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Anotace 

Tato bakalářská práce obsahuje srovnání televizních publicistických pořadů 168 hodin a 

Střepiny. Sleduje jazykovou úpravu a výběr jazykových prostředků v analogických pořadech 

dvou konkurenčních televizí, veřejnoprávní a komerční. Práce ukazuje, jak je v obou 

pořadech využita česká slovní zásoba a jakými různými prostředky redakce dosahují zaujetí 

diváka. 

 
Annotation  

This bachelor thesis contains comparison of publicistic programmes, „168 hodin“  and 

„Střepiny“. It analyses the language arrangement and the language choice in two similar 

programmes of two rival TV companies, a public and a private one. The thesis show how the 

Czech vocabulary is used in both broadcasts and what various language tools are used by the 

editors to attract a spectator. 
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1. Úvod 

Předkládaná bakalářská práce s titulem Jazyková analýza televizních pořadů 168 hodina a 

Střepiny by měla přispět k charakteristice jazykové stránky publicistických pořadů. Vychází 

z jazykové analýzy vybraných pořadů a snaží se zachytit a zjistit, jak se v těchto programech 

uplatňují specifické rysy jazyka, jaké komunikační strategie a jazykové prostředky užívají 

jednotlivé redakce, televize veřejnoprávní a komerční, pro získání a upoutání diváka. 

Domnívám se, že jazyk specifický pro publicistický styl, a užití některého z jazykových 

prostředků, je motivováno snahou redakce o navázaní kontaktu s adresáty nebo také 

dosáhnout souhlasu diváků s  předkládanými názory na probírané téma.  

 

Chci také zjistit, zda je současným trendem pronikání cizích lexikálních prvků do češtiny, 

tedy také do publicistiky. Již z obyčejné každodenní komunikace je patrné, že lidé, i když 

mají možnost vyslovit myšlenku česky, sahají často, možná z nevědomosti, možná záměrně, 

po slovech cizích, mnohdy anglicismech.  

 

 Důvodem volby tohoto tématu je můj zájem o různá sdělovací média a jazyk v nich 

používaný. Od doby, kdy jsem se přistěhovala ze Slovenska do Česka , jsem začala 

pozorovat, že zde vládne jakási diglosie. Málokterý Čech běžně mluví spisovnou češtinou, ta 

se omezuje spíše na psanou formou a projevy veřejné, ale i do nich pronikají prvky 

nespisovné, které uživatelé češtiny většinou označují jako hovorové a které lingvisté označují 

jako prvky obecné češtiny, případně (vzácněji) jiných dialektů. Vybrala jsem si publicistické 

pořady proto, že: „právě v této sféře dorozumívání se šíří největší počet nových slov a obratů, 

většinou pod vlivem jazyků cizích, a že také v něm se zřetelně projevuje konflikt mezi 

vyjadřováním spisovným na straně jedné, a jazykem běžně mluveným na straně druhé. Toho 

si také všímají současné slovníky a mluvnice, které žurnalistiku považují za jeden z hlavních 

zdrojů informací o vývojových tendencích současné spisovné češtiny, s nimiž ovšem není 

nutné vždycky souhlasit. Jazyková kritika by tedy rozhodně měla vycházet z toho, že kultura 

vyjadřování každého novináře musí odpovídat jak požadavkům jazykové správnosti a slohové 
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přiměřenosti, tak snaze mluvit nebo psát živě, přirozeně a přesvědčivě.“1 Pozornost 

upoutávají televizní pořady, kde všeobecně očekáváme spisovnou formu češtiny. „…zároveň 

naše doba nepřestává volat po nezbytnosti kultivovaného vyjadřování, zvláště ve sféře veřejné 

komunikace. Veřejnost právem očekává, že v rozhlasu, v televizi, v projevech představitelů 

politického, hospodářského a kulturního života uslyší dobrou češtinu, zbavenou rysů 

nedbalosti a nefunkční teritoriální omezenosti.“2 Samozřejmě, pokud srovnáme jazykovou 

úroveň v televizním vysíláním na Slovensku, zjistíme, že zde taktéž není jazykový projev bez 

chyby. Nedostatky jsou to ale spíše výslovnostní, kdežto v českých pořadech se dají 

zaznamenat  nesrovnalosti se spisovným územ i na dalších rovinách.   

 

 Závěry, ke kterým práce dospěje, by měly vést k lepšímu poznání strategie a prostředků 

jazyka publicistických relací. Výsledky zkoumání by měly také potvrdit tendenci „míšení 

kódů, tzn. v běžném jazykovém styku se zcela obvykle objevují substandardní formy v jistém, 

nikoli zcela volném smíšení či kombinování s formami standardními. V principu tu jde o 

vztah reciproční, i ve formálních jazykových situacích se může stát, že v jistých momentech 

řeči uklouznou mluvčímu některé substandardní formy.“3 V různých rozhlasových a 

televizních pořadech je jazyková situace značně pestrá a heterogenní a zcela zřetelně závisí na 

typu pořadu, ale též na individuálních zvyklostech, sklonech a schopnostech mluvčího.  

  

„Pro češtinu je příznačné, že se v ní, na rozdíl od mnoha jiných jazyků, spisovný jazyk 

většinou neužívá ve funkci ústního dorozumívacího prostředku v běžných „hovorových“ 

situacích.“4 Z toho pramení situace, pro mě jako cizince, překvapivá. Mluvčí ve veřejných 

projevech používají formy nespisovné, a to nejen v rovině lexikální.  

 

                                                 
1 Kraus, J. Novinářská čeština. In Čmejrková, S. Čeština, jak ji znáte i neznáte. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. 
s. 171  
2 Kraus, J. Jak hodnotíme dnešní češtinu. In Čmejrková, S. Čeština, jak ji znáte i neznáte. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1997. s, 166 
3 Daneš, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. s. 15 
4 Daneš, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. s. 14 
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Ve své práci hodnotím jen jazyk moderátorů a redaktorů, tj. profesionálních mluvčích. 

Kultivovanost jazykových projevů nehodnotím jen na rovině spisovnost-nespisovnost, ale i 

z hlediska situační, stylové a žánrové vhodnosti.  

