velmi čerstvá věc sem na to hodně tázán  
111. takže ta data samozřejmě (.) eh prostě mám k dispozici. a já bych byl rád  
112. kdyby jednou bylo jasně řečeno k tomuto případu, že ti (.) policisté kteří přijeli  
113. jako první na místo činu, (.) neselhali. (..) já sem hrdý na tu práci kterou tam  
114. odvedli, a řeknu vám proč. protože ten časový sled událostí který je jednoduše  
115. zrek- eh prostě (.) ověřitelný, (.) z eh (..) radioprovozu, (..) z toho kdy byl kdo  
116. eh volán, (.) tak byl takovýto. (.) v nula padesát jedna (.) volal ladislav rousek  
117. eh (.) že (.) se u té diskotéky střílí. (.) to byl mimochodem bohužel ten člověk  
118. který posléze eh zemřel. v nula padesát dva. (.) byla vys- byly vyslány  
119. autohlídky aby tam jely, (.) v nula padesát osum přijela první hlídka, (.) to je  
120. potvrzeno městským kamerovým systémem kde je (.) hodina kdy ta kam- kdy  
121. ta hlídka přijíždí, (.) v nula padesát devět (.) potvrzuje, (.) že tam skutečně je  
122. incident, žádá posily, a volá rychlou záchrannou službu. a nula padesát osum  
123. nebo nula padesát devět padly ty smrtící výstřely. ti policisté na místě (.) byli  
124. (.) maximálně (.) minutu. (.) a za tu dobu nemohli zvládnout to,  
125.     [co se těm chlapcům kteří tam přijeli-] 
126. J: [pane ministře ale vy ste řekl,            ] že poté co tam byli padl smrtící (.)  
127. výstřel, 
128. G: ano. 
129. J: promiňte já se domnívám, a myslím že většina občanů že zavolám-li  
130. policii a ta se tedy dostaví na místo že sem (.) v určitém bezpečí. (.) a: není  
131. chyba že tato policie (.) nemá autoritu že když vystoupí z vozů, (.) tak že  
132. agresoři tedy mají nějaký respekt že se leknou, (.) eh nebo prostě sou  
133. schovaní v autě a čekají až přijedou posily. 
134. D: [                                  ((aplaus))                                         ] 
135. G: [paní jílková. (...) já (..) já sem (.) já sem velmi připravený,] já sem velmi  
136. připravený a od svého nástupu na vnitro to dělám, (.) kde policie pochybí, (.)  
137. tak prostě (jende) se jich nezastávám. ale jesiže někde řadoví policisté a  
138. v tomto případě to byli řadoví policisté, (.) odvedli dobrý kus práce, tak já  
139. prostě nebudu si hrát na populistu a nebudu (.) tady říkat to co možná si myslí  
140. většina veřejnosti na základě těch informací které byly zveřejněny. pokud se  
141. kamera podívá na tuto fotku. to je fotografie (.) bohužel toho místa kde se ta  
142. událost odehrála. (...) policie přijela sem.=policie nemohla vjet protože tady je  
143. zídka, schody, a po schodech auto nejezdí, (.) nemohla vjet mezi útočníky (.) a  
144. mezi ty zraněné osoby. policie sem přijela, (.) a měla jednu minutu na to aby  
145. se zorientovala v shluku asi třiceti lidí, kdo je útočník a kdo není útočník.= 
146. protože na policii volali, že útočníci sou ti chlapci údajně s baseballovými  
147. pálkami, s- to volala (.) eh ochranka (.) hot- eh té diskotéky na policii, (.) a  
148. stejně na linku sto padesát osum volali tamti chlapci. (.) takže prosim vás  
149. v tomto případě, (.) samozřejmě ta věc té trestní kauzy bude ještě dořešena,  
150. (.) ale v tomto případě si myslim, (.) že prostě (.) bychom neměli za každou  
151. cenu (.) se snažit (.) na policistech hledat jenom to špatný. (.) já ze všeho co  
152. zatím vím si myslim, (.) že ti policisté které v tomto případě vystupovali, (.)  
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153. odvedli dobrý kus práce,  
154.     [a nestyďme se-    ] 
155. J: [ano no tak možná] je to náš mylný [dojem, že i    ] když přijede policie stále  
156. G:                                                         [no dobře ale-] 
157. J: musím hledat zda mám zbraň či baseballovou (.) [pálku nebo paličku   ] na  
158. G:                                                                               [no nezlobte nezlobte] 
159. J: maso, (.) abych tedy toho zločince přemohla. [protože-] 
160. G:                                                                         [nezlobte] se na mě. ta  
161.      [policie (.) přijížděla (4s)] ta policie přijížděla (.) přijela v okamžiku což je 
162. D: [       ((aplaus))               ] 
163. G: zadokumentovaný kamerovym systémem, (.) kdy padal smrtící výstřel. ta  
164. policie tam v tu chvíli nemohla (.) nic s tim dělat. a ta věc bude mít určitě  
165. prostě v tý trestní kauze nějakou dohru a (.) eh možná že to bude velmi  
166. zajímavý. na to jak to vypadalo ze začátku. 
167. J: takže prosím? ((ukáže na D2)) 
168. D2: zdravím televizi nova zdravím vás paní jílková zdravím vás pane ministře. 
169. G: dobrý den. 
170. D2: mám jeden dotaz. josef vlk okřížky okres třebíč. (..) prosim vás pěkně. (.)  
171. co se týče zbraní. (..) zbraně vyrobené od roku (.) tisíc (.) osum set devadesát  
172. podléhají přísné evidenci. zde mám lživý a- eh lživou a podvodnou listinu. (...)  
173. eh z krajské správy z brna.=že zbraň byla zešrotovaná, (.) neprodána, (.)  
174. předána do šrotu. (.) tuto zbraň následně koupil občan ze židlochovic pan  
175. (vrážr). jak je vůbec toto možné. (.) ušlo to všem policejním kontrolám. (...)  
176. supervize. inspekce ministra vnitra. všichni to kontrolovali. ajť sem žádal  
177. zrušení tohoto. (.) ne, neexistuje. vidím v tom jedinej svůj nedostatek. a to je.  
178. že sem slušný a prostý člověk, anebo že sem nedal úplatek. protože. všechno  
179. jiného selhalo. (.) všechno jiného. (.) toto je tato podvodná listina ještě dnes (.)  
180. osmého ledna dva tisíce čtyři stále platí. (.) prosim vás pěkně to je zoufalý. 
181. J: takže- 
182. G: dobře. [ale- (5s)  ] 
183. D:            [((aplaus))] 
184. G: já já mys- já myslim že todle je konkrétní eh hodně konkrétní věc ke které  
185. se kdyžtak můžem vrátit chvíli po kotli ale, (.) eh (...) tady asi já vám k tomu  
186. těžko mužu něco říct.=já vám netvrdim že ehm že eh nemáte pravdu, (ale) je  
187. zapotřebí se na to podivat samozřejmě [jestli existujou nějaký doklady k tomu.] 
188. D2:                                                         [doplním to, (..) mám                            ]  
189. takový dojem, (.) že: (..) ředitel odboru policejního ředitelství plukovník inženýr  
190. antonín kreml, (.) tyto (   ) krajské správy brno chrání. (.) neboť i krajská  
191. správa brno (..) mně poslala, (.) že: (.) sem obdržel částku za zbraň. (.) to je  
192. zase sprostá lež. 
193. G: no dobře.=ale (.) jako c- co já vám tady k  
194.        [tomu můžu říct?] já přece tudle věc [znát nemohu.] 
195. D2: [pane ministře,    ]                              [vy ste            ] velice inteligentní  
196. J:                                                              [takže-            ] 
197. D2: člověk.=o vás, (..) mezi lidmi, (..) mezi širokým spektrem se hovoří, (.) i o  
198. bývalém ministru tvrdíkovi, že ste (.) kandidát na budoucího prezidenta.=já  
199.      [si to přeji. ] 
200. G: [to mi to mi] to mi přejte [něco] lepšího teda. 
201. D2:                                      [a:no,]  
202. já si to přeji.  
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203. D: ((smích)) 
204. D2: ale prosím vás pěkně, (.) v tomto už ste jednou jednal. (.) a plukovník  
205. kreml to nedotáhl do konce.=vy ste (..) rozhodl. (..) že to má uvést do pořádku.  
206. =on mě sám volal.=já sem mu řikal pane plukovníku jak vás znám, (.) vy to do  
207. pořádku ne[dáte. (.) a tak dále a tak dále. (.) mám pro vás dopis.] a ptám se 
208. J:               [ano. takže se zdá pane ministře, že: (...) (     )           ] 
209. D2: jaké z toh- za to budu mít perzekuce.=že sem si toto dovolil říct. 
210. G: no nevim- (.) [eh nevim proč nevim proč byste měl mít] perzekuce, ale je-li 
211. J:                       [(ne) perzekuce nebudete mít žádné,      ] 
212. G: pravda to co říká?te, [(.) že] sem eh v nějaké odvolací instanci nějak  
213. D2:                                 [ano. ] 
214. G: rozho?dl, (.) a přesto to nebylo splně?no, tak to je vážný. tak to já se na to  
215. rád podivám. 
216. D2: ano. 
217. J: no to je potom [o tom že- (.) tak (.)           ] vážení, (.) je to o tom pane 
218. D2:                      [nesplnili vaše rozhodnutí.] 
219. J: ministře, že pravděpodobně vaše slova a vaše rozkazy eh nemají váhu.=to  
220. tim připomínáte opravdu toho pana ministra tvrdíka,  
221. D: [                          ((aplaus))                       ] 
222. J:  [(4s) ten si (.) ten si také stěžoval že jeho] rozkaz ani po dvou měsících  
223. nedojde do základny. 
224. G: tak já abych měl patřičnou váhu tak já trochu přiberu paní jílková kvůli  
225. vám. 
226. J: no dyž to berete jenom tak, (.) pak [to bude jednoduché.] 
227. G:                                                        [ne. já já já netrpim   ] nedostatkem  
228. autority. 
229. D2: ještě [požaduju (navrácení zbraně.)      ] 
230. G:           [ale jestli (.) eh jestli je tam nějaký] problém tak já se na to určitě rád  
231.       [podivám.] 
232. D2: [požaduju] [navrácení (této) zbraně.] 
233. J:                     [ano ale vy řikáte že        ] netrpíte nedostatkem autority  
234. ale vy ste například dvacátého pátého října řekl že po minist- eh po policejním  
235. prezidentu kolářovi (.) budete požadovat aby měl tvrdší ruku právě proti  
236. různým pochybením policistů, eh máte pocit uplynulo čtvrt roku, že tento (.)  
237. váš příkaz přání se naplnilo? 
238. G: já myslim že- [(2s) já myslim že ano, (.) já myslim že ano, protože] od té 
239. D:                       [                                   ((aplaus))                               ] 
240. G: doby se ř- změnila řada mechanizmů u policie, (.) ať už de vo zadávání  
241. veřejných zakázek, ať už de o jmenování (.) okresních řiditelů policie, (.) a  
242. podobné věci.=takže z tohodle pohledu si myslim že ano ale netvrdim že je  
243. všechno v pořádku.=já se na to vopravdu (.) rád podivám po skončení. 
244. D2: [ano ano ano ] ano. 
245. J:  [takže prosím.] ((ukáže na D3)) 
246. D3: [dobrý den pane ministře,     ] 
247. D2: [požaduju navrácení zbraně.] 
248. G: (.) tu já vám tady nevrátim. ((smích)) dobrý den.+ 
249. D3: dotaz v souvislosti s tim co tady bylo zatím řečeno. já: mám    
250.     [bohudík nebo bohu-] 
251. J: [mikrofon.                  ] 
252. D3: ((dá si mikrofon k ústům)) já mám bohužel bohudík eh eh zkušenost i  



 97 

253. s neblaze proslulou státní bezpečností, na vlastní eh oči, na vlastní eh [kůži-] 
254. G:                                                                                     ((s úsměvem)) [na   ]  
255. vlastní oči máte zkušenost.+ 
256. D3: a na vlastní kůži sem to pocítil, věc prvá a věc druhá, (.) mám minimálně  
257. půl tuctu: eh vlastních zkušeností s prací vašeho rezortu, a nabyl sem dojmu  
258. (.) toho, že (.) ve vámi řízeném rezortu již po dobu několik let (.) eh si každej  
259. policista kerej tam nastoupí, každý civil který je tam zaměstnaný, po čase (.)  
260. eh vytvoří (.) eh takový pocit ten, že (.) je (.) nedotknutelný, že (.) je (.) eh  
261. nepostižitelný, eh že to je prostě určitá eh kasta, která si může dovolit  
262. naprosto beztrestně (.) vše. dám příklad jeden příklad za všechny. hovořil sem  
263. (.) eh o tom že mám svoji vlastní zkušenost. eh určitě si vzpomínáte (.) na tu  
264. politováníhodnou eh (.) kauzu (.) eh chomutovických vrahů, kteří (.) zastřelili  
265. eh tři (.) lidi v té obci. když předtím bylo podáno dvacet (..) trestních oznámení  
266. (.) eh pro podezření z trestného činu násilí vůči skupině obyvatel (.) a  
267. jednotlivců. (.) policie (.) nekonala. 
268. G: můžu vám [(do toho skočit?)] 
269. D3:                 [pardon. já          ] bych dokončil. 
270. J: ne. [prosím] nechme protože ste [řekl konkrétní věc.] 
271. G:      [ne ale-]                                  [eh vy ste řek         ] jednu věc. (.) já bych  
272. byl- eh mě to samozřejmě taky štve že- (.) já bych byl (.) nejradši kdyby sme  
273. tady měli ten rakouský model kdy můžeme takovýdle násilníky vzdálit ale (.) to  
274. mi pomožte v parlamentu to prosadit. tam prostě narážím na velmi tvrdý  
275. odpor. ale. (.) konkrétně k týdletý s- k týdletý situaci, (.) jednu věc. v tom- (.)  
276. v jednom z těch případů, vy řikáte dvacet oznámení máte pravdu většina  
277. z nich šla (..) bokem, (.) ale v jednom případě policie dávala návrh na v- na  
278. vzetí do vazby těch lidí, a státní zástupce to odmítl. kdyby aspoň v tomto  
279. jednom případě se to udělalo, tak k tomu bohužel nikdy nedošlo. tak já bych  
280. chtěl jenom jednu věc aby byla jasná. není to vždycky jenom ta policie která  
281. za všechno může. tady v tomdle případě to bylo takto. je to jednoduše  
282. dokumentovatelný. 
283. D3: tady to mám pro vás celé zdokumentováno když to budete mít zájem tak  
284. vám to předám, věc prvá. věc druhá. když sem hovořil konkrétně o jednom  
285. konkrétním případu. 
286. G: ano. 
287. D3: já sám osobně sem byl trestně stíhán (.) pro trestný čin násilí vůči skupině  
288. obyvatel a jednotlivci, který si (.) bohužel policie doslova a do písmene  
289. vycucala z prstu. (.) když sem byl- eh poté když sem o to požádal, ses- eh  
290. obeznámen se spisem že sem mohl nahlédnout do spisu, tak tam nebyl jeden  
291. jediný listinný důkaz, eh který by potvrzoval (.) mimo jiné trestní skutečnosti  
292. uve- kladené mi za vinu, to jest že sem na fax policejního prezidenta (.) posílal  
293. dnes a denně (.) stovky faxů. když sem to eh s vyšetřovatelem eh eh konst- eh  
294. (.) jak bych to řekl. rekonstruoval, (.) eh konkrétně třeba těch (.) několik set  
295. faxů (.) denně, eh tak sme došli k tomu že sem (.) eh podle (.) eh ma- lehké  
296. matematiky (.) měl eh faxovat dvacet hodin denně (.) na fax policejního   
297.     [prezidenta.] 
298. J: [dobře.        ] takže- 
299. D3: faxy se tam registrují, (.) evidují, nebyl tam jeden jediný. (.) a těch kauz  
300. mam tady (.) [(půl tuctu.)] 
301. J:                  [dobře.       ] (..) takže. 
302. G: eh (.) já si rád tu disketu vezmu ale asi těžko můžu v tudletu chvíli vám  
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303. opravdu říct jestli ste faxoval nebo nefaxoval. 
304. J: pane ministře ale ono je to o tom, že (.) občané prostě- dobře.=jedna věc je  
305. práce policie pokud je s ní občan nespokojenen, (.) nespokojen, tak (.) vlastně  
306. má pocit opravdu že ti policisté sou beztrestní že si ani nemohou stěžovat.  
307. vemte si eh například případ občana rybáka, eh který žil ve Švédsku i přijel  
308. sem do čech tady mu vykradli auto viděl zločince zapsal si poznávací značku,  
309. eh zavolal (.) eh na policii ta poznávací značku nechtěla znát, (.) eh řekla že  
310. přijede hlídka hlídka přijela za hodinu, (.) eh také nechtěli znát poznávací  
311. značku pachatelů že jim to řekne na služebně.=na služebně čekal tři čtvrtě  
312. hodiny na policistu který mu řekl že se musí najíst, a pak ten policista co  
313. obědval eh řekl, (.) že případ se předá tedy dál, (.) zase (.) nikam  
314. netelefonoval nevyhlásil žádné pátrání, (.) občan rybák (.) po dvou dnech se  
315. šel zeptat jak to vypadá bylo mu sděleno že to má vyšetřovatelka která je  
316. ovšem (v květnu) na (.) eh dovolené. (.) i (.) napsal stížnost (...) eh na  
317. ředitelství policie (.) a (.) dočkal se sice odpovědi kde ředitel (.) mu napsal že  
318. se mu omlouvá za pochybení policistů. (.) vše. 
319. D: ((aplaus)) 
320. G: ja já sem tady já sem tady ve vašem minulém kotli řek že samozřejmě já  
321. (.) nemůžu dát do ruku a nedám do ruku do vohně nebo ruku do vohně za  
322. všechny policisty.=v tomhle případě ss ss (.) důvěřuji vám tak zcela to asi tak  
323. š- bylo a: (.) bylo to špatně. (.) taky pokud eh řiditel zkonstatoval že tady bylo  
324. takovéto jednání a bylo špatné, tak není to tak že to končí tímto dopisem. ti  
325. policisté si za to ponesou velmi tvrdé důsledky pokud to tak bylo. mrzí mě a to  
326. je na tom to samozřejmě smutné na takovémto pochybení policistů, že ten  
327. konkrétní občan se nedos- nedožádá toho, co by chtěl [(       )-] 
328. J:                                                                                     [ovšem] otázka je, eh  
329. což já s vá- já tedy nevím, zda opravdu ti policisté potom sou 
330.      [vedeni k odpovědnosti.] 
331. G: [no: to je (...)                  ] to je to je bez debat ale samo[zřejmě (       )-] 
332. J:                                                                                         [ale bez debat-] 
333. G: ne.=to je opravdu bez debat. ale samozřejmě problém je v tom, že to co  
334. toho poškozeného nejvíc zajímá aby ty věci dostal zpátky, tak to už se asi  
335. prošvihlo v tomdle [konkrétním případě.] 
336. J:                           [ano. to se                ] prošvihlo. ano. 
337. D: [ ((aplaus))  ] 
338. J:  [tak prosím.] ((ukáže na D4)) (3s) prosím.+ 
339. D4: dobrý večer. (.) [já vás (.) oba] zdravím a (.) všechny zde přítomné v kotli 
340. G:                            [dobrý večer. ] 
341. D4: z kamenice u jihlavy.  
342. D?: nahlas. 
343. D4: (.) pane ministr.=je pravda to, (..) že poslanci, (...) senátoři, soudci, (.)  
344. snad i (..) vojáci z povolání a policisté (.) berou první měsíc nemocenské sto  
345. procent? 
346. G: (...) eh (..) není ne (.) není ten režim- ten- upravenej uplně stejně u vojáků  
347. z povolání a u policistů, ale u poslanců a u soudců a u (.) členů vlády (.) i u  
348. ostatních to tak je. to máte pravdu. 
349. D4: myslíte že [sto procent] (..) sto procent je to takhle správný? 
350. D?:                  [(               )] 
351. G: myslim si že to správné není, (.) 
352. D4: no, 
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353. G: a: pokud se podiváte ale na to co bylo v jednotlivých návrzích tak v těch  
354. návrzích toto omezení bylo. už v minulosti. a teď možná ste zaznamenali, že  
355. eh bohužel teda s ročním zpožděním, by mělo se i na ústavní činitele to  
356. vztahovat, (.) stejně tak jako na každého z vás. já vás můžu ubezpečit vo  
357. jediné jediné věci. (.) eh pokud (můžu) mluvit za sebe. já sem nemarodil ani  
358. nepamatuju.=takže ono to (.) je spíš vo (.) věci, (.) která si myslim že (.) vcelku  
359. logicky a já se vam nedivim, lidi dráždí, eh myslim si že u (.) řady těch lidí  
360. kterých se to týká se to ani nevyužívá, a o to je to zbytečnější. o to je to  
361. zbytečnější. 
362. J:    [takže-] ((ukazuje do publika))  
363. D4: [dobře.]=můžu ještě jednu [otázku] prosím vás? 
364. J:                                              [ano,    ] 
365. G: jistě. 
366. D4: (.) akce kryštof.  
367. G: ano. 
368. D4: byli ste spokojený hlavně kvůli tomu co ste vybrali na pokutách, (.) anebo  
369. ste teda chceli dovopravdy (.) eh dbat aby řidiči dodržovali (.) pravidla  
370. silničního provozu, (.) 
371. G: byli sme hlavně spokojeni kvůli tomu, že se (.) přes všechny debaty o  
372. úspěšnosti nebo neúspěšnosti tédle akce, (.) podařilo poukázat na problém vo  
373. kterém se (.) nikdy předtím tak nediskutovalo, to jest že nám prostě ročně na  
374. silnicích umírá něco kolem tisíce tři sta lidí. samozřejmě že v té akci a to sme  
375. jasně řikali, nejde o to vybrat na pokutách. to to je přece nějakej (.) sekundární  
376. efekt. ale de o to aby se s tímdle problémem začalo něco dělat. a já si prostě  
377. za touto akcí i za akcema podobnýma stojím, ať se to komu líbí nebo nelíbí. 
378. D4: já si myslim že někdy se udělovaly pokuty dost  
379.       [za takový (..) malichernosti,] 
380. G:  [ne. ja- ja- ja- (.)                    ] (já vam na- to vam v t-) v tomdle vám možná  
381. dám za pravdu že eh (.) že (.) napříště bude zapotřebí (..) možná tu: (.) ty (.)  
382. kontroly (.) zaměřit na věci které mají skutečně smysl. faktem je že třeba  
383. někdo v autě ani nevotevřel lékárničku možná je to pro něj také dobré zjistit že  
384. má nějaké léky prošlé nebo nějaké obvazy nebo  
385.     [podobně, (.) ale: (.) obecně ta akce-     ] 
386. J: [no. pane ministře. ale ona ta akce stála] eh hodně eh velmi hodně (.) eh  
387. peněz. (.) a ten efekt víte že teď vyšla statistika:, loni opět asi o čtyři tisíce víc  
388. havárií o dvacet osum (.) lidí více mrtvých, (.) a: eh prostě říká se o této akci  
389. což jistě víte, že měla eh posloužit jedinému. a to k zlepšení vaší image, (.) eh  
390. k odvedení (.) pozornosti od jiných problémů a k tomu, abyste se vrátil zase (.)  
391. na výsluní neboť i vaše popularita že (.) už není co bývala pane ministře. 
392. D: ((aplaus)) 
393. G: ja já to já to beru tu kritiku a: samozřejmě že se taky snažíme (t- t je) prostě  
394. kritiku obecně neházet do outu a brát si z ní ňáký ponaučení. ale řekněte mi  
395. jednu věc. myslíte si, že (.) k popularitě budeme dělat akci kde s prominutím  
396. tak jak to ve slangu lidovém eh bylo, se buzerovali statisíce lidí? to přece  
397. člověk kvůli popularitě nedělá takovoudle t- věc. takže to je  
398.     [jedna věc. ale druhá věc-] 
399. J: [no tak (někdo-                 ] někteří [by to udělali.)        ] 
400. G:                                                       [no tak možná sem] možná  
401.     [sem masochista.] 
402. J: [ano. no.              ] 
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403. G: ale na druhý ((se smíchem)) straně na druhý straně+ (.) eh (.)  
404. J: spíše [sadista víte.            ] 
405. G:          [bych vám chtěl říct,] (3s) ((usmívá se)) vy mě nějak zná?te paní  
406. J:  [                      ((smích))                    ] 
407. D: [                      ((smích))                    ] 
408. G: [jílková. (.) aby tady něco nepra?sklo] eště. (..) ale v každým případě tady  
409. eh tady (.) eh+ nezazněla- nebo eh neví se obecně v tomhle státě jedna  
410. informace. (.) prostě tyto akce (.) takovéto jednorázové kromě té běžné  
411. dennodenní činnosti která samozřejmě musí být pilířem.=ne: tyto akce. (.) ale  
412. kromě té dennodenní činnosti, se takovédle hromadné akce dělají všude  
413. v civilizovaném světě. ono se to neví ale od roku dva tisíce existuje organizace  
414. která se menuje tispol, tam je štrnáct evropských zemí.=těch nejvyspělejších. 
415. =anglie německo francie, (.) my tam sme taky v tudletu chvíli, a třeba (.) po  
416. akci kryštof dvě, (.)- my sme teda tu akci kryštof dvě naplánovali přesně na  
417. termín, (.) kdy ten tispol tu mezinárodní akci v těchto štrnácti zemích vyhlásil,  
418. a naše akce kryštof dvě (.) vlastně předcházela to bylo myslím pátého  
419. šestého listopadu, a sedmého a osmého (.) probíhala ((se smíchem)) takováto  
420. masová akce,+ v těch štrnácti zemích v evropě. takže mi neříkejte, že prostě  
421. když to dělají v těch zemích, které (.) sou nám dávány za vzor, že to prostě  
422. v české [republice fungovat nebude.] 
423. J:          [ano. ale ono se také říká-   ] protože to je takzvaná nulová tolerance  
424. že vy ste se inspirovali bývalým newyorským eh starostou, (.) proč tedy  
425. neuděláte prosím (.) nějakou akci třeba jí můžete nazvat eh kruťas (.) eh či eh  
426. likvidátor, ve vašich řadách v řadách policie protože tam veškeré ty (.)  
427.      [nulové tolerance začínají.] 
428. D: [[             ((aplaus))            ]   [         ((aplaus))           ]]  
429. G:                                               [inspirovala ste mě (2s)] inspirovala ste mě eh  
430. eh eh ohledně toho názvu, (.) ale zase. nepodařilo se nám do veřejnosti dostat  
431. jednu informaci. desátého října. loňského roku. policejní prezident vydal  
432. rozkaz, na základě něhož (.) probíhá (.)- teď mi řekněte že je to málo ale (.) je  
433. to (.) takto je to v tom rozkaze do třicátého prvního třetí tohoto roku to  
434. znamená ještě zhruba tři měsíce, kontrolní akce kterou dělají specializované  
435. útvary, nebo specializované složky, (.) pouze na přestupky policistů při eh eh  
436. jejich účasti v silničním provozu. já teda mám zatím výsledky za ty měsíce  
437. nebo do konce roku, přiznám se že to nejsou zrovna nejlepší výsledky, ale  
438. dělá se tato akce.=tato [akce běží od desátého října.] 
439. J:                                   [a: eh eště nám řekněte        ] ty policisté potom  
440. dostanou vyhazov? nebo co se s nimi dělá. 
441. D: [                ((křik))                       ] 
442. G: [ti ti policisté ti policisté (...)       ] ti policisté to samozřejmě pocítí na  
443. penězích. 
444. J: no a nebylo by lepší se jich zbavit víte? on se jen tak někdo ne- nezmění.  
445. nepřevychová. 
446. G: eh (.) 
447. D: ((aplaus))  
448. G: ukažte mi v tomto státě. (.) jedno jediné povolání. včetně těch  
449. nejprestižnějších.=a prestižní povolání by mělo být i povolání třeba poslance 
450. senátora politika, kde za dopravní přestupek (.) se vyhazuje z práce. (.) já-  
451. možná by to bylo ideální, (.) ale abych dělal masakr jenom v policii (v ost-) 
452. v ostatních (.) těch prestižních povoláních, to teda (.) nelze. samozřejmě když  
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453. někdo spáchá přestupek (.) závažnější, pod vlivem alkoholu, (.) eh (.) tak v tu  
454. chvíli od policie odchází. a je to jediná profese v tomdle státě,  
455.        [(.) a vodcha- je to jediná profese v tomdletom státě, (..) je to]  
456. D?: [((                                                                                           ))] 
457. jediná profese v tomdletom státě, kde za (.) použití alkoholu (.) při řízení  
458. vozidla (.) se odchází. není taková [profese.] 
459. J:                                                     [ano. (.) ] tak prosím. ((ukáže na D5)) 
460. D5: dobrý večer paní jílková dobrý večer pane grossi a všichni přítomní. já  
461. bych hned na začátku chtěla popřát nám všem hlavně pevné zdraví, štěstí  
462. lásku, a víru ve spravedlnost v kterou všichni snad tady doufáme.=a já mam  
463. takovouto otázku. (.) eh myslíte že je zde vymahatelnost práva dodržování  
464. soudních rozhodnutí a v praxi jak todle funguje. a mam otázku přímo takovou.  
465. kdo si myslíte že má právo na malé dítě. jeho vlastní matka, (.) nebo otec, (.)  
466. anebo úředník. děkuji za odpověď. 
467. D: ((aplaus)) 
468. G: eh (..) za prvé eh platí v tomdle státě eh (..) zákony, (.) alespoň doufám že  
469. platí v tomto státě zákony a (.) budu dělat všechno pro to aby platily zákony.  
470. takže to- takže vy asi víte lépe nežli já protože zřejmě se tou tématikou  
471. zaobíráte, (.) tak víte že eh eh (..) je možné svěřit dítě do výchovy oběma, eh  
472. rozhodně by nemělo dítě patřit úředníkovi, to je ta nejzazší varianta, a platí  
473. v tomto státě také úmluva o právech dítěte, která mimo jiné také říká že ve  
474. všech věcech eh se má brát zřetel (.) na názor dítěte. přestože je to třeba (.)   
475. čtyř pěti- no.=to čtyřletý to sem přehnal teda. ale třeba já nevim sedmi osmi  
476. desetileté dítě.=tak i v těchto věcech by to mělo být bráno na zřetel. 
477. J: takže chcete reagovat? 
478. D5: chtěla bych reagovat protože dítě v malém věku a raném věku je snadno  
479. zmanipulovatelný.=takže jesiže je matka samoživitelka a má vopravdu  
480. minimální příjem, nemá na to aby si dítě uplácela drahými dary. pak tady  
481. existuje fond ohrožených dětí a linka bezpečí který hájí (.) práva dítěte jak vy  
482. říkáte, ale není nic strašnějšího když tyto instituce se zasahují mezi právo  
483. matky a (.) dítě. a ta maminka bohužel to končí často i sebevraždou. když je  
484. takhle uzurpována [ze všech stran.] 
485. G:                           [ja- (..)               ] divejte. já já já si (.) dovedu představit  
486. jaký sou to těžký životní osudy v takovejdlech situacích. (.) rozhodně (.) když  
487. sem mluvil o názoru dítěte, ta úmluva neříká že se má rozhodovat podle  
488. názoru dítěte, ale má být to dítě slyšeno pokud je schopno svůj názor vyjevit.  
489. a samozřejmě že eh (.)- já nevim.=možná že sem v tomhle trochu staromódní.  
490. já si myslim že (.) je přirozenější, když je dítě u matky. než u otce. (.) myslim si  
491. že docela je fajn pokud se uplatňuje ten systém tuším střídavé eh střídavé  
492. péče. nezdá se mi to jako špatná záležitost. ale samozřejmě pokud ta matka  
493. eh (.) není dobrou matkou, tak pak otec si myslim že  
494.     [v mnoha případech je schopen poskytnout (.) fantastický domov dítěti.] 
495. J: [dobře ale možná je to tak eh konkrétní příklad                                       ]  
496. eh případ že byste mohli po skončení [se obrátit na pana (.) ministra. ] 
497. D5:                                                       [já nechci jako to konkretizovat,] jako je  
498. jich příliš mnoho a bohužel ten trend v současné době je že dává se díce (.)  
499. dítě otci do péče, ale (.) v případě že ta matka je vopravdu vzorná pečlivá, (.) 
500.      [tak je to strašný zvěrstvo tohle.        ] 
501. G: [já já myslim že paní naráží na jednu] na jednu věc která vopravdu může  
502. být problémem. že třeba soudy rozhodují eh (.) hodně podle já nevim  
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503. ekonomického zázemí.=které tomu dítěti může ně- může někdo dát. a to si  
504. myslim že rozhodně dobře není.= 
505.       [protože (.) láska myslim že je mnohem víc než eh- (.) než než hračka.] 