 
Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První dvě charakterizují televizní pořady Střepiny a 168 

hodin z hlediska struktury, témat, mluvčích. Třetí kapitola pojednává o stylovém zařazení 

programů, vymezuje žánr a obecně stylové zařazení. Cílem čtvrté části je analýza lexikální 

stránky pořadů, jaké výrazové prostředky redakce volí a za jakým účelem. Kapitola pátá, 

s názvem Spisovnost a nespisovnost shromažďuje materiál použitý standardně nebo 

substandardně v závislosti na typu relací. Zvukovou rovinu sleduje šestá kapitola. Poslední 

sedmý oddíl srovnává pořady obou televizí Nova a ČT z hlediska zvukového, tematického a 

jazykového zpracování. 
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2. Materiál a metody 

Základním materiálem pro vypracování této práce je transkript – přepis audiovizuálního 

záznamu vybraných televizních pořadů. Konkrétně se jedná o relace 168 hodin vysílané na 

České televizi a Střepiny uváděné na Nově. Transkript jsem pořídila dle publikace: Jak 

přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních 

pořadů. (Petr Kaderka, Zdeňka Svobodová: Jazykovědné aktuality XLIII – 2006, č.3 a 4, s. 

18-51 ). Do transkriptu jsem doplnila vlastní značky pro přepis replik, jež byly přeloženy a 

přečteny redaktorem. Tyto výpovědi jsou uvedeny v lomených závorkách. // 

 

Po sebrání požadovaného množství materiálů a prostudování odborné literatury jsem provedla 

excerpci z vybraných pořadů. Tyto jsem volila vždy ze stejného dne, rozhodujícím kritériem 

byla témata a jakým způsobem je jednotlivé redakce zpracovaly. Vybrala jsem navzájem si 

odpovídající přenosy ze dne 10. 6. 2007, 2. 9. 2007, 23. 9. 2007 a 30. 9. 2007. 
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3. Popis pořadu 168 hodin 

Pořad 168 hodin, jak uvádí Česká televize na svých internetových stránkách, „nabízí události 

týdne očima zpravodajství České televize.“ Název pořadu je odvozen od jiného pojetí 

časového rozmezí jednoho týdne. Neboli sedm dní má 168 hodin, tedy pořad poskytuje 

události  uplynulých 168 hodin.  

 
Je vysílán jednou týdně, vždy v neděli po 21. hodině. Provádí diváky událostmi právě 

končícího týdne. Dramaturgyní a moderátorkou pořadu je Nora Fridrichová. Reportéry jsou 

lidé z domácího a zahraničního zpravodajství České televize. Václava Moravce, který 

pravidelně glosoval „vzestupy a pády týdne“, vystřídal dne 2. 9. 2007 redaktor Mladé Fronty 

Dnes, Miroslav Korecký, s pravidelnou rubrikou s názvem Malostranské korekce. Jak říká 

Nora Fridrichová: „nahlédneme s ním do zákulisí, vládních a parlamentních paláců na Malé 

straně.“ 

 

Pořad 168 hodin můžou diváci najít také na internetových stránkách  a shlédnout tak program 

opakovaně. Česká televize umístila na internet všechny odvysílané pořady od doby, kdy 

začala poprvé tento program vysílat. Nebo též, obyčejně po půlnoci, na zpravodajském kanálu 

ČT24. Upoutávky k pořadu jsou vždy vysílány v průběhu Událostí. Znělka odráží název 

pořadu, moderátorka Nora Fridrichová protáčí ručičky hodin na červeném podkladu. 

 

Objevují se zde témata převážně z domácí politické scény, dále pak zahraniční, kulturní, 

společenská a vědecká, analytické pohledy a reportáže, a také parodie. Nepravidelně se 

v pořadu objevují exkluzivní rozhovory (v analyzovaných pořadech pouze dvakrát); reportáže 

– původní materiály zpravodajů z Česka a ciziny, ne nutně související s tím nejdůležitějším, 

co se za uplynulý týden stalo; odpovědi na otázky, co se stalo, proč se to stalo, co si o tom ten, 

či onen myslí. Úvodní představení reportáže je krátké, jasné, naznačuje, o čem reportáž 

pojednává, a neobsahuje hodnotící závěr. Investigativní reportáže obsahují střet několika typů 

promluv – čtený projev moderátorky ve studiu, reportážní zprávu, někdy interview.  
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Jazykový projev Nory Fridrichové je značně expresivní, s nápadnými důrazy, pauzami, 

postojem těla a rukou. Někdy to působí až poněkud rušivě nebo dokonce afektovaně. 

V pořadu uvádí přehled týdne píšící novinář, Miroslav Korecký, který neumí příliš vystupovat 

před kamerou – zvuková podoba jeho projevu se liší od ostatních zpravodajů; zejména větná 

melodie a kladení významových pauz. 

 
Vzhledem k tomu, že pořad trvá dvacet šest minut, zabere každá reportáž přibližně čtyři až pět 

minut. Což je poměrně hodně, v porovnání s reportážemi v Událostech na ČT 1, kde trvají 

reportáže minutu až dvě, ve výjimečných případech, např. příjezd amerického prezidenta 

apod., tři. Ti samí redaktoři, z pořadu 168 hodin, připravují také reportáže pro Události, v 168 

hodinách mají více prostoru, resp. času, kdy mohou říci více než v reportážích pro Události. 

V jednom pořadu je odvysíláno pět až šest reportáží.  
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4. Charakteristika pořadu Střepiny 

 Jak uvádí server televize Nova „Střepiny shrnují nejdůležitější kauzy uplynulého týdne a 

analyzují je v originálních reportážích. Poprvé byl pořad připravovaný redaktory 

zpravodajství vysílán v neděli 7. dubna 2002 a okamžitě se zařadil mezi nejsledovanější 

pořady TV NOVA. Úspěch je o to cennější , že nedělní prime time je opravdu „horkou 

půdou“ z hlediska konkurenčního prostředí.“5 Sloganem pořadu je heslo: „Nazýváme věci 

pravými jmény.“ V moderátorské roli se na televizních obrazovkách střídají každou druhou 

neděli Andrea Němcová a Stanislav Brunclík. Pořad je marketingově doprovázen vlastními 

internetovými stránkami, na kterých se můžou diváci podívat na relaci znova. Za nedostatek 

by mohl být považován fakt, že Nova uvádí na webových stránkách jen čtyři předešlé pořady. 

Upoutávky k pořadu jsou vysílány přes víkend, zvláště v průběhu hlavních televizních zpráv. 

Doprovázeny jsou znělkou, která odráží název pořadu. Obrazovka se jakoby roztříští na 

střepiny. 

 

Heslo pořadu 168 je spíše informativní a popisné, i když poměrně vynalézavě popisné, neboť 

se jím říká, že v něm jde o 7 dní uplynulého týdne. Tzv. výstižné heslo pořadu Střepiny 

„Nazýváme věci pravými jmény“ je naproti tomu poměrně rétoricky agresivní, navozuje 

představu, že někdo nenazývá věci pravými jmény, ale tento pořad ano. Heslo má tedy značně 

provokativní potenciál, není čistě informativní, je rétoricky persvazivní.    

 

Aby hned od počátku pořad upoutal pozornost diváků, jsou reportáže uváděny závažným 

prohlášením, aktuální zprávou, překvapivými fakty. V dvaceti šesti minutovém pořadu se na 

obrazovce vystřídají redaktoři hlavního zpravodajství a dotazovaní hosté, často odborníci, 

politici, zástupci institucí atd. Neoddělitelnou součástí je souhrn týdenních událostí, ne 

nezbytně těch nejdůležitějších, které se předešlý týden staly. Jsou to spíše zprávy bulvárního 

typu nebo s nádechem ironie, nadsázky či zesměšnění. Celkovou kompozici obyčejně tvoří 

                                                 
5 www.nova.cz 



 13 

pět až šest reportáží a týdenní přehled. Volena jsou zajímavá témata z různých oblastí, látka 

politická v pořadu nepřevažuje. Nejčastěji jsou odvysílány předtočené reportáže 

s promluvami redaktorů a různě zainteresovaných lidí. Rozhovory a interview redakce do 

pořadu nezařazuje. 
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5. Stylová charakteristika 

Z hlediska stylu patří tyto pořady evidentně k slohu publicistickému. Seznamují diváky se 

současnými záležitostmi veřejného dění, v politice, kultuře, sportu ale i v odborné sféře, a 

komentují je.  

 
 Jak podotýká Eva Mülerová „Publicistické texty mají být pravdivé, sdělné, angažované. 

K publicistickému projevu přistupujeme s požadavkem aktuální reakce na politické, 

hospodářské a kulturní dění, s požadavkem působivosti, přehlednosti a srozumitelnosti“6 

Jejich výchozím předpokladem je jasnost, srozumitelnost, přístupnost, věcná správnost, 

aktuálnost, přesvědčivost a bezprostřednost.  

 

Jednou z vlastností publicistických projevů je obecně sdělovací nebo vzdělávací funkce. To je 

dobře viditelné na výběru témat, např. reportáže o různých závislostech nebo o zákeřné 

bakterii v nemocnicích. Zásadními funkcemi jsou ale funkce ovlivňovací, přesvědčovací, 

získávací. Mají za úkol informovat, ale i přesvědčit a ovlivnit veřejné mínění, působit na 

morálku lidí. 

 

Slovnědruhové těžiště publicistických textů je založeno na jmenných a slovesně-jmenných 

konstrukcích. Nacházíme zde maximální četnost substantiv a verb. Toto tvrzení dokládá 

tabulka frekvence užitých sloves a podstatných jmen vytvořená z přepisu osmi vybraných 

pořadů.  

 

Tabulka 1. Četnost podstatných jmen a sloves v přepisech pořadů 
  Nova Čt 
Podstatná jména 2 514 2 755 
Slovesa 1 461 1 250 
Celkový počet slov 10 517 9 781 
% podstatných jmen a sloves z celkového 
počtu slov 37,79% 40,95% 
 

                                                 
6 Mülerová, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, n. p., 1989. s. 44 
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 V tabulce vidíme, že podstatná jména a slovesa skutečně převládají v počtu užitých slovních 

druhů v textech. Přibližně 40% jen pro dva slovní druhy z desíti dokazuje, že styl 

publicistický je stylem nominálním, Jak uvádí Eva Mülerová v příručce Funkční styly a jejich 

základní žánry v současné komunikaci.  

 

 Publicistická sdělení jsou delší než zpravodajská a odrážejí autorovu osobnost, individualitu 

a často i osobní názory. Proto jsou tematicky i kompozičně pestřejší než zprávy, a to hlavně 

ve svých úvodních odstavcích. Nemají titulky jako třeba psaná publicistika. Pro tyto pořady 

jsou typické shrnující úvody, v nichž je obsaženo jádro sdělení. Nedozvíme se o reportáži vše, 

ale hlavní teze jsou nám předloženy. Buď v podobě řečnické otázky, kdy odpověď je 

jednoznačná (Střepiny 30. 9. 2007): možná to není úplně nejsledovanější téma 

tohoto týdne, my si ale myslíme, že by mělo být. (.) uplynulých sedm 

dnů přineslo tři důležité zprávy které mají jednoho společného 

jmenovatele. sexuální zneužívání dětí, (.) kamila jandová se na 

základě posledních otřesných případů zcela správně zamýšlí. (.) 

jestli sme na naše pedofilní spoluobčany dostatečně přísní. (.) 

odpovědět si určitě dokážete sami. Nebo v podobě formulace rétoricky pádné, 

působivé, mající upoutat, anticipovat zájem nějakým provokativním sdělením (nákaza přišla 

z vesmíru). (Střepiny 23. 9. 2007) AN: bez přičinění obyvatel je peruánská 

vesnice karankas ((míněno Carancas)) nejslavnější v zemi. (.) místní 

totiž měli v uvozovkách to štěstí, že jim za humna dopadlo kosmické 

těleso. (.) meteorit. (.) stovkám vesničanů kteří se zvědavě přišli 

podívat na vyhloubený kráter, se vzápětí udělalo zle. (.) o 

(viníkovi) epidemie mají samozřejmě jasno. nákaza přišla z vesmíru, 

(.) jestli na takovém tvrzení může být něco pravdy, i to zjišťovala 

lucie pazderková.  