506. D5: [neni. (.) matka dá cit lásku a spíš takovou tu (.) výchovu.                     ] 
507. G: ale může to platit [oboustranně samozřejmě.] 
508. D5:                           [dobře. děkuju.                   ] 
509. J: ano. tak ale vy ste se předtím dotkl ehm funkcí a kdy člověk odchází  
510. alkohol z- eh kvůli alkoholu zde si nemohu [odpustit-] 
511. G:                                                                 [já sem si] naběh (no. [já vim.)] 
512. J:                                                                                                     [ano.     ] jak  
513. eh se cítíte- jistě víte eh- dosadil ste nebo pomohl ste panu antlovi aby byl  
514. náměstkem policejního prezidenta, pak eh tedy jel, (..) eh způsobil škodu ve  
515. vozidle měl eh alkoholu promile nula celá padesát dva, i ehm byl rok  
516. předvoláván že za to- ten- za tento přestupek, ale eh on si to nevyzvedával  
517. takže (.) potrestán nebude protože kauza je promlčena. prosím tento člověk  
518. eh řídil (.) policii. tento člověk byl nahoře, byl že určitými kontakty dosazen do  
519. eh telekomu, (..) eh (.) lukrativní místo získal a já se eh ptám pane ministře, eh  
520. tento (.) muž, který říkal že zákony sou jeho jedinou jistotou možná myslel (.)  
521. díry v zákoně že sou jeho jistotou, má nyní na telefonním záznamníku  
522. namluveno, jak se máte také ste tak v pohodě, (.) nechte mi vzkaz, ste tedy  
523. v pohodě že tento člověk (..) eh zodpovídal za chod (.) policie? že ste mu  
524. pomohl? 
525. D: ((aplaus)) 
526. G: (.) eh já (.) eh (.) za prvé já musím říct že že si myslim že pan antl toho  
527. udělal hodně pro právo v tédleté zemi. to je první teze.  
528. D: ((křik)) 
529. G: v minulosti, (.) ať si kdo chce co chce říká, tak prostě byl několikrát  
530. v ohrožení života, proto aby dostal velký gaunery (.) před eh před soud. (.) byl  
531. několikrát v ohrožení on i jeho rodina. a musel- byly to velmi složité kauzy kde  
532. prostě bylo několik mrtvol. (.) to je minulost. to co se stalo v tédle věci která  
533. včera byla zveřejněna já se přiznám že mě to naštvalo. že mě naštval. a: (.)  
534. nevidim důvod proč bych to tady neměl neměl v tudletu chvíli říct eh, dneska  
535. sem čet nějaké stanovisko na četce že to není takto pravdivé, faktem je, že si  
536. myslim že, (.) to chování (.) mohlo bejt trošku frajerštější.  
537.     [prostě kdyby půl roku nebo rok nejezdil,-] 
538. J: [promiňte. ale pane ministře. ono jde        ] o jednu věc. tito lidé (.) řídí (.)  
539. eh- sou v řídících funkcích. eh vy chcete po řadových policistech a i po  
540. občanech abychom dodržovali zákony. proč já si mám jít pokud způsobím  
541. nehodu, (.) eh pro: tu obsílku a předvolání, proč se nemohu eh inspirovat  
542. panem antlem. mně to pak [budete] mít za zlé? 
543. G:                                        [ano.    ]  
544. budu, stejně tak jako jemu. 
545. D: [                                                 ((aplaus))                                                   ] 
546. G: [(2s) ale (.) počkejte. (.) nechte mě (.) nechte mě do- nechte mě domluvit.]  
547. poejte se. (..) eh (3s) ten člověk když tu dopravní nehodu spáchal, (..) tak se  
548. zachoval líp, (.) než (..) kdejakej (.) člověk kterej je da- na daleko vyšších  
549. funkcích.=a na daleko vyšších pozicích. prostě netrvalo ani několik hodin, a  
550. ten člověk (.) složil (.) funkci náměstka policejního prezidenta. v tý době se  
551. choval si myslim (.) velmi dobře, (.) a choval se (.) frajersky. samozřejmě že (.)  
552. to co bylo v tudletu chvíli, (.) mě a já to říkám otevřeně naštvalo, nepovažuju to  
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553. za dobrý, ale prostě ta věc takováto je. co snad je důležité když ste se ptala na  
554. to jak byste se chovala vy to teda nevim jestli budete mít radost, že nový  
555. zákon o správním trestání respektive nový přestupkový zákon který  
556. předkládáme, (.) již tuto věc (.) neumožní. (.) takže:  
557.     [(.) těmto prak- praktikám (.) odzvonilo.] 
558. J: [no tak (...) panu antlovi to asi               ] již líto nebude, ale eh na závěr. (.) 
559. máme si tedy brát příklad z pana antla nebo si máme myslet že ti nahoře (.)  
560. mohou všechno. 
561. G: nemáte si brát [příklad (6s) nemáte ] si brát příklad z pana antla, (.) protože  
562. D:                         [    ((aplaus, křik))     ] 
563. G: si myslim že takovédle jednání pokud je to pravda že si nevyzvedával  
564. obsílky, (.) prostě frajerské není. a on se do té role frajera stavěl, a jako frajer  
565. (.) v mnoha případech v minulosti vystupoval.=[jako skutečnej frajer.] 
566. J:                                                                       [takže, (..) prosím,      ] ((ukáže  
567. na D6)) 
568. D6: dobrý večer paní jílková, dobrý večer pane ministr, (.) dodatečně. (.) vám  
569. oboum přeji. (.) hodně zdraví a rodinné pohody (.) v tomto novém roce (.) dva  
570. tisíce čtyři.=a teďka [následovně.] 
571. G:                            [děkuju, (.)   ] já vám taky. (.) [a všem ostatním.] 
572. D6:                                                                         [pane ministr. (.)  ]  
573. proslýchá se (.) na jednotlivých okresních ředitelství policie české republiky, že  
574. (.) se budou (.) zřizovat (.) takzvané recepce namísto vrátnic. (.) pane ministr.  
575. (.) eh eh vel- velká veřejnost nezajímá jestli máme (.) obložený mramorem  
576. kanceláře, nebo zlaté (.) kliky u dveří, veřejnost hlavně zajímá aby byla  
577. zachovaná bezpečnost (.) na ulicích, na- ve městách a eh na (.) venkově, i po  
578. čas denní a noční (.) doby, aby se nestávalo (.) různé přepadávání,  
579. znásilňování, ((křičí)) k vraždám+, což je šokující, a hlavně (.) že se stává taky  
580. (.) poslední dobou (.) k vraždám (.) eh (.) malých dětí kteří sou (.) nevinní jo, a  
581. bezbranní. (..) dále prosím pane ministr, (.) eh jak se může stát,(.)- sou určité  
582. směrnice (..) na ředitelství že když pan policajt (.) skončí službu, tak by měl  
583. odevzdat služební zbraň, (.) na eh (.) operační středisko, (.) a proč se stal  
584. případ v ostravě není to tak dlouho, že pan policista z dopravní (.) eh policie,  
585. (.) zavraždil střelnou zbraní manželku a ((křičí)) bezbranné nevinné dítě  
586. dvouleté. co mně k tomu řeknete.+ 
587. G: řeknu vám řeknu vám k tomu k to- k tédle tragédii že to nebylo služební  
588. zbraní, je to tragedie kterou samozřejmě (.) ten případ to nemění. ale když ste  
589. to dával do souvislosti s tim že měl odevzdat zbraň, tak zbraň odevzdal. toto  
590. byla lovecká dlouhá zbraň. ale jinak ten případ byl pro mě tak šokující že eh  
591. samozřejmě t- tu věcnou podstatu to prostě nemění. ale to na co ste narážel,  
592. nebylo to služební zbraní. a pokud de o tu první věc (.) tak. (.) eh já teda  
593. nevim. (..) mně vadí. že když přijdete (.) kdokoli z vás nebo z občanů na  
594. policejní služebnu, tak že tam prostě (.) leckdy si není kam sednout, anebo  
595. tam sedíte na nějakých eh prostě dřevěnejch pryčnách, a není tam kulturní  
596. prostředí. mně to vadí todleto. a (.) proto se přistoupilo k tomu projektu, že  
597. v těch místech kam lidé chodí hlásit trestnou činnost, tak jak nám finanční  
598. prostředky umožní, se to bude kultivovat to prostředí. ale (.) pro ty lidi kteří  
599. chodí na policii. to není vo tom co ste řikal že se budou (.) kachličkovat  
600. kanceláře.=to ani omylem. to je pro přijímací místnost pro veřejnost. chceme  
601. aby tam bylo možno si dát kafe a aby si tam lidi mohli  
602.     [koupit něco. ale (.)- počkejte. (..) počkejte.] 
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603. J: [no to jo: a (.) taky uklidňující hudba třeba   ] by tam mohla [hrát.     ] 
604. G:                                                                                             [(nevim.)] nevim.  
605. paní jílková.=z tohodle z tohodle bych si moc ((smích)) legraci nedělal+  
606. protože (.) já já dostávám desítky dopisů, kdy si lidi stěžují na to, jak to  
607. hanebně působí když přijdou na služebnu policie (.) eh s nějakým oznámením.  
608. a ta třetí věc co vy ste řikal ohledně těch trestných činů, to samozřejmě  
609. tragický je ale to to to nesouvisí přece s tim jesi se bude zlepšovat situace (.)  
610. pro (.) poškozené nebo zlepšovat podmínky pro: člověka který přijde nahlásit  
611. trestný čin na policii. eh (.) já snad můžu říct jednu věc.=kterou sme eště  
612. nepublikovali. eh pokud de vo policejní statistiky za loňský rok, za rok dva  
613. tisíce tři,[tak zatím je to v pozici-                ]eh (.)já vim [že nemáte ráda] čísla,- 
614. J:          [((povzdychne si,rozhodí rukama))]                   [ale (víte že)-     ]       
615. ale jak nemám ráda čísla dyť víte také [ste] sebevraždy vykazovali jako  
616. G:                                                          [jo. ]    
617. J:  [vraždy, (.) tak eh- teda] 
618. G: [a:le paní jílková. (       )] 
619. J: eh [vraždy jako sebevraždy.] 
620. D:     [           ((aplaus))            ] 
621. G: pokud de vo o loňský pokud de o loňský rok, tak ne nějak dramaticky, ale  
622. asi o štyry procenta (.) klesnul počet trestných činů v české republice a to  
623. v těch kategoriích, které se (.) eh hlásí. jako sou vykradené byty, jako sou eh  
624. loupežná přepadení a podobně. 
625. J: pane ministře. jenom vám řeknu.=za loňský rok (.) bylo nahlášeno  
626. tisíc dvě stě dvacet dva krádeží. a víte jaká byla objasněnost? těchto  
627. kapesních krádeží? vážení, (.) osumdesát. ovšem ne: procent,  
628.     [(.) ale případů.       ] takže neobjasněnost kapesních krádeží je [devadesát]  
629. G: [(ano. ale) případů.]                                                                     [ano.          ] 
630. J: tři a půl procenta. [(.) eh] pane ministře to být kapsářem eh je poměrně  
631. G:                             [ano. ] 
632. J: dobré povolání zdá se.  
633. G: ano. 
634. J:  [takže nám ale řekněte (..)- a navíc prosím. (.) čtyřicet čtyři procent] 
635. D: [                                            ((aplaus))                                              ] 
636. J: dotázaných to vůbec na policii nejdou ohlásit.[není toto pro vás alarmující?] 
637. G:                                                                        [počkejte. (..) ano.                  ] 
638. J: že lidé se ani na tu (.) policii [eh eh nejdou-  ] 
639. G:                                              [když sem když] sem- podivejte se. když sem  
640. mluvil vo po- když sem mluvil vo poklesu, tak sem mluvil o (.) těch eh  
641. trestnejch činech který se choděj hlásit. když vám někdo vykrade byt, tak to  
642. nahlásit dete. když vás někdo přepadne na ulici, zmlátí vás u toho, a je tam  
643. ublížení na zdraví, tak to hlásit dete nebo se to ta policie dozví. a v loňskym  
644. roce v těchto případech (.) byl pokles trestné činnosti. pokud de ale-  
645.      [pozor. (.) počkejte.                                                                                   ] 
646. D: [                                                          ((křik))                                             ] 
647. J: [((otočí se zády, jde směrem od Grosse a ukazuje na jednoho z diváků))] 
648. D: [            ((křik))         ] 
649. G: [ne. nechte mě paní] jílková [domluvit. ] 
650. J:                                               [(tak tady)] pán. prosím.+ 
651. G: ne ne počkejte. nechte mě domluvit. ale pokud de (.) pokud eh pokud de o  
652. ty věci které ste na- řekla ty kapesní krádeže, to je opravdu (.) velký problém  
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653. tam dokonce v kapesních krádežích ať si tady nelakuju na růžovo, byl za  
654. loňský rok (.) určitý nárůst. i v počtu kapesních krádeží. eh tam je jediný  
655. recept, a to je zvýšení policistů v přímém výkonu, možná že ste zaznamenali  
656. že v praze (.) proběhla reorganizace která do přímého výkonu posouvá  
657. sedum set čtrnáct policistů, a (.) stejně sem za to kritizovanej.=tak vono si  
658. nevyberete někdy. 
659. J: takže prosím, ((ukáže na D7)) 
660. D7: horký, zábřeh na moravě, ehm dobrý večer vám všem, (..) dřív než  
661. položím otázku eh 
662. D?: nahlas. 
663. D7: dřív než položím otázku v naprosto v naprosto eh obecné rovině, chtěl  
664. bych vás požádat zda budete (.) ochoten po skončení (.) tohoto pořadu převzít  
665. dokumentační materiál, který jednoznačně prokazuje (.) fakta, ze kterých moje  
666. otázka (.) vychází. [otázka (.) ] otázka tedy zní. (.) jaké zaujmete stanovisko 
667. G:                          [určitě ano.] 
668. D7: jako ministr vnitra, k takové činnosti či spíše (.) nečinnosti policejních  
669. orgánů, když (.) více než tři měsíce (.) po nahlášení (.) podezření (.) ze  
670. spáchání trestného činu vydírání, (..) jeden eh jeden z podezřelých, (.) eh (.)  
671. přiměje, (..) poškozeného k podpisu směnky, (.) na značnou částku, (.)  
672. rámcově. (.) v miliónech korun, (..) a to samozřejmě pod pohrůžkou (.) násilí, a  
673. samozřejmě pod pohrůžkou (.) znásobenou eh (..) jaksi použitím střelné  
674. zbraně. (..) znovu opakuji po třech více než po třech měsících po nahlášení  
675. takovéhoto trestného činu nebo podezření z tohoto trestného činu, (..) a  
676. samozřejmě (.) domnívám se že v této době (.) už (.) tento podezřelý (..) měl  
677. být (.) ze zákona (.) jaksi objektem zájmu (.) eh vyšetřovacích orgánů. (..) a  
678. k tomu ještě podotázka, (.) domníváte se, že něco takového, takové (.)  
679. obrovské selhání policejních orgánů, ve smyslu jejich nečinnosti, je možné (.) i  
680. v současné době, kdy tomuto rezortu- eh kdy tento rezort řídíte? 
681. D: ((aplaus)) 
682. G: hlavně (.) pokud pokud by ta věc měla být tak jak vy jí říkáte, pokud by tak  
683. být měla, tak je to: samozřejmě problém a je to velká chyba a štvě mě to.  
684. takže já se rád na ty materiály podivám, de jenom o to jestli je to opravdu tak  
685. jak říkáte ale nemám důvod vám nevěřit v tuto chvíli. 
686. J: pane ministře ale ono jde o to opravdu (.) promiňte. ono se to tak říká zda  
687. na svou funkci stačíte. (.) eh ehm jestli ste tedy [(dobrý ministr.)] 
688. G:                                                                        [na kterou paní ] jílková funkci. 
689. J: no myslím na tu ministerskou. protože vy ste třeba řekl, (.) v září, že  
690. požadujete a ukážete občanům, že: eh kvalita policie se zvýší a že to uvidíme  
691. do šesti týdnů. (..) což byl tak listopad. (.) a co se stalo v listopadu namátkou. 
692. D?: (         ) 
693. J: copak to. [vážení. eh ehm ehm] (.) podezřelý byl zanechán policisty  
694. D:                [        ((smích))          ] 
695. J: v policejním voze, i si ho nastartoval, utek protože ho nikdo nehodil nehonil  
696. neměl žádné vzrušení tak eh toho po půl dni (.) nechal a šel se nahlásit na  
697. policii na (.) eh druhém konci republiky. v listopadu vám přímo z policejní  
698. budovy. (..) uteče (.) osumnáctinásobný (.) násilník na ženách, (.) vrátný ve  
699. vrátnici teď tedy bude v příjemné recepci, ho pustil protože mu (.) 
700.      [eh řekl že (.) je propuštěn.]  
701. D: [            ((smích))                ]  
702. J:  [není toto už chyba v systému?] 
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703. D: [[               ((aplaus))                 ]     [               ((aplaus))                   ]] 
704. G:                                                        [v první řadě, (..) ten ten ten ten] což je  
705. to nejméně podstatné. ten vrátný nebude v té eh dobré služebně protože v té  
706. dobré recepci protože (.) ta se chystá na místa kde li- kam lidé chodí  
707. ohlašovat trestné činy a to sou základní útvary policie, (.) to je  
708. první [věc.] 
709. J:      [ano.] to sem- 
710. G: druhá věc, ano:, todle co říkáte (.) sou věci které (..) byly problémem,  
711. naštvaly nás, ale: (.) když se (mezi to-) vedle toho podíváte, že policie v té  
712. době, jenom když mluvíte vo měsíci listopadu, vyše- vyřešila (.) něco kolem  
713. asi (.) pětadvaceti tisíc (.) jiných závažných trestných činů, a (.) vedle toho (.)  
714.     [je tato věc-  ] 
715. J: [dobře. pane] ministře ale toto sou skandální [věci. není chyba-  zde] 
716. G:                                                                        [ne, (...) ne.                 ] 
717. J: občan řek otřesný [případ. (.)  ] slyšíme to tady. není chyba v tom 
718. G:                             [s- souhlas. ] 
719. J: systému? [víte, (.) nesvádíte to] jenom na ty policisty?=není chyba u vás 
720. G:                [ale (.) paní jílková-  ] 
721. J: tam nahoře? 
722. G: ne. já nesvádim- 
723. D: [                                      ((aplaus))                                       ] 
724. G: [(3s) já nesvádim (.) já nesvádim nic (..) já nesvádim nic na] (.) policisty,  
725. protože (.) práce policistů je práce velmi těžká. ti lidé by si zasloužili trochu  
726. více důvěry, protože. a to neni- [(.) a teď mě nechte domluvit. (..) drtivá] 
727. D:                                               [                         ((křik))                         ] 
728. většina (.) řadových policistů (.) odvádí (.) velmi dobrou [práci, a lidé] se na ně  
729. J:                                                                                      [ale (         )-] 
730. G: mohou spolehnout. pak samozřejmě vždycky přijde (.) nějaký takovýto (.)  
731. případ, (.) jeden nebo dva (.) vůči (.) dvaceti tisícům, který tu práci policie  
732. zkazí. já nechci tvrdit že to sou věci se kterými prostě se musíme spokojit, ale  
733. byl bych rád v jedné věci. kdyby také se občas napsalo něco vo tom, jaké  
734. akce policejní se provedou. ne: kvůli mně. ne: kvůli policejnímu prezidentovi.  
735. ale kvůli tomu, že lidi by měli vědět, že ta policie odvádí dobrej kus práce, a já  
736. támle mám připravenou složku. (..) ((ukáže)) takhle silnou. (.) akcí které  
737. v tomto roce policie realizovala, které nalezly mnohem větší ocenění (.)  
738. v zahraničí proče to sou vesměs přeshraniční záležitosti, než tady u nás. a  
739. sou to věci které si myslim že prostě (.) sou (.) škoda, protože pak ten kredit  
740. policie (.) zbytečně shazují. (.) [a:-    ] 
741. J:                                              [pane] ministře já jenom aby bylo jasné já věřím  
742. tomu že všichni (.) oceňují práci poctivých pilných (.) profesionálních  
743. D: [                                    ((aplaus))                                         ] 
744. J:  [policistů. (.) ale hovoříme o tom, jako zde (.) případ tohoto] občana prosím  
745. reagujte. [zda    ] není chyba [v systému. (.)    ] já si práce [poctivých policistů]  
746. G:           [dobře.]                   [prosím reagujte,]                   [já paní jíl- (.) ano.] 
747. J: vážím. 
748. G: no. ono to tak někdy nevypadá z toho co ty m- co média zveřejňují. a to  
749. sou věci které sou si myslim (.) škoda. ale [k tomuto konkrétnímu případu.] 
750. D7:                                                              [(prosím.) musím musím musím]  
751. reagovat jestli dovolíte pane ministře. 
752. G: no:. 
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753. D7: ten případ se odehrál v letech devadesát sedum až dva tisíce.  
754. samozřejmě skončil jako většina případů (.) [odložením věci.] 
755. G:                                                                   [jasně. (.)           ] čili jestli tomu   
756.        [dobře-] 
757. D7: [z toho ] důvodu že prosím. (.) eh policejní vyšetřovatel zřejmě musel  
758. konstatovat, nebo nebo (.) se domnívá, že (.) vyděrač (..) umožní (.) tomu (.)  
759. poškozenému, aby se ssi s sebou bral věrohodného svědka, (.) k takovému (.)  
760. eh [(.)  ko]nání samozřejmě, ale musím říct protože je to můj případ a tím 
761. G: [jasně.] 
762. D7: poškozeným sem já, že nakonec to dopadlo tak, že směnka byla  
763. obchodním soudem od- odsouzená, a výsledkem je exekuce (.) na veškerý  
764. můj majetek. takže za takovou (.) práci policie (.) samozřejmě,- nebo  
765. s takovou prácí policie (.) já nemůžu být jako řadový občan tohoto státu (.)  
766. spokojen. 
767. G: poejte se (.) ja ja tomu ja tomu rozumim ale teď tady teda zaznělo že ten  
768. případ se stal v roce devadesát sedum, na základě toho případu paní jílková  
769. moje odvolání chtít nemůžete protože v té době sem eště zdaleka nebyl na-  
770. ministrem, eh (.) ale v tomdle případě vy ste řek ta věc byla rozhodnuta  
771. soudem. já n- eh já nevim jestli máte pravdu vy, (..) nebo nebo ti co o tom  
772. rozhodovali. to to se na mě nezlobte.=ale ty materiály si rád vezmu, (.) a  
773. pokud to tak je, tak samozřejmě s- mě to zajímá. [já netvrdim že ne.] 
774. D7:                                                                         [pane ministře.  (.)] já (.)  
775. já uplatňuji takovou tézi, že (.) kdyby (.) orgány činné v trestním řízení, (.)  
776. začaly konat v momentě, kdy eh sem podal trestní oznámení, (.) ten (.)- ten,  
777. který mě vydíral, by už neměl příležitost k tomu, aby mě přiměl k podpisu  
778. takovéto směnky. 
779. G: ne. máte má- určitě v této tezi máte pravdu. znovu řikám. v roce devadesát  
780. sedum to musíte jít na jinou adresu, ale pokud (.) máte pravdu že ti policisté  
781. pochybili, a já se na to rád podivám, (..) a slouží dodnes, tak samozřejmě mě  
782. to zajímá.=to není tak že bych [to někde hodil do šuplíku.] 
783. J:                                              [pane ministře jenom při    ] této příležitosti bych  
784. vám připomněla jak eh tady (.) s námi komunikujete dneska v denících  
785. bohemia moravia (.) eh pan místopředseda nečas upozorňuje že vy umíte  
786. dokonale (.) eh komunikovat s veřejností, že už ste v politice dlouho ovšem  
787. nikdo zatím neodhalil jaké skutečně názory máte co si myslíte, a že eh třeba  
788. žádné názory nemáte, a proto nejste kontroverzní a eh proto ste populární. 
789. D: [                    ((aplaus))                        ] 
790. G: [(..) já teda- (3s) já myslim že: (..) ja já] myslim že: že je prostě nemožný  
791. aby ministr vnitra byl populární a já já s tim nepočítám že budu populární. (.) a  
792. nedělám věci kvůli popularitě. pokud toto řiká pan nečas, tak pan nečas měl  
793. možnost předvést co by dělal jako ministr vnitra. v roce devadesát sedum  
794. mohl nastoupit na ministerstvo vnitra, tehdy pronesl památnou větu, beru to, a  
795. buďto se tam udělám nebo oddělám, a dva dny na to to vzdal.  
796.     [tak tento člověk ať mi nic neříká.] 
797. J: [ale jenom (.) jenom vám chci říci] víte že už se několik měsíců povídá že  
798. ste nějaký unavený strhaný, (.) že je to (.) nějaké divné s vámi. (..) [co?] 
799. G:                                                                                                       [no.] (..) eh  
800. (.) t- t- já už sem to taky slyšel ale eh to má daleko prostší vysvětlení paní  
801. jílková. já mám (.) jednoroční dceru, (.) a ta dcera je hyperaktivní, (.) a prostě  
802. se za noc dvanáctkrát patnáctkrát budí. a já s tou rodinou sem tak málo že se  
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803. nehodlám odstěhovat z ložnice, protože to už bych ztratil úplně kontakt  
804. s rodinou.=takže (.) takže si to prostě vytrpim a a a rád vytrpim. 
805. J: možná (.) eh závěrem, (.) možná byste se mohl inspirovat její hyperaktivou  
806. eh hyperaktivitou [(.)    ] v rámci práce naší policie. 
807. G:                         [ano.]  
808. ((smích)) j- já já budu se snažit odčerpat energii (.) a věnovat jí trošku víc.  
809. máte [pravdu.]+ 
810. J:      [tak.      ] já vám děkuji. 
811. D: [                        ((aplaus))                             ] 
812. J:  [(6s) milí občané, (.) eh jak jistě víte velkým] problémem eh se (.) stávají  
813. kraje, (.) eh o- víte že nemají peníze, problémy s nemocnicemi se školami a  
814. podobně takže (.) příští týden se budeme hodně věnovat problematice krajů  
815. která se vás přímo (.) dotýká, (.) budeme tady mít místopředsedu o: de: es,  
816. jinak též hejtmana středočeského kraje petra bendla, který říká že vláda se  
817. mstí občanům tím, že hází krajům klacky pod nohy. (.) eh hovořit budeme o  
818. tristní situaci nemocnic, školství, havarijním stavu silnic, zkrátka o tom co ve  
819. vašich obcích krajích se vás přímo (.) dotýká. (.) autobusy. (..) čáslav kutná  
820. hora zásmuky kostelec nad černými lesy, druhý autobus mnichovo hradiště  
821. bakov nad jizerou mladá boleslav benátky nad jizerou, pokud je vaše obce na  
822. některé z těchto (.)- eh mezi těmito obcemi, zavolejte, (.) eh autobus z kotle  
823. vám zastaví a samozřejmě praha stanice na knížecí.=takže milí občané. (.) já  
824. vám děkuji, vám všem kteří sem přijedete a přijíždíte, (..) vzkazuju vážím si  
825. vaší odvahy a kuráže protože bez vaší odvahy (.) by kotel nebyl kotlem. (.)  
826. těším se na vás, myslím na vás a (.) nenechávejte mě v tom samotnou. na  
827. shledanou. 
828. D: ((aplaus)) 
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6.2 Kotel s Langerem (20. 11. 2003) 

4. J: milí občané. známý představitel o: de: es nás dramaticky varuje. situace v  
5. policii je dramatická, (.) nemohu k tomu mlčet. (...) má pravdu? (..) nebo se  
6. chce jen za každou cenu (.) zviditelnit. (..) dobrý večer v kotli. 
7. D: [                    ((aplaus))              ] 
8. J:  [(7s) děkuju. (...) já děkuju vám.] (..) dámy a pánové. (.) místopředseda  
9. poslanecké sněmovny, (.) stínový ministr vnitra občanské demokratické  
10. strany, (..) ivan langer. 
11. D: [             ((aplaus))             ] 
12. J: [(7s) a: já poprosím o první] dotaz prosím. ((ukáže na D1)) 
13. D1: dobrý večer paní jílková, dobrej večír pane langer.  
14. L: dobrý večer.  
15. D1: já bych se chtěl zeptat, (.) slyšel sem po novém roce by měl vyjít (.) zákon  
16. že by (.) dobrovolní hasiči měli podstoupit prohlídky (.) jako (..) eh  
17. profesionální hasiči.  
18. L: uf tak tahle vláda na vás (.) chystá ledacos, ale tohleto sem naštěstí  
19. neslyšel protože (.) si nedokážu představit že by se nějakým způsobem  
20. zpřísňovaly (.) podmínky (.) pro dobrovolné hasiče vyjma ty které sou aby byly  
21. skutečně (.) garanty kvalitního a profesionálního zásahu třebaže se jedná o (.)  
22. o: dobrovolníky.=ale (.) já si pamatuju že na obci na městě vždycky  
23. nejdůležitější byl sokol a potom (.) potom eh hasiči a  
24.     [nedokážu si představit že by to] mělo vést (.) k nějaké komplikaci 
25. J: [ano. ale (.) eh oni-                    ] 
26. L: pro jejich pro jejich práci. jedna věc je sou dobrovolní, druhá věc je vyjíždějí  
27. k eh zásahům a tam musí vystupovat profesionálně. [(.) (toť vše.)        ] 
28. J:                                                                                 [ano. já bych vám] jenom  
29. chtěla připomenout že oni ti hasiči musí mít (.) něčím (.) hasit. a: eh  
30.      [jde o to, (.) že:-] 
31. D:  [      ((smích))    ]  
32. L: [((smích)) to by měli. (     )+ (5s)] 
33. D: [                ((aplaus))                  ] 
34. J: eh a jde o to že: se vlastně hrozí tím že nebudou tak vysoké dotace že  
35. nebude (.) eh že ne- obce nebudou mít peníze na to, (.) eh aby hasiči mohli  
36. vůbec ti dobrovolní existovat.=i takové varovné hlasy sem slyšela.  
37. L: eh já také, (.) já také,  
38. D: ((aplaus)) 
39. L: ale (.) tady asi ode mě neočekáváte jinou odpověď než řeknu, je to věc  
40. priorit ministerstva vnitra a ministra vnitra aby byl schopen říci, kam (.) peníze  
41. v rámci resortu dá, kam eh například umístí investiční prostředky. já sem  
42. přesvědčen o tom a a vím o tom že, (.) že ten ten dluh na na technice (.)  
43. zejména mezi dobrovolnými hasiči je je obrovský ale, (.) ale já nedisponuji tím  
44. rozpočtem, a shodou okolností když sme (.) projednávali rozpočet ministerstva  
45. vnitra, tak sem tam prosadil (.) jednu dílčí změnu, která po- rušila podle mne  
46. zbytečnou investici v rámci policie na budování (.) nějakého heliportu, a navrhl  
47. sem přesunout ty peníze (.) právě na technické vybavení hasičů.  
48. D1: děkuju.  
49. J: ste spokojen, 
50. D1: ano sem. 
51. J: jste uklidněn, 
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52. D1: ano. 
53. J: zvláštní. (.) ano. (.) takže- 
54. L: ((usmívá se)) takže může klidně hořet. že jo.+ 
55. J: ano. (.) takže prosím další dotaz. ((ukáže na D2)) 
56. D2: dobrý večer paní jílková a pane langer, já mám na vás jednu s- takovou  
57. sprostou otázku.=vlastně víc. jak si můžete dovolit vy o: de: es kritizovat  
58. dneska (dnešní) vládu když vy (.) za svoje volební dvě působení co ste  
59. udělali- neudělali právní cesty a kritizujete vy ste neudělali žádnou reformu  
60. neudělali ste žádnou (.) privatizaci bank nic. prosim vás.=ten státní dluh kterej  
61. je- momentálně je ve státním rozpočtu, je díky vám.  
62. L: aha. 
63. D2: a mrzí mě že ((zvýšeným hlasem)) (                                                              
64.         ) jenom kritizovat.+ to je vod vás vopravdu (.) vopravdu (.) to je (.) ehm  
65. vrchol. (.) všeho.  
66. L: moc sprostej ste nebyl teda. moc sprostej  
67.        [ste nebyl, (.) ale (.) eh (         )-                    ] 
68. D2: [(jo: (.) no) to je hrůza ale. vopravdu (řikám)] na rovinu. 
69. L: víte (.) beru to jak- jako tvrdou otázku a na to dám (.) jasnou odpověď.  
70. srovnávejte, (.) jaká byla čísla a data za vlád za účasti o: de: es, srovnávejte je  
71. nyní. když byla ve vládě občanská demokratická strana.=to bylo naposledy  
72. v roce devatenáct set (.) devadesát (.) sedm. byla nezaměstnanost zhruba dvě  
73. stě sedmdesát tisíc lidí. (.) teď je kolik. 
74. D2: no moment. já vám na [to hned odpovím.] 
75. L:                                        [půl (.)                   ] půl milionu. (.) dvojnásobek. co  
76. tedy dělal vladimír špidla, (.) produkoval nezaměstnané jak na běžícím pásu.  
77. takže on je- spíš byl (.) ministr [nezaměstnaných než těch zaměstnaných.] 
78. J:                                              [tak pane místopředsedo ale  (                 )-] 
79. D2: (odpovím to jinak pane eh)(                   [            )] 
80. L:                                                                  [schodky] rozpočtů (.) j- já eště  
81. budu pokračovat.=vy ste řikal [(                  )] 
82. J:                                             [ne ne ne. ale] (.) [odpovídejte] (.) [na dotaz.] 
83. L:                                                                         [jo jo jo.       ]      [eh ty-     ] 
84. J: jde o to že občan se ptal, zda za to nemůžete i vy, (.) v jaké sme dnes  
85. situaci protože víte, že eh pan ministr sobotka a nejen on říkají jak zde řikal  
86. občan. že teď se splácely (.) ty (.) dluhy, eh které se vyrobily za vás.  
87. L: jestli to pan ministr [sobotka- (8s)] tak (.) víte co, já se s vámi dvěma vsadím 
88. D:                               [   ((aplaus))   ] 
89. L: a pročteme si materiál který předkládal pan ministr sobotka (.) k takzvané  
90. reformě veřejných financí, a buď teda pan ministr sobotka neví co říká, (.)  