 

 Ukazatel opakování slov by měl být co nejnižší. Každá další pronesená replika by měla být 

lexikálně jinak ozvláštněna a obohacena novým stanoviskem. Redakci České televize se tento 
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požadavek daří splňovat naprosto vzorně. O reportážích připravovaných televizí Nova se to 

však tvrdit nedá. V jediné reportáži se např. slovo šance opakuje šestkrát, dalším příkladem je 

krátké uvedení reportáže, ve kterém se výraz mít kliku objevuje třikrát: po tři čtvrtě 

roce trvajícím vyšetřování a žalobou za dveřmi, byl místopředseda 

vlády a lidovecký šéf jiří čunek behěm pár dnů, (.) zbaven obvinění 

že si co by starosta vsetína vzal půl miliónu úplatek. (.) měl tedy 

docela kliku, protože to přišlo za pět minut dvanáct. (.) kdyby byl 

býval šel k soudu, premiér by ho byl býval vyhodil z vlády. (..) 

vlastně měli kliku oba, protože kdo ví co by pak bylo s vládou, že 

jo? (.) někdo prostě takhle mívá kliku že v poslední chvíli se ta 

pravda ukáže, a zvítězí nad tou lží. (.) tedy přesněji řečeno chtěl 

bych tomu věřit že to tak je, (.) ale přiznám se, moc mi to nejde. 

Dokonce lze zaznamenat opakovaní totožných replik v pořadech televize Nova s různým 

datem vysílání. Ve vybraných čtyřech pořadech se fráze: jinou optikou; chtěl bych tomu věřit 

že to tak je, ale přiznám se, (.) moc mi to nejde, opakovali několikrát. Vypadá to tak, že při 

analýze více pořadů, by se našlo více obratů a spojení, které jsou právě módní v redakci 

Střepin. Nebo je to jen problém konkrétních redaktorů, pro které je typické užívání jejich 

osobních frází. 

 

5.1 Žánrové vymezení 

Domnívám se, že po stránce žánrové mají pořady formu komentáře. Jelikož většina témat je 

totožná s reportážemi z hlavního zpravodajství. Proto se nejvíce přibližují zprávě, kterou 

doplňují o osobní hodnocení se závěry znásobené přesvědčivými argumenty.  

 

Jak uvádí příručka Žurnalistika: „Zpráva je v žurnalistice výchozím bodem i pro explicitní 

vyjádření mínění, tedy pro komentář ve všech jeho variantách. Komentář by měl tok 

informací „doplnit a zařadit“. Také  doprovází zpravodajství, které by za pomoci názorových 

impulsů mělo co nejvíce být „hodnocením a vysvětlováním“. 
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Komentáře by měly především napomoci orientovat se ve zpravodajské a názorové záplavě. 

Měly by také přispívat k utváření politického názoru a ke kontrole mocenských struktur. 

 

Při výběru témat komentářů by si redakce měla klást následující otázky: 

• Vyžaduje zpráva zaujetí názoru více než jiná konkurenční témata? 

• Je na tom veřejnost či cílová skupina zainteresována? 

•  Má komentátor dostatek věcných vědomostí?“7 

 

 Kvalitní komentář vyžaduje dobrou znalost oboru a důkladnou práci s informacemi, proto 

také redaktoři tvoří jednotlivé reportáže za účasti odborníků nebo lidí zasvěcených do právě 

probíraných témat. Také „obsahuje polemizující prvky. Na závěr většinou vyzdvihuje 

dosažené pozitivní výsledky, ale poukazuje i na názory a vyzývá k nápravě či zlepšení.“8   

 

V níže přiložené ukázce je patrné, že na otázky: Vyžaduje zpráva zaujetí názoru více než jiná 

konkurenční témata? Je na tom veřejnost či cílová skupina zainteresována? 

Má komentátor dostatek věcných vědomostí?,  redakce pořadů 168 hodin a Střepiny můžou 

dát kladnou odpověď. Hlavní zpravodajství, ale i široká veřejnost se značně zajímají o 

politické dění i o to, že i samotní politici mohou být postižitelní za své činy. Rovněž vidíme, 

že i komentátor má dostatek věcných informací, předkládá seriózní argumenty pro a proti. Na 

jedné straně příklad obsahuje subjektivní názor autora, na druhé je však  touto polemikou 

dáván prostor divákovi, aby si svůj názor na prezentované téma vytvořil i sám. Samozřejmě 

na základě uvedených skutečností se může divák s komentátorovým názorem i ztotožnit.  

                                                 
7 Ruβ – Mohl, S. a Bakičová, H. Žurnalistika. Přel. H. Bakičová, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. s. 58 
8 Mülerová, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, n. p., 1989. s. 59 
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(Střepiny 23. 9. 2007) 

R-Z1: neochvějnou jistotu že právě nová linka sto devadesát devět 

bude úplně jiná než všechny ostatní, můžeme panu ministrovi snad jen 

závidět. i když pro ni má své vysvětlení. telefonní číslo bude 

provozovat nevládní nezisková organizace transparency internešnl 

((míněno Transparency International)). jejíž zaměstnanci se 

prezentují jako nesmlouvaví bojovníci s korupcí. 

R-Z1: neproniknutelná čínská zeď přes kterou se protagonisté jen tak 

mimochodem oslovují křestními jmény. ((střih)) 

R-Z1: zeď přes kterou vláda pustí na provoz linky téměř dva miliony 

korun. pro připomenutí organizaci podezřelé ze sporného nakládání 

s penězi od ministerstva financí. 

R-Z1: no a kdybychom chtěli být zeměpisně přesní, pak pro úplnost 

dodejme, že velká čínská zeď od sebe neproniknutelně odděluje čínu a 

čínu. ((střih)) ale zkusme být raději optimisty. korupční linka 

možná opravdu pomůže v dílčích a konkrétních případech, a zaplať pán 

bůh za to. navíc i premiér přiznává že je to jen kamínek v mozaice, 

a možná se už někdo konečně rozhoupe, a začne pokládat i ty větší a 

podstatnější kameny. ((střih)) topolánkova vláda schválila 

protikorupční agenty. na ministerstvech proběhly protikorupční 

audity a zavedla metodu minimalizace státních regulací (.) další 

věci jako černá listina firem, přísnější tresty, nebo průhledná 

výběrová řízení sou stále spíše jen na papíru. a hlavně, jako by 

byla pořád cítit nechuť jít nemilosrdně do vlastních politických 

řad. a bez toho je boj s korupcí jen tlachání. 

 

Nejpodstatnější část komentáře úvod a závěr. Na začátek musí komentář diváka získat, aby 

zůstal u televizní obrazovky a díval se na celou reportáž. Podobně důležitý je i konec 

reportáže, měl by dedukovat závěry  nebo uzavřít text pointou. Pro srovnání jsem vybrala dvě 

identická témata z obou televizí. Jak totožný námět zpracovali redaktoři na úvod a na závěr. 
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(Střepiny 2. 9. 2007)  

Úvod: premiérovo miminko a milostné vzplanutí jiřího paroubka prostě 

byly mimořádně sledované události, (.) a stojí za to si je 

připomenout. (.) nakonec i tyto věci ledacos vypovídají o mužích 

s touhou řídit osudy celé země. 