91. anebo nečte materiály které předkládá do parlamentu, kde je jasně napsáno,  
92. že dluhy které produkuje tato vláda nyní (.) vůbec nesouvisejí s obdobím  
93. transformace (.) z let minulých. to je tam (.) napsáno. (.) a teď tedy- já sem řekl  
94. ty nezaměstnané.= 
95.     [takže si srovnejte- prosím prosím.=srovnejte si, která politika- ] 
96. J: [promiňte ale pan (.) pa- ne jenom aby a bylo jasné pan ministr] sobotka  
97. říkal ve svém projevu který se vás hluboce dotkl, (.) eh kdy eh vaši modrou  
98. šanci nazval modrým tunelem, eh tak právě říkal že to je vaše odpovědnost. já  
99. jenom aby zde [zazněly všechny informace.] 
100. L:                     [tak asi (.) asi opravdu          ] neví neví co říká a a zejména (.)  
101. za této situace kdy (.) česká republika je podle mě v kritické hospodářské  
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102. situaci, (.) čelí gigantickému dluhu, už samo o sobě mluví to že (.) v celé vládě  
103. (.) není ani jeden ekonom. (.) a pro mne je teda zarážející že ministrem financí  
104. (.) není (.) respektovaný erudovaný (.) ekonom, (.) ale je tam je tam právník  
105. který podle mne by ani [nedokázal vyplnit daňové přiznání jo?] 
106. J:                                  [                    ((ukáže na D2))               ] 
107. D2: eště [mam jednu otázku? jestli můžu? (.) prosim vás. (        )-] 
108. D:           [                                     ((aplaus))                                   ]                              
109.     [                                      ((aplaus))                                      ] 
110. L: [můžu ještě k tomu dluhu? já to já to dopovím (..) dopovím] a potom potom  
111. pán pán znovu. eh t- takže. v tom materiálu je psáno. ((usmívá se)) eh eh t- eh  
112. (.) + tento dluh není způsoben transformačními náklady, a: já jenom říkám, (.)  
113. tušíte vy, (.) kolik (.) eh se česká republika (.) zadluží za jeden jediný den. (.)  
114. když se zítra ráno probudíte, o kolik ten dluh- za jeden den.  
115. D2: nevím za jeden den ale [(                   )-] 
116. L:                                          [zkuste tipnout.] zkuste si tipnout. mezi [náma.] 
117. J:                                                                                                         [vy      ]  
118. uvádíte čtyřicet pět (nebo) padesát tisíc. [(ano.)] 
119. L:                                                              [kolik. ] ne ne. (.) ne. kolik. (..) česká  
120. republika. (..) 
121. D?: o sedum miliónů. 
122. L: ((ustoupí do středu jeviště, otáčí se a hovoří směrem ke všem divákům ve  
123. studiu)) tři s- tři sta milionů korun každý den. (..) tři sta milionů korun každý  
124. den, a tak si to rozpočítejte. (.) sto patnáct (.) miliard (.) korun (.) za rok, (.) sto  
125. patnáct miliard korun je je schodek rozpočtu na příští rok.+ 
126. J: takže [eh (...) pane místopředsedo,              ] 
127. L:          [tak si to prosím spočítejte. (.) já říkám] pan pan [eh špidla  ] jako  
128. J:                                                                                       [vraťme se-] 
129. L: ministr práce a sociálních věcí dokázal (.) každý den (.) připravit sto lidí o  
130. práci. (            ) spočítat. 
131. J: pane [místopředsedo ale abychom byli objektivní.] 
132. L:          [ta samá vláda (..) každý den o tři sta           ] miliónů korun.  
133.     [to sou čísla, data, a pojďte (.) pojďte (.) se mnou o tom spekulovat. (      )] 
134. J: [promiňte. (.) zde (..) zde (...) zde nejsme na nějakém                                ]  
135. agitačním volebním mítingu. [jenom- (.)] 
136. L:                                           [tady sme ] v kotli  
137.     [a tady se musí mluvit pravdu nic než pravdu a jenom pravdu.] 
138. J: [ano. právě. (..) a- (.) pravdu. tak.                                             ]  
139.       [pravdu takže-] 
140. D:  [[   ((aplaus))   ]     [   ((aplaus))   ]]  
141. L:                                [já to vnímám.] 
142. J:  [ano.         ] 
143. D: [[((aplaus))]  [          ((aplaus))          ]] 
144. L:                      [pravdu, nic než pravdu] a jenom [pravdu.] 
145. J:                                                                            [ano.     ] tak jenom abyste  
146. se toho (.) držel když [ste si toho tak vědom.]  
147. L:                               [držím se toho pevně.  ] 
148. J: ((ukáže na D2)) [takže prosím.]+ 
149. D2:                        [měl bych eště] jednu otázku a to takovou, (když ste tady  
150. poukázal na to že tam nejsou žádní) ekonomové já bych navrhoval jednu věc.  
151. všem stranám. nejenom k o: de: es hlavně o: de: es to je důležité, (             )  
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152. udělala nejvíc zmatku (      ) v tomto státě, změnit k- eh eh kandidátky do  
153. dalších voleb ((křičí)) za vlády schopnějších lidí.=nezlobte se na mě.+ (..) já  
154. v tom vidi tohleto- vemte to například, eh kolik dneska dáváme sociální dávky  
155. eh lidem místo eh třeba v západních státech je to třikrát odmítneš práci, (.) a  
156. nemáš podporu.=já s tim plně souhlasim. (my) máme nezaměstnanost z toho  
157. důvodu že lidi nechcou pracovat. já se touhle problematikou zabývám (.) dá se  
158. říct v celé republice já sem moravák zrovna jak ste vy a mrzí mě že ste  
159. moravák a neberete ohled na moravu? což mě strašně mrzí? 
160. L: já? já [velký olomoucký patriot?] 
161. D2:        [(         ) vy ste se vyjádřil ]  
162.      [(tak se vyjářil váš předseda. tak se vyjádřil váš předseda prosim vás.)]  
163. D: [                                           ((křik, aplaus))                                             ] 
164. D2: [(.) dyť to je hrozne. (            ) (to vám to ukážu. to vám ukážu)] 
165. D:   [                                   ((aplaus, pískot))                                    ] 
166. L: teďka (.) teďka vážně tak, teď mě- nejdřív mě kritizujete a teďka řikáte úplně  
167. to samé co co co říkám já.=že (.) že ten sociální systém který je teď, (..)  
168. opravdu (.) nemotivuje lidi k tomu aby si hledali práci. (.) a teď to neříkám jako  
169. člověk který by nepřál tomu aby aby lidé nemohli pracovat naopak. když se  
170. řekne půl milionu lidí bez práce, tak je to statistika, ale když si uvědomíte to  
171. co sem říkal. (.) za (.) čtyři roky co byl vladimír eh špidla ministrem práce  
172.     [a sociálních věcí (.) každý den (.) každý den (.) sto lidí.                      ]  
173. J: [pane místopředsedo. ne- ((důrazně)) opakujete to už po několikáté.+]  
174. L: [každý den sto lidí přišlo domů (.) a řeklo (.) nemám práci.] 
175. J: [řekněme si také, proč (.) byla (.) za vás (.)                         ] tak nízká  
176. nezaměstnanost, víte že se říkalo že je to umělá přezaměstnanost, že se  
177. tehdy tolik podniky netransformovaly udržovaly se právě těmi úvěry (.)  
178.     [z bank, které se dneska splácí,  ] 
179. L: [to není pravda. (není to pravda.)] já vám- 
180. J: víte že tehdy  
181.     [důchodci neměli takovou situaci, abychom hovořili objektivně.] 
182. D: [[                                           ((aplaus))                                      ] 
183.     [        ((aplaus))         ]] 
184. L: [abychom hovořili ob-] objektivně přeci v letech devadesát až devades-  
185. nebo devadesát dva až devadesát sedm, (.) došlo opravdu k zásadní  
186. transformaci téhle země. vzpomeňte si když ste teda říkal (.) moravák.  
187. vzpomeňte si kolik lidí tehdy (.) dělalo v hutnictví, kolik kolik lidí dělal- dělalo  
188. v dolech, kolik lidí tehdy přišlo o práci, ale našlo zno- znovu práci. kdyby toto  
189. byla pravda, (.) kdyby toto byla pravda, tak v té době, (.) na ostravsku zuřily  
190. sociální nepokoje. byly tam? nebyly. ten problém je v tom že že tehdy se  
191. dokázaly vyprod- eh nabídnout nový- eh nová pracovní místa vznikala nová  
192. pracovní místa, teď ne. tejď se propouští, a nová praco- nová pracovní místa  
193.                               [nejsou. ] 
194. J: ((ukáže na D3)) [já trvám] na tom co sem řekla prosím (..) eh (.) tam pán  
195. jo?+ ((ukáže na jiného diváka)) vy chcete reagovat k tomuto tématu?+ ((ukáže  
196. na D3)) (.) [(potom.)]+ 
197. D3:            [dobrý    ] večer pane [místopředsedo] dobrý večer paní jílková. (.)  
198. L:                                                 [dobrý večer.    ] 
199. D3: já bych chtěl navázat na toho pána, (.) páč se jedná taky o romy a sou  
200. bez práce že jo. (.) je nezaměstnanost velká. teď je sem velká migrace. (..)  
201. poněvadž sem eh dojíždějí ze slovenska a tak dále. co s tým? (.) pan špidla  
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202. tady slíbil posledně když sem tady byl, (..) že teda udělá pořádek eh že: (.) eh  
203. tady sníží počet pracovníků z ukrajiny. to se nestalo, (..) pan špidla jenom  
204. špidlal. co s tím uděláte vy- 
205. D: ((smích, aplaus)) 
206. D3: co s tim uděláte vy dyž budete (.) ve vládě. 
207. L: víte mě na- mrzí třeba na na tom případu slovenských romů jedna věc. byl  
208. sem to já kdo už v červnu, (.) na půdě parlamentu upozorňoval ministra vnitra,  
209. (.) že nám hrozí (.) vážný problém. tehdy to odbyl (.) úsměvem,  
210. bagatelizováním, nic se neděje, a teď po půl roce najednou zjišťuje že (.) že je  
211. tady obrovský problém. takže (.) já sem na to upozorňoval, (.) on to dávno  
212. neřešil a naopak jestli ste poslouchali pana: ministra škromacha, tak ten hodlá  
213. ten problém řešit tím že sem bude pozívat ještě další a další (.) eh pracovníky  
214. ze zahraničí. [tak (.) to je blázinec. tak se to opravdu dělat nedá.] 
215. J:                   [tak. eh to trošku zkreslujete                                    ] ale vy eh  
216. pane místopředsedo tady nám pořád říkáte co všechno na té půdě parlamentu  
217. neděláte to už ste říkal zde občanovi, (.) támhle=ale pojďme se podívat jaký  
218. má efekt, (.) to co říkáte. vy ste třeba velmi eh pracoval na takzvaném služeb-  
219. eh zákonu o služebním poměru, byl ste na to velmi pyšný týkalo se to  
220. hodnocení policie, (..) i pracoval ste ((přistoupí blízko k P) pracoval a když se  
221. to konečně mělo definitivně [schvalovat,-] 
222. L:                                          [vy mi (.)      ] vy mi nabouráváte mojí  
223.      [intimní zónu.] 
224. J:  [ne: ne:.         ] to jí máte (.) to jí máte nějakou malou. (.) [ano. (.) takže (5s)] 
225. D:                                                                                           [ ((smích, aplaus))] 
226. J: takže (..) eh co se stalo. (.) vaše strana (..) k zákonu o kterým vy ste velice  
227. usiloval prosazoval chválil zavr- na- (.) [dal tam to-    ] 
228. L:                                                           [(taky sem ho)] z půlky udělal já tak  
229.     [abych ho nechválil že jo.] 
230. J: [ano. tak co s-                  ] no ale co se stalo. (.) vaše strana řekla, (.) že na  
231. to nejsou peníze, že ten zákon není dobrý, a všichni z o: de: es ste to  
232. nepodpořili. takže buď za a:. (.) ste tak- promiňte (.) eh (.) ne tak schopný že  
233. ste své kolegy (.) nepřesvědčil, a nebo je to dělání politiky na truc. že vám  
234. nejde (.) o prospěch věci, ale jenom (.) o politikaření a dělání vládním stranám  
235. (.) a oni zase vám na truc. 
236. D: ((aplaus)) 
237. L: tak eh není to přesně tak jak říkáte. já sem na tom zákonu odpracoval  
238. s mým týmem (.) desítky hodin a podařilo se ho zz gruntu pře- přepracovat.  
239. takže (.) eh s- z velké části to co bych chtěl, (.) se tam podařilo [prosadit.] 
240. J:                                                                                                  [ano.       ] to  
241. sem [řekla.       ] 
242. L:    [přesvědčil] sem eh zhruba dvacet svých kolegů kteří (.) při: schvalování  
243. toho zákona ho podpořili, a už tehdy sem říkal jednu [věc. (.)   ] pane ministře 
244. J:                                                                                 [počkejte.] 
245. L: dejte si pozor (.) eh s účinností toho zákona. protože jestli schválíte eh  
246. zavedení z šestnáctitřídního tari- eh tarifového systému, a současně bude  
247. služební zákon platit od prvního první dva tisíce eh pět, zavedete (.) do policie  
248. chaos už jenom v tom, že v tuto chvíli se připravuje zhruba padesát tisíc  
249. individuálních plat- plat- eh platových rozhodnutí, který se teďka vydají, a  
250. v půlce příštího roku se celej ten systém zase bude (.) zase bude předělávat  
251. podle nového služebního zákona. a to byl ten důvod (..) eh vedle vedle těch  
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252. eh rozpočtových věcí, pro který já sem nejdřív ten zákon podpořil, a hlasoval  
253. sem pro něj, a v tom eh opakovaném hlasování ve sněmovně (.)  
254.     [sem sem nehla- nehlasoval proti, (.) ale nehlasoval sem pro něj.] 
255. J: [promiňte. (.) ne. vy si myslíte, že nás tady můžete                       ] balamutit  
256. pane místopředsedo. 
257. L: ale já vás [nebalamutím.] 
258. D:                [    ((aplaus))   ] 
259.     [                                        ((aplaus))                                         ] 
260. J: [(to že byly- ne:.) (.) šestnáctitřídní (...) šestnáctitřídní (.) platy] to  
261.     [bylo jasné od léta, od léta se vědělo že to vláda bude prosazovat,] to ste  
262. L: [paní jílková. paní jílková tak já se s- (..) vsadím se s váma o balík] 
263. J: měli- [to ste věděli ((potlačuje smích)) od léta a-+        ] 
264. L:          [tvarůžků olomouckých, (.) že                              ] to tak je. 
265. J: no já [vám říkám že to tak není, (..) a-                               ] 
266. L:          [(já mám hrozně rád) tvarůžky, já se vsadím o balík] tvarůžků že to tak  
267. je. 
268. J: já (.) vám říkám, že (.) nakonec ste poslechl své spolustraníky že ste je (.)  
269. vlastně nepřesvědčil a nebo opakuji je to dělání na truc.=abyste nám tady  
270. neříkal jak [vám de o ten prospěch, a co-] 
271. L:              [opravdu (.) opravdu to není    ] dělání na truc a dyž se podíváte do  
272. stenozáznamu projednávání toho zákona tak zjistíte že tomu tak bylo, že sme  
273. se pokoušeli i eh i v senátu (.) účinnost toho zákona (.) urychlit o jeden rok aby  
274. se předešlo těm administra- tomu administrativnímu chaosu, a: a to se  
275. nepodařilo. 
276. J: není [to pravda ] protože pak až když se to vrátilo ze senátu tak ste to (.)  
277. L:         [takže (   )-] 
278. J: nepodpořili ačkoli ste to předtím podpořili [já si na tom trvám, (                  )-]  
279. L:                                                                   [předtím to podpořila(.) předtím to]  
280. podpořila část klubu občanské demokra[tické strany, a pak nikdo. ano.] 
281. J:                                                             [a pak nikdo. a eště si              ]  
282. řekněme co ste [dělal vy?       ] 
283. L:                       [no a teď sem] [vysvětloval důvody proč,] 
284. J:                                               [a (..) a (.)                         ] a kde ste vy byl při  
285. tom hlasování. (..) [to nám eště řekněte.]  
286. L:                           [v posla- (..)               ] v poslane[cké sněmovně sem byl.] 
287. J:                                                                               [a jak ste zvedal             ]  
288. ruku. 
289. L: nijak sem nezvedal ruku.                
290. J: jo? 
291. L: [no právě proto,] 
292. D: [    ((aplaus))    ] 
293. L: dokážete si představit (.) dokážete si představit že byste byli ve firmě, (.) vy  
294. víte že ehm za rok vám začne platit něja- nějaká pravidla, a vy mezitím místo  
295. toho abyste urychlil ta pravidla aby začala platit hned, tak tak fungujete podle  
296. úplně [jiné- jiného systému, a potom to znovu zase změníte ten ten systém.] 
297. J:       [ano. ale vy ste tomu vůbec (.) (nenapohli.) ((ukáže na D4)) tak. (.)    ]   
298. nenapomohli ste tomu. tak. eh půjdeme dál.+ (.) ale bylo to (.) zajímavé.=ano.  
299. =tak. ((ukáže na D4)) 
300. D4: dobrý večer paní jílková, dobrý večer pane langer, (.) 
301. L: dobrý [večer.  ] 
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302. D4:         [já bych] měl na vás jeden dotaz. já pocházím ze žatce. to je: (.) teda  
303. (.) část (.) v naší republice, kde s těma pracovníma silama je to vopravdu na  
304. štíru. tam je ten základní plat těch šest tisíc sto devadesát. v celým vokolí. jak  
305. ty lidi, jak ste tady řek, maj být motivovaný, když (.) dělají a ty podnikatelé a i  
306. sou to zahraniční firmy, dávaj ten nejnižší plat nám. a potom. co sem se chtěl  
307. hlavně zeptat. ten výsměch nám obyčejným lidem, když ste chtěli v senátu si  
308. dát vo třiná- teda. (.) v parlamentu vo třináct tisíc víc, (.) neni to trošku (..)  
309. výsměch? (.) tým normálním lidem? 
310. D: [                ((aplaus))               ] 
311. L: [(7s) pokud (...) pokud by si (.)] senátoři a poslanci odhlasovali navýš- za  
312. této situace (.) navýšení platů jak vy říkáte o třináct tisíc korun, tak by to byl  
313. výsměch. v tom souhlasím. ale: to se to se nestalo a víte víte že to- že tomu  
314. tak tak nebylo. eh s těmi pracovními místy. (tady) máte (.) opravdu problém a  
315. vím že že žatecko je tím velmi postiženo. a teď se lišíme (.) f eeh f léčbě.=  
316. toho (.) toho- těch problémů. my tvrdíme, (.) že nejjednodušší cesta k tomu, (.)  
317. jak (.) rozjet ekonomiku, (.) jak rozpumpovat podnikání, (.) je provést daňovou  
318. reformu, zjednodušit daňový systém, snížit daně, tak aby se (.) vyplatilo (.)  
319. lidem podnikat, aby se vyplatilo i (.) zaměstnávat, a aby ť- i tomu  
320. zaměstnavateli zůstávalo více peněz pro to aby investoval do podniku, a aby  
321. dával dával vyšší platy.  
322. J: ale já [vás jenom chci upozornit zde občan (.) hovořil     ] o jedné věci že z-  
323. L:          [v tomhletom se lišíme. (..) se sociální demokracií.] 
324. J: zahraniční zaměstnavatelé [(.) mají-] 
325. D?:                                          [(            ]              ) 
326. J: neříkám že eh mají do- ale. (.) jde o to že oni vědí že v té oblasti je  
327. nezaměstnanost že lidé sou vůbec šťastní že mají nějakou práci, že jim  
328. záměrně dají tu nejnižší protože- eh mzdu, protože vědí že lidem nezbyde nic  
329. jiného, (.) než tu práci přijmout. (..) [co s tímto hodláte dělat. (5s)] 
330. D:                                                    [                ((aplaus))              ] 
331. L: teď musím odpovědět upřímně tak jak věci sou a a nebude to znít nikterak  
332. libozvučně. s tím (.) žádná vláda (.) nemůže udělat (.) nic pokud by nechtěla  
333. zavést nějaké přesné (.) tabulky platy a a a úředně ze zákona (.) eh  
334. stanovovat stanovovat platy. s tím se dá udělat jenom jenom (.) eh jedno  
335. jediné co co sem říkal. daňovou reformou, eh eh důslednou změnou legislativy  
336. u- umožňující a podporující podnikání, rozjet ekonomiku tak že i těmto lidem  
337. tady vznikne konkurence. že budou muset (.) soupeřit s jinými.=že se budou  
338. muset (.) i přetahovat o o své zaměstnance, jenom proto aby aby aby uspěli.  
339. J: [takže nechme reagovat. (.) prosím.] 
340. L: [(a v této souvislosti by mohlo) dojít ] eh ke zvýšení platů. 
341. D4: kdysi tady paní benešová v kotli řekla, že když budou dobře pracovat že  
342. ty (.) majitelé nebo ty podnikatelé je daji. ty se vysmívaj doslovně tam u nás  
343. těm lidem, (.) jezděj si na kanáry, jezděj si na sajšely, dominikányš, ale tým  
344. řeknou přímo do vočí řeknou. vy nedostanete víc. ani náhodou.=a sou to třeba  
345. i bývalí straníci. (.) a eště něco. (.) já sem zvědavej kolik budeme brát tady (.)  
346. euro, (..) jako já můžu mluvit za španělsko.=nejnižší (.) eh plat, kerej je ve  
347. španělsku je štyři sta osumdesát euro. sem zvědavej až my vstoupíme (.) do  
348. toho peněžní kolik budem dostávat.=to je pravda.=to mám ověřený. 
349. L: já sem si to přepočítával na na koruny a (.) a (.) nedělejme si iluzi že  
350. vstupem do evropské unie budeme dostávat platy v eurech a bude to na úplně  
351. srovnatelné úrovni. (.) naopak. já si myslím že (.) že vstupem do do evropské  
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352. unie (.) dojde k velkému třesku, a že že česká republika (.) bude mít co dělat.  
353. (.) aby aby obstála. (.) protože se chováme (.) bohužel. (.) strašně hloupě, a  
354. nedokážeme si vymoci dobré postavení při tom vyjednávání s evropskou unií.  
355. stačí se podívat na (.) na naše sousedy kde (.) kde vláda, která vyjednávala  
356. byla skutečně (.) vládou polska vládou maďarska, (.) a a ne vládou evropské  
357. unie. naše vláda se chovala jako pokorní služebníci a nic pořádného nám  
358. nevyjednali. 
359. J: ano ale nezapomínejme že tam byl i váš představitel pan zahradil,  
360.      [eh že f eh f parlamentu a co prosadil. víte že ono se- (.) ne: ono] 
361. L:  [(                                                                ) o těch podmínkách o]  
362.     [podmínkách členství, a to  ] se týkalo [jenom vlády. to se netýkalo opozice.] 
363. J: [jde o to, (.) že ono se mluví]                [ano. ale ono se mluví o                     

]  
364. tom co (.) eh vláda prosadila neprosadila a já jenom protože tady vláda není  
365. tak oni zase říkají, eh mezi námi že vy byste také neprosadili eh toho vo moc  
366. víc. 
367. L: hm tak- 
368. D: [                                            ((aplaus))                                        ] 
369. L: [(3s) to je: (2s) to je takovéto (.) takovéto pravidlo (.) podle sebe] soudím  
370. tebe.=ale tak to není. eh langer není eh není gross a a a topolánek není  
371. špidla. to věřte. je to podstatně lepší. podstatně lepší. 
372. D: [                                          ((aplaus))                                           ] 
373. J:  [ehm (.) ((ukáže na D5)) takže (...) te- teď mně jenom napadlo+] já nevím  
374. jestli ste četl dneska v denících bohemia moravia komunistický poslanec  
375. vymětal víte jak zde mluvíte, (.) eh řekl, že mu připomínáte člověka který rád  
376. čte pohádky až se vcítil [do toho (..) do toho (.) že je (...) že je králem,] 
377. D:                                  [                      ((smích, aplaus))                       ] 
378. J: (.) ale že jaksi zapomínáte že v zemi může být jenom jeden král a ostatní  
379. na něj musí makat. víte?=že eh jestli nejste nějaký 
380.     [(.) domýšlivý či (.) egocentrický,-       ] 
381. L: [ne ne ne. ne ne ne ne ne. já teda (..)] přiznávám se že čtu pohádky, a prot-   
382. mám teď dvouletou dceru tak musím [číst  ] furt pohádky tak to je pravda. ale 
383. J:                                                         [ano.] 
384. L: jestli mám pocit že nám někdo tady pořád (.) štrnáct let po listopadu  
385. osmdesát devět povídá pohádky tak sou to právě komunisti. (.) jo? a ty by měli  
386. mlčet aspoň [(        ).                   ] 
387. D:                 [((někteří pokřikují))] 
388. J: ((ukáže na D5)) takže (.) prosím.+ 
389. D?: bylo by dobrý kdybyste nám udělali kuponovou privatizaci [(                )] 
390. J:                                                                                                [tak. prosím.]  
391. ((přistrčí mikrofon D5 blíž k ústům)) tady má pan mikrofon. 
392. D5: já sem se chtěl zeptat, jak to bude vlastně eh s tym- nebo kdo to udělal,  
393. že se (.) eh (tudletym) četníkům vzalo- eh pravomoc aby brali když (.) chytnou  
394. nekeho vopilýho, a dělaj eh (.) [(za trest)-] 
395. L:                                              [řidičák.    ] 
396. D5: no tak co s tym se bude dělat. (.) a kdo to zavinil.=to se (ne)udělalo za  
397. vašej vlády. 
398. L: to se neudělalo za za naší vlády ale, (.) je to je to věc jako velmi vážného  
399. profesního sp- eh sporu. jestli jestli toto (.) umožnit policii, (.) nebo nebo  
400. neumožnit za situace kdy (.) kdy sedmdesát procent eh české populace  
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401. považuje za (.) nejzkopu- nejzkorumpovanější povolání právě (.) dopravní  
402. policisty. 
403. J: no a [vy byste jim to] umožnil či nikoli, budete pro aby policie odebírala  
404. D5:      [dobře. (.) ale- ] 
405. J: [řidičské průkazy.] 
406. L: [já (.) já                ] nejsem pro to aby odebírala řidičské průkazy. 
407. D5: to [(by se potom)-] 
408. L:       [nejsem pro to] já sem pro to aby aby (.) se přitvrdil- eeh přitvrdilo při  
409. udělování pokut, aby policie měla možnost eh opravdu tvrdě sankcionovat ty  
410. kteří kteří (.) dopravní eh předpisy porušují, ale pozor. jedna věc. ono eh  
411. můžou udělit udělit pokutu, (b- eh) někdo se dopustí přestufku eh přestupku, a  
412. ten když není projednávaný potom na místě, (.) a:- samém ale ale například  
413. v tom městě trvalé- trvalého bydliště, tak tam leckdy je je ten problém. jednak  
414. toho hříšníka (.) vůbec dostat před tu přestupkovou komisi a donutit ho aby  
415. zaplatil. jestli já bych něco navrhoval, tř- eh nezaplatíš (.) jednou (.) dvakrát b-  
416. eh pokutu nedostavíš se před přestupkovou komisi, potom to překvalifikujme  
417. na na trestný čin, a vystavuješ se riziku trestné- trestného stíhání. to si myslím  
418. že by byla- že by byl bič na ty kteří (.) takhle pokuty neplatí. 
419. D:   [                                                    ((aplaus))                                                ] 
420. D5: [to právě dělají ti co mají nejvíc (.) co mají nejvíc peněz, (...) co sou nejvíc]  
421. D:   [                       ((aplaus))                       ] 
422. D5: [bohatí, (.) tak ti to dělají že eh že jim to] nevadí ti zaplatijó a jezdijó dál. (.)  
423. a nic se s nima neděje. 
424. L: eh to si nemyslím že to je [problém.] 
425. D5:                                        [(           )-] (.) je to problém. 
426. L: [já si- (.) ne.] fa- fakt si to (.) fakt si to nemyslím, (.) víte (.) 
427. J: [ne tak eh-  ] 
428. D5: je to [problém.] 
429. L:            [já si       ] myslím že že tohleto nesouvisí s tím, kolik člověk má  
430. peněz, ale ale [jaký má-] 
431. D:                    [[ ((křik)) ] [                                     ((křik))                              ]] 
432. J:                                     [pane místopředsedo, promiňte pokud [hovoříme-]] 
433. L:                                                                                                  [(vážně)     ]  
434. v tomt- v tomto já se já se klidně vystavím nelibosti [eh kotelníků, (.)         ]  
435. J:                                                                               [a kdo tedy podle vás-] 
436. L: ale opravdu tvrdím, že to je věc eh hodnot a a respektu toho člověka  
437.     [k právu. (.) a prostě buď    ] to zaplatí, nebo to nezaplatí. já si nemyslím že  
438. J: [ne já se jenom chci zeptat-] 
439. L: (.) jenom proto, (.) že jenom proto že někdo má víc peněz než ten druhý tak  
440. automaticky se musí chovat nemravně (.) a: a špatně. 
441. D5: ale je to tak. 
442. L: ((podívá se na diváky, ne na D5)) nemyslím si to. 
443. D5: je [to tak. (opravdu          )] 
444. J:        [eh ale z čeho prosím  ] by podle vás ten chudý občan ty- tu policii  
445. korumpoval. víte t- třeba deset tisíc nebo jak se psalo ty úplatky, tak ten chudý  
446. člověk (.) eh (.) že? ((smích)) jak bude dávat ten úplatek.+ [já nevím (     ) (5s)] 
447. D:                                                                                          [       ((aplaus))       ] 
448. L: to je otázka na kterou se st- strašně těžko odpovídá a to to přece (.)  
449. nemůžete po mně chtít abych vám odpovídal na to jakým způsobem má  
450. někdo korumpovat policistu. 
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451. J: ne já se vás jenom ptám když ste řekl že to není otázka o těch bohatých já  
452. se domnívám že [korumpovat (...) jaksi nemůže-                        ] 
453. L:                        [ten ten ten problém (.) podle mne ten problém] problém (.)  
454. tak jak sem eh já tvrdil že že že nestojí (.) a to je to že (.) jenom proto že  
455. člověk má víc peněz než než ten druhý, tak a priori na něj máme koukat jako  
456. na na špatného a tvrdit že je (.) že je horší. (..) já na rozdíl od pána tady za za  
457. tím co stojí a má mikrofon (.) tvrdím že (.) mnozí lidé kteří kteří eh (.) sou  
458. bohatí, tak k těm penězům přišli (.) poctivě a: a a (.) [namáhavou prací. (2s)] 
459. D:                                                                               [       ((křik, smích))       ] 
460. J: ((ukáže na D6)) takže [prosím,] 
461. L:                                     [já sem ] o tom opravdu přesvědčen. na rozdíl od  
462. vás. [v tom se neshodneme.] 
463. J:     [takže (..)                       ] prosím,+ 
464. D6: dobrý večer, urbášek mohelnicko, pane místopředsedo já vás zdravím, (.)  
465. a: mám eh několik dotazů, první mě by zajímalo, (.) eh která eh strana, nebo  
466. pravice levice, eh předložila zákon (.) do parlamentu který umožnil miliardové  
467. úniky z eh obchodů s el te: o:. (.) první otázka, (.) [druhá otá-] 
468. J:                                                                            [no, takže  ] nechme  
469. odpovědět. 
470. L: na to upřímně eh nejsem ten typ politika kterej kterej vám odpoví cokoli  
471. kdykoli jakkoli, nevím. když (.) když nevím tak řeknu že nevím. 
472. D6: [a můžete mi to zjistit?     ] 
473. J:    [eh pane místopředsedo-] (.) no [to eh-] 
474. L:                                                       [tak eh] (.) zjistit (.) zjistit se o to pokusit  
475. můžu určitě eh zaregistroval sem že už bylo několikero lidí (.) postiženo za to,  
476. já se obávám že to je jenom špičička ledovce, (.) 
477.     [že ne všichni kteří (                                 -)] 
478. J: [eh pane místopředsedo ale pan (.) ministr] financí říká že: (.) o: de: es má  
479. strach z toho že: vláda navrhne opatření v boji proti šedé ekonomice, a že vy  
480. programově eh bráníte tomu aby se tento problém vyřešil.  
481.     [(.) že jakmile     ] něco navrhnou (.) eeh f eh parlamentu tak vy to  
482. L: [víte pan ministr-] 
483. J: okamžitě [smetete.] 
484. L:                [víte (.)    ] pan ministr [sobotka (6s)] pan pan ministr sobotka 
485. D:                                                   [   ((aplaus))  ] 
486. L: protože nemá dostatek argumentů pro to aby obhájil to co to co on sám  
487. předkládá tak kydá hnůj a špínu na ostatní.=a to se mi nelíbí. 