 

(Střepiny 2. 9. 2007) 

Závěr: jenže k důstojnému opouštění dlouholetých partnerek je-li něco 

takového vůbec možné, je potřeba něco víc, než jen úspěch ve 

volbách. (.) je třeba být alespoň trochu nadprůměrem stovek čí 

tisíců podobně postižených stárnoucích mužů. kteří si k úspěchu 

potřebují koupit, i v uvozovkách nový život. ((střih)) a jestli je 

něco nad slunce jasnější pak to, že oba muži, (.) z nichž jeden po 

sedmadvaceti letech manželství vzkáže své ženě že se chce rozvést 

přes média, (.) a druhý očividně věří, (.) že až jej opustí důležité 

mužské funkce včetně té politické bude jeho mozek pro půvabnou, (.) 

a o dvě generace mladší milenku či manželku pořád sexy, koukají na 

pomyslný průměr uctivě ze suterénu. alespoň zase jasně vidíme, že 

sou to průměrně obyčejní pánové, kteří ani v oblasti mezilidských 

vztahů nedokáží tuto společnost obohatit.  

 

(168 hodin 2. 9. 2007) 

Úvod: už sme tu zmiňovali druhou mízu, které propadli jak mirek 

topolánek, tak jiří paroubek. manželství obou padesátníku sou 

příkladem těch, která se rozpadla po desítkách let společného 

soužití. podle zuzany tvarůžkové totiž krachy dlouholetých svazků, 

prožívají boom.  

 

(168 hodin 2. 9. 2007) 

Závěr: a nakonec ještě jedno milé varování psychologa, hlavně pro 
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pány, kteří si chtějí osvěžit život. ((střih))  

R-PŠ: stárnoucí muž, kterej si najde výrazně mladší partnerku, tak 

občas má pocit, že když bude za toho: e mladíka, (.)  e tak že to je 

ta nejlepší volba. (že) on se velmi brzo zničí fyzicky i finančně 

duševně i společensky, 

 
Předchozí ukázky se dají výstižně charakterizovat slovy Evy Mülerové: „Umění psaní 

komentářů spočívá v tom, sdělit své myšlenky originálně, jazykově elegantně a rétoricky 

přesvědčivě.“9 

 

5.2 Definování pořadů v rovině obecně stylové  

Z hlediska obecně stylového jsou programy 168 hodin a Střepiny mluvené, avšak předem 

připravené. V televizní publicistice je ale situace jiná, než se u mluvených projevů 

předpokládá. Tvůrci pořadů texty napřed připravují, mají dostatek času pro vhodný a uvážený 

výběr lexika a syntaktické zpracování. Vůči psanému projevu mají redaktoři i tu výhodu, že 

mohou projev pozměňovat a přizpůsobovat prostředky zvukovými, důrazem, melodií, 

pauzami, tempem řeči a rytmem. Můžou jimi vyjádřit nejen různé odstíny významové, ale 

zvláště také citové vztahy a zaujetí, co je nejdůležitější a nejpodstatnější, můžou jimi účinně 

působit na diváky.  I když je to komunikace mluvená, mluvčí nemá okamžitou možnost 

ověřovat si reakce a vliv proslovu na diváka.   

 

V této souvislosti je zajímavá reportáž o pedofilech z pořadu Střepiny s datem 30.9. na 

televizi Nova, kde redaktorka Kamila Jandová neudělala v reportáži jedinou pauzu. Možná, 

když chtěla dát výpovědi dynamiku, tak se jí snad tohoto cíle podařilo dosáhnout. Je to ale 

téma závažné a měla by ho pronášet s jistou dávkou respektu a s ohledem na vážnost tématu. 

Také by měla nechat divákovi čas, aby se nad některou z jejích replik zamyslel nebo jenom 

vstřebal základní myšlenku. Níže vybraná ukázka je jedna z jejích nejdelších promluv, kde se 

                                                 
9 Mülerová, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, n. p., 1989. s. 60 
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nevyskytuje ani jedna značka (.) pro pauzu, je pronášená rychlým tempem, které jsem ale 

v přepisu neměřila, ani nezaznamenávala žádnými znaky. 

 

(Střepiny 30.9. 2007) 

R-Z1: chlapci jsou na fotkách nápadně často jen ve spodním prádle a 

někdy i nazí. jen ve slipech spolu zápasí, prolézají kopřivami. není 

potřeba mít příliš bujnou fantazii, aby si člověk domyslel, co se 

dělo po fotografování. ((střih)) občanské sdružení malý princ 

organizovalo akce hlavně pro děti ze sociálně slabých rodin a 

dětských domovu. tedy pro děti které to v životě už tak mají dost 

těžké, ((střih)) jsou vlastně tím nejsnadnějším terčem. obvinění 

muži jim měli pomáhat zapomenout na to ošklivé co už ve svém krátkém 

životě zažili. místo toho si z nich udělali figurky pro své sexuální 

ukájení. jeden z obviněných mimochodem věřící člověk, který studoval 

teologickou fakultu, měl zneužít tři a dvacet ze sedm a dvaceti 

chlapců. měl jim tvrdit že on je jediný, kdo je má skutečně rád. tak 

moc že se budou děti z takové lásky celý život léčit.  
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6. Lexikální stránka  

Základním kritériem při výběru lexika by měl být fakt, že publicistické pořady jsou určeny 

veřejnosti, tedy lidem s různou věkovou strukturou a úrovni dosaženého vzdělání. Vyšší 

nároky při výběru jazykových prostředků jsou kladeny s ohledem na diváka na fakt, že se 

k textům odvysílaným na televizních obrazovkách nemá možnost vrátit. Odborné názvosloví 

a termíny by měly být vždy vysvětleny, poslední požadavek oba pořady splňují.  

 

6.1. Automatizace a aktualizace 

V textech publicistického stylu autor volí neobvyklý, nový a zvláštní jazykový prostředek 

nebo využívá obvyklého prostředku neobvyklým způsobem. Tento jev se nazývá aktualizace, 

vznikají tzv. aktualizovaná pojmenování. V domnělém kontrastu k těmto aktualizovaným 

prostředkům stojí prostředky běžné a obvyklé, v daném kontextu očekávané a ustálené, které 

se  nazývají automatizované.  

 

 Aktualizované prostředky umožňují zprostředkovat čtenáři nový a originální pohled na 

skutečnosti již známé a odhalit nové vztahy a souvislosti mezi známými jevy. Za 

předpokladu, že se automatizované prostředky užívají nadmíru často nebo nenáležitě, stávají 

se bezpříznakovými.  

 

 Automatizované prostředky jsou všeobecně srozumitelné, není třeba je vysvětlovat. Naopak 

prostředky aktualizované na sebe v textu upozorňují, budí pozornost, jsou považovány za 

neobvyklé a neočekávané. Jejich cílem je překvapit, upozornit na něco, vyburcovat diváky 

k zamyšlení, možná přesvědčit je o jejich názoru na prezentovanou skutečnost. Např. 

v případě, že policie tenhle stále zamotanější spletenec, vůbec 

někdy rozmotá; lavina oficialit; historie psaná červenobíle; může 

otočit kormidlem a úplně změnit kurz, kterým se doposud slavistický 

koráb ubíral; disciplína železné sparty se roztavila v kotli vzteku. 
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Výběr jazykových prostředků z hlediska aktualizace v pořadech Střepiny a 168 hodin je dle 

provedeného rozboru vhodný a vytříbený. Forma projevu odpovídá cíli a záměru tvůrců i 

celkové komunikační situaci. Uváděné texty oživují a zdobí různými jazykovými prostředky, 

které činí jednotlivé reportáže srozumitelnějšími, zajímavějšími a názornějšími. Autoři se 

volbou konkrétního prostředku pokoušejí diváka také ovlivnit a získat pro svůj názor. 

 

Obě relace se snaží v každé reportáži co nejvíce přiblížit divákům, ať již je téma laické nebo 

odborné. Sami autoři získávají informace z různých zdrojů a také vědí o prezentované látce 

mnohem více než většina diváků - na co chci ale poukázat je to, že třídí a vybírají informace, 

příklady nebo vysvětlení odborníků tak, že poskytují divákovi možnost vytvořit si jasnou 

představu i o věcech, které dosud neznali.      

 

Nevím, zda je záměrem tvůrce vytvořit text s vyšší stylovou úrovní, nebo prestiží,  ale 

v některých případech, hlavně v pořadu 168 hodin, se vyskytují slova knižní a archaická: 

kterak, nikterak, krom, jenž, choť, kolega … se vypravil na pražský 

hrad, za humna, volební klání, kreace, opulentní veselice. Redakce při 

výkladu používají prostředky navozující pohádkové vyprávění: když tu je napadlo, 

zajímavé je spojení dopadlo za humna kosmické těleso – spojuje kontrast starého a 

nového, zlomyslné sudičky /nad kolébkou nadělily klatbu, kterak se 

politici snažili – podobně začíná pohádka, stát chce i dál vybírat, ale už 

míň dávat. Trend archaizace není jen doménou lexikální, nýbrž i tvaroslovní - pánové 

nedokáží, přípona –ové, zlí jazykové. Zastarale působí i biblismy – ovečky, ve 

významu příznivci, svěřenci. 

 
 Jak uvádí Jaroslav Bartošek v publikaci Čeština na přelomu tisíciletí, „Specifickou, ale 

náležitou vrstvu slovní zásoby v žurnalistice tvoří publicismy.“10 Některé publicismy se  

                                                 
10 Bartošek, J. Jazyk žurnalistiky. In Daneš, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1997. s. 51 
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užívají opakovaně. Slovní fráze vytvořené se slovem kauza jsou používané velice často. Dále 

obraty s výrazy: balík – balík zákonů, třetinový balík, schválění 

balíku; iniciativa – iniciativou nešetří, iniciativa nadchla; diskutovat 

něco – diskutoval vnitropolitickou situaci; figurovat – v aféře 

figurují, v záhadě figurují, v eurokauze figurují – poslední příklad 

dokonce ukazuje na dva publicismy v jednom slovním spojení. Velice módní je také podepsat 

se - i to se na přípravě podepsalo. 

 

Protože informace často pocházejí z téže komunikační situace, nacházejí ustálená obrazná 

pojmenování důležité využití v mluvě publicistického stylu. Při nadměrném užívaní 

obrazných pojmenování dochází k jejich lexikalizaci a jsou považována za novinářská klišé. I 

ta ale mají v jazyce novin své místo. Jsou prostředkem přesvědčování a pozitivního nebo 

negativního hodnocení.  

 

Bartošek zároveň upozorňuje na to, že i z publicismů se často stávají klišé. Výjimkou nejsou 

ani analyzované pořady, které jsou protkány těmito otřelými metaforickými frázemi.  

 

„Klišé se v uměleckém stylu hodnotí jako nedostatek osobitosti, chudoba slohu. Poněvadž 

v publicistickém stylu se nevyžaduje působivá osobitost slohu, význam slova klišé zužuji a 

nazývám jím slovní obrat s obrazným základem zcela známým, takže je jako metaforu již ani 

necítíme. Na rozdíl od rčení, která jsou plně ustálena, v klišé je ustáleno jen jádro obrazu, a to 

vstupuje do rozličných spojení, která již ustálena nemusí být.“11  

 

 Přepisy programů Střepiny a 168 hodin jsou plny novinářských klišé, floskulí a 

frazeologických obratů. Častou  reprodukcí slovních spojení se časem stávají jazykové 

prostředky automatizovanými. Používaní těchto výrazů je nepřesvědčivé, zakrývá stanoviska  

                                                 
11 Bečka, J. V. Sloh žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Novinář, 1986. s. 16  



 25 

a názory autora, je výrazem jeho malé představivosti a nápaditosti, jeho projevům chybí 

hloubka. Je pravdou, a to můžeme vidět i na tomto vzorku vybraných slovních spojení, že tato 

pojmenování jsou v současnosti velmi běžná, a to nejen v publicistice: obžalobě čelí, 

časovaná bomba, čelil dotazům, scéna se odehrává, spekuluje se o, o 

klíčovém tématu, očividně věří, naprosto přesně, mezilidské vztahy, 

veřejný zájem, nemám na mysli, strašný hlad,  zajímavý obrázek; 

výrazy: tvrdí, o tom, je jasné, kauza jsou jedny z nejčastějších: kauza paroubek, 

odpovědný tvrdí, údajně neexistuje, spíše o tom, není zatím jasné. 