488. J: ano. a já bych vám eh jenom zacitovala pana sobotku on zase [říká že vy-] 
489. L:                                                                                                     [ne už dost]  
490. bylo [dost bylo sobotky ne,] 
491. J:     [ale no ne promiňte to] bych já taky mohla říct dost [bylo langera,]  
492. L:                                                                                      [bylo langera,] 
493. J: ano, 
494. L: no:, 
495. J: takže- 
496. D6: mohu- 
497. L: tak to řekněte. ((jakoby odchází pryč, směje se)) 
498. J: ne: to- ((jde za Langerem, směje se)) 
499. D:   [                             ((aplaus))                               ] 
500. D6: [mohu pokračovat? (...) [mohu pokračovat eště?]] 
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501. J:                                          [že (.) pan ministr (.)      ] sobotka říká že vy zase  
502. nemáte argumenty v té (.) ekonomice jenom abych to  
503.     [dokončila prosím.] ((ukáže na D6)) 
504. L: [já už sem to řekl. ] podle mého názoru (.) v z- v zemi, která je v kritické  
505. hospodářské situaci, nemůže být (.) ministrem financí někdo kdo není  
506.        [ekonom. a to mluví za vše.   ] 
507. D6:  [pane místopředsedo já bych] pokračoval protože mám těch dotazů- eh  
508. (.) my sme se tam proslavili jednou takovou zajímavou kauzou a to je kauza  
509. kutal. 
510. L: ano. 
511. D6: eh mě překvapilo že: v našim regionálním tisku byly dost často otiskovány  
512. fotografie, kde tento pán (.) byl viděn f eh vedle eh vašich stranických kolegů.  
513. o vás se řikalo že jste s nim byl (.) na: dovolenej na kilimandžáru. můžete nám  
514. to vysvětlit? 
515. L: děkuju moc za tu otázku. a vážně. (.) protože eh sem o tom slyšel tak  
516. neskutečné zkazky že už opravdu (.) nevím jak bych jak bych ty zkazky  
517. vyvracel. bylo to velmi jednoduché. můj přítel (.) eh architekt organizoval cestu  
518. (.) do afriky na kilimandžáro. jelo nás tam šest lidí. týden před odjezdem sem  
519. poznal (.) ty (.) čtyři zbývající. jedním z nich byl tento pán, viděl sem se s ním  
520. pouze na tom- na na té cestě, po té ce- eh nevěděl sem co- eh kdo je zač po  
521. té cestě (.) sem ho nikdy neviděl a nemám ním- s ním (.) vůbec nic  
522. společného. prostě opravdu (.) nedělám to že bych si ň- někoho někoho  
523. lustroval a ptal se někoho, jestli se dopouštěl  
524.        [nějaké trestné činnosti nebo ne. (jo?)] 
525. D6: [dobře. další otázka by byla-                ] 
526. L: věřte mi opravdu že tak to bylo. 
527. D6: ano. u nás v mohelnici je zajímavý spor eh paní hamplová versus váš  
528. stranický kolega, 
529. L: ano. 
530. D6: já nevím kdo z nich má pravdu ale (.) překvapuje mě, že tam není zrušená  
531. místní organizace o: de: es (prote:) vy ste tvrdili že všude, kde vaše eh  
532. stranická organizace bude v koalici s komunistama že bude zrušená. proč tam  
533. teda není zrušená. 
534. L: ale tak jak sem se já informoval o té o té situaci tak tam žádná koaliční  
535. smlouva žádná koalice (.) není. (.) eh (.) rada a starosta byly voleni pokud se  
536. nepletu (.) v tajných volbách, a mám pocit že ten spor mezi (.) paní eh  
537. hamplovou a panem starostou (.) jenom ubližuje pověsti mohelnice protože (.)  
538. ne- neslyší člověk a nečte nic jiného o o mohelnici, (.) než to jak se tam tihleti  
539. dva dva lidi hádají jo, a to si mysim že je škoda.  
540.        [protože (                                       )] 
541. D6: [eště bych dal poslední jestli můžu-] 
542. J:    [takže prosím půjdeme dál              ] ((ukáže na D7)) další dotaz. tam pán.  
543. prosím.+ 
544. D7: dobrý večer. 
545. L: dobrý [večer. ] 
546. D7:        [prosím] vás. já sem vás slyšel v televizi- tea: v televizi v rádiu, jak ste  
547. hovořil vo panu špidlovi, (.) a že byste s nim nešel ani na pivo. (.) a jak to  
548. vypadá potom s panem zemanem. 
549. D: ((smích, aplaus)) 
550. L: tak teď vás možná překvapím. (.) eeh s milošem zemanem sem se dostal  
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551. (.) do: do tisíc a jedné hádky a a sporu, (.) ale byl to pro mne pan politik  
552. kterého i když byl předseda (.) jiné politické strany než já, diametrálně odlišné  
553. politické strany, tak toho sem si vážil. (.) a přinejmenším to co mu provedl  
554. špidla, (.) tak to si to si zeman (.) fakt nezasloužil. 
555. J: ano také ste [s ním- (4s) eh (.) také ste s ním eh] uzavřel- (.) eh uzavřeli 
556. D:                     [                    ((aplaus))                   ]  
557. J: opoziční smlouvu a když sme u těch rozpočtů tak váš pan kolega pan  
558. tlustý řekl ano pomáhali sme tehdy pomáhat (.) eh schvalovat blbé rozpočty.  
559. (.) eh pak řekl že teď sou schvalovány [ještě (.) blbější já cituji ano takže-] 
560. L:                                                           [taky sme za to- (.) to byla to byla-] 
561. D: [                ((aplaus))                      ]  
562. L:  [(5s) nemá (.) nemá smysl se tady] vyhýbat problematickým tématům a o  
563. tom je i ten i ten kotel. (.) my sme za opoziční smlouvu taky zaplatili velkou  
564. politickou cenu a (.) a: (.) takhle k tomu přistupujeme. prostě [v tuto ] chvíli  
565. J:                                                                    ((ukáže na D8)) [takže:] 
566. L: není možné žádné opakování opoziční smlouvy. ničeho [takového.] 
567. J:                                                                                           [prosím.    ]+ 
568. D8: dobrý večír paní jílková dobrý večer pane langer [chtěl bych se zeptat] 
569. L:                                                                                 [dobrý večer.            ] 
570. D8: eh (.) na atomovou elektrárnu [temelín temelín,    ] (když se to má) stavět 
571. J:                                                    [(blíž) ten mikrofon.] 
572. D8: eště další dva bloky. 
573. J: mikrofon nasměrovat k ústům. 
574. L: uf. atomová e- eh elektrárna temelín. no tak (.) přiznám se že že to je to je  
575. téma které fakt neumím.=ale (.) nedokážu si představit že by se (.) stavěly  
576. ještě další dva bloky, [co si dokážu představit a co sem] si (.) zjistil a nechal  
577. D8:                             [(                                                 )] 
578. L: sem se o tom informovat, že: eh atomová elektrárna temelín je (.) jedna  
579. z nejmodernějších jaderných elektráren (.) vůbec na světě, a: že nemůžeme  
580. připustit, aby nám někdo z rakouska říkal, co  
581.        [máme dělat doma a co doma dělat nemáme.] 
582. D8: [aby nám někdo diktoval [ano.                         ] aby nám někdo diktoval.] 
583. J:                                           [mě (.) mě jenom překvapilo                              ]  
584. že (.) eh nerozumíte ja- jaderné elektrárně temelín protože vy třeba rozumíte  
585. těhotenství že? [(.) eh (..) teď ste (5s) ehm (.) teď ste vydal] knihu že?  
586. D:                      [                      ((smích, aplaus))                  ] 
587. J: průvodce eh muže těhotenstvím,  
588. L: ano. 
589. J: eh proč prosím ste nevydal to by možná bylo [zajímavější-] 
590. L:                                                                         [průvodce    ] muže jadernou  
591. el- eh [energetikou jo?] 
592. J:       [ne ne ne ne ne.] (.) průvodce českou politikou. nebo to máme chápat  
593. tak, že rozumíte víc temu eh těhotenství než té politice. 
594. L: no. eh (.) já něco podobného jako jakoby (.) průvodce českou politikou  
595. chystám a sbírám si různé glosy a různé myšlenky ale (.) já se přiznám  
596. opravdu k tomu že že: (.) ja sem to těhotenství své manželky prožíval tak tak  
597. tak naplno že sem si z toho udělal (.) [poznámky, (..) a vyšla           ] 
598. J:                                                         [ano. my z toho máme radost.] ((ukáže  
599. na D9)) 
600. L:  [z toho knížka. no. (...) mezi náma, (..) mezi náma eh (.) paní jílková je] 
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601. D: [                                               ((aplaus))                                                 ] 
602. L: takový profesionál že když sem v úterý křtil tuto knížku, tak odmítla na ten  
603. křest jít, (.) protože je takový profesionál že řekla nemůže nás nikdo před  
604. kotlem vidět spolu. ale tu knížku si vzala teda taky [(             )] 
605. D:                                                                             [ ((smích))]                                          
606.     [ ((smích))] 
607. J: [no (.) taky] (..) taky říkám že máme radost že ste poradili. (to je) tak- (..)  
608. promiňte. nebudu- ale ((ukáže na D9)) ano. (.) tak. prosím.+ 
609. D9: dobrý večer paní jílková dobrý večer pane langer,  
610. L: dobrý [večer.] 
611. D9:        [já sem] se jenom chtěla zeptat. (.) když byste se dostali zase znova  
612. k moci, zase budete jenom slibovat nebo budete svoje sliby taky plnit. 
613. L: eh (.) to co říkáme (..) to co říkáme a předkládáme to- protože s- ne- nejsme  
614. opozice která chce jenom za každou cenu (.) eh kritizovat vládu a pokřikovat  
615. na ni a říkat co dělá špatně, ale uvědomujeme si že musíme taky předkládat  
616. (.) alternativu tomu. a: (.) podíváte-li se třeba na náš minulý volební program,  
617. tak tam sme (.) slibovali v uvozovkách (.) no nejenom ty hezké věci, ale i ty  
618. velmi tvrdé a bolestivé věci, a: (.) a doplatili sme: (.) na to. (.) a teď by si někdo  
619. mohl říct no tak to se poučili a teďka budou slibovat jenom jenom to hezké. (.)  
620. ne. já vám dám k dispozici naše programové dokumenty a a to co říkáme, (.)  
621. myslíme smrtelně vážně, pečlivě se připravujeme na to jestli (.) k tomu bude  
622. příležitost nebo nebo ne. a budete mít možnost, pokud se to podaří, (.) eh se  
623. mnou nebo s mými kolegy tady u- účtovat (.) po příštích volbách. 
624. D9: no zatim (.) sme spolu mluvili minule už když ste tady byl že jo, pan  
625. klaus taky sliboval, (.) taky nic nesplnil, (..) [teď pan (.) bém, to je to samý,] 
626. L:                                                                 [no:, (2s) víte                            ]  
627. víte, je potřeba si si uvědomit [jednu věc a to-           ] 
628. D9:                                          [a sou to všechno vaši] straníci. 
629. L: eh o: de: es opustila vládu v roce devatenáct set devadesát sedum. (.) a: eh  
630. člověk a politik může (.) realizovat své závazky z volebního programu, (.)  
631. v okamžiku když je (.) ve vládě, nebo když je na radnici (.) f eh f radě, když je  
632. v radě v radě kraje a podobně. (.) eh od roku devadesát sedum (.) nejsme ve  
633. vládě. takže (.)opravdu  
634.     [(.) to co chceme tak se nám velmi těžko prosazuje z pozice] opozice. 
635. J: [ale eh pane místopředsedo abychom se podívali na vás. (.)]  
636. ano. ale co vy vlastně všechno vymyslíte. podívejte vy ste j- eh ten stínový  
637. ministr vnitra. teď ste slavnostně- vy totiž pořád píšete nějaké knihy já nevím  
638. kdy se věnujete té politice, no. takže (.) vy ste také vydal (.) eh černou knihu  
639. policejních hříchů. (.) eeh (.) má sedmdesát jedna stran. eh ministr vnitra  
640. gross eh řekl že je tou knihou zklamán že: očekával jaksi fundovanější  
641. analýzu protože z těch sedmdesáti jedna stran (.) je padesát stran eh  
642. novinových výstřižků a přepisů televizních pořadů, čtyři strany sou (.) eh tedy  
643. obaly a hesla, s- sedm stran je opsáno (.)  
644.     [eh z materiálu ministerstva vnitra,-                                                              ] 
645. L: [((usmívá se a kroutí hlavou)) (teda) vy (.) vy nějak toho grosse čtete teda,]  
646. D: ((smích))  
647. L:  [vy tady citujete to co říká gross pořád,]+ 
648. D: [                        ((aplaus))                      ] 
649.     [                               ((aplaus))                             ] 
650. J: [ano. ano. (.) já říkám to: (.) řekl ale já sem si to-] 
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651. D: [                       ((aplaus))                  ] 
652. L: [já vás podezírám že namísto m- mé] mé knížky průvodce muže  
653. těhotenstvím [čtete po večerech grosse.] 
654. J:                   [eh já (...)                           ] ne. já stihnu vše. víte takže já sem si  
655. to ověřila a (.) z těch sedmdesáti jedna stran. (.) je vašich vlastních myšlenek.  
656. (.) vašich a (.) jak ste řekl vašeho expertního týmu (..) šest stran. (.) eh ste (.)  
657. myslíte jako (.) myšlenkově plodní víte. (.) to [(         ) (4s) ((smích))] 
658. D:                                                                    [    ((smích, aplaus))   ] 
659. L: eeh (.) jak znám své kolegy tak sme plodní i jinak. (.) jo?  
660. D: ((smích))  
661. L: ale: (.) eh eh (.) ten eh- základní metodou sestavení té té černé knihy  
662. policejních hříchů (.) bylo opravdu práce s otevřenými zdroji. a shromáždění  
663. toho, co všichni znáte přečetli ste si (.) v průběhu roku, (.) eh a:- (.) neboť (.)  
664. sem- sme se báli toho že že v okamžiku když člověk čte jednou eh denně  
665. noviny, tak zapomene na to co bylo p- den předtím před týdnem a před  
666. měsícem. takže to byla základní metoda. shromáždit (.) všechny ty hříchy za  
667. za poslední rok (.) dohromady, roztřídit je, analyzovat je a odpovědět si na  
668. otázku jestli (.) opravdu sou to všechno jak jak nám říká pan ministr gross  
669. nebo policejní prezident, dílčí selhání jednotlivců, anebo jestli ten problém  
670. uvnitř policie (.) je podstatně vážnější. a výsledkem té té analýzy je (.) to že  
671. ten eh problém je skutečně vážnější, že vedle (.) poctivejch (.) policajtů (.) je  
672. celá řada těch kteří svoji práci dělají špatně, že už to není  
673.     [jenom selhání jednotlivců, a že to je (.) že to je chyba celého systému.] 
674. J: [ano. ale vy tam vlastně nenavrhujete (.) eeh (.)                                     ]  
675. řeše[ní že,          ] 
676. L:    [navrhujeme] tam řešení. 
677. J: no, ale velmi nedostatečně. 
678. L: paní [jílková teda-              ] 
679. J:         [no (.) no ne promiňte] to nevím jak si ta řešení představujete.=  
680. jednovětné slogany to opravdu [(.) eh to bude eh rychlé vládnutí s vámi.] 
681. L:                                               [ale tam nejsou (.) je- (.) tam nejsou (.)   ]  
682. jednovětné slogany mimo jiné sou [tam eh- (3s)] mimo jiné (.) sou tam eh (.) 
683. D:                                                    [  ((aplaus))  ]  
684. L: ty jednot- jednotlivé teze, ale toto byl analytický materiál popisující stávající  
685. stav. na to bude navazovat na jaře (.) koncepční materiál co s tím problémem  
686. který existuje (.) dělat. potom si mě pozvěte eště  
687.     [jednou, a (.) a přečtěte si to. to bude třetí kniha. to bude třetí kniha.] 
688. J: [ano. chtěla bych mít eh (..) chtěla bych- (..) ano.=chtěla bych mít    ] tolik  
689. času na (.) analýzy jako máte eh  
690.     [vy. víte protože to co ste udělali vy, (.) tak eh (.) se dá                                 ] 
691. L: [ale já to (.) musím dělat a musím k tomu mít (.) dobré spolupracovníky a ty mám.] 
692. J: udělat za pár dnů, (.) ((ukáže na D10)) ano. tak.+ 
693. L: to ne. 
694. D10: dobrý večer pane langer. že ste nerozuměl těm předešlým otázkám mi  
695. tak nevadí.=mě by teď zajímalo jesi budete eh rozumět týdletěm otázkám. (.)  
696. před časem prosákly informace, že: bratr (.) (tedy) člena naší bývalé vlády (.)  
697. bratr pana zieleniece vladimír zielen- ziele- vladimír zieleniec, v polsku, byl  
698. odhalen odhalen jako agent ka: ge: be:.=štrnáct dní nato (.) zieleniec  
699. rezignoval. (..) co mi na to řeknete. 
700. L: no že pan zielenec byl jeden z těch který se podílel na (.) sarajevském a-  
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701. atentátu člověk který už dávno dávno (.) nemá s občanskou demokratickou  
702. stranou nic společného a (.) kdykoli má možnost, tak si do ní kopne. 
703. D10: no (.) no dobře a [teď vy jako stínovej-] 
704. L:                                 [(ale jestli je to (.)      ] jestli je to pravda, (.) a jestli tam  
705. byla nějaká příčinná souvislost, to: to opravdu říct neumím. 
706.          [přístup k takovýmto (.) dokumentům (..) nemám.                ] 
707. D10: [podle mých informací tam příčinná souvislost byla, protože] údajně se  
708. s bratrem [(      )]-  
709. J:             [takže] my sme slyšeli že informace nemáme mně jde o to já nemám  
710. ráda když zde hovoříme o někom kdo [tady (.) není.  ] 
711. D10:                                                     [tak ho sem po]zvěte. (.) tak ho sem  
712. pozvěte zieleniece. 
713. J: pan zieleniec do kotle nechtěl. [byl zván, nechce.   ] 
714. D10:                                             [no tak (.) má smůlu.]  
715. J: no tak [eh přesto objektivně není zde. další dotaz máte jaký?                     ] 
716. D10:       [tak má smůlu. (.) navíc ale (t- to je to je) stínovej (.) stínovej ministr]  
717. vnitra jak se [kouká na další otázku- ] 
718. L:                 [(           ) máte-li prosím] k tomu nějaké hodnověrné eh doklady,  
719. tak mi je [prosím dejte.] 
720. D10:       [no já nejsem] policie. já bohužel hodnověrný nemám. (.) to by měla  
721. bejt vaše [práce.  ] 
722. J:             [pojďme] k dalšímu dotazu, 
723. D10: eh další další dotaz hodnověrnej je, eh zielenec před eh svým odchodem  
724. z postu ministra zahraničí (.) si vyžádal seznam všech agentů vojenský  
725. rozvědky.=co mi řeknete na to. 
726. L: no že si (.) vás někde pozvu na pivo a všechno mi to napíšete jo?  
727.      [abych věděl- (3s) pozor (3s) teď (...) (    ) já si já si-] (.) chraň bůh.=já si 
728. D: [                           ((smích, aplaus))                           ] 
729. L: z toho nedělám legraci. (.) já jenom opravdu říkám že (.) takovéto informace  
730. (.) nemám (.) k dispozici, (.) a pokud sou pravdivé, tak něco není v nepořádku  
731. a někdo za to musí být popohnán k odpovědnosti. a vy naznačujete že by to  
732. měl být pan zieleniec, já se tomu nebráním, jenom potřebuju mít na stole  
733. položená (.) věrohodná fakta a a důkazy. 
734. D10: tak pánové nevim co vy tam děláte, protože stejný otázky sem položil  
735. nedávno v radiofóru (.) eh cyrilu svobodovi jako ministru zahraničních věcí, ten  
736. koukal jako puk. ten to taky neslyšel.  
737. D: ((smích)) 
738. L: no,  
739. J: takže- 
740. L: tak on on tak kouká skoro pořád. (.) jo? 
741. J:  [tak (.) zase.] 
742. D: [   ((smích)) ] [                    ((aplaus))                    ] 
743. L:                       [(3s) tak (...) já už to (.) už to víckrát] neřeknu že kouká pořád  
744. jako puk. (.) ale (.) eh (.) jestli jestli někdo může mít přístup k eh potvrzení  
745. nebo vyvrácení tady těch těchto informací, tak sou to členové vlády a  
746. přinejmenším (.) stávající ministr zahraničí by (.) mohl (.) zjistit jestli to je  
747. pravda nebo ne. ale já [znovu tady řikám. nemám] nemám důkazy, (.) je to ale  
748. J:                                  [ale když už sm-                ]  
749. L: natolik vážné tvrzení, že že (.) sem připraven se se tímhletím  
750.     [problémem fakt zabývat.] 
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751. J: [ano ale když už sme       ] u této problematiky vy zase pane místopředsedo  
752. říkáte že žijeme v policejním státě. a eh říkáte že tady od roku dva tisíce  
753. třicetkrát narostl počet (.) legálních odposlechů. ale takové legální odposlechy  
754. k tomu musí dávat souhlas soud. takže podle vás je policie a soudy (.) pod  
755. nějakým politickým tlakem? nebo jak si to máme tedy vysvětlovat. 
756. L: to bych [ne- (5s)   ] tady eh já nemůžu (.) říct že by že by policie a soudy  
757. D:             [((aplaus))] 
758. L: byly pod politickým tlakem.=to by bylo nepodložené obvinění. jenom mám  
759. obavu že (.) naše soudy přistupují při povolování odposlechů a to je prosím (.)  
760. jeden z nejvážnějších zásahů do: do vašeho soukromí, podle mne příliš  
761. benevolentně, (.) a policie sama. (.) a na mojí jasnou otázku pan ministr gross  
762. nebyl schopen položit (.) jasnou odpověď, nemá analýzu efektivity (.) a  
763. smysluplnosti vůbec používání těch odposlechů. a za této situace mi připadne  
764. (.) opravdu ten nárůst jako enormní, a to že ft- v tomto roce by měl dosáhnout  
765. počtu (.) deset tisíc.=odposlechů za jeden rok (.) na deset miliónů občanů (.)   
766. jako opravdu hodně. ale nedivím se tomu když náš pan premiér měl ve zvyku  
767. nebo možná eště má ve zvyku (.) chodit na- do budovy tajné služby a pročítat  
768. si tam [(.)   ] záznamy telefonických odposlechů tak (.) něco není normálního. 
769. J:        [tak-]  
770. ano. víte že on to zase (.) eh říká že to není pravda. že?  
771.     [aby zde zazněl (..) jeho názor.        ] 
772. L: [tak to bych- (.) tak to si nás pozvěte] z očí do očí, (.) a já sem zvědavý jestli  
773. mi do očí [řekne že že (.) že opako]vaně nebyl v budově bezpečnostní 
774. J:             [ale já vám něco řeknu,- ] 
775. L: informační služby [a že] si opakovaně nepročítal (.) před- eh písemné  
776. J:                              [ale-] 
777. L: přepisy (.) odposlechů telefonických rozhovorů. 
778. J: ale vy z očí do očí otázka je jestli byste na to měl odvahu mu to říct  
779. protože já vám něco řeknu. [vy se tady-(.)       ] ale já vám řeknu vy tady pořád 
780. L:                                         [já sem mu to řekl.] 
781. J: takhle jako mluvíte jo, jako ste řekl že by [měl-] 
782. L:                                                                  [a co] mám dělat jiného. 
783. J:  [((smích)) ale tak sebevědomě ja- ((smích)) jako ste řekl, že by měl (.)] 
784. D: [                                               ((smích))                                                 ] 
785. J: rezignovat eh policejní prezident kolář, ale když ste seděl s ním v přímém  
786. přenosu v české televizi, a mohl ste mu to říct do očí a byl ste tázán na to, jak  
787. by se vám s ním spolupracovalo kdybyste byl ministrem tak vy (..) ste řekl. já  
788. s ním spolupracoval na zákoně a spolupracovalo se mi dobře, [(.) a: eh-      ] 
789. L:                                                                                                 [a teď víte co]  
790. sem ještě řekl? (.)  
791.      [že v tu chvíli- (.) a to je pravda. (.) ale prosím (...) tady ale ale teď teď ste] 
792. D: [                                                       ((aplaus))                                             ] 
793. L: mi nechtěně určitě nechtěně nahrála na smeč.=že jo.=vy byste mi na smeč  
794.     [nenahrávala.=dobrovolně.] 
795. J: [tomu nevěřím.                   ] (.) tomu [nevěřím.] 
796. L:                                                           [tady (.)   ] teď teď toto je přece  
797. potvrzením toho že nejsem apriorní eh (.) negativista a odmítač něčeho. je  
798. skutečně pravda že při projednávání a přípravě služebního zákona se (.)  
799. s panem policejním prezidentem spolupracovalo velmi dobře, a v tom období  
800. kdy my sme byli spolu v tom diskusním pořadu, tak probíhala analýza (.) těch  
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801. policejních hříchů a tam já sem férově řekl. v tuto chvíli probíhá analýza,  
802. neznám její (.) neznám její závěry, nebudu tady se hrdinně bušit 
803.     [do prsou a říkat (.) policejní prezidente odstup.] 
804. J: [tak já bych (...)                                                   ] já bych jenom řekla že to  
805. bylo patnáct dnů před tím než ste jí představil když si- tu vaši [analýzu] když si  
806. L:                                                                                               [ano.     ] 
807. J: vezmu že se také musí tisknout a než se sešije a podobně, 
808.     [tak už ste jí musel mít ukončenou. (.) ano.] ((ukáže na D11)) 
809. L: [(     ) my sme velmi výkonní. paní jílková   ] my sme 
810.      [o: de: es.(.) my sme nesmírně výkonní (   ) (.) my dokážeme věci (.)]  
811. D: [                                           ((aplaus))                                                 ] 
812. L: přes noc. 
813. D11: dobrý večer všem, já bych se vás chtěl zeptat. v ústí nad labem utek  
814. jeden takovej strejda že jo. co byste vy jako ministr vnitra udělal, (2s) proč tam  
815. zrovna- nebo kdo tam třeba hodil tu sponku na zem aby si moh- ((rukou  
816. naznačí odemykání)) 
817. L: víte mě ten ten případ mrzí (.) proto že: (.) je to hrozná kaňka která  
818. degraduje (.) eh dobrou práci policistů kterou odvedli předtím. (.) jo? 
819. D11: to není [(první přece) první případ ale.] 
820. L:                  [oni přece- (.) ano. no              ] (.) není to první případ. prostě eh  
821. někdo musel toho toho eh darebáka (.) vypátrat někdo ho musel zatknout, a to  
822. byl kus poctivé dobré policajtské práce. a potom doš- doš- došlo k takovému  
823. šlendriánu.=ale (.) mě na tom mrzí to že že místo toho aby policejní prezident  
824. a ministr vnitra řekl (..) stal se průšvih, (.) je to chyba, (.) může za to ten ten  
825. ten    [a ten,-      ] 
826. D11: [vodstoupil] byste vy, 
827. L: eeh eeh je potřeba (.) je [potřeba-   ] 
828. D11:                                    [vodstoupil] byste z ministerský funkce. 
829. L: tak. a (.) teď si myslím že za- že policejní m- a ministr- nebo policejní  
830. prezident, [ministr (..) ministr vnitra                   ] (.) nemůže být (.) nemůže být  
831. D11:         [to je vostuda ministra. ne: policajta.] 
832. L: zodpovědný za: každé selhání jednoho policisty jo? za situace- to se prostě 
833. může stát. to se prostě může stát.  
834.         [mně na tom vadí (.) mně na tom va- (.) mně na tom vadí to bé.] 
835. D11: [(ale: jed- ne-) jednou jenom, jednou se to může stát.                ] 
836. L: mně na tom vadí to bé. a to je že si prostě před nás nestoupli a neřekli, (.)  
837. stal se průšvih, za ten průšvih je zodpovědnej tenle člověk tenle člověk tenle  
838. člověk, byli takle potrestaní, a udělaly se takováto opatření aby se ta věc  
839. nezo- nezopakovala. [místo toho (..)                ] místo toho strkaj hlavu do  
840. D11:                           [neměli by to vokecávat.] 
841. L: písku a tvářej se jako (.) nic se nestalo. no. a to je špatně. 
842. J:      [ale eh-] 
843. D11: [(a teď) ] bych měl eště [druhou otázku.] 
844. L:                                           [(ale) mně vadí ] zejména to že (.) že tím byla  
845. degradovaná ta práce těch těch policistů předtím, (.) jo? 
846. D11: a eště bych měl druhou otázku. když byste se dostali k moci. udělali  
847. byste kupónovou privatizaci? (..)  
848.      [znovu, (5s) možná že by se nám zvedla- (.) zvedlo i euro.] 
849. D: [                                    ((aplaus))                                         ] 
850. L: ((s úsměvem)) vy ste filuta ale. eh to já (.) to já slyším a cítím tu ironii ve  
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851. vašem hlase ale+ (.) [eh (      )] 
852. D11:                          [já sem jí] taky měl. 
853. L: asi vás tím eh teď teď nepřekvapím když když řeknu že (.) kupónovou eh  
854. privatizaci (.) při vědomí (.) těch pochybení a excesů které se v jejím rámci  
855. staly, tak pořád považuji za úspěšný model (.) transformace české ekonomiky. 
856. J: takže [(.) tolik dnešní kotel.] 
857. D?:        [         ((smích))         ] 
858. J: já  [vám děkuju, (.)                ] děkuju vám. 
859. D11: [to snad nemyslíte vážně.] 
860. D: [                      ((aplaus))                       ] 
861. J:  [(5s) eh milí občané (.) příští týden (...)] se eh budeme eh věnovat (.) unii  
862. svobody deu (.) a: romské problematice a reformě a dalším věcem bude zde  
863. (.) vicepremiér vlády předseda u: es deu (.) petr (.) mareš. vicepremiér vlády  
864. chce přezkoumat křivdy páchané na českých němcích, chce razantnější  
865. pokračování reformy veřejných financí, a otázka je co vláda chystá (.) eh s tím  
866. problémem který zde naznačil občan že se k nám hromadně chtějí stěhovat  
867. slovenští rómové. (.) autobusy. (.) klášterec nad ohří, kadaň, chomutov, jirkov,  
868. druhý autobus moravský krumlov, oslavany, ivančice, (.) rosice, pokud je vaše  
869. obec na trase (.) těchto měst zavolejte zastavíme (.) a samozřejmě praha  
870. stanice na knížecí.=takže milí občané (.) myslím na vás těším se na vás a za  
871. týden. nenechávejte mě v tom samotnou. (.) na shledanou. 
872. D: ((aplaus)) 
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6.3 Kotel s Marešem (27. 11. 2003) 

5. J: milí občané. dnes si posvítíme na politickou stranu, která je ve vládě, ale  
6. podle volebních průzkumů (.) by teď nebyla ani v parlamentu. (.) je tedy. (.) za  
7. peníze nás daňových poplatníků. (.) prospěšná této zemi, anebo si (.) za ty  
8. peníze (.) jen dobře žijí někteří vyvolení (.) ve vedení strany. (.) dobrý večer  
9. v kotli.  
10. D: [        ((aplaus))       ]  
11. J:  [(8s) já děkuju vám.] (..) dámy a pánové. (.) předseda (.) unie svobody deu,  
12. (.) místopředseda vlády české republiky, (.) petr mareš.  
13. D: [     ((aplaus, pískot))     ] 
14. J:  [dobrý večer, (3s) tak a ] já poprosím o první dotaz. prosím. 
15. D1: dobrý večer paní jílková dobrý večer pane mareš, 
16. M: dobrý večer. 
17. D1: já abych se představil já se menuju morous václav bydlím v pernštejně je  
18. to (.) eeh (...) okres chomutov, (.) a: (.) paní jílková vám bych chtěl poděkovat  
19. za tedleten pořad. chtěl bych poděkovat televizi nova za pořady které (.) které  
20. vedete. (j jso-) ať je to pořad na vlastní oči ať je to pořad občanské judo,  
21. protože my, (.) který už se nemůžeme dovolat nikde (.) svejch práv spoléháme  
22. na vás. a děkujeme vám eště jednou za ten pořad. 
23. J: tak já zase [(5s) já zase] děkuju vám že vy tady dete diskutovat s politiky 
24. D:                  [  ((aplaus)) ] 
25. J: protože bez vás by kotel nebyl kotlem, takže prosím, dotaz. 
26. D1: pane mareš já (.) do vás (.) než se dám, (.) vy ste vydali [(.) ňákou   ]  
27. M:                                                                                            [pojďte (    )] 
28. D1: kuchařku, a doufám že podle tý kuchařky pojedeme. tam je taky to já sem  
29. jí dneska čet (.) v novinách, tam je taky to že buete mluvit pravdu že se  
30. nebuete vymlouvat, buete příjemnej na diváky, tu kuchařku co ste vydali vy. to  
31. (.) psali v novinách. takže pane mareš. já se k vám (.) obrátim jako na (.)  
32. pořádnýho amerikánce jak by řek major terazky, (.) a (.) chci se vás zeptat.  
33. všichni víme, (.) kde sídlí měnovej fond. všichni víme kde sídlí mezin- eeeh (..)  
34. eh (..)       
35. J: no. (.) tak, (.) 
36. M: jiné instituce [(necháme).] 
37. J:                       [víte že-       ]  
38. D1: jiné instituce. všichni víme, že izrael že izrael si už dělá ve světě co chce.  
39. všichni víme že s- ze spojenejch států de určitá část (.) do izraele na vojenskej  
40. průmysl. řekněte mi, který lidi (.) ve spojenejch státech (.) tydlety instituce  
41. ovládaji.=sou to (.) číňani, sou to (.) arabové, sou to křesťané, sou to běloši  
42. černoši nebo židi. jednu vo- jedn- (.) jedno slovo mi řekněte. 