 

6.2. Obrazná pojmenování a ironie 

 Metafory jsou často voleny k obraznému vyjádření konkrétního faktu, k lepšímu objasnění 

myšlenky: nejtvrdší oříšek, hledá v bouřlivém světě klidný přístav, 

krejčíř opět dýchá čerstvý vzduch, nevidí si do úst (eufemismus - původně 

do huby), má krátkou paměť, prázdniny utekly jako voda, topit se 

v dluzích, rebelové nemají na růžích ustláno, mít klapky na očích, 

praskly nervy, lámat si hlavu, mešity praskají ve švech, lámat nad 

někým hůl. 

 

 Že se jedná o texty žánrově řazené mezi komentář dokazuje četné užití ironie a sarkasmu. 

Tvůrci jimi formulují své soudy o předkládaných tématech. Použití ironie a sarkasmu je zde 

na místě co se týče témat, které se zaměřují na boj proti společenskému úpadku – boj proti 

korupci, proti terorismu, nebo také jako příklad může sloužit reportáž o pedofilech z 30. 9. 

v Střepinách na Nově. Mnohokrát v reportážích pojednávajících o politických záležitostech 

redaktoři zesměšňují to, co politici pokládají za důležité (Střepiny 23. 9. 2007): slovně 

přesvědčovali, že boj s korupcí jim prostě nedá spát, neochvějnou 

jistotu že právě nová linka sto devadesát devět bude úplně jiná než 

všechny ostatní, můžeme panu ministrovi snad jen závidět; stačí jeho 

původ jednoznačně vysvětlit, (.) místo toho tady máme žumpu, 

džordžina, a tupé, evidentně zkorumpované novináře. člověk se až 
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diví, že premiér rovnou nevolá na proti-korupční linku jejíž provoz 

před pár dny slavnostně zahájil.  

 

6.3. Expresivita 

Specifickou slovní zásobou jsou realizovány základní publicistické funkce: přesvědčovací, 

získávací, vybízející. Volbou expresivních prostředků se snaží diváky zaujmout. Úsilím je 

vystupňovat pozitivní nebo negativní efekt zprávy a posílit tak její emotivně-expresivní 

zabarvení.  

 Podle Přemysla Hausera, jak uvádí v publikaci Nauka o slovní zásobě může být expresivita 

vyjádřena: 

• hláskovou stavbou slova (jsou složena z hláskových skupin – např. ze souhlásek ď, ť, 

ň, j, ch, která nejsou obvyklá v neexpresivních výrazech) čutálistů, bafuňáři, 

tlachání, chcípl. 

•  slovotvornými prostředky, slova zdrobnělá a zveličená. Deminutiva se dokonce 

uplatňují i ve formě ironie: měl s prolhanou urbanovou zajít na kávičku; 

akcie grosovi prodal, (.) jaká to náhodička, bývalý náměstek 

ministra průmyslu. Zveličení se v pořadech vyskytuje pouze v podobě 

přídavných jmen: kolosální. 

• lexikálně – samotný význam slova naznačuje citové hodnocení: pupek světa, 

napařil pokutu, vytáhnout z fondů evropské unie, vyfoukla 

křeslo, práskl do země, za tepla prásknul, audina drncá, 

zkoprněli, blábolům. 

 
6.4. Intenzifikace 

Citové postoje a stanoviska pronášejí redaktoři různými dalšími podobami, nejen 

prostřednictvím expresivních prostředků. Bohatá je vrstva hodnotících adjektiv a adverbií 

v pozici determinantů, jež určují míru intenzity expresivně: kolosální průšvih, 

šíleným tempem, zvesela obchoduje, chronicky známý příběh, 

explozivní nárust. Příznačná jsou taktéž přídavná jména a příslovce se základním 
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negativním hodnotícím obsahem: skandálně, neomluvitelně, nekalé praktiky, 

neochvějná jistota, odporný byznys, nejsladší vítězství.  

 

Zvýšení intenzity různých vyjádření dosahují i jinými prostředky, než jsou adjektiva a 

adverbia. Třeba přirovnáními: byl pod parou, nemá pít jako dán, skáčou před 

kamery jako srnky, jak na běžícím páse nebo genitivem partitivním: armády 

žížal, běsnění teroristů, nával upřímnosti, příklad ráj pedofilů, 

bychom mohli též považovat za kontrast. Obrazná pojmenování plní také roli 

intenzifikátorů:   z této zkušenosti pár dolarů vytříská, topil se 

v dluzích, držela pod pokličkou, budeme ještě valit oči, utekly jako 

voda, svého premiéra pořádně podusil, vymýval mozek. 

 

6.5. Cizí slova a anglicismy 

Snad je to způsobeno neochotou brát ohled na diváka, spěchem nebo snahou dodat textům 

povrchní vznešenost a prestiž, každopádně mají autoři pořadů tendenci začleňovat do projevů 

velké množství cizích slov.  Velký počet výrazů nepociťujeme jako cizí a jsme s ním i velmi 

dobře obeznámeni, ale jistá slova jsou stále vnímána jako cizí a ne pokaždé je diváci chápou. 

Slova opozice, fiasko, terén,  pasivita, rebel, alternativa, 

kvalifikace, spektrum, a lá jsou běžně srozumitelná, zatímco portfej, 

summit, eliminovat, déjá vu, garnitura, nemusí být jasné všem divákům.  

 

 Specifickou rovinu v češtině tvoří anglicismy. Jsou značně integrované do oblastí, ve kterých 

se běžně používají – reklama, publicistika, sport nebo výpočetní technika. Právě 

prostřednictvím publicistiky se do češtiny dostávají anglicismy. „Každá oblast společenské 

komunikace má vždy své funkční, důležité, oblíbené, módní, zbytečné i nefunkční výrazy.“12  

                                                 
12 Bozděchová, I. Vliv angličtiny na češtinu. In Daneš, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1997. s. 271 
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V pořadech prezentované výrazy show, showman, cd, leader, e-mail, boss, pop 

music, scifi jsou dnes naprosto běžné. Zkratku PR – public relations nejspíš nepochopí 

všichni, ráda bych poznamenala, že je to nyní také velmi běžně užívané spojení. Odhalila 

jsem opakované tvoření slov s předponou ex-: exasistentka, expremiér, 

exministr.  
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7. Spisovnost vs. nespisovnost 

Spisovná čeština je všeobecně považována za jazyk prestižní. Lidé ji očekávají v oficiálních a 

veřejných projevech. I v těchto projevech je ale častý odklon od spisovné normy. Redaktoři 

obou analyzovaných pořadů se snaží používat spisovnou varietu češtiny, hojné ale bývá 

odchýlení od spisovnosti v rovině lexikální, méně časté v rovině morfologické a syntaktické. 