43. M: (.) sou to američané pane. 
44. D1: já sem se vás neptal jesi sou to američané já sem se vás ptal, kdo to  
45. je. zase kličkujete jak ste (.)- [jak] dokážete vy politici všichni [tady kličkujete]. 
46. M:                                          [ne.]                                            [ne. výhoda     ]  
47. výhoda ameriky je: v tom že všichni které ste jmenoval, ať už mají jakoukoli  
48. barvu pleti, jakékoliv náro- náboženství, tak sou (.) američany. sou hrdými  
49. američany, a sou schopni jako američané fungovat. 
50. D1: stačí. (.) já vám to teda řeknu, (.) kdo to kdo to tam kdo to tam vede. vedo- 
51. vedou- protože pořád podpo- podporujou izrael tak sou to židi. 
52. J: ano. 
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53. D1: a druhá otázka je (.) pro vás, (..) vememe agresi. já sem v šedesátým  
54. osmym roce byl (.) na vojně (.) a: byla to agrese když sem vlítly (.) tenkrát  
55. varšavský vojska. (..) teď mi řekněte- byla to agrese. byla? 
56. M: byla, [nesporně.] 
57. D1:        [(konec.)   ] stačí. (..) [teď ] se vás zeptám, jesi když američani vlítli  
58. J:                                             [tak-] 
59. D1: do iráku nic tam nenašli, byla to agrese, (.) jedno slovo. 
60. M: nebyla. 
61. D1: nebyla. děkuju, zase lžete. 
62. M: [((smích)) ale (     )+] 
63. D: [        ((smích))         ] 
64. J: [(.) takže (.)              ] (.) takže ale vy ste narazil na jednu zajímavou věc aby  
65. všichni věděli tu: eh kucha?řku, eh co má?te to totiž není kuchařka. eh vy ste  
66. si najali agentu:ru, (.) abyste jaksi lépe působili na občany.=jistě to stojí (.) eh  
67. mnoho tisíců stotisíců statisíců dokonce do února (.) vás to bude stát čtyři a  
68. půl milióny korun. [(.) tyto rady.  ] 
69. M:                         [o tom já paní] jílková jako předseda strany nevím o tak  
70. velké sumě ale nevadí. ehm [(..) si to za- pamatuji a-            ] 
71. J:                                           [no. tak určitě- tak nám řekněte] bylo to  
72. publikováno (.) eh [v deníku právo. (.) ale   ] co vám radili prosím. 
73. M:                         [leccos bylo publikováno.] 
74. J: ((ironickým hlasem)) to je zajímavé. tak vám radili že vy jako unionisté (.) eh  
75. teď před volbami do evropského parlamentu máte chodit diskutovat s občany  
76. (.) eh do restaurace do kavárny, eh k lékaři, (.) na náměstí to uznám je velmi  
77. objevné, ale co mě zvláště zaujalo že než půjdete diskutovat s těmi občany,  
78. tak by si správný unionista měl přivstat, aby si rozmyslel co eh s těmi občany  
79. bude diskutovat.+ eh dále vám eh radí, hm abyste byli optimističtí, eh vtipní a  
80. nenudili lidi jenom politikou. eh mě by zajímalo. neboť vy se prezentujete jako  
81. strana intelektuálů. 
82. M: ano. 
83. J: eh ste na tom již tak. (.) že na tyto velmi moudré objevné rady (.) eh vy  
84. byste nepřišli? 
85. D: [           ((aplaus))          ] 
86. M: [(7s) vy nás vy nás jistě] paní jílková nepodezíráte z toho že (.) to co ste  
87. se dočetli v novinách sou skutečně všechny rady kterých se nám dostalo. 
88. J: ono stačí i tato část.  
89. M: ta není tak ona ona ona není tak špatná jak vypadá, eh nepodezírám vás  
90. z toho že byste jí schválně upravila a zúžila ale, (.) eh když ste vyjmenovala  
91. třeba ta místa kde se budeme snažit bavit se s občany, tak ste si možná  
92. všimla že tam nejsou třeba velké mítingy. 
93. J: (.) ano je tam na dovolené  
94.      [ve školách u lékaře na náměstí na ulici (.) v kavárně v hospodě. ano.] 
95. M: [no:, (..) to je (fakt). (..) a:no. (..) ale (.) ale. (..) eh                                 ] není  
96. tam ani mítink [nejsou] tam ani (.) eh zaplněné stadiony myslím př-  
97. J:                     [ano.   ] 
98. M: příznivci [strany], eh s- je tam přirozené prostředí ve kterém se pohybujeme  
99. J:                [ano.   ] 
100. M: všichni. 
101. J: ne. máte pravdu. to za ty peníze stojí. ano. 
102. M: a:no. [(takže) ((ukáže na D2)) (3s)] 
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103. D:          [         ((smích, aplaus))         ] 
104. D2: dobrý večer paní jílková, dobrý večer pane mareš, měl bych k vám jed- eh  
105. dvě otázky. ta první se vás týká jako právníka.=domníváte se- 
106. M: já bohužel nejsem právníkem ale- (.) [  ((povzdech)) ] 
107. D2:                                                           [(ale děláte to.)] 
108. M: eh ne. ne. ne tak uplně. 
109. D2: domníváte se že sou eh naše vztahy s německem v současné době  
110. založeny na právním vztahu, kerý je přijatelný pro obě strany,  
111. po zkušenostech, který s německem máme? 
112. M: já se domnívám že ano:, českoněmecká deklarace (.) eh poskytuje podle  
113. mého názoru velmi pevný základ pro naše vztahy s německem a (.) eh  
114. protože nejsem právník ale jsem historik, eh tak si dovolím tvrdit že nejlepší  
115. jaké sme kdy měli, od chvíle kdy se začalo mluvit o nějakém českém státu a  
116. to už je dost dost dávno. 
117. D2: já si vám dovolim tedy oponovat protože ta deklarace eh nemá cenu ani  
118. papíru na kerym je vytištěná. (.) [my totiž eště s německem] nemáme  
119. M:                                               [my se podle ní chováme.  ] 
120. D2: podepsanou prá- eh mírovou smlouvu. 
121. M: (..) a jak ste na to přišel? 
122. D2: no- (..) 
123. M: ((s úsměvem)) jak ste na to přišel?+ 
124. D2: kdo podepisoval mírovou smlouvu. s německem. 
125. M: (.) mírová smlouva s německem byla podepsána vítěznými velmocemi a:  
126.        [my sme jako součást (       )-] 
127. D2: [no moment. to byla: to byla  ] postupimská dohoda  
128.   o [rozdělení německa] po kapitulaci, [rozdělení na okupační zóny.] 
129. M: [(                            )]                       [(                                           )] 
130. J: no. tak. [možná-  ] 
131. M:            [já myslim] že bychom se dostali  
132.     [velmi hluboko můžem si o tom popovídat.] 
133. J: [ano ale ono možná v této                          ] souvislosti je (.) eh zajímavé že  
134. (.) eh vy (.) eh ste otevřel takové téma a to je odškodnění českých (.) eh 
135. němců. vaši spolustraníci- [oni tedy-     ] 
136. M:                                       [to nesouvisí] tolik se vztahy s německem  
137.     [že, to souvisí s našimi vlastními problémy.] 
138. J: [no to- (..) ano. ano.                                     ] no tak je to eh podobné že, 
139. M: a tak [dobře je tam taky to německo. tak.] 
140. J:           [ano. trochu eeh- ano.                     ] eeh (.) a vaši eh kolegové  
141. straničtí oni tedy nechtějí být menováni eh říkají kdybyste (.) raději (.) mlčel. eh  
142. takže ehm proč toto-  
143. D: ((aplaus))  
144. J: eh proč eh na tomto tématu tak lpíte prosím. 
145. M: já: sse domívám že na tom tématu lpí hlavně (.) eh ti kteří se mě dotazují.=  
146. já se zabývám ((se smíchem)) celou řadou [problémů]+ ale (.) tenhle se  
147. J:                                                                  [ano.        ] 
148. M: objevuje nejčastěji.=a (.) eh víte já (sám) takové zvláštní portfolio ve vládě,  
149. a: mezi těmi (.) oblastmi (kterým) mám povinnost se zabývat je také oblast  
150. která se menuje lidská práva. a: (.) eh já sem si prostě zvykl v téhleté oblasti  
151. nemlčet, a tady je jedna z těch oblastí která je nevyřešená, a: tak sem si  
152. dovolil. (.) tak [trochu] (.) k ní něco povědět. 
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153. J:                    [no-     ]       
154. ale když vám eh tedy osud českých němců leží tak na srdci, eh [ono-] 
155. M:                                                                                                  [mně] leží na  
156. srdci [stejně jako osud všech, kteří v téhle zemi mají problémy.] 
157. J:     [ne (.) no (..) ano.=no to je to je správné ono se (.) ono    ] se k nim  
158. včetně eh ono se k nim dostaneme.= ale pojďme [k těm        ] českým  
159. M:                                                                           [já doufám.] 
160. J: němcům.=vy ste to totiž vytáhli až (.) po referendu do evropské unie  
161. prosím.=protože ste asi měli (.) obavu z nějakých reakcí. pokud tedy vám tak  
162. záleží na té eh menšině že, eh jedná se o velmi staré lidi protože tam de o  
163. dorovnání důchodu podle vás,=jistě víte že u této věkové kategorie (.) každý  
164. měsíc (.) eh dobrý že tak proč ste s tím otáleli (.) až (.) po tom referendu víte  
165. když vám de- není to účelové a de vám o věc. 
166. M: já vím že na to [nemá- (6s)] 
167. D:                          [ ((aplaus)) ] 
168. M: já vím že na to nemáte čas paní jílková, [ale  ] kdybyste měla čas se na to 
169. J:                                                                  [ano.] 
170. M: podívat, tak byste zjistila že sem o tom psal už na počátku devadesátých  
171. let, já o tom mluvím dlouho, (.) a: ve chvíli kdy sem za to začal být 
172. zodpovědný tak sem na tom začal pracovat.  
173.     [chvíli to trvalo,-         ] 
174. J: [ano. ale zviditelňovat] ste to eh začal až po tom referendu 
175.      [do evropské unie. ] 
176. M: [já si skutečně nepa]matuji, (   ) 
177. bylo-li to před ním nebo [po něm, podstatné je že-] 
178. J:                                    [ano. já si to pamatuji. (.)  ] ano. 
179. M: to je dobře že [si to pamatujete.] 
180. J:                         [ano. ano.            ] 
181. M: ale: to: to není to důležité. podstatné je to že (.) je to jeden z těch problémů  
182. které (.) které se otevřeli a (.) které doufám že do- dokážeme (.) vypořádat tak  
183. že (.) s nimi budeme [(.) všichni spokojeni.] 
184. D2:                            [druhou (.) druhou     ] otázku eště [prosim.] 
185. J:                                                                                      [eště     ] máte tak ale   
186.        [(    )] 
187. D2: [eh   ] vracíme se postupně: (.) do: roku třicet osum podle mého názoru.  
188. eh máme tady novou menšinu, kerá křičí zrovna tak jako křičeli sudetský  
189. němci že sou tady diskriminovaný, že sou tady utlačovaný, [(.) že sme        ]  
190. J:                                                                                            [a myslíte koho.] 
191. D2: rasisté,- (..) my- mám na mysli rómy.   
192. J: ano. 
193. D2: ne- nyní se nám jich sem bude valit další tisícovky eh ze slovenska  
194. východního, jako dyby nám nestačilo těch našich pět set tisíc a něco  
195. nezaměstnanejch, z kerých dělat chce dejme tomu sto tisíc.=ty vostatní práci  
196. ne- (.) vo práci nemaj zájem. ty maj natažený ruce a dávejte. dávejte. 
197. J: tak [prosím to je (.) váš pohled,] 
198. M:      [tak. a ta otázka zní jak.     ] 
199. J: eeh (.) [otázka] zní, eh co ste protože ste nám říkal že máte ty menšiny na  
200. D2:          [eeh    ] 
201. J: starost, [co ste] za rok a půl udělal pro lepší integraci a zlepšení životní  
202. M:         [aha,  ] 
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203. J: úrovně romů. 
204. M: ano. [my sme- (6s)] 
205. D:         [  ((aplaus))   ] 
206. M: ((rozhlíží se po divácích)) já se bojím že tady nemáme (.) eh nemáme  
207. nikoho, kdo by (.) mohl (.) mluvit+ za za romskou menšinu ale (.) eh věřím že  
208. by potvrdil že: toho není málo. eh v tudletu chvíli máme na všech krajských  
209. úřadech (.) osoby které sou zodpovědné za tuhletu problematiku, eh máme  
210. už je ((podívá se na jednoho z diváků, který něco řekl)) na celé- (.) eh ne: ne  
211. nestojí s- s- s- spoustu peněz by stálo- (.) dotaz zněl zda to nespí eh ne- 
212.     [ne-  ] nestojí více peněz než kdybychom je neměli. 
213. J: [ano.] 
214. D3: (            ) 
215. J: tak (.) eh prosím kdo to hovoří. (.) kdo hovoří. máte mikrofon?  
216. nemáte,=dejte pánovi mikrofon, když chce reagovat na toto téma  
217.      [on vám ho pak vrátí jo?] 
218. M: [pán se potom zeptá.     ] ((obrátí se k D2)) jenom mi povězte prosím  
219. vás, jak byste tedleten problém řešil. 
220. J: ale prosím  
221.      [vás, (.) ne promiňte. (.) ano. já chápu že chcete diskutovat aby        ] 
222. M: [vy říkáte- ale (.) pán mi položil otázku a já mám právo s ním hovořit.] 
223. J: vám pan řikal ale jistě když ste místopředsedou vlády pro menšiny máte  
224. tým který my platíme tak (.) byste to snad měl vědět, já bych nechala zde   
225.     [zareagovat eh občana, (4s) jak byste] na to reagoval, 
226. D: [                   ((aplaus))                        ] 
227. D3: dobrý večer paní jílková dobrý večer pane mareš. [když už sme] (.) když 
228. M:                                                                                   [dobrý večer.] 
229. D3: už sme (.) u: (.) problematiky romů. (.) vy tady řikáte.-=já sem řikal, že to  
230. co vy děláte, to stojí daleko hrozně moc peněz. (.) než je všechno. řekněte mi  
231. proč (.) proč jim dáváte peníze dyž makat nechtěj. (.) proč? 
232. M: eh povězte jim- eh povězte mi kdo jim (.) [ eh dává peníze pro nic za nic?] 
233. D3:                                                                 [romům. (.) romům. (..)               ]  
234. sociálku. přijdou na sociálku s dětma, (.) a tam to začne. [nedáte] mi peníze a  
235. M:                                                                                       [a:-      ] 
236. D3: já vám tady necham (dě:ti).=a co udělaj. (.) [a (.) ať to] udělá každá žen-  
237. M:                                                                        [(a vy s-) ] 
238. D3: bílá ženská ať to udělá. 
239. M: eh vy znáte případ kdy by (.) eh bral (.) příslušník nějaké menšiny sociální  
240. dávky, na které nemá nárok tak jak [(přísluší většině?)] 
241. D:                                                     [         ((křik))         ]  
242.        [                            ((křik))                            ] 
243. D3: [ale proč na ně (.) proč na ně nemá nárok.] 
244. D: [                 ((pískot, aplaus))                       ] 
245. J:  [tak vážení. (...) eh (...) mně jde (.) mně jde] o jednu věc, eh není zde nikdo  
246. za romskou komunitu abychom hovořili objektivně víte že i tady si romové  
247. stěžují že ti kteří pracovat chtějí,  
248.        [a sou mezi nim- eh sou i eh- sou poctiví, tak prostě nemohou           ]  
249. D3: [nejsou všichni stejný. (...) ano:.=ano:. neřikám že sou všichni stejný.] 
250. J: sehnat [(.) práci. a (.) aby jenom zazněl tento                ] názor abychom  
251. D3:          [znám (..) znám i některý který pracujou. dobře.] 
252. J: nemluvili [(tak) jednostranně,-] 
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253. M:               [ale: (.) bohužel (.)   ] bohužel si musíme přiznat že sociální dávky  
254. v téhle zemi z- sou zneužívány, ale nejsou zneužívány pouze příslušníky  
255. jedné národnostní menšiny. [sou zneužívány (                 )-] 
256. D3:                                        [(ale proč je sem berete ještě)] ze slovenska. 
257. M: (.) a co [byste u-] co byste udělal vážený pane. 
258. D3:           [proč?    ] 
259. D3: já vám něco řeknu.=já sem z chomutova. (.) 
260. M: ano,  
261. D3: a f [chomutovskejch (..) v chomutovskejch   ] novinách sem se dočet,  
262. M:        [já sem z liberce. to nemáme tak daleko.] 
263. D3: že chomutov jenom kvůli tomu aby nepřišel o milionový (.) roční (.)  
264. peníze, tak bere (.) pět set tisí- pět set (..) tři sta tisíc nebo pět set tisíc (.)  
265. romů. kam je tam dá? 
266. M: no já si myslim že ta eh  
267.       [(.) ta (.) tadle informace je dost                                      ] nesmyslná, (.) půl 
268. D3: [pane bože (.) nebo pět tisíc. (.) omlouvám se. pět tisíc.] 
269. M: milionu romů [v chomutově,-] 
270. J:                        [tady znělo      ] pět [tisíc  ] číslo, 
271. D3:                                                     [neni.] 
272. (.) pět tisíc. 
273. M: aha. pardon. já bohužel nevím o co [(o co) se jedná,    ] 
274. D3:                                                         [protože tam padá] obyvatelstvo. (..) a  
275. čim míň bude obyvatel, [(..) tim míň bude to město dostávat.] 
276. M:                                  [vážený pane, (...)                             ] na to na to se  
277. musíte zeptat svých radních u vás doma. eh já netuším [(nic o téhleté akci-)] 
278. D3:                                                                                    [ale (kdybyste sem)] 
279. nebrali ty romy, (.) z toho slovenska, tak koho by tam dali. (.) vůbec nikoho. 
280.      [protože by nikoho neměli.] 
281. M: [             ((smích))              ] ((s úsměvem)) mi povězte kdo si sem koho  
282. bere. (.) [co to je za nesmysl proboha.+   ] 
283. J:           [tak (..) moment. (pan (.) pan)-   ] 
284. D3:        [tenhleten stát. (.) tenhleten stát.] 
285. M: dobře:, (.) [pán nesouhlasí.] 
286. J:                   [takže:. (.)          ] eh pane místopředsedo vlády. víte:, že je velký  
287. problém podle ministerstva vnitra tady máme deset až štrnáct tisíc (.) romů ze  
288. slovenska, kteří zde nemají nárok so- na sociální dávky ale stěhují se ke  
289. svým příbuzným, eh a jej- a žijou pak z těch eh sociálních dávek té rodiny, tím  
290. dochází že se zhoršuje životní úroveň romů, roste kriminalita:, (.) ehm (.) 
291. agresivita. takže co (.) s tímto problémem budete dělat protože je to  
292. přitěžující i [pro české romy. (6s)] 
293. D:              [         ((aplaus))           ] 
294. M: tak (.) za prvé. to číslo je odhad, my ho bohužel neznáme [(       ).] 
295. J:                                                                                               [ano.   ] ale trvá  
296. na tom jak [ministerstvo vnitra] tak pan špidla. [(.)] kdo na tom netrvá je  
297. M:              [za druhé.              ]                         [eh]                         
298. J: slovenský [představitel čáky.] 
299. M:                [pan (..)                 ] eh pan premiér špidla na tom může trvat  
300. pouze na základě údajů které má ode mě. [takže] (.) eeh (.) já to vím docela 
301. J:                                                                  [ano. ] 
302. M: dobře. za druhé. pokud de o nárůst kriminality, (.) není v žádném přípa:dě  
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303. prokázáno že by byl spojen s tím o čem hovoříte vy. [za (.) třetí-] 
304. J:                                                                                 [to řekl pan] škromach.  
305. jenom. toto. 
306. M: a: a to by mě zajímalo odkud to ví.=tedy.+ (.) eh může to (.) ((smích)) znát  
307. z té zprávy kerá+ (.) eh kerou sme připravovali (.) z velké části my. a: (.) za  
308. třetí pochopitelně že by to mohl být do budoucna problém. v tuhle chvíli není  
309. ani zdaleka tak veliký, a ta zpráva o které hovoříte to také říká zcela jasně.  
310. v tudle chvíli vláda (.) eh se připravuje na to, kdyby (.) náhodou nastala  
311. situace, eh kdyby (.) [příliv slovenských romů-    ] 
312. D3:                            [a dyť ale víte že ta situace] nastane. (..) dyť to víte.  
313. D?: (            ) už nastala. 
314. D3: (.) dyť už nastala [ta situace. ] 
315. M:                               [bohužel (.)] bohužel to nevíme, já bych byl velmi rád  
316. kdybych byl (.) [tak dobrým prognostikem,] 
317. D:                     [           ((pískot, křik))        ] 
318.     [((pískot, křik))] 
319. J: [ale víte že-    ] 
320. D:   [            ((pískot, křik))            ] 
321. D3: [pane mareš. prosim vás. (4s)] 
322. J: eh pane místopředsedo. jde o to že (.) eeh eh například eh právě váš  
323. slovenský partner který to má na starosti čáky obvinil českou stranu  
324. z hysterie, a víte že (.) eeh naši vládní představitelé myslím že i pan premiér  
325. špidla řekl že v žádném případě nejde o hysterii.  
326.     [že zde tento problém (.) může nastat.] 
327. M: [no pochopitelně že nejde (.) pochopitelně že nejde] (.) pochopitelně že  
328. nejde a já [budu (5s)] já budu za štrnáct dní s panem čákym o tom hovořit  
329. D:             [((aplaus))]   
330. M: v bratislavě, a: doufám že: mně objasní kde (.) eh za- eh kde se mu  
331. podařilo (.) vysledovat hysterii na straně reakcí české vlády. my se poctivě  
332. připravujeme na to že by podobná situace mohla nastat (.) eh do budoucna  
333. pokud nastane tak na ni připraveni sme. ale ten problém [není f-] 
334. D3:                                                                                     [jak.     ] 
335. D: ((hovoří někteří diváci)) jak. [jak. jak. jak. jak. jak. jak.] 
336. M:                                             [ten problém- (3s)            ] 
337. D3: řekněte nám jak ste na ní připravenej. 
338. M: já vám řeknu jak. eh my jediný způsob jakým můžeme efektivně  
339. v tomhletom směru zasáhnout, je působit přímo v těch místech odkud romové  
340. přicházejí slovenští. 
341. D4: (           ) cpát peníze. 
342. M: ((smích)) [ne: nikoli,+ (.) nikoli madam.] 
343. J:                 [tak. dejte paní mikrofon.       ] dejte- pošlete jí mikrofon ona  
344. vám ho vrátí. paní reaguje takže (.) prosím. 
345. D?: (                   ) 
346. J: ticho. 
347. D4: dobrý večer paní jílková, [dobrý večer-] 
348. J:                                             [reagujte.      ] rovnou. rovnou. [co] ste říkala. 
349. D4:                                                                                           [jo.]  
350. víte (..) jesliže teda se (.) z našich daní budou dávat peníze na  
351. východoslovenský romy, (.) mam pocit, že (.) naše: strana už má tolika  
352. problémů, takovej špatnej (.) [eh (.) rozpočet,-] 
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353. M:                                           [nemusíte z toho] mít obavu. nemusíte z toho  
354.       [mít obavu.] 
355. D4: [já z toho] obavu mám. 
356. M: ale já vám tady [garantuju-] 
357. D4:                         [já z toho  ] obavu mám. 
358. M: já jako člověk kerej je za to zodpovědný madam, vám tady garantuji, že nic  
359. takového nenastane. 
360. D4: ale jak je možný že ta naše vláda eště na to neni připravená.=naše vláda  
361. je vdycky připravená až když je pozdě. 
362. M: ((důrazně)) ale (.) já vám znovu říkám že se na to připravujeme včas, (.) že  
363. situace kerá je v tuto chvíli, (.) je zcela zvládnutelná eh  
364.       [prostředky keré máme k dispozici.] + 
365. D4: [já si nejsem jistá. já                       ] si nejsem jistá. 
366. M: já sem si jist. (.) ale [úplně.] 
367. J:                                  [pane  ] místopředsedo ale ono jde opravdu o to (.)  
368. vemte si, (.) že (.) jaksi víte že životní úroveň českých romů není (.) dobrá.  
369.     [a když] se k nim eště nastěhují příbuzní ze slovenska, (.) které musí 
370. M: [ano.   ] 
371. J: živit=tedy podle ministerstva vnitra jich je deset až štrnáct tisíc, tak eh  
372. přece jaksi když k vám se nastěhuje pět šest lidí tak (.) eh jistě eh ne: že by se  
373. vaše životní úroveň snížila, no ale eh také budete víc přemýšlet o každé  
374. koruně. 
375. D: ((aplaus)) 
376. M: paní jílková mě mě velmi dojímá vaše starost o: eh o blahobyt mých hostí,  
377. já se o ně postarám sám. a: [stejně tak-          ] 
378. D?:                                        [(     ) na to máte.] 
379. M: ano. (.) ano. a: stejně tak eeh sssi neumím představit že by (.) že byste vy  
380. nebo dokonce já nebo jakýkoliv jiný orgán v tomto státě (.) mohl hovořit  
381. komukoli v tomto státě do toho, zda má právo pozvat si hosty. (.) to se na mě  
382. nezlobte. 
383. J: no ale já sem [slyšela že oni si] je nezvou. [že      ] oni mají takovou tradici  
384. M:                      [a já dělám-        ]                  [(a:le.)] 
385. J: prostě že jim nic jiného nezbývá než je (.) přijmout já (.) hovořím pouze o  
386. tomto problému protože (.) eh potom dyť byly i záběry v televizi dy- dyť se  
387. podívejte do terénu, že ti romové [sou (.) nespokojeni s tou situací.   ] 
388. M:                                                 [já sse do toho terénu já se do toho] terénu  
389. jezdím dívat, já s nimi hovořím, a já se vážně obávám že tady mluvíme za  
390. někoho kdo tady není.  
391. J: ale [vy přece máte na starost] tyto menšiny. 
392. M:      [já sem velmi (               )-]  
393. ano. já je mám na starost ((smích)) paní [jílková] a já se o ně také starám.+ 
394. J:                                                              [ano.    ] 
395. ano. 
396. M: a zkuste si je pozvat, (.) oni vám odpoví. 
397. J: takže ((ukáže na D5)) prosím, (.) pojďme dál,+ 
398. D5: dobrý večer paní jílková dobrý večer [pane pre-    ] vicepremriére. já bych  
399. M:                                                             [dobrý večer.] 
400. D5: se chtěla zeptat na dvě otázky. 
401. M: ano:, 
402. D5: eh jako: (..) sou občané kteřé se eh d- d- eh domáhají ve štrasburku za  
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403. peníze daňových poplatníků vlastně (.) eh práva protože se tady jich nemužou  
404. dovolat, (.) protože se eh je to tak eh uspořádáno že (.) v této eeh (.) republice  
405. (.) prostě neexistuje (.) instituce ani: žádný orgán který by se těchto občanů  
406. v český republice zastal, proto se obra:cejí na eh štrasburk, popřípadě (.)  
407. dochází k arbitrážím firem, za který zase zaplatí daňový poplatníci. 
408. D: ((aplaus)) 
409. M: tady tady je jedna eh jede- jedna chyba v tom eh jak ste to (.) jak ste tu  
410. otázku postavila.=já se velmi omlouvám ale (.) do štrasburku se obrací  
411. občané všech států. (.) ve chvíli kdy vyčerpáte všechny možnosti které vám  
412. nabízí (.) eh [systém soudní-] 
413. D?:              [(                      )] 
414. M: eh nemáme jich nejvíc pane, (.) nemáme jich nejvíc ((ukáže do publika))  
415. názor je že jich máme nejvíc+ není tomu tak, je to doložitelné statisticky (.) a je  
416. to je to eh problém se kterým se vypořádávají ve všech zemích.=prostě (.)  
417. štrasburk je poslední (.) odvolací instance, (.) eh v těch v těch věcech ve  
418. kterých se (.) občan nedovolá  
419.      [svého práva doma. a já myslím že všichni (musíme být)-] 
420. J: [a vy ste tedy eh spokojen se stavem našeho                   ] soudnictví?  
421. myslíte [si že ] občané nemají důvod eh chodit až do štrasburgu? 
422. M:         [to je-] 
423. eh občané-  
424. D: ((aplaus))  
425. M: občané nechodí do štrasburku jenom proto že naše soudnictví je špatné.  
426.     [ale (.) chodí tam-            ] 
427. J: [ano. také tam třeba jdou] nakupovat. ano. 
428. M: chodí tam- [(..) (skvěle.) (..) eh (.) chodí tam] chodí tam pokud naše soudy 
429. D:                   [           ((smích, aplaus))            ] 
430. M: nekonají, (.) a nebo pokud nesouhlasí s jejich eh s jejich výrokem.=a (.)  
431. především to první to že nekonají je (.) je špatně. a to víme všichni a asi (.) eh  
432. to není překva- překvapivé tvrzení a (.) eh to že to trvá tak dlouho, eh než se  
433. naše- náš soudní systém stane (.) tak efektivní jako by měl být (.) eh  
434. f demokratické zemi to je pro nás pro všechny překvapení. ale můžu vás ujistit  
435. že (.) eh (..) například nově připravený (.) eh trestně právní kodex, kerý  
436. pošleme za chvíli do: do: do sněmovny, bude pokud de o legislativu nes-  
437. nesporně krokem kerý tomu pomůže. a pokud de o stav našeho soudnictví, já  
438. osobně doufám že (.) eh dorostou soudci, eh kteří se s tím vypořádají. trvá to  
439. déle ale (.) není to problém pouze české republiky. 
440. J: ano a co říkáte tomu, eh to: eh je považováno přímo za skandál (.) pane  
441. místopředsedo, (.) eh že: (.) unie soudců (.) nabízí za sto dvacet tisíc korun,  
442. eh různým podnikatelským subjektům, eh setká- takový jako je to roční  
443. příspěvek a za to se mohou setkávat se soudci. a existuje velmi vážné  
444. podezření že díky tomu že některé ty subjekty si za těch sto dvacet tisíc (.)  
445. pohovoří s tím soudcem, tak pak třeba když občan se bude soudit (.) s touto  
446. institucí, že zde může docházet k ovlivňování soudů. eh nepovažujete to tedy  
447. za skandál kdy by ste měli zasáhnout? 
448. D: ((aplaus)) 
449. M: já pevně doufám že to (.) nemá ty dopady o kterých hovoříte ale 
450. každopádně [je to (3s)            ] každopádně je to praxe která je přinejmenším 
451. D:                 [((smích, pískot))] 
452. M: podivná. ale já sem velmi rád, (.) já sem velmi rád že v tomto státě vláda.  
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453. (.) to znamená exekutiva (.) nemá právo (.) eh zasahovat do do do těchhletěch  
454.     [oblastí.  ] 
455. J: [ale máte] tedy- ž- eh no ano.=ale  
456.      [nedělají si potom- (.) ale víte o co jde. nedělají- pro]tože i nad tím vyjádřil  
457. M: [(ale my) máme (..) naštěstí máme nezávislé soudy.] 
458. J: znepokojení i současný ministr spravedlnosti  
459.      [(i bývalý) pan rychetský, a nedomníváte se] tedy že soudci si v této zemi 
460. M: [já nad tím (.) vyjadřuji také znepokojení,     ] 
461. J: mohou pomalu dělat (.) co (.) chtějí, i se tedy za peníze setkávat 
462.      [eh s podnikatelskými subjekty? (3s)] 
463. D: [                     ((aplaus))                     ] 
464. M: já vím že: že je velmi populární kritizovat soudce (.) a: asi by teď bylo  
465. přijato velmi dobře kdybych eh pronesl několik filipik proti soudcům, já říkám  
466. že tato praxe je špatná, ale na druhé straně vám říkám znovu, že je dobře že  
467. máme nezávislé soudnictví a já doufám, jak sem řekl před chvílí že (.) eh záhy  
468. bude i tak kvalitní aby nedocházelo k tomu o čem mluvíte. 
469. J: ((ukáže na D6)) takže [prosím,     ] 
470. D?:                                  [eště jeden] dotaz máme. 
471. D6: dobrý večer [pane předsedo, (.) ] (..) eh chci se zmínit od- odsunu  
472. J:                       [ano. potom. potom.]+ 
473. D6: sudetských němců. musím citovat eh ((čte z papíru)) z inzertních novin  
474. pana kudláčka anonce. dovídáme se zde že edvard beneš vylikvidoval třetinu  
475. svých spoluobčanů, dále podával otřesná svědectví o českých zločinech,  
476. uvádí i údajná svědectví o zvěrstvech čechů (.) na nevinných (.) sudetských  
477. němcích. beneš prý kvůli jazykové odlišnosti (.) je obral o veškerý majetek. a  
478. poté je vydal napospas tlupám českých zabijáků.+ co vy na to. 
479. M: (.) já nevím [odkud (.)] (.) já nevím odkud ten citát je: nebo respektive co co  
480. D?:                  [((tleská))] 
481. M: to má eh- [(co to je-) ] 
482. D6:                [v každých] novinách anonce. 
483. M: (..) a: chcete říct že anonce tohle tvrdí nebo anonce to eh kritizuje. 
484. J: ne: no ono možná jde o to že: eh víte [že například-] 
485. M:                                                            [já tomu         ] docela dobře rozumím  
486. paní [jílková. já bych- myslim že] (.) já myslim dokonce že (.) eh že: eeh sse  
487. J:    [jo? tak eh reagujte. ano.    ] 
488. M: mužeme domluvit přímo. 
489. J: no [prosím. (.) ano.  ] 
490. M:     [přes mikrofon. (.)] proto jenom že ja- eh annonci sem už hodně dlouho  
491. neviděl. to znamená to je tvrzení (.) anonce tohleto. 
492. D6: ano, to je tvrzení anonce. 
493. M: (.) eh v takovém případě to je: velmi (.) velmi nešikovný pokus jak jak  
494. popsat (.) eh historický problém který je podstatně a podstatně složitější. 
495. J: ale co se týče sudetských němců. eh představitel pešl. (.) eh svazu  
496. bojovníků za svobodu řekl že nechápe co vás (.) vede k jednání s takovými  
497. lidmi jako je pan posselt, že: patříte mezi čelné představitele tohoto státu,  
498. tudíž byste se měl scházet ((odkašle si)) s elitou (.) z německa a ne:  
499. komunikovat se sdruženími kteřé zpochybňují naši státnost, a zpochybňují  
500. výsledky druhé světové války. 
501. D: ((aplaus)) 
502. M: eh já se scházím s vrcholnými představiteli sousedních i jiných států (.) a (.)  
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503. eh marně pátrám (.) eh v paměti kdy bych se sešel s představiteli (.) eh  
504. sudetoněmeckých [spolků? nevzpomínám si (vskutku na to-)] 
505. J:                           [ale vy ste uvedl i v tisku že: je                  ] po- eh že  
506. evropa je na prahu třetího tisíciletí a že je eh potřeba diskutovat i  
507. s landsmanšaftem. já [vám to mohu (.) citovat.] 
508. M:                                     [já se- (                          )] mě nemusíte citova:t, já  
509. sem přesvědčen že s našimi sousedy se musíme bavit, a to s těmi kerý sou  
510. na západ na východ na jih i na sever. 
511. J: i s těmito sdruženími. 
512. M: i s těmito sdruženími a mezi námi (.) eeh (.) docela to (.) podle mého  
513. názoru (.) z té zkušenosti která mám (.) z doby hodně vzdálené, eh docela to  
514. stojí za to. my aspoň zjistíme že sou skutečně velmi různí. (.) tak jako sou  
515. různé všechny jiné organizace (.) a docela stojí za to se seznámit s tím co (.)  
516. co si myslí obyčejní lidé a jaký je rozdíl mezi tím co si myslí (.) ti kteří se tím  
517. živí. 
518. J: ((ukáže na D6)) (.) takže prosím, 
519. D6: (.) eh (.) pořad kotel se vysílá v noci. aby se (.) vám lépe modelovalo paní  
520. jílková, [(dovolili)] sme si předat vám noční vůni proti únavě a stresu. 
521. J:         [(          )-]  
522. ó děkuji ste (.) ste (.) 
523.      [laskavi ano. ((smích)) děkuji. děkuji. (..) tak. ((ukáže na D7)) (3s) prosím.+] 
524. D: [                                                 ((aplaus))                                                      ] 
525. D7: dobrý večer paní jílková dobrý večer paní ví- místopředsedy eh  
526. místopředsedy vlády, (.) 
527. M: dobrý [večer.       ] 
528. D7:         [chtěl bych] se vás zeptat, (.) eh na: o- vy máte zájem na odškodnění  
529. sudetských němců. 
530. M: ne: nemám. 
531. D7: nemáte jo? [bylo] to tak prezentováno chtěl sem to- 
532. M:                     [ne.  ] 
533. špatně to bylo prezentováno. 
534. D7: protože čeští eh čeští králové povolili aby eh osadili němci naše pohraničí  
535. (.) a oni nám potom rozbili republiku převážná většina jako jo:. (.) tak vy teda  
536. nemáte na tomdle zájem [vodškodnit.] 
537. M:                                     [ne. (.)         ] o žádném odškodňování sudetských  
538. němců se nejedná. (.) skutečně.=to je: přesmyčka (.) která (.) navazuje na to  
539.     [co říkala paní jílková předtím.] 
540. J: [ano. (.) no. eh ono                  ] jde prosím o to že například pan zahradil  
541. z o: de: es (.) eh řekl v reakci na tu vaši snahu odškodnit české němce, že: eh  
542. je to velice nevhodné protože vy tím otvíráte dveře požadavkům (.) sudetských  
543. (.) němců, a že jakmile ty dveře i jenom trochu pootevřete, tak druhá strana  
544. začne ještě více tlačit. 
545. D: ((aplaus)) 
546. M: ((odkašle si)) až pan zahradil bude (.) tady tak já si s ním o tom rád  
547. popovídám, (.) eh já teď nebudu kritizovat [eh (..) poněkud-                 ] 
548. J:                                                                [ale to můžete.=to reagujte.] (.) ne  
549. to to nám řekněte vy se tedy [neobáváte toho, že tím odško-] 
550. M:                                          [je to je to prostě holý nesmysl,] (.) holý nesmysl  
551. a já sem to slyšel mnohokrát, [(                                      )] 
552. D7:                                          [takže nechcete odškodnit] sudetské němce. 
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553. M: ne: nechci. 
554. D7: dobrý.=druhou otázku mám, (.) vaše vláda má dost malou malou aktivní  
555. politiku s ruskem. rusko nejd- nejde dneska brát jako bývalý sovětský svaz,  
556. to mnoho zabedněnců politiků i todle. (.) bere takle:. (.) vono je to dneska  
557. země které se dynamicky rozvíjí. (.) a myslim si že třeba já nevim v otázce  
558. stíhače:k. (.) každej stát potřebuje mít suverénní svůj vzdušný prostor. (.) tak  
559. si myslim že naši jako: piloti jsou ško- školení na eh migy:. (.) a  
560.      [myslim si (..)                ] (a:) myslim si že to je dobře protože eh rusko bylo 
561. M: [(no už nejsou naštěstí)] 
562. D7: dycky zbrojařská velmoc a maj dobré dobré (.) jako: stíhačky protože: si je  
563. vzaly maďarsko:, (.) slovensko: a polsko:. ned- eh nenabízej nám nikdo jako  
564. starý (.) eh stíhačky jako třeba (.) amerika protože (.) my sme kulturní národ  
565. čechů a (              ) my nepotřebujeme starý stíhačky:, 
566. M: pane já se vážně obávám že se mýlíte. (.) ze slovenských migů dvacet  
567. devět které si nekoupili ale ponechali, v tuto chvíli létají jenom tři, (.) a stojí je  
568. tolik že by si za ně mohli pořídit dvakrát tolik (.) jiných modernějších letadel.  
569. druhá věc je že bohužel.=přestože máte pravdu že rusko není sovětský svaz,  
570. (.) a všichni pevně doufáme že: nastoupilo cestu (.) eh k demokratickému  
571. systému, (.) i když v tuto chvíli ještě (.) je to trošku složité, eh se chová  
572. takovým způsobem že všechny ty země které měly (.) zbraňové systémy  
573. z ruska, se jich pokoušejí zbavit. protože se nechová jako obcho- obchodní  
574. partne- partner podmiňuje dodávky (.) náhradních dílů nejrůznějšími jinými  
575. podmínkami, a je to prostě velice nebezpečné já sem velmi rád že sme (.)  
576. kdysi udělali ten ten krok že sme se (.) [ruských stíhaček vzdali.] 
577. J:                                                           [ale (.) možná byste        ] nám mohl  
578. říci- pče vy na vládě o tom budete rozhodovat vy (.) eh osobně zatím  
579. preferujete ty (.) eh nové eh švédské (.) eh stíhačky, nebo za tu samou cenu ty  
580. staré americké. 
581. M: paní jílková ono je to [velmi jednoduché. (5s)] ono ono je to ono je to velmi 
582. D:                                   [            ((aplaus))         ]  
583. M: jednoduché. my sme (.) jasně stanovili takový vzorec podle kterého se ty  
584. nabídky budou hodnotit. stanovili sme ho dříve nežli přišly. (.) ten byl  
585. zapečetěn u pana premiéra, přišly nabídky, ty se teď otevřely a ten vzorec se  
586. na ně uplatní, a vláda koupí to co bude nejvýhodnější. (.) vy všichni se o tom  
587. budete moct přesvědčit na tom není [nic tajného, dozvíte se každou korunu,] 
588. J:                                                       [ano. takže zatím žádný tip nemáte.      ] 
589. M: [nemám. co bude výhodnější,                  ] to [koupíme.     ] 
590. J:  [ano. takže ((ukáže na D8)) tady paní, (.)]     [tady prosím,] 
591. D8: dobrý večer. 
592. J: mikrofon k ústům.+ 
593. D8: dobrý večer. pane mareši, prosim vás.=můžete mně trochu blíž objasnit (.)  
594. eh ten rozpočet který vaše vláda schválila? eh nerozumím tomu, eh  
595. v novinách sem se dočetla, že teďka chtějí poslanci (.) eh stavět stadiony,  
596. opravovat eh (.) hřiště (.) a všecko možný. od druhýho poslance a myslím že  
597. to bylo tady i v kotli, sem eh se dověděla, že pozvou ukrajinky. když sem se  
598. na to ptala, tak mě poslanec řekl (.) to só hezký děvčata. a kam by je chtěli  
599. umístit. na e pětapadesát? a ty jejich děti taky? proč nedáte radši. (.) mužům  
600. prácu, těm ženám podporu v mateřství, a měli bysme tolik dětí, že by se nám  
601. z toho zatočila hlava. protože proč se ruší školy, školky už se skoro zrušily, už  
602. je jich moc málo. je zle. dyť to bylo (.) eh tolik jeslí v každym eh městě. aspoň  
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603. jedny dyž ne dvoje. a (.) vysoký školy. taky. co budou ale ty (.) eh děcka dělat  
604. když vystudujou tu vysokou školu, kam pudou do práce. to se budou (.)  
605. hromažďovat na té e pětapadesát aby měli ty děti, který budete vy (.) potom  
606. eh eh živit? a kam je budete (.) eh umísťovat. 
607. J: prosím. 
608. D: ((aplaus)) 
609. M: já to vezmu od konce. je zcela jednoznačné že člověk který má  
610. vysokoškolské vzdělání (.) sežene práci snáž nežli ten který ho nemá. je to  
611. statisticky doložitelné dámy a pánové, a eh to je věc o které prostě není  
612. možné diskuze, (.) eh to je: eeh- a (.) my chceme aby se podstatně zvýšil eh  
613. zvýšil počet těch lidí kteří studují v nějakých typech studia, (.) po maturitě.  
614. snažíme se o to už dlouho a ja doufám že (.) teď co sme ve vládě tak se nám  
615. to doopravdy podaří. eh pokud de o: (.) o to eh jak se nakládá v poslanecké  
616. sněmovně s rozpočtem. vláda (.) předloží (..) určitý návrh, eh sněmovna  
617. schválí v prvním čtení (.) ten rámec. kolik se vydá kolik se přijme, a ve druhém  
618. čtení se: poslanci pokusí (.) eh to co jakoby zbývá v rezervě (.) eh rozdělit  
619. podle toho, aby (.) se mohli (.) mohli vrátit do svých (obvodů) a říci, já sem  
620. postavil stadion já sem postavil školu. eh (.) to se odehrálo včera, ale já  
621. doufám že poslanecká sněmovna bude dostatečně moudrá, eh aby peníze (.)  
622. nerozpustila (.) pouze na tyto takzvané poslaneč- eh poslanecké pomníčky. (.)  
623. eh a: eh pokud de o (.) eeeh (.) zvyšování (..) porodnosti (.) porodnosti f  
624. v čechách, eh to je eh přání patrně každé vlády. (.) nezávisle dokonce na tom  
625. je-li demokratická nebo není. každá vláda chce aby se zvyšovala porodnost,  
626. eh eh (.) já myslím že eh jediný- jediná cesta jak toho dosáhnout, je vytvářet  
627. ekonomické a sociální klima pro to aby to bylo možné.  
628.  a [taky (.) se trošku musíme (snažit.)] 
629. J: [no a máte pocit právě že               ] vy jako unie svobody eh to tedy  
630. vytváříte že ste dodrželi to co ste (.) eh svým voličům slíbili? 
631. M: určitě. (.) určitě. 
632. D8: ale [pane mareši. (...)] 
633. D:         [      ((aplaus))      ] 
634. M: eh pokuť eh pokuť víte tak (.) eeh tim nejbližším problémem nebo jednim  
635. z nejbližších problémů kterými se vláda bude (.) eh zabývat je například  
636. společné daně- zdanění manželů s dětmi. to je  
637.     [typický krok kerý (tohle umožní.)] 
638. J: [ano ale vy ste třeba eh               ] jaksi eh byli stranou- aspoň ste říkali že  
639. pomůžete podnikatelům drobným a živnostníkům. zatím výsledek je, (.) eh že  
640. se jim zvýší od příštího roku celkové daňové zatížení ačkoliv ste jim slibovali  
641. opak. 
642. D: ((aplaus)) 
643. M: paní jílková když tady naposledy ještě před volbami byl (.) eh někdo od  
644. nás, eh (.) tak ste si z něj dělali docela (.) eh u- upřímně veselé to bylo, (.) eh  
645. šprťouchlata z našeho hesla (.) eh drobné podnikání bez účetnictví. (.) a: (.)  
646. eh teď už je to pravda. už se to stalo drobní pod- podnikatelé nemusí vést  
647. účetnictví. [to je podle mého (      )-] 
648. J:              [no promiňte (..)             ] které to (účetnictví přejdou) na podvojné, 
649.      [(.) oni si budou] muset ti [s obratem (.) eh šest milionů korun,] 
650. M: [ne: ne ne ne.   ]               [(             ) ne, (.) ne, (.) ne,              ] 
651. J: a vždyť si na to budou muset najímat eh poradce, to je bude stát další  
652. peníze, 
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653. M: já hovořím o těch drobných, to znamená do milion sto tisíc, ti už nemusí  
654. dělat ty vedou pouze: evidenci. (.) výdajů. neve- nevedou. takže to je (.) zcela  
655.      [evidentní (.) eh] zjednodušení, splnili sme jednu z těch věcí které sme  
656. J:  [(jo). (.) ano.     ] 
657. M: [slibovali.  ] 
658. J:  [ale nevím] jestli to sou zrovna ti co vás volili. já se obávám že to byli  
659.   ti [(.) s těmi vyššími obraty. (.) ano. ] 
660. M: [tak jesi- (.) eh ja (.) já pokud si (.)] pokud si vzpomínám,  
661.      [(.) eh tak (..) eh tak ty co nás] volili v posledních (.) eh v posledních 
662. D: [                 ((aplaus))              ] 
663. M: (průz-) volbách tak znám skoro všechny osobně že jo takže,  
664.      [(.) to je (     ) (..) eeeh] (.) a:le (..) eh (.) v tudle chvíli se: eh (.) v tudle chvíli 
665. D: [           ((smích))         ] 
666. J:  [           ((smích))         ] 
667. M: se ve vládě projednává (.) zákon o zdravotním pojištění, (.) eh když se  
668. podíváte zítra do novin, přečtete si tam s jakými návrhy sme tam přišli my, to  
669. sou opět návrhy které by měly podnikatelům (.) umožnit aby- (.) eh nebo  
670. respektive zlevnit jejich náklady na pracovní sílu. 
671. J: ((ukáže na D9)) takže prosím, [eh další dotaz. prosím. další] dotaz,+ 
672. D8:                                               [paní jílková. prosím vás.      ] 
673. D9: dobrý večer pane mareš dobrý večer [paní jílková.]=já sem se chtěl 
674. M:                                                              [dobrý večer.] 
675. D9: zeptat. dyž mluvíte tak vo tom podnikání vesele. proč si myslíte, že u nás  
676. nebo k nám se moc těch zahraničních podnikatelů nehrne. (.) vod teska až (.)  
677. řekněme (.) po dlvitu nebo po meinla nebo todleto, (.) tak všichni: měly nějaký  
678. daňový prázdniny. já sem mluvil s se (.) známým a ten mi povídal. za á. není  
679. tady právní prostředí, (.) za bé. (.) nemáte tady žádný vlastně: mantinely,  
680. takže dyž ten (.) podnikatel sem něco dá, (.) tak neni zaručeno že vo to  
681. nepříde, (.) viz nomura, (.) tak jak nám teda zajístíte třeba (.) mně třeba  
682. kterýmu je vosumadvacet let práci. (.) já sem sice z prahy ale nemůžu tady  
683. vůbec za boha sehnat žádnou práci. sem skladník a nemůžu vopravdu sehnat  
684. práci. (..) jo, (.) takže sem se chtěl teda zeptat na ten dotaz, jak teda zajistíte  
685. v novym roce teda když teda budete eště vládnout jesi budete vládnout, (.) jesi  
686. tady někdo náhodou něco nevyvolá, protože už vopravdu to je nes-  
687. neslýchaný co tady vlastně- už už jenom z tý prahy co je nezaměstnanejch a  
688. eště prej má přibejt. (...) tak bych rád věděl na ten dotaz. 
689. M: tak ten [eh (6s)     ] ten dotaz nepletu-li se začínal tvrzením že se k- že se 
690. D:             [((aplaus))] 
691. M: sem neženou (.) zahraniční podnikatelé, eh (...) já na to mohu odpovědět  
692. ((smích)) pouze tak+ že podle všech statistik které sou k dispozici, (.) je  
693. v téhle zemi největší množství zahraničních investic ze všech zemí (.)  
694.       [eeh (.) přistupujících] do: (.) eh v tuto [chvíli přistupujících do]  
695. D3: [a za co ty lidi (        )]                           [za minimální mzdu.    ] 
696. M: [evropské unie.] 
697. J:  [tak. ale vážený] pane. [(.) měl ste   ] mikrofon? měl. tak. a teďkon prosím  
698. D9:                                    [protože (    )] 
699. J: (.) klid. ano? (.) nerušíme. 
700. M: je to zcela je to zcela jednoznačné naopak se na nás obracejí (.) eh politici  
701. z ostatních zemí, které vstupují do evropské unie a ptají se nás jak je to  
702. možné že je tady v tudle chvíli tolik (.) zahraničních investic. 
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703. J: eh já jenom [promiňte      ] (..) promiňte kdy ste s těmi politiky eh hovořil  
704. M:                    [to znamená-]  
705. J: víte  [protože-   ] 
706. M:       [naposledy] minulý týden [například paní jílková.] 
707. J:                                                 [minulý týden protože   ] (.) teď eh třeba eh  
708. sme: se sem těšili na automobilku hyunday že, která si ovšem vybrala právě  
709. slovensko kvůli nižšímu- (.) i (.) kvůli nižšímu daňovému eh zatížení. 
710. D: ((aplaus)) 
711. M: nás pochopitel- pochopitelně mrzí že: si hyunday vybrala slovensko, tak už  
712. se to stává nicméně to moje tvrzení stále platí. (..) eh (..) těch investic je tady  
713. prostě více [nežli kdekoliv jinde.                             ] 
714. J:               [dobře. ((ukáže na D10)) takže prosím.] 
715. D?: (           ) 
716. J: ano. potom vy. (.) teď pán tady.+ 
717. D10: já se menuju (valeš) a z moravského krumlova. 
718. M: dobrý den. 
719. D10: dobrý den. všem dobrý večer. všem. (.) prosim vás. (.) jistě víte, že (.)  
720. eeh německý landsmanšaft (.) se do nás trefuje (.) kudy chodí. (..) nemaj  
721. právo. (.) já sem zažil (.) obě mobilizace, (.) zábor pohraničí protože krumlov  
722. byl zabrane:, (.) vznik protektorátu všechno (.) sem zažil osobně mám na to  
723. vzpomínky a velmi špatný vzpomínky, (.) a teďkom (.) když se rozhlídnu tak  
724. vidim že je to stejný jako v osumatřicátym roce. naše vláda couve ((křičí)) na  
725. všech frontách. jak tomu chcete zabránit.+ 
726. D: ((aplaus)) 
727. M: já bych já bych musel slyšet jediný konkrétní příklad toho že (.) tahle vláda  
728. couve. (.) ne já se ptám doopravdy řekněte mi kdy (.) tahle vláda couvla (.)  
729. některému ze svých sousedů? 
730. D10: (.) kam se podivám, (.) tam všade vidím jenom ústupky (..) německému  
731. landsmanšaftu. 
732. M: pane, jeden jediný, (.) menujte mi jeden jediný ať na to mohu reagovat. já o  
733. žádném nevím. (.) prostě jmenujte jeden jediný, (.) ať se bavíme věcně, 
734. D?: ((potichu)) kancelář. 
735. D10: (.) napřiklad kancelář landsmanšaftu (.) v praze. 
736. D: ((aplaus)) 
737. D10: chtěl bych k tomu něco dodat. kdyby sich já nebo kdokoliv jiné chtěl  
738. vodevřít trafiku, tak bude lítat po všech ministerstvech aby dostal (.) povolení  
739. si tu trafiku tam vodevřít, a najednou příde vopuchlé ba- sudeťák (.) a dostane  
740. to ((zvýšeným hlasem)) přes noc. jak to.+ 
741. D: ((aplaus)) 
742. M: asi ste: a- asi ste lépe informován o proceduře jakou vznikala tahleta  
743. kancelář já to nevím, (.) ale já vám [garant- (.) ale já vám (.) já vám garantuji]  
744. D:                                                    [                          ((křik))                            ] 
745. M: že (.) pokud se budete chtít otevřít kancelář v mnichově tak vám to jistě  
746. povolí také. 
747. D10: jo v mnichově. [to věřim. dyž na to budu mět.] 
748. J: ((ukáže na D11))  [takže: (.) prosím                    ] eh tam pán, (.) tam pán,+ 
749. D11: dobrý večer. menuju se bohumil zeman a sem z chomutova. moje otázka  
750. zní. ((čte z papíru)) souhlasíte vy osobně, (.) a vaše strana a s návrhem  
751. koaličních partnerů z če: es el, (.) v rámci trestního zákona třikrát a dost? (.)  
752. v praxi by to totiž vyznělo tak že: eh řekněme ve dvaceti letech by jedinec  
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753. spáchal vraždu, (.) ve třiceti letech by byl propuštěnej, (.) dostal by- spáchal by  
754. druhou vraždu, (.) tam už by potom byl asi trest vo něco vyšší dostal by  
755. řekněme patnáct let, (.) v pětačtyryceti letech by byl znova propuštěnej, (.) a  
756. udělal by nám třetí vraždu. (.) takže místo jedný mrtvoly bysme měli nakonec  
757. tři mrtvoly. 
758. J: eh já (.) eh poprosím eh eh pana místopředsedu aby t- eh (.) na to  
759.      [reagoval, (.) protože (.) to je trošku-] 
760. M: [ta: odpověď je (..)                            ] ta odpověď je jednoduchá, eh tento  
761. návrh nepředkládáme my, předkládají ho křesťanští demokraté náš návrh to  
762. nebyl, a my (.) eh soudíme (.) možná podobně jako vy já nevím, eh že to je  
763. příliš (.) eh zjednodušení eh přílišné zjednodušení celého toho problému. 
764. J: eh ne já jenom musím eh zde zareagovat že (.) eh prosím to je dyby byly  
765. třikrá- potřetí závažný trestný čin tak už by to bylo na doživotí jistě takto (.)  
766. s těmi vraždami:, (.) naopak by to mělo bránit těmto věcem. (..) ano. ano. já  
767. jenom aby (.) to. [prosím.] 
768. D11:                   [právě   ] proto že teda až potřetí by dostal teda doživotí.  
769. takže místo jedný [mrtvoly bysme měli tři.] 
770. J:                          [ne to ne, (.) to              ] (.) prosím není [toto návrh, (.) já-    ] 
771. M:                                                                                         [ne: nemyslim si že]  
772. (.) takhle: (.) takhle to jistě není konstruováno, ale přesto eh u u nás tenhleten  
773. návrh nenachází (.) tak velké [nadšení jako (..) u kolegů z ka: de: u: če: es el.] 
774. J:                                            [eh tak (.) eh já jenom nechci se té- tohoto         ]  
775. názoru zastávat ale není (.) není to tak. ((ukáže na D12)) tak poslední dotaz.  
776. tady pán.+ 
777. D12: dobrý večer všem, (..) pane mareš. valorizace platů a důchodů se odvíjí  
778. od inflace. inflace přeloženo do čes- do češtiny (.) je soustavné (.) nehorázné  
779. zdražování všeho co člověk potřebuje k životu. a já- mě (teda tadleta) inflace  
780. zajímá.=já bych chcel vidět, jakou inflaci mají důchodci kteří dostanou přidáno  
781. stovku, jakou inflaci (.) mají učitelé, (.) doktoři, (.) zločinci v talárech keří  
782. dostanou od dvou tisíc a výš, a jakou inflaci (.) mají korytáři v senátu  
783. v parlamentu ve vládě, kteří si navrhli třináct tisíc. 
784. D: ((aplaus, pískot)) 
785. M: eh my všichni (.) my všichni jak tady sme máme (.) eh jednu výhodu která  
786. možná se ukáže být nevýhodou, (.) a: to je to že inflace u nás v podstatě není  
787. už druhý rok. (.) [dokonce dlouhou dobu tady byla prokazatelně-] 
788. J:                       [ano. (.) ehm (.) ano. ale: eh pane místopře- eh ] pane  
789. předsedo. zde občan hovořil (.) právě že se uvádí průměrná inflace, (.) víte že  
790. ten průměr (.) je: vždy eh zkreslující, eh víte že dech- eh důchodcům reálné  
791. důchody kles- eh klesají, potraviny se teď zdražují elektřina nájem (.) a další  
792. věci takže se vás ptám co říkáte té inflaci (.) u (.) různých skupin.=že skutečně  
793. může být vysoká. (.) a je. 
794. D:     [                                            ((aplaus))                                        ] 
795. D12: [(.) já bych jenom (3s) já bych jenom (.) paní jílková (zde) bych] jenom  
796. doplnil.=aby teda si tady národ konečně uvědomil jak si korytáři o nás  
797. rozhodují. [(.) kdybyste si  ] přidali těch třináct tisíc já dostanu v lednu šedesát  
798. M:             [já si myslim že-] 
799. D12: korun, kdybyste si to vydělili třináct tisíc šedesáti, tak je to dvě stě  
800. šestnáct měsíců.=čili osumnáct let.=jedno vaše přidání by bylo důchodcovi  
801. osumnáct let.  
802. M: obracíte se eh obracíte se [na špatnou adresu, (4s) obracíte se (.)] obracíte  
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803. D:                                            [                 ((aplaus, pískot))                 ] 
804. M: se na velmi špatnou adresu protože tato vláda jednoznačně rozhodla, že  
805. ústavní činitelé nebudou (..) předmětem [takovéhoto zvýšení.   ] 
806. D12:                                                         [vy to potom doženete] za tři roky. 
807. M: no. (.) to: uvidíme. [to: uvidíme to si eště povíme.] 
808. J:                                [tak ale uplně eh n- eh            ] na- nakonec na závěr se  
809. zeptám protože sme vůbec neprobírali eh stav vaší politické (.) eh strany, (.) 
810.      [eh  ] 
811. M: [to je] mi velmi líto. ((usměje se)) 
812. J: ano, (.) eh váš eh místopředseda ratibor majzlík eh dnes v denících  
813. bohemia moravia řekl, že vy vůbec nevnímáte realitu, že (.) loď se potápí vy to  
814. nechcete slyšet, snažíte se likvidovat své (.) eh kritiky, a navíc vedení se snaží  
815. (.) té situace využít (.) jenom pro sebe aby vlastně si zajistili místa. 
816. D: ((aplaus)) 
817. M: já sem se to v denících bohemia dočetl, (.) eh velmi mě překvapilo proč  
818. mně to ratibor sděluje prostřednictvím (.) eh médií, proč mi to za ty dva roky  
819. kdy je součástí vedení ((smích)) unie svobody+ nikdy neřekl, (.) a: eh já sem  
820. si zcela jistý že (.) realitu vnímám (.) velmi dobře:, (.) že: ta (.) loď se (.)  
821. nepotápí, (.) a: pokuď de  
822.      [(.) eh pokuď de někomu (.) pokuď de někomu o koryta,] 
823. D: [                        ((někteří se smějí))                                  ] 
824. M: (.) eh pak (.) naše strana má jediného placeného představitele a ten se  
825. menuje ratibor majzlík. 
826. J: ano.=ale eh máte také ty funkce vy ste místopředsedou vlády, eh pro pana  
827. mlynáře bylo dokonce vytvořeno ministerstvo že, pak máte ještě jednoho  
828.      [ministra, (.) ano.            ] 
829. M: [to ministerstvo bylo paní] jílková vytvořeno za účelem  
830.     [spravování (.) nově vzniklého rezortu,] 
831. J: [ano. (..) ano.=no podle pana mlynáře] podle někoho eh na to stačil něja-  
832. nějaký eh (.) [jaksi oddělení že, (.) ale-] 
833. M:                 [zajímavý (.) zajímavý (.)] poznatek je- (.) kolega mlynář tady  
834. není ale [(.) že (.) ten jeho (.) eh ten                         ] eh ten- 
835. J:           [není. on ani sem nechce. asi ví proč. ano.] 
836. D: ((aplaus)) 
837. M: ((smích)) možná že ví,+ možná že ví. ale: eh (.) ten ten jeho úřad nestojí  
838. ani o korunu víc nežli stály ty úřady které se v něm sloučily mimochodem. jo. a  
839. není tam ani (.) o jednoho [člověka víc.  ] 
840. J:                                       [ano. tak to je] zajímavá myšlenka, eh  
841.      [ale (.) naposledy. eh              ] k té lodi která se potápí. eh víte že eh jedna  
842. M: [(    ) to je pravdivá myšlenka.] 
843. J: agentura ((odkašlání)) vám jaksi eh nyní dala nula celá devět eh procenta,  
844. eh kolik tedy budete muset mít těch procent abyste (.) eh třeba si řekl, hle loď  
845. se eh potápí. 
846. M: (.) ((smích)) (.) [eeh (..) víte (..) eh (..) víte (.)] eeh v politice existuje jenom 
847. D:                         [                ((aplaus))             ] 
848. M: jeden skutečně důvěryhodný průzkum veřejného mínění a to sou volby. a:  
849. ty myslim že rozhodnou o tom zda: (.) zda: (.) má pravdu ratibor nebo já. 
850. J: a vy si myslíte tedy že: (.) [je vše v pořádku.] 
851. M:                                         [já (                 ) (.)] já si nemyslím že je vše  
852. v pořádku, ani ve straně, ani tady, (.) ani někde jinde, (.) a: taky dělám  
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853. všechno pro to aby to co není v pořádku v pořádku bylo. 
854. J: ano. tak. (.) tolik (.) dnešní kotel. já vám děkuji. 
855. D: ((aplaus)) 
856. J: eh milí občané, ((couvne a přitom se srazí s Marešem)) pardon, (..) eh milí  
857. občané příští týden (.) tady máme bombu pro vás, (..) bude tady totiž sám  
858. premiér české republiky vladimír (.) špidla. víte že se mu vyčítá že zadlužuje  
859. zemi a vede ji do krize on však tvrdí (.) není to (.) pravda a říká že reforma  
860. por- poškodí ty kteří podvádějí a parazitují takže, (.) vážení příští týden sám  
861. premiér české republiky vladimír špidla. a teď šťastné autobusy. (.) trasy. (.)  
862. kdyně, (.) domažlice, horšovský týn, (.) staňkov, (.) druhý autobus, (.) dobrá,  
863. frýdek-místek, frýdlant nad ostravicí a frenštát pod radhoštem. pokud  
864. bydlíte (.) na trase mezi těmito městy, zavolejte autobus (.) vám zastaví. (.) eh  
865. a samozřejmě praha stanice na knížecí.=takže (.) milí občané. (.) příští týden  
866. se na vás těším myslím na vás a (.) nenechávejte mě v tom samotnou. na  
867. shledanou. 
868. D: ((aplaus)) 
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6.4 Kotel s Ransdorfem (6. 11. 2003) 

5. J: milí občané. (.) podle některých sociologů by se 
komunisté (..) mohli stát  

6. druhou nejsilnější stranou v zemi. (...) sou (..) však 
(.) komunistické sliby (.)  

7. splnitelné, (.) nebo sou to pohádky, (..) kterými ti 
nahoře (..) zneužívají své  

8. voliče k tomu, (..) aby si zajistili teplá (.) a 
lukrativní místa v parlamentu? (..)  

9. dobrý večer v kotli.  
10. D: [                 ((aplaus, pískot))                     ] 
11. J:  [děkuju. (.) děkuju. (..) já děkuju vám. (...)] dámy a pánové. (..)  
12. místopředseda komunistické strany čech a moravy, (...) miloslav ransdorf.  
13. D: [((aplaus, pískot))]  
14. J:  [dobrý (den), (..)  ] a já poprosím o první dotaz. prosím. ((ukáže na D1)) 
15. R: můžu eh si vzít slovo teď já?=abych poděkoval všem že přijeli (.) navzdory  
16. hokeji.  
17. J: eh hokej proti nám nejde. (..) víte to ste si (.) ((s úsměvem)) to ste si  
18. teďkon moc fandil víte, (.) [to (        )] 
19. D:                                      [((smích))] 
20. R: ((s úsměvem)) vám sem fandil.+ 
21. J: ne ne.=sobě.=já vás znám. (.) [já vás znám. (..) takže.]+((ukáže na D1)) 
22. D:                                                 [     ((smích, aplaus))    ] 
23. D1: dobrý večer, (.) já se menuji tomáš vodseďálek přijel sem (z vás od)   
24. přelouče, (.) a měl bych takovej dotaz. eh vy jako (.) vaše strana získává  
25. teďkon (.) nás voliče, (.) a: chtěl bych se zeptat, (.) co vy jako strana, (.) byste  
26. udělali pro to aby se zlepšilo (.) životní životní úroveň a: (..) situace v zemi.  
27. R: (..) já si myslím že: v této zemi: co chybí tak eh sou především pracovní  
28. příležitosti. (.) protože: v tuto chvíli je: více než půl milionu lidí bez práce. (.) a:  
29. (.) my máme v našem programu státní cílové programy, (.) to znamená rozvoj  
30. (.) eh celých nových odvětví, (.) a: eh (.) i programy regionální, (.) eh  
31. konkrétně to znamená například posílit i exportní činnost protože v tuto chvíli  
32. je utlumený domácí trh, (.) a: eh pro oživení ekonomiky největší přínos by eh  
33. měl export. to znamená například eh eh dovybavit eh exportní agenturu aby  
34. byla konkurenceschopná s tím co je v zahraničí, (.) znamená to: (.) zvýšit i   
35. úvěrovací možnosti exportu:, vytvořit eh státní (.) projekční agenturu která by  
36. sloužila podnikům a podobné věci.=myslím si, že: sou to zcela konkrétní  
37. záležitosti a: eh dalo by se o nich eh dost podrobně mluvit.  
38. D1: a: ohledně zdravotnictví?  
39. J: no promiňte počkejte vy ste z toho pochopil, (.) eh kam by komunistická  
40. strana umístila více jak půl milionu nezaměstnaných? [vy ste to pochopil?]  
41. R:                                                                                   [paní jílková-          ] 
42. D1:                                                                                 [nepochopil.           ]  
43. nepochopil. nepochopil.  
44. D: [                   ((aplaus))                    ] 
45. J:  [prosím. občan to nepochopil. ano.] 



 146 

46. R: vidím eh vidím že ste se zachvěla ale nebojte se, kotel rušit nebudeme, to  
47. patří soukromé televizi, takže: o své místo nepřijdete.  
48. D: [                 ((smích))            ] 
49. J:  [eh promiňte já sem- ten eh] dotaz eh nezněl co uděláte s těmi co mají  
50. práci. víte? to ste mi špatně rozuměl.=já se znovu ptám občan také  
51. neporozuměl, promiňte nám to, (.) my víme že ste velmi vzdělaný člověk,  
52. ale kdybyste nám to nějak tak vysvětlil abychom eh tomu rozuměli. takže kam  
53. byste umístili těch více jak půl milionu  
54.      [nezaměstnaných.] 
55. R: [vaše slova mi      ] [nepochybně paní jílková lichotí, (3s) ale: (..) já myslím]   
56. D:                                [                                  ((aplaus))                                     ] 
57. R: že sem odpověděl.=na základě státních cílových programů a regionálních  
58. programů, tvorba nových míst [(.) včetně] nových odvětví.=[například] eh 
59. J:                                              [a z čeho-]                            [ano.        ] 
60. R: myslím si že: (.) eh tvorba a ochrana životního prostředí je velký rezervoár  
61. pro vznik nových pracovních míst. [a: ] zejména v tě- eh třeba v těch eh 
62. J:                                                    [eh] 
63. R: pohraničních oblastech severních čech, (.) kde je životní prostředí velice  
64. špatné a kde je nejhorší situace pokud de (.) o: eh pracovní místa tak je to (.)  
65. vítaná příležitost.  
66. J: dobře ale prosím kdybyste nám řekl kde byste na to vzal peníze vy tomu  
67. říkáte takzvaný kvintální sektor, [já sem se-         ] ano kvintální já sem se (.)  
68. R:                                                [kvintální sektor.] 
69. J: vzdělávala, eh ekonomové říkají že nejdříve musíte eh říci, (.) eh že na to  
70. musí vydělat ten primární sekundární terciální a kvartální. takže eh kdybyste  
71. nám eh řekl- v tom tedy vašem kvintálním (.) [životním    ] prostředí- 
72. R:                                                                    [kvintálním.] 
73. J: ano, (.) eh eh jako co by lidé na těch hranicích dělali.=[tam by byly čističky]  
74. R:                                                                                      [tak eh-                    ] 
75. J: vzduchu podobně, [nebo tak a z čeho byste to prosím hlavně financoval.] 
76. R:                               [když eh dovolíte tak vaše (        )- ano.                       ] 
77. D: ((aplaus, pískot)) 
78. R: tak eh vaše otázka (.) jako: ženy která vlastně řídí domácnost, tak je  
79. pochopitelná. (.) že: nejdřív musí ten koláč být větší aby bylo možné víc  
80. rozdělovat.=to je (.) rozumné. čili za prvé eh přitáhnout kapitál (.) ze zahraničí.  
81. za druhé (.) eh eh racionalizovat eh naši veřejnou správu která je velmi  
82. rozbujelá. (.) stojí sto deset miliard korun. (.) v současné době. no také  
83. samozřejmě deficitní financování pravidla evropské unie hovoří o třech  
84. procentech to je šedesát miliard korun, eh kdyby se rozumně použily tak eh to  
85. má velký efekt no a samozřejmě (.) eh je tu (.) to abychom eh analyticky  
86. probrali celý státní rozpočet kde je: (.) obrovské množství (.) úspor, (.) když se  
87. to nevezme (.) metodou plošných škrtů ale vlastně se analyticky proberou  
88. jednotlivé ty kapitoly tak tam můžete najít (.) eh hodně peněz.  
89. J: hodně peněz tak občan kdyby (.) mohl [(.) zda již pochopil-          ] 
90. R:                                                              [(můžu- eh chcete abych-)] eh  
91. občan se třeba ptal na zdravotnictví.  
92. D1: [ano.] 
93. J:    [no   ] to já (.) věřím že přecházíte raději k zdravotnictví. [(ano. já sem to)]  
94. D1:                                                                                           [to s tím souvisí.]  
95. J: (.) stále nepochopila. ano. 
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96. R: takže: občan eh (.) občan například když se ptá na zdravotnictví tak si  
97. myslím že těch sto třicet miliard korun, které tam sou, že je: (.) velmi mnoho  
98. peněz a záleží na tom v jaké sou struktuře. eh já třeba nechápu proč když pět  
99. let už spravují sociální demokraté resort eh (.) eh zdravotnictví, že neexistuje  
100. žádná léková politika.=my sme platili (.) v devadesátém pět miliard korun za  
101. léky teď platíme čtyřicet miliard. eh například kdybychom eh snížili marži o tři  
102. procenta u léků, která je hodně vysoká, tak získáme šest až devět miliard  
103. korun. (.) eh eh (.) řekl bych restrukturalizací lůžkového fondu, (.) eh nikoliv  
104. plošnými škrty eh ehm bychom eh mohli získat nějakých patnáct osumnáct    
105.     [miliard korun.] 
106. J: [ale paní  souč]ková tu restrukturalizaci lůžkových fondů chystá.=a  
107.      [víte že občané mají strach, že právě nebudou lůžka v blízkosti.            ]  
108. R: [s dovolením to není restrukturalizace ale to sou (.) to sou právě plošné]  
109. škrty. já řeknu že [třeba] když je řeč o zdravotnictví, tak eh největší problém  
110. J:                         [ano. ] 
111. R: tam paní jílková eh (.) není (.) řekl bych eh v tuto chvíli osoba ministryně,  
112. (.) eh i když někteří to tvrdí ale (.) eh řekl bych že ten největší problém je to  
113. jak byl nastaven ten systém na začátku devadesátých let, kdy takzvaný státní  
114. pojištěnec, (.) eh kam patří třeba: eh (.) důchodci, (.) eh tak ten- na toho  
115. přispívá stát do té kasy eh pět tisíc eh šest set  
116. čtyři [korun a deset tisíc čtyři sta čtyřicet vlastně-  ] 
117. J:    [ano.=ale jistě víte že (.) všichni ministři chtějí] aby se platilo eh více ale  
118. stát (.) [nemá.] 
119. R:        [ale     ] omyl. [paní součková] přišla do vlády s požadavkem [aby] za  
120. J:                               [stát nemá.       ]                                                 [ne.] 
121. R: státního pojištěnce se dávalo o sedumnáct korun víc, a špidlův kabinet jí  
122. povolil devět korun navíc. 
123. J: ano ona chtěla (.) eh eště víc ale [říkám. (jaksi nejsou)- (.) ano.                 ]  
124. R:                                                     [ne. to to sou kosmetické změny.=ten eh]  
125. rozdíl dělá [vlastně skoro pět tisíc-] 
126. J:               [vy byste přidali několik] tisíc korun.  
127. R: to je pět tisíc rozdíl [vlastně na (.) eh na pojištěnce, a: to v tom eh systému]  
128. D:                                [                                    ((aplaus))                                   ] 
129. R: dělá eh když to spočtete dobře dvacet osum miliard.  
130. J: ano. ano. (.) eště kde na to vzít. [ano. tak. eh (ano. ano.)               ] 
131. R:                                                    [no samozřejmě. (.) samozřejmě.]=to je (.)  
132. to je ta otázka ale: (.) my známe odpověď paní jílková. 
133. J: nepochybuji. (.) nepochybuji. tak. ((ukáže na D2)) 
134. D2: dobrý večer pane poslanče, [jsem z mikulova] a zajímalo by mě kdy vaše  
135. R:                                                [dobrý večer.      ] 
136. D2: strana svrhne konečně pana špidlu, (.) a budeme se mít líp.  
137. D:   [                              ((pískot))                             ] 
138. D2: [sem členka ka: es če: em.=nestydím se za to.]=je mi dvacet šest let.  
139. R: tak já si myslím že: eh tuto otázku si musí položit především sociální  
140. demokraté sami.=protože (.) z jejich volebního programu, (.) se kterým získali  
141. lidi v roce dva tisíce dva zůstali prostě jenom cáry. (.) to prostě (.) je úplně  
142. něco jiného co dělají než eh co hlásali (.) eh (.) ve: volbách dva tisíce dva.=  
143. tehdy vlastně (.) pan špidla říkal, že v- eh chce vládu která má na mysli  
144. člověka, ale zapomněl nám říct o kterého člověka jde.  
145. J: ano.=vy máte eh s eh s lidmi že? (.) vy pro lidi, ale teď jde o to eh (.) víte,  
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146. aby eh i z vašich slibů kdybyste se náhodou dostali k moci nezůstaly jen ty  
147. cáry.  
148. D: [                               ((aplaus))                            ] 
149. J:  [ehm (.) protože (...) eh protože (.) eh vy ste mi-] eh vy ste v denících  
150. bohemia moravia dnes řekl že když se budete chovat racionálně, eh tak na  
151. šedesát procent zde komunistická strana (.) eh může být po příštích volbách  
152. první silou v zemi. ale co to je [to-      ] 
153. R:                                             [a toho] se snad nebojíte. 
154. J: ne.=já prosím- já že zde diskutujeme, (.) eh je to na šedesát procent ste  
155. řekl, eh co to je racionálně. (.) váš pan místopředseda dolejš řekl, že vy se  
156. snažíte. (.) na jedné straně. (.) neurazit. (.) ty vaše věrné, (.) příznivce, na  
157. druhé straně chovat se (.) perspektivně a nalákat ty (.) perspektivní, a teď  
158. řekl.=že to je někdy (..) schizofrenie, (..) až k utancování, (.) ale že zatím to  
159. zvládáte. to vypadá jako kdyby vy (.) funkcionáři ste nám tady představovali  
160. jednu tvář, (..) a to gró víte a ta podstata (.) eh byla trochu jiná pane     
161.      [místopředsedo.] 
162. D: [   ((aplaus))      ] 
163. R: ((s úsměvem)) moje otázka zní, kam patříte vy? (.) do které té kategorie. (.)  
164. ti kteří sou už získáni nebo které máme získat.+ 
165. J: ((s úsměvem)) eh co myslíte vy. (.) pane [místopředsedo.]+ 
166. D:                                                                 [      ((smích))     ] 
167. R: ((s úsměvem)) no. nechám to na vás. ale v každém případě:+ eh pokud de  
168. o to: zda se to utancovává nebo ne, to: já ponechávám jako vedlejší otázku já  
169. na ten tanec sem nikdy nebyl moc eh silný, (.) a: (.) chtěl bych eh říct že: (.)  
170. eh (..) to co je důležité, (..) je: (.) abychom eh nepřipustili, (..) aby politika  
171. v téhleté zemi byla věcí obchodu. (.) a toho obchodu v politice (.) zejména  
172. v poslední době je až moc. a: (.) eh chceme tedy aby ta politika (.) eh byla  
173. taky eh věcí racionální. aby to byla soutěž programů myšlenek, a ne:  
174. záležitost eh ehm eh řekl bych (.) nějakého (.) hloupého podřizování se (.)  
175. diktátu někoho kdo momentálně má křeslo.  
176. J: takže prosím [jestli-] 
177. D2:                   [no:    ] já sem se ještě chtěla zeptat.=třeba.=když du na úřad  
178. u nás v mikulově tak se k nám obrací většinou zády jako jo, (.) nevím co s tím  
179. máme dělat, eh mám dítě ne- nemocný prostě a: nebylo mně ani pomoženo  
180. k tomu abych měla příspěvek na dopravu. kam se s tím mám obrátit. 
181. R: tak jesi mi to můžete zopakovat.=eh (.) vy máte nemocné dítě-  
182. D2: mám dítě ne- dlouhodobě nemocné, má pět let, (.) eh dennodenně ho  
183. vozím do mateřské školky speciální do břeclavi a nevím co s tím mám udělat,-  
184. R: a to vám na sociálce nebyli schopní [eh nic říct?] 
185. D2:                                                         [nebyli mně] schopni pomoci, (..) eh (.)  
186. jako nevím co s tím dál prostě.  
187. J: takže eh (.) [t- to je konkrétní případ,       ]  
188. R:                   [hm (.) takže já udělám jedno]duchou jednoduchou věc  
189.     [eh moment,] 
190. J: [ano. napsat] si adresu [a potom všechno (.) můžete-] 
191. R:                                      [ne. já vám- já dám                ] rovnou vizitku, 
192. J: ano.  
193. R: a: bude nejrozumnější když mi podrobně: [ten] případ popíšete.  
194. J:                                                                    [ano]  
195. to můžeme i po skončení- (.) ((snaží se podívat do vizitkáře politika)) ukažte, 
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196. D2: díky. (.) děkuju. 
197. J: ((s úsměvem)) máte jí (...) máte jí poměrně prázdnou tu peněženku.  
198.      [to bylo (..) zajímavé (  ).] 
199. D: [[     ((smích, aplaus))     ]  [                      ((smích, aplaus))                         ]] 
200. R:                                           [paní jílková. (..) to není peněženka ale vizitkář.] 
201. J: aha. (..) tak vám- (.) že by vám k placení stačilo jenom ukázat vizitku?  
202. R: ((s úsměvem)) já vá- nebudu po vás chtít abys- mě- eh vy ste mě ukázala  
203. vaši peněženku.+ 
204. J: takže- ne já (tady) s sebou nemám (víte tak.)+ takže prosím půjdem dál.  
205. ((ukáže na D3)) 
206. D3: dobrý večer pane poslanče, stávající vláda připravuje jakousi  
207. ekonomickou reformu. (..) jednou z etap této reformy má být i boj proti  
208. takzvané šedé ekonomice. (..) vaše strana získala v minulých volbách na  
209. důvěru pětiny národa, (.) v příštích volbách byste chtěli vstoupit do  
210. parlamentu, a mě by zají[malo-  ] 
211. R:                                    [tam už] sme. 
212. J: do vlády. 
213. D3: eh do vlády.=pardon.=a mě by zajímalo jakým způsobem vy byste  
214. bojovali proti šedé ekonomice. 
215. R: (..) já si myslím že: (.) eh je naivní představa že to zvládne (.) ehm (...)  
216. sebelepší úředník. (..) eh podstatné je aby byly kvalitní zákony. (..) a aby byly  
217. kvalitní (.) instituce. (.) a: co si myslet o: (.) eh stavu kdy: eh (.) soudy mají  
218. čtyři sta čtyřicet dva tisíc nevyřešených případů, a sedumdesát sedum tisíc  
219. případů (.) je: (.) nad eh tři roky. čili jde o to. aby policie nebyla pro smích, (.)  
220. aby nebyly pro smích soudy a aby soudily skutečně, (.) aby eh instituce:  
221. fungovaly (.) eh hladce.=a to j- zaručí jenom to, když  bude jejich dobrá  
222. struktura, kdy budou jednat podle kvalitních zákonů, a samozřejmě aby byla  
223. také efektivní kontrola.=já si myslím třeba to, že: nejvyšší kontrolní úřad eh (.)  
224. měl (.) eh tak respektovaného člověka v čele jako byl lubomír volejník je  
225. dobře, ale přitom ten en ká ú má menší pravomoci než měl v minulosti eh  
226. výbor lidové kontroly. (.) eh oni můžou pouze doporučovat a nemohou  
227. vlastně: (.) zahájit nějakou konkrétní akci.=já si myslím že (.) prostě eh eh se  
228. jedná o tři eh takové (.) položky (.) eh té cesty k nápravě.=to znamená (.) lepší  
229. zákony, (.) lepší instituce, (.) a: demokratická kontrola.  
230. D3: (..) lepší zákony nemáme od revoluce, (..) zákony za moc nestojí to víme  
231. všichni, (.) a: (.)- 
232. R: některé zákony sou dobré.=třeba v oblasti životního prostředí (.) došlo  
233. k pokroku v té oblasti eh legislativy, ale problém je zda ty zákony sou  
234.     [(uplatněny).] 
235. J: [ano. (.)        ] no vy říkáte vymýtíme nepořádek že? na to se zde eh občan  
236. ptal a (.) v této souvislosti ste eh řekl, že: eh demokracie je vlastně velmi eh  
237. praktická záležitost že (.) může být efektivnější než režim autoritativní. [a-   ] 
238. R:                                                                                                             [a to] si  
239. myslím. [paní] jílková.  
240. J:           [ano.]  
241. a já sem si prosím přečetla takhle v haló novinách, (.) v říjnu (.) se čtenář ptal,  
242. (.) eh co uděláte pro to, aby jaksi vaše haló noviny byly více na novinových  
243. stáncích. (.) a vaše poslankyně myslím že fialová, (.) odpověděla (..) uděláme  
244. na to zákon. (..) [aby-     ] 
245. R:                       [(no to-)] 
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246. D: [                                 ((  a  p  l  a  u  s  ))                                ] 
247. J: [no mohu vám citovat. [(.) uděláme zákon, ( ... )]                    ] 
248. R:                                    [[ale (.) paní jílková. (..)   ] paní jílková.] 
249. D: [              ((aplaus))               ] 
250. J: [eh aby (.) všechny celostátní] deníky byly povinně (.) celý den na stáncích  
251. a tím snad získáme více čtenářů (.) haló novin. chci se tedy zeptat. pokud  
252. budete chtít abychom něco udělali, eh přichystáte na to ty zákony?  
253. R: tak vidím že:- 
254. D: ((aplaus)) 
255. R: vidím že vás nikdo nutit nemusí že vy haló noviny čtete, [(.) za       ] což  
256. J:                                                                                           [ano. ano.]  
257. R: vás chválím, (..) a: (..) eh (.) některé země to tak mají že podporují domácí  
258. tisk jako je třeba francie ta dává na- těm eh deníkům (.) v zájmu uchování  
259. plurality tisku: (.) příspěvky. eh já si myslím že: ehm by stačily docela rovné  
260. podmínky ale jinak samozřejmě si myslím že kolegyně fialová má docela  
261. dobrý smysl pro humor. 
262. J: (..) ano. [(..) tak. (.)] prosím. ((ukáže na D4)) 
263. D:              [ ((smích))] 
264. D4: dobrý večer zdravím paní jílková, (.) chtěl bych se zeptat (zdravím  
265. mikulovčáky (.) duna- eh z duna- eh aj) dunajovice, (.) eh chtěl bych se zeptat  
266. co říkáte na naše z- zdravotnictví, eh na naše soudnictví, (..) 
267. R: soudnictví? 
268. D4: na naše soudnictví teď protože dříve za nás nebo za mojich mladších let  
269. (.) dojeli, (.) vzali z práce z postele vodsoudili buď a nebo vosvobodili, a  
270. dneska soudy (.) nějak (.) stávkujou říkám to proto (.) podotázku, (.) že pan  
271. soud- soudruh grebeníček starší, (.) dodneška za těch (.) deset let třináct, (.)  
272. není ještě odsouzen nebo osvoboz- [osvobozen.] 
273. R:                                                       [(tak) teď eh] teď už ho asi nikdo soudit  
274. nebude, (...) ale: (.) já si myslím že to je: věc eh konkrétního fungování soudů  
275. a konkrétní (.) eh prokázané nebo neprokázané viny. já osobně eh si myslím,  
276. (.) že: ehm to co- eh kde začal ten problém, (.) v soudnictví vůbec obecně, (.)  
277. je (.) eh to jak fungovala legislativní rada (.) za: eh ministra  kalvody.=on byl  
278. místopředsedou vlády pro: legislativu, (.) vytvořil eh ze soudců (.) řekl bych  
279. určitou (.) nedotknutelnou kastu, (.) a: samozřejmě: ehm (.) já sem se hluboce  
280. omluvil mnohokrát (.) eh i veřejně (.) panu Rychetskému když eh samozřejmě  
281. na začátku devadesátých let byl veliký zmatek, v legislativě byla spousta  
282. nepovedených věcí ale to co pak přišlo za pana kalvody (.) v legislativní  
283. činnosti no to: je [naprostá tragédie.] 
284. J:                        [no a co by             ] přišlo jako za vás. co byste tedy s těmi  
285. soudci dělali.  
286. D: ((aplaus)) 
287. R: žádná instituce paní jílková nemůže mít mimo záběr demokratické kontroly.  
288. tím vám dostatečně jasně odpovídám. jestliže: prostě: se prohřešuje třeba  
289. soudce proti (.) eh etickému kodexu svého stavu tak samozřejmě eh eh určitě  
290. nemuže (.) eh nemuže zůstat eh bez eh eh tato věc bez odezvy.=já sem  
291. přesvědčený že (.) ko- eh kritice, kontrole, a: určité- eh určitým postihům, (.)  
292. eh nemůže být v téhleté zemi (.) eh uzavřená jakákoliv profese.  
293. J: no ale ono jde o to jak by ty soudy (.) za vás probíhaly protože (.) eh  
294. například vy máte dobré vztahy s kubou. že. a například eh (.) vaši-  vaše  
295. špičky stranické před nedávnem byly na (.) eh nějaké recepci- 
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296. R: já tam byl taky. 
297. J: ano. tam (.) bylo (.) hojnosti jídla že, ačkoliv váš pan předseda říká že (.)  
298. eh (.) čím dál více lidé hladoví, no. ale. eh takže. ehm. [(     )-] 
299. R:                                                                                    [já tak] nevypadám, vy  
300. možná, (.) no. 
301. J: ((podívá se na své tělo)) no. a: eh podívejte se vy ste tam byli krátce poté,  
302. co fidel castro dal zavřít sedumdesát osum politických disidentů, kteří jaksi  
303. mají jiný názor na (.) tento režim. a váš pan místopředseda exner (.) na to (.)  
304. řekl. (.) že je to možná pokus jakýsi o křeč (.) kubánských úřadů, ale že ti lidé  
305. byli formálně odsouzeni správně. (.) takže (..) podle vás je důležitá ta forma,  
306. (.) než to zda vůbec odsouzeni měli být?  
307. R: tak. 
308. D: ((aplaus, pískot)) 
309. R: tak. (..) já sem na kubě byl devětkrát. (.)  
310. J: ano [my-            ] 
311. R:       [procestoval] sem ji [celou.    ]  
312. J:                                        [my víme] že ji máte rád. ano. 
313. R: (.) ale českou republiku mám radši mezi námi.  
314. J: ano. já se vám nedivím. ano.  
315. D: ((smích)) 
316. R: vám se divím. (...) docela tam svítí sluníčko a sou tam příjemní lidé a (.) a  
317. eh kubánský rum (.) mojito sou dobré věci.=ale (.) eh chci říct nebudu tady  
318. dělat mluvčího kolegovi exnerovi.=jenom podotýkám, že pokud de o: lidská  
319. práva, určitě všechno není eh úplně košer, ale: eh v latinské americe (.) to co  
320. je na kubě (..) je prostě přepych. (..) protože sou země, kde: eh t- ty lidi kteří  
321. myslí jinak nebo jinak eh eh se politicky projevují rovnou střílí. (..) to na kubě  
322. není.=na kubě nikdy policie nestřílela proti demonstrantům, a: není pravda, že  
323. by: prostě tam docházelo (.) eh k nějakým masovým popravám nebo tak. za  
324. (.) eh patnáct let posledních bylo jenom pětkrát použito trestu smrti, (..) a: eh  
325. například eh u generála očoji ((Ochoa)), který jinak byl hrdinou (.) angolského  
326. tažení ale zapletl se: do narkobyznysu.  
327. J: takže [vlastně-] 
328. R:          [čili eh já] neříkám že všechno je v pořádku.=já osobně sem řekl i na  
329. půdě zahraničního výboru, (.) že z toho co se tam stalo sem nešťastný a:  
330. myslím si že je to i projev určité obavy (.) z toho co eh se dneska dělá  
331. v americké politice vůči jiným zemím, (.) eh ale eh eh (.) rozumím tomu prostě  
332. z určitého toho regionálního kontextu, a: (.) sem přesvědčený že právě  
333. v téhleté době, (.) by bylo správné s tou kubou vést dialog, aby tam jezdili  
334. naši politici, (.) eh spíš než do miami aby jezdili do havany, aby tam vyjel  
335. třeba zahraniční výbor, (.) [a:-     ] 
336. J:                                       [eh oni] tam oni oni tam byli ale (.) jde  
337.      [o to jestli sem to správně-  ] 
338. R: [ne, (.) zahraniční výbor ne:,] [zahraniční výbor- (.) ne:.]  
339. J:                                                 [jistě. (.) ale byl tam pan  ] premiér špidla,  
340.      [byl tam pan předse-    ] 
341. R: [ten byl ten byl v miami.] [ten byl v miami.=ale to mimochodem] nikdo zatím  
342. J:                                         [ano. ale pochopila sem to-                 ] 
343. R: z evropské unie [neudělal.=to je unikátní chování.] 
344. J:                            [ano. ale pochopila sem to           ] (.) eh tedy tak že vy  
345. vlastně za projev demokracie považujete to že na kubě sou jenom zavíráni a  
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346. sou ve vězení, (.) a že nejsou [zastřeleni.   ] 
347. R:                                            [ale já říkám.] policie tam- [policie tam-]  
348. D:                                                                                      [  ((aplaus)) ]  
349. R: buďme k sobě ko[rektní.] 
350. J:                              [ano.   ]=ale to ste [řekl.     ] 
351. R:                                                           [já sem-] já sem řekl, že policie tam  
352. nikdy nestřílela do demonstrantů. což je v latinské americe výjimka. výjimka. 
353. J: ano. tak prosím. ((ukáže na D5)) 
354. D5: dobrý večer (.) eh paní jílková dobrý večer pane ransdorfe, (.) karel  
355. švec pardubice. já sem nebyl eh spokojenej s odpovědí ohledně ohledně  
356. zaměstnávání, nebo zaměstnanosti kterou (.) eeh ste poskytl tady kolegovi  
357. z přelouče nebo od přelouče, eeh (.) v pardubicích to vypadá tak že: tam je  
358. několik velkých továren, několik obchodních řetězců, vesměs sou tam  
359. zaměstnaný a to se mnou budou lidi z pardubicka souhlasit (.) eeh (..) cizí  
360. státní příslušníci, (.) eeh (.) kerým zaměstnavatel pochopitelně nemusí  
361. zaručovat eh výhody který by musel zaručit (.) eh zaměstnanci od nás. to  
362. znamená že zaměstnávat  ho- zaměstnává ho na dobu určitou řekněme, (.)  
363. když ho nepotřebuje prostě (.) propustí ho což by si u nás asi nemoh (.)  
364. dovolit.=nebo my bysme s tím asi tak nesouhlasili. to by byla jedna  
365. otázka.=kdybyste mohl eh (..) odpovědět na tohle.  
366. R: tak. já vám odpovím velmi jednoduše. v minulosti tady taky působili cizí  
367. státní příslušníci ale bylo práce dost pro všechny, a ten hlavní eh problém je  
368. v tom, že sice máme půl milionu nezaměstnaných ale je to hlavně proto, že  
369. zmizelo (.) sedum set padesát tisíc pracovních míst. a národní akční plán  
370. zaměstnanosti který připravil pan špidla, dříve jako místopředseda vlády teď  
371. eh jako premiér, přinesl jenom čtyřicet tisíc pracovních míst.=opakuju  
372. znovu.=problém je v tom, že zmizelo sedum set padesát tisíc pracovních míst.  
373. eh já si nemyslím že: eh nějaká (.) eh zásadní restriktivní omezující opatření  
374. vůči eh cizí pracovní síle, (.) způsobí (.) změnu. (.) ale: my budeme    
375.         [v evropské unii a tam bude volný pohyb] pracovní- pracovních sil eh 
376. D5:  [hm (..) (to s vámi moc) nesouhlasim.      ] 
377. R: za určitou dobu, ale: eh sem přesvědčený že základní problém je  
378. v tomhletom. (.) v tom (.) fatálním katastrofálním úbytku pracovních  
379. příležitostí.=když zavírají továrny- vemte si třeba takové přerovsko. (.) kde: je  
380. poměrně dobrá kvalifikační struktura ale když tam klekly převrovs- přerovské  
381. strojírny které zaměstnávaly (.) eh šest tisíc eh tři sta lidí, tak samozřejmě se  
382. to promítlo na celém regionu. (..) podobně: já nevím třeba kladno kdyby (.)  
383. dvacet tisíc kladeňáků (.) nejezdilo denně do prahy, (.) eh tak ten pád  
384. poldovky by měl daleko horší následky, (.) a: i tak je tam deset procent lidí  
385. bez práce.  
386. J: pane místopředsedo ale toho jaksi [sme si] bohužel všichni všimli že ta  
387. D5:                                                      [já s-    ] 
388. J: práce není protože [(.) eh (řada) pra]covních míst [zmizelo ale] vy nám  
389. R:                               [čili (.) základní- ]                      [já vím ale- ] 
390. J: máte odpovědět, (.) promiňte, (.) když tak rád citujete nietzscheho, (..) že  
391. nejcharakterističtější vlastností člověka je slibovat a (.) dáváte to (.) na:  
392. adresu pana premiéra špidly tak abyste nám nesliboval abyste nám řekl. (.)      
393.     [abyste nebyl takový ( ).]  
394. R: [ale já vám říkám.(.) já-] 
395. J:  [tak (nám řekněte). (.) kde (.) uděláte ty místa.] 
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396. D: [[                         ((aplaus))                               ]  [           ((aplaus))         ]] 
397. D5:                                                                            [ já sem se chtěl- (.) já-] 
398. R:                                                                              [(já vám to) říkám.        ]   
399. (...) regionální rozvojové programy a státní cílové programy.=na ně prostředky  
400. jak sem říkal jak eh získáme eh eh eh na ně: (.) eh víme jak tedy (.) eh jak na  
401. ně ty prostředky nahromadit, ale základní eh věc (.) je, že: v tom volebním  
402. programu který ste tady uváděla, (.) je (.) program (.) poměrně konkrétní, (.)  
403. eh na tvorbu tří set tisíc pracovních míst. tři sta tisíc pracovních míst sice není  
404. všechno co zmizelo, ale je to [eh (..) tři-] 
405. J:                                            [ano.=ale ] to [by stálo několik-   ] 
406. D5:                                                               [dovolte ale já vám] budu  
407.      [oponovat protože- (.) jestli teda] můžu.=protože vy- dovolte že- nezlobte 
408. R: [tři pětiny, (..) tři pětiny.              ] 
409. D5: se že vám skáču do řeči, ale protože to bysme se jako nikam nedostali.=  
410. todle už ste říkal. (.) vlastně. (.) eh jo? eh (.) tady je vo to že- eh tady de o to  
411. že vy (.) ehm vytvoříte pracovní místa, ehm přilákáte zahraniční kapitál, (.)  
412. jenomže to skončí tak jak to skončilo v pardubicích, kde vyrostlo iks (..)  
413. velkejch podniků, (..) v poslední době řekněme, (.) a ty místa pro pardubáky  
414. nejsou. (..) a když to takhle uděláte 
415. po celý [republice, tak vlastně budou přibejvat místa, (.) jo:?]  
416. R:         [ne:. ne: ne: to- (..) ne. ne.                                         ]  
417. D5: ale my stejně nebudeme mít co [co dělat.]  
418. R:                                                      [ne ne     ]ne ne. eh já si myslím že: (.) eh  
419. vy (.) když mluvíte o těch řetězcích, tak eh samozřejmě ty sou (.) u nás (.) eh  
420. mimo (.) nějakou významnější kontrolu. (.) to je jedna z chyb, která se tady  
421. objevila začátkem devadesátých [let,-  ] 
422. J:                                                  [a jak] byste to tedy [kontroloval.] 
423. R:                                                                                  [moment.    ] nechte  
424. mě- (.) [paní jíl-] 
425. J:         [no ne   ] ale ono jde o to abyste mluvil konkrétně  
426.      [pane místopředsedo.]  
427. R:  [(ale) já (.) já              ] mluvím [konkrétně (   ).] 
428. D:                                                   [    ((aplaus))    ] 
429. R: eh konkrétnost znamená moci (.) také ty věci vysvětlit a: eh nebýt eh nebýt  
430. tedy (.) eh přerušován (.) eh úplně zbytečně. já pánovi odpovím a vy mě  
431. necháte s dovolením domluvit. eh (..) jestliže u nás se: eh objevuje jako  
432. dlouholetý problém, který blokuje finanční prostředky schodek (.) zahraničního  
433. (.) eh obchodu, (.) tak na něm, na tom schodku, se nejvíc podílejí dvě oblasti.  
434. (.) dovozy komponent (.) pro náš zpracovatelský průmysl, (..) a: za druhé (.)  
435. řetězce. (.) v průměru každý rok patnáct až šestnáct miliard- (.) o patnáct až  
436. šestnáct miliard (.) dělají firmy se zahraniční účastí (.) víc právě na tom  
437. schodku zahraničního obchodu, než je schodek eh republiky jako celku. čili  
438. kontrola v této věci samozřejmě má určitý smysl, a: eh také to, (.) aby  
439. prostředky které třeba ten zahraniční investor eh tady vyprodukuje, ab- eh  
440. zisk který (.) eh (.) tady vytvoří tak aby tady také (.) eh pro eh účely (.)  
441. národního hospodářství zůstal. tomu se říká tomu vyvážení kapitálu ven  
442. transfr prajsink ((transfer pricing)) a česká republika má mimořádně (.)  
443. liberální prostředí.= liberálnější než má kdokoliv jiný v západní evropě. čili  
444. v této věci když uděláme (.) eh pořádek, tak zůstanou ještě dodatečné  
445. prostředky pro: naši ekonomiku.  
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446. J: jenom skromný dotaz.=proč by potom ten zahraniční investor sem  
447. investoval.  
448. D: [[             ((aplaus))                   ]    [          ((aplaus))         ]] 
449. R: [aby měl zisk. (..) aby měl zisk.] 
450. J:                                                         [ (   ) bude platit tady? ] 
451. R: ne. ne. aby měl eh (.) paní jílková aby měl zisk. vy například jistě máte  
452. ráda skandinávii, (.) tam je vysoké [zdanění podniků,-]  
453. J:                                                     [ani ne, (.) ani ne.  ] 
454. R: ne?  
455. J: ano. 
456. R: aha.=ono tam není zase tak teplo.  
457. J: ano. 
458. R: (.) ale: (.) ale: nicméně (.) eh příliv kapitálu do skandinávie je daleko větší  
459. než k nám, a to proto, že je tam kvalitní trh, sou tam kvalitní zákony, je tam  
460. asistence státu pro ty podniky, a: samozřejmě je to antikorupční prostředí. (.)  
461. eh ty skandinávské země: mají nejnižší míru korupce. 
462. J: tak abychom to uzavřeli občan j- eh co říkáte odpovědi?  
463. D5: ne ne nejsem úplně stoprocentně [spokojen] pane ransdorfe.  
464. J:                                                          [tak.        ] 
465. takže [půjdeme dál.  ]  
466. R:      [tak mi můžete] říct co sem řekl špatně?  
467. D5: no já si jenom myslim že eh (..) [nezná-     ] 
468. R:                                                      [no já bych] to rád slyšel. ((usměje se)) 
469. D5: ano. že konkrétně neznáte (..) úplně eh eh (.) to to prostředí a tu situaci.(.) 
470. R: já si  
471.        [myslím že pardubice zrovna eh zrovna pardubice: (.) znám velice dobře.]  
472. D5: [jo:? že vy mluvíte mluvíte (                            ) mluvíte mluvíte všeobecně]  
473. mluvíte prostě eh v termínech, (.) eh který eh jako můžu věřit nebo nemusim  
474. protože eh jim z polovičky nebo třeba ze tří čtvrtin nebo ze čtvrtiny  
475. nerozumím, jo: (.) eh a: (..)- 
476. R: no ale konkrétně mi řekněte v čem sem eh řekl něco špatně. ((usměje se)) 
477. J: (..) no ne šlo o to že (.) eh jaksi občan- a vy víte že chcete získávat eh  
478. občany právě srozumitelnou řečí to ste řekl, jaksi [nepochopil (     )-] 
479. R:                                                                           [já si myslím že to] je: (.)pro:  
480. člověka který chce poslouchat naprosto srozumitelné.  
481. J: ano. takže prosím. ((ukáže na D6)) 
482. D6: (dobrý večer paní jílková dobrý večír) pane ransdorf my sme ze sedlčan  
483. sem přijeli sem tady prvně, (..) a: sem rád docela že: (.) tady nepadla otázka  
484. vo kolik se budou zvedat důchody těm přestárlejm lidem zatím jo?=protože to  
485. je v každom kotli. (.) a chtěl bych se zeptat na jinou otázku, (..) říká se vo  
486. porodnosti a vo těhletěch věcech že to u nás klesá, že za chvilku budem  
487. samej důchodce, (.) eh tak bych se chtěl zeptat, (..) do kdy tydlety ženský  
488. který (.) prostě sou na těch mateřskejch dovolenách budou brát ty dva tisíce  
489. osum set korun nebo kolik berou. (.) kdy se jim to trošku zvedne, (.) aby ta  
490. (..)- protože když (..) manžel (..) bere (..) na sedlčansku  sedum osum tisíc že  
491. jo:, (.) a ženská zůstane doma tak nemůžou zaplatit ani byt. 
492. R: tak- 
493. D: ((aplaus)) 
494. R: to je: (.)naprosto správná otázka a já bych chtěl za ní poděkovat protože: j-  
495. těm kterým je daleko hůř ještě než důchodcům, (.) eh ti kteří- kterým je hůř  
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496. ještě než důchodcům tak to sou rodiny s mladými dětmi. (.) malými dětmi, (.)  
497. a: taky třeba když beru (.) eh já nevím spotřebu masa, (.) tak eh ta klesla u:  
498. rodin s eh malými dětmi na polovinu. pokud de eh o ten vývoj v devadesátých  
499. letech. eh (...) já si myslím že: je třeba přehodnotit (.) eh eh tuto věc zcela  
500. radikálně.=protože některé věci vypadly (.) eh z toho: (.) souboru (.) eh řekl  
501. bych společensky uznávaných eh činností. (.) a: jedna z nich je: právě (.) eh  
502. (.) rodina. péče o rodinu, (.) já si myslím že je to pro tu společnost velice  
503. důležitá věc, a když sem ještě dělal na prognostickém ústavu v osumdesátých  
504. letech, tak sme připravovali eh návrhy opatření pro vládu, aby eh se  
505. prodloužila doba mateřské a aby se i zdvihly (.) prostředky, (.) eh které by se  
506. tam mohly dát to tehdy bylo možné protože na státních finančních rezervách  
507. (.) bylo sto tři miliard korun. (.) a: eh (.) chtěl bych eh v téhleté souvislosti ještě  
508. říct eh (.) jedno. (.) ehm (..) je: (.) důležité taky aby ta: rodina (..) nebyla (.) eh  
509. (.) jenom tedy něčím co má ekonomickou funkci. (.) eh ta (.) krize která  
510. dneska je kolem nás tlačí tu rodinu pouze k té ekonomické funkci, eh ta:  
511. stabilita vlastně se narušuje a já si myslím že důležitá oblast vzniku nových  
512. profesí (.) sou i služby které pomáhají vlastně fungování rodin. (.) eh to  
513. znamená eh třeba i eh to je instituce takzvaných profesionálních rodičů.=třeba  
514. v řadě ehm eh bohatých eh společností. aby ti lidé nebyli vlastně když eh mají  
515. malé děti uvázáni úplně tedy jenom u toho rodinného krbu, a měli čas i na: eh  
516. jiné aktivity. 
517. D6: no já sem chtěl říct, ehm když ste říkal vo tom masu a vo tý zelenině jo že  
518. vona ta zelenina dneska je pomalu dražší než to maso jo:, 
519. J: ano.=ale [zde bych (.) zde bych také] podotkla že celkově klesla spotřeba  
520. R:               [samozřejmě ale: eh-          ] 
521. J: masa u všech.=i vy ho jíte méně.=vím že sme se o tom bavili. ale:- 
522. D: ((smích))  
523. J: ale: eh pojďme eh [(..) k té rodině- ] 
524. R:                              [já si myslím že:] (.) ehm že: (.) toho ehm té kvalitní  
525. zeleniny se zase t- také tolik víc nejí a (.) mléko klesá klesají i vejce. já si  
526. myslím že: (.) vůbec ti lidé-  
527. J:  [       ((smích))     ] 
528. D: [((smích, aplaus))] 
529. R: vidíte: (..) vidíte: jak ste si- jak ste si tím smíchem prodloužila život.  
530. J: ano. (.) [aspoň něco.    ] 
531. R:             [hned bude mít] paní součková radost eh že se expektace života  
532. eh zvětšila.  
533. J: ale víte protože vy ste (.) pane místopředsedo příliš neodpověděl jak  
534. pomůžete těm eh malým- mladým rodinám. ono jde o to- já vám dám jeden  
535. příklad.=abychom viděli co vy. 
536. R: ale já sem [to- já sem na to odpověděl.] 
537. J:                   [jak byste hospodařili.          ]=ale pojďme (.) eh pojďme na  
538. konkrétní [příklad.]  
539. R:            [já sem] říkal že takový program existoval už eh v osumdesátých  
540. letech,  [(.) a jde- je to- o to                     ] 
541. J:          [no otázka je kde na to vezmete,]  
542. R: jenom eh [jenom zkusit.=tenkrát na to bylo. (.) tentkrát na to bylo.]  
543. J:                 [dobře. (..) ano. (.) ano. no tak ale- ano. ale eh tak         ]                           
544. pojďme (.) dnes a pojďme se podívat, jak by se za vás- protože  
545. podívejte.=komunistická strana (.) je nejbohatší stranou ze všech. (.) vy máte  
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546. nejvíce nemovitostí.=vy máte šedesát tři domů. (.) vy máte nejvíc ze všech  
547. stran služebních aut. [vy máte-       ] 
548. R:                               [chcete ňáký-] chcete ňáký ten dům? 
549. J: ne ne, já vám to nezávidím. (.) vy (.) máte dům v praze který má hodnotu  
550. víc jak sto miliónů. a vy jako nejbohatší strana, (..) jak platíte své  
551. zaměstnance. 
552. R: mizerně.  
553. J: ano. (.) oni mají podprůměrný plat (.) dvanáct tisíc korun.=takže ačkoliv- to  
554. není dobrá vizitka, (.) ačkoli ste nejbohatší, (.) vy nejste schopni (.) jim dát ani  
555. průměrné platy, (..) a to je vykořisťování (..) zaměstnanců. (..) pane    
556.      [místopředsedo.]  
557. D: [ ((   aplaus  ))    ]       [        ((aplaus))       ]] 
558. R:                                    [a: (..) a v tomhle (.)] v tomhle punktu vám musím  
559. dát za pravdu. (...) vidíte: jak sem se polepšil a musím vám dát za pravdu  
560. já si myslím že to prostě správné není, (.) a jedna z věcí která se musí po  
561. tom eh šestém eh sjezdu změnit, (.) a já osobně bych se o to chtěl zasadit  
562. je: aby prostě kvalitní práce (.) eh byla opravdu dobře ohonorovaná. ta:  
563. doba: řekl bych eh (.) kdy se pracovalo pouze z entuziasmu ta by měla  
564. skončit a: když někdo: opravdu umí, (.) je kvalifikovaný, (.) pracuje,  
565.     [(.) měl by dostat zaplaceno.]  
566. J: [no, (..) ale tedy                    ] souhlasíte se mnou že vaše strana (.) vede  
567. hospodářství tak že: (.) špatně platí [své zaměstnance (ačkoli je nejbohatší.)] 
568. R:                                                      [tak já si myslím- já si                            ]  
569. myslím že: že: eh eh (.) možná (.) tam má nějaké (.) eh sympatie: kolega  
570. exner (.) k harpagonovi.  
571. J: (3s) chudáci zaměstnanci. tak. ((ukáže na D7)) 
572. D7: dobrý večer. pane ransdorfe mě by zajímala vaše věrohodnost eh třeba  
573. kdybyste byl křesťanský politik tak by mě zajímalo jestli nekážete víno a  
574. nepijete náhodou kořalku. (.) a (..) protože ste politik komunistický tak mě  
575. zajímá, jak ste věrní svým ideám. a pokud- myslím si teda že pokud jde o ty  
576. hlouposti jako je zestátňování a braní majetku kapitalistům tak to ste kabrňácí,  
577. (.) revoluci tu ste ochotný udělat třeba na silvestra jako fidel na kubě. (.) jo  
578. ale pokud de (.) vo vaše vlastní ideály tak se chováte jak malý děti.=minule  
579. tady byl váš kolega (.) filip, a dostal otázku, proč ste za těch třináct let od  
580. revoluce nerealizovali lenin- nerealizovali (.) leninův nápad, kdy žádal aby  
581. poslanci a senátoři pobírali průměrný dělnický plat.=čili průměrnou mzdu ve  
582. státě jo. a on (.) zareagoval tak, říkal prosim vás jak sme to mohli po  
583. sametové revoluci udělat, když máme ve sněmovně ten počet hlasů který  
584. máme. a von tim vlastně dokáz- sdělil dvě strašný věci. jednak že vy  
585. nechápete c- co to je demokracie, (.) a jednak, (.) že kdybyste získali  
586. nadpoloviční počet mandátů ve sněmovně, tak ste ochotný paralyzovat českej  
587. parlament tim, že tam všem senátorům a poslancům včetně antikomunistů  
588. jako je honza ruml, (.) nadiktujete aby žili podle (.) vize bolševika lenina (3s)  
589. a (.) takže: [to vy (jako opravdu- to) máte v úmyslu?]  
590. J:               [takže (.) pojďme (.) eh                            ] (.) pojďme k těm platům.  
591. D: ((aplaus)) 
592. R: tak se vraťme do roku devatenáct set devadesát. eh tehdy poslanec uhl eh  
593. navrhoval, (.) aby poslanci federálního shromáždění dostali (.) čtyři tisíce  
594. korun.=tehdy (.) eh to: nebyla tak špatná částka my sme pro to hlasovali  
595. odhlasovalo se třináct. (.) eh eh ty platy které sou dneska, (.) tak eh ehm ty:  
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596. byly eh přijaty (.) eh eh za: eh převahy pravice, tedy i kolegy (.) eh rumla, (.) i  
597. když já si myslím že: kvalita jeho práce (.) by odpovídala tomu co ste říkal. (.)  
598. a: já (.) osobně si myslím, (.) že: (.) eh (.) my (.) eh (..) se vůči (.) svým eh  
599. voličům a: sympatizantům se zase tolik neproviňujeme, (.) eh my se snažíme  
600. přispívat na volební fond strany.  
601. J: a kolik přispíváte ze svého platu.  
602. R: dvacet procent.  
603. J: dvacet procent takže vám zbyde kolik.=vy, (.) jako dobrý ekonom že (..) eh  
604. to rychle spočítáte takže máte tak s těmi (..) přídavky a všemi tak šedesát tak  
605. (.) dvacet- 
606. R: to ehm počítáte i poslanecké [náhrady na: (.) telefony,] 
607. J:                                                 [ano. ano. ano. ano,       ] 
608. R: dopravu, [a tak dále.] 
609. J:                 [ano. (.)     ] ano. 
610. R: no: tak jestliže by se spočetlo [(    )-] 
611. J:                                                  [kolik] vám zbyde.=jistě to víte, (.) ste  
612.      [ženatý že (  ),] 
613. R: [tak eh (.) tak  ] dvacet procent je dvanáct tisíc. [eh (.) na to: na to: ji- jistě: ] 
614. J:                                                                             [ano. no. takže vám přesto-] 
615. R: vaše početní [schopnosti] stačí. 
616. J:                       [ano.          ] 
617. ano. [ano. no já to chtěla slyšet od vás.]  
618. D:    [                 ((smích))                       ] 
619. J: já to chtěla slyšet od vás. takže stále vám zůstává přes čtyřicet tisíc korun.  
620. (.) a pane místopředsedo.=[není vám     ] studno, (.) jako komunistovi, (.) i váš  
621. R:                                        [pokud byste-] 
622. J: pan předseda grebeníček říká že stranický funkcionář má být skromný a  
623. má tu skromnost dokazovat, žít v takovém blahobytu?  
624. D: [                       ((aplaus, pískot))                             ] 
625. J:  [zatímco (3s) zatímco (3s) když použiji váš slovník] je zbídačován  
626. proletariát? 
627. R: tak paní jílková, (..) od vás- já sem netušil že takový slovník vůbec znáte. 
628. J: ano já sem [si ho nastudovala.] 
629. R:                   [ale: (..)                  ] ale: (.) já bych chtěl eh v eh téhleté  
630. souvislosti říci, že kdykoli vás rád pozvu k sobě, (..) a ukážu vám, že  
631. v žádném přepychu nežiju, já sem veškeré prostředky které sem kdy  
632. vydělával tak sem dával do knih a: (.) eh gramofonových desek a kompaktů. 
633. J: ale vy byste [je měl (poskytovat) občanům.] 
634. R:                    [čili pracoval sem (..)               ] na svém [vzdělávání,] 
635. J:                                                                                      [ ano.          ] na sobě.  
636. (.)  [sobecky na sobě.] 
637. R:  [a:no, sobecky      ] na sobě abych věděl- abych věděl eh řekl bych eh víc,  
638. (.) než možná (.) by pravicoví politici potřebovali. 
639. J: takže chcete eště? 
640. D7: pane ransdorfe vy vůbec netušíte, jak půvabná atraktivní a tolerantní  
641. krasavice je demokracie. ona vás na jedné straně označí za bolševika a na  
642. druhé straně jí vůbec nebude proti mysli, když bude dneska zhruba (.) eh  
643. dvacet procent poslanecké sněmovny žít podle idejí bolševika lenina, (.) a: (.)  
644. v praxi by to vypadalo tak že by všichni (.) poslanci a senátoři za  
645. komunistickou stranu, (.) museli ze všech peněz které dostávají v eh  
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646. souvislosti se svou- se svými funkcemi, (.) si ponechat pouze ten průměrnej  
647. plat a ten zbytek vrátit do státního rozpočtu. [(     -)] 
648. R:                                                                   [mezi  ] (.) mezi-  
649. D7: mo[ment.   ] 
650. R:        [mezi eh] jestli mě eh dovolíte, (.) tak vám eh budu replikovat eh na to  
651. že mezi ty ideje zásadní patří taky to (.) učit se (.) učit se [učit se.         ] 
652. J:                                                                                        [ale to děláte] vy.  
653. R: což většina (.) [což většina (.)    ] většina sněmovny právě [vůbec] nedělá. 
654. J:                         [to děláte vy. ale-]                                         [dobře,]  
655. ale tak vám to řekneme jinak. zde občan řekl že kážete vodu a pijete kořalku  
656. nebo co já bych řekla (.)- 
657. R: já dávám přednost vínu. 
658. J: ale já vám řeknu, (.) vy [(        )-] 
659. R:                                      [ostatně] tady sou lidi z jižní moravy.=[takže] tomu  
660. J:                                                                                                  [dobře.] 
661. R: rozumí. 
662. J: ale vy- víte co by se dalo eh o vás říct? že vy pijete dvanáctiletou whisku.  
663. (.) a hned vám dám [(.) příklad.] 
664. R:                             [taky není ] špatná. 
665. J: no. to bych řekla.  
666. D: ((smích)) 
667. J: eh hned vám dám příklad. (.) vy (..) eh eh pa- va- jak sem řekla. váš pan  
668. předseda hovoří o skromnosti o tom jak lidé hladoví a vaši dva  
669. místopředsedové- ne tedy vy. (.) si vyjedou na velkopanský hon na zámek  
670. hluboká, kde postřílí tři sta padesát (.) bažantů a poté eh sou na hostině, (.)  
671. vaši poslanci, (.) eh když je postavena ubytovna v nerudové ulici za peníze  
672. nás všech daňových poplatníků, (.) tak vy ste měli přiděleno jedenáct bytů ale  
673. vám jako jediným to bylo málo, a dostali ste čtrnáct bytů. žádná jiná strana  
674. nedostala (.) víc bytů (.) než vy. a to všechno platili občané.  
675. D: [((aplaus, pískot))                                    ] 
676. J:  [takže (.) jak toto může dělat komunista.] 
677. R: tak. (..) za prvé v té ubytovně nebydlím a ani bydlet [eh (.) nechci,-] 
678. J:                                                                                    [ale bydlí tam  ]  
679. (.) čtrnáct [komunistických-] 
680. R:             [a: já vám to       ] hned vysvětlím. 
681. J: prosím ano. 
682. R: trochu (.) trochu pokory.=já vám to vysvětlím.  
683. J: ano. 
684. R: za druhé. (..) eh pokud de o: eh ten hon eh f eh na hluboké, 
685. J: ano. 
686. R: řikala ste na hluboké. 
687. J: ano. zámek [hluboká.] 
688. R:                    [tak to     ] určitě asi není nic eh tak důležitého protože: já sem  
689. ve styku: eh s lidmi (.) eh z těch krajských rad a můj přítel braný mě na  
690. takovoudle věc ani neupozornil, (.) já bych tam teda v žádném případě nejel  
691. ale: eh jinak se tomu divím protože, (.) eh eh eh si myslím že: toto (.) eh bylo  
692. tak naposledy za (.) eh první republiky. (.) takže (.) eh (.) já řikám o tom nic eh  
693. nevím a: vědět ani nechci. a: pokud de: (.) o: (..) pokud de o: tu ubytovnu, (.)  
694. tak já si myslím že celá ta věc eh byla od samého počátku vysloveně  
695. nešťastná. bylo to schváleno (.) eh za klausova parlamentu (.) f eh na jaře  
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696. devatenáct set devadesát šest, (.) a: já si myslím že: prostě první co: když už  
697. se tato věc stala, (.) první co měla: ta příslušná komise vedená karlem  
698. vymětalem udělat (.)- 
699. J: tedy vaším poslancem [nutno říci.] 
700. R:                                     [ano: ano: ] ano:, 
701. J: komu[nistickým.] 
702. R:         [eh tak      ] eh měla udělat že prostě eh měla tam vzít novináře  
703. ukázat jim jak to vypadá a taky jim eh vyvětlit, (.) že touto cestou se uvolní eh  
704. byty pro: trh s byty a že se (.) ušetří i dost velké prostředky, (.) eh řekl bych eh  
705. s eh ze státního rozpočtu.=protože to vyjde levněji než eh ty pronájmy (.)  
706. v těch eh v té v té soukromé sféře. ale jinak řikám (.) eh osobně (.) já si  
707. myslím že (.) ten to to to usnesení ta- to opatření z toho devadesátého  
708. šestého roku, kdy se rekonstruovala pro účely ubytovny v nerudovce (.) ta  
709. budova, že: to bylo špatně. (.) nemělo se stát. 
710. J: takže prosím. ((ukáže na D8)) 
711. D8: dobrý večer paní jílková dobrý večer pane poslance. chtěl bych říct jako  
712. (.) eh zeptat se (.) dvě votázky jako. (..) první bude krátká jako. ((dá si  
713. mikrofon blíž k ústům)) eh eh první bude krátká jako. eh (..) teď sem to zvýšil  
714. jako no:. a: (..) esi žijeme (.) v právním a demokratickém státě. jednoznačnou  
715. vodpověď. mi dejte na to. 
716. R: já si myslím že: (...) řada prvků právního státu existuje, (..) ale: (.) eh  
717. myslím si že: máme co dohánět právě pokud jde o činnost soudů, (.) a: pokud  
718. de: (.) o: (.) fungování eh vládních institucí.=aby byly daleko efektivnější. 
719. D8: druhá votázka je to, že (.)- sakra já se jenom (.) na ten začátek podívám  
720. jak [je možné-              ] 
721. R:  [ale o těch soudech] to sem mluvil už. 
722. D8: ano. jak je možné že s- (.) státní (.) zaměstnanec (.) eh samosprávy (.) eh  
723. samosprávy jako, (.) pani starostka (...) eh (..) řábková jako, (.) eh (...) mě  
724. jako (.)- 
725. D?: mikrofon. 
726. D8: já s- se radši podivám. ((dívá se do papíru)) 
727. J: ne tak není jednoduché [vystupovat] před kamerou, 
728. D8:                                     [no:            ]  
729. no: vono to jo:, 
730. J:    [no:,] 
731. D8: [že   ] zaměstnankyně státní samosprávy ve funkci [starostky]  
732. J:                                                                                     [prosim    ] vás  
733. neslyšíme, 
734. D?: ((přidrží D8 mikrofon u úst)) 
735. D8: města chomutova pani řábková ve sporu se mnou se chová (.) arogantně.  
736. myslim si že je loutkou ve službách senátora nováka, (.) a: eh- 
737. J: prosím vás pani starostka zde není, já nemám ráda když  
738.        [se o někom [hovoří (    ), takže máte dotaz na pana místopředsedu.] 
739. D8: [no: dobře. eh jako to. ale (..) eh (..) no:                                              ]  
740. jo: [dobře.    ] 
741. R: [ale: zato:] zato méno pana senátora nováka je velmi dobře známo celé  
742. republice. 
743. D8: jo: a:. (..) myslim si že město chomutov eh (.) eh (.) jako: (..) je: (..)- 
744. J: no. (.) takže (.) je mi líto, ne.=je mi líto (.) prosím příště (.) lépe to- pojďme  
745. na poslední dotaz. poslední dotaz. 
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746. D9: dobrý večer paní jílková a pane ransdorf. jinak ste sympatický člověk.=  
747. pobavil ste mě v parlamentu nedávno.=když ste mluvil o marii antonii, (..) eh  
748. (.) chtěla bych se vás zeptat na dvě věci důležité. 
749. J: prosím jeden dotaz musíme končit. 
750. D9: tak (.) dobře. kdy se- (.) byli vyzváni nedávno němci aby se omluvili  
751. celému světu za zvěrstva hitlera. (.) a: kdy se omluvíte vy jako komunistická  
752. strana, (.) za zvěrstva stalina i (.) později vás grebeníčků a tak. a kdy (.)  
753. prostě (.) eh (..) všechno odvoláte a něco uděláte proti pedofilii,  
754. proti [eh (..) zničenému národu.  ]  
755. J:     [dobře. takže zůstaňme- (..)] ano.  
756. D9: mravně.  
757. J: takže [prosím, odpovězte,] 
758. D9:        [mravně zničenému] národu.=máte to na svědomí. 
759. J: ano. 
760. R: tak já (.) já nevím eh (..) proč je tady v souvislosti se mnou zmiňovaná  
761. pedofilie, 
762. D: [((smích))] 
763. R: [ale (..)     ] ale: (..) přece jenom (...) i (..) paní jílková vypadá vzrostlejší už,  
764. D: ((smích)) 
765. R: a[le (..)               ]                                    
766. D9: [nezamlouvejte] to. nezamlou[vejte to.] 
767. R:                                                  [ale:       ] pokud de o tu omluvu: tak eh byla  
768. učiněna: (.) eh velmi razantně v prosinci osumdesát devět opakována  
769. mnohokrát, (.) a jinak já chci říct že (.) eh sem kategoricky proti eh nějakému  
770. srovnávání těch dvou režimů. (.) simon wiesenthal (.) ve své knize, (.) eh  
771. řekl, (.) že: eh sou prostě zásadní rozdíly, (.) a: že v minulosti v době studené  
772. války, (.) právě toto srovnávání které zejména z německé strany zaznívalo, (.)  
773. tak eh plánovitě mařilo (.) právě stíhání [válečných zločinců.         ] 
774. J:                                                             [tak. pane místopředsedo] poslední  
775. dotaz kdy se omluvíte teď byla poslední kauza víte v parlamentu kdy poslanec  
776. janeček, chtěl dvacátý sedmý červen, eh (.) kdy byla popravena milada  
777. horáková dát jako den vzpomínek obětí komunismu.=a co se stalo.=  
778. vystoupila vaše paní poslankyně, (.) a řekla aby to byl den obětí studené  
779. války, eh pan janeček byl z vaší strany za svůj názor [(.) eh (.) urážen-] 
780. R:                                                                                 [ne ne ne. (        )] že  
781. pan janeček urážel [předtím paní gruntovou.] 
782. J:                            [a jak jí urazil- ano.          ]=on řekl že se diví jak tato paní  
783. může být [učitelkou dějepisu, (.) vy          ] ste na to konto řekl že j- eh má 
784. R:            [ne ne ne ne ne ne ne ne. pan-] 
785. J: patos usáma bin ládina, tak nevím kdo používá eh horší urážky, (.) ale  
786. odpovězte.  
787. R: a to [má tedy.] (.) [to má.] 
788. J:         [co tedy  ] (.) [co      ] (..) co (.) tedy podle vás- (..) proč odmítáte aby to  
789. byl (.) den (.) obětí (.) komunismu, komunistického režimu, (..) eh to vidíte  
790. jinak tu minulost? 
791. R: já [ne já minulost eh eh (.) minulost vidím]  (..) vidím velmi diferencovaně  
792. D9:   [celá ideologie (..) je nesmyslná.          ] 
793. R: a říkám sou eh proti tomuto ztotožňování (.) dvou (.) eh úplně odlišných eh  
794. (.) politických eh (.) režimů, [(.) prostě     ] já (.) sem ze zásady. mimo jiné  
795. D9:                                       [podobných.] 
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796. R: pro mě osobně je to urážka protože každý třetí komunista padl (.) v boji  
797. proti fašistům. (.) a: chci říct- 
798. D9: hlavně [křesťani.] 
799. R:               [chci       ] (.) chci říct že: (.) nikdy žádný fašistický režim neudělal  
800. to, (.) že by rehabilitoval své oběti, (.) že by: (.) eh [(      ) reformy-] 
801. J:                                                                             [já se vás ptám] co to tedy  
802. podle vás bylo to nebyla oběť komunistického režimu? (..) tak nám to řekněte.  
803. byla tady [jako (režim) studené války?] 
804. R:            [byly ano byly- (.) ne ne ne  ] ne [ne.] 
805. J:                                                                [ře  ]kněte jak to vidíte, tam- ((otočí  
806. se k jednomu z diváků a zakřičí)) a dost.+ 
807. D?: ((mluví bez mikrofonu)) no dobře. tak já [(               )] 
808. R:                                                                   [tady: tady:-] 
809. D: [                             ((smích))                                ] 
810. J: [já- vy ste tady hovořil prosím ukončeme to ano?] 
811. R: tak za prvé. (.) já bych rád eh odpověděl, (.) já si myslím že tady (.)  
812. nepochybně byly (.) justiční vraždy, (.) byly tady oběti nezákonnosti a eh eh  
813. řekl bych ale, (.) že programově ten režim (.) nebyl (.) nebyl antihumanistický  
814. jako to bylo v případě fašismu, (.) a nelikvidoval celé národy (.) eh prostě 
815. průmy[slovými] metodami jako se to stalo v případě nacistů. [a: jinak (.) eh-] 
816. J:       [ano.     ]                                                                        [takže poslední]    
817.      [pan janeček] řekl že překrucujete fakta a [zastrašujete lidi. takže závěr- ] 
818. R: [eh počkejte.]                                              [pan janeček eh pan jane- (.)  ]  
819. pan janeček je jistě eh velký historik eh coby profesí lékař, (.) ale: chci říct že  
820. už tady existuje jeden (.) svátek který je mezinárodně uznávaný, (.) a to nevim  
821. jestli on dobře ví, (.) a to je jedenáctý duben. víte?=jedenáctého dubna (.)  
822. vlastně se osvobodil buchenwald sám a to je mezinárodně uznávaný (.) eh  
823. den politických vězňů. (.) tak jestli nám to stačí, (.) že tam patří vlastně všichni  
824. vězni bez ohledu na to, (.) eh pod eh kterou vládou trpěli, (.) tak eh já si  
825. myslím že: by to bylo dobře. 
826. J: takže tolik váš názor (.) na (.) oběti komunistického režimu na závěr, (.)  
827.        [tak a já vám děkuji.] 
828. D9: [nesmyslná ideologie.] 
829. D:      [         ((aplaus))         ]   
830. D9:    [nesmyslná ideologie.] 
831. D: [                                               ((aplaus))                                                    ] 
832. J:  [eh milí občané příští týden (..) mám pro vás velmi zajímavého hosta, (..)] 
833. D: [             ((aplaus))              ] 
834. J: [budeme tady mít poprvé (.)] nového ministra obrany (.) miroslava  
835. kostelku. takže. (..) ministr obrany. (..) otázka.=budou nám po nebi létat  
836. obranyschopná letadla nebo šrot? (..) pan ministr obrany říká armáda se musí  
837. zmenšit jinak by svůj rozpočet projedla a otázka je zda profesionální armáda  
838. bude zárukou naší (.) bezpečnosti. takže. (.) na ministra obrany kostelku  
839. autobusy. aš (.) hazlov (.) františkovy lázně (.) cheb (.) hulín (.) kroměříž (.)  
840. chropyně (.) kojetín, (.) a pokud je vaše obec mezi vybranými městy můžete  
841. se také přihlásit, (.) autobus u vás zastaví.=když si zavoláte a (.) eh potom  
842. poslední jede praha stanice na knížecí.=takže milí občané, (.) já vám děkuji  
843. těším se na vás a (.) nenechávejte mě v tom samotnou.=za týden (.) na  
844. shledanou. 
 