Domnívám se ale, že nespisovnou syntax  laik vždy  nepozná.  

 

V transkriptech pořadů jsem našla tyto neshody se spisovnou normou: 

• výskyt nespisovných morfologických dublet sloves II. třídy vzoru tisknout v minulém 

čase: dostihnul, sáhnul – spisovná forma dostihl, sáhl. 

v obecné češtině se užívá -ej místo spisovně českého –ý,  a to buď  

� v koncovce na konci slova: ten chlap je neuvěřitelnej, je  to 

jediný příklad, který se v obou přepsaných pořad vyskytl, i navzdory tomu, 

že v běžné mluvě je to asi nejčastější jev nespisovné morfologie 

� v koncovce, kde –ej není na absolutním konci slova 

� v kmenu slova: umeje, od slova umejt 

• protetické v- před o na začátku slova: vodtaď  

• nesprávná konjugace slovesa: kníže hnalo před soud – kníže je podstatné 

jméno mužského rodu, tedy kníže hnal před soud 

• chybné skloňování: mnohým evropským muzeím by tak porazilo 

doslova zemětřesení. 

 

V pořadech jsem také shledala užití „těch nespisovných jevů, které už začínají být v mluvené 

hovorové komunikaci zcela běžné, které konkurují variantám spisovným a odrážejí vývoj ve 

spisovné  normě nebo její rozkolísanost. Například mnoho dokladů na nespisovnost najdeme 

ve slovotvorbě v souvislosti s univerbizační tendencí prostředků pojmenovávacích. Z hlediska 

dynamiky jazyka je obecně známo, že v češtině narůstá užívání pojmenování jednoslovného 
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na místě množného sousloví.“13 

Nespisovné jevy vznikají z důvodu stručnosti vyjadřování, z časových důvodů, kvůli úspoře 

místa. Nalezla jsem slova jako nealko, fotoalb. V pořadech se objevují univerbizované 

prostředky nespisovné výplatnice (výplatní páska), podmínka (podmínečný trest), 

stopka (zákaz činnosti), disciplinárka (disciplinární komise). 

 
Jak jsem již vzpomněla, nespisovnost je nejbohatší v rovině lexikální. Uvedu zde jen některé 

příklady, avšak v přepisech pořadů jich opravdu není málo. Např.: vyhazov, nátura, 

pařáky, paseka (zmatek), audina, marodění, partaje, fronta, tlachání, 

drncat, trable, průšvih, kriminál, poprask (zmatek), bláboly, 

čutálisti, bafuňáři, zkoprnět, kalibr, avantýra, žoldák, pracanti, 

fandit, parta, průšvih, schytat (dostat vyhubováno). K dokladům nespisovného 

lexika patří také frazeologismy jako: mít kliku, vše klaplo. Domnívám se, že tvůrci 

velmi dobře vědí, kdy užívají nespisovných tvarů, a v textech je aplikují záměrně s účelem 

vytvořit projevy živé a přijatelné pro širokou vrstvu publika.  

 

Bezpočet prostředků uvedených v textech z pořadů Střepiny a 168 hodin poukazuje na 

neurčitost, vágnost vyjadřování. Výrazy jako: co takhle, a tak, asi, třeba, jako, nějaké, nejsou 

sice nespisovné, ale nesou charakter mluvnosti. Např. začátky vět s a tak: 

a tak ji soudce; a tak mu soud nařídil; a tak podezření na; a tak se 

krom jiného; a tak laura bušová; a tak se všichni nakonec; a tak 

její koláže; a tak se kolem této obří knihy; a tak, i když češtině; 

a tak nějak se podívat. 

 

 Mezi další doklady neurčitosti vyjadřování patří obraty, kterými jsou Střepiny i 168 hodin 

protkány hojně, např: tak pak to asi nebyla správná volba; vy asi 

narážíte; národ paní zuzanu asi nijak zvlášť nelituje; vykupuje, co  

                                                 
13 Minařová, E. Nespisovnost na stránkách denního tisku. In Spisovnost a nespisovnost dnes. 1. vyd. Brno:  
Masarykova univerzita, 1996. s. 201 
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asi?; asi jim to nevadí; veřejný zájem asi nebyl; si asi nevidí do 

úst; závislí třeba na kokainu; že třeba do toho spadnete; a třeba i 

zkorumpovaní; třeba sou po operaci; a pak třeba podá; tak nějak ee 

mě; jako řešení nějaké situace; tu máme nějakou státní návštěvu; tak 

nějak vůbec nevědělo; na nějaké povídání; a tak nějak se podívat; 

nemá cenu nějak přehnaně přepočítávat; takhle nějak to aspoň; 

zahraje nějakou ligu mistrů. 

 

 Negativně působí typické znaky mluvnosti v projevech,  vycpávková slova – jako, prostě, 

třeba, tak nějak,ovšem, takže, vlastně. Např.: a proč je vlastně za viníka,ale 

vlastně může být rád, vlastně měli kliku oba, pomohla vlastně 

náhoda, letadlo je v podstatě létajícím, které se v podstatě 

převalují, třeba na tlustého, třeba střihl malou roli, a když třeba 

nebyl.  

 

 Mluvnost znázorňují i kontaktové prostředky - vždyť my rozumíte; to víte, když 

stavíme nejdražší dálnice; protože kdoví co by pak bylo s vládou, že 

jo? – které byly použity výhradně jen v Střepinách.   

 

 Elipsy mají v textech velké zastoupení, už jen z toho důvodu, že hlavní část projevů tvoří 

substantiva, tzn. věty jsou zejména jmenné a postrádají slovesa: jen víc takových pánů 

fromerů; nejsladší vítězství, vicepremiér čunek, a tohle budou 

nejrazantnější změny. nižší daně z příjmu, i když. skutečně je 

pocítí až ti s platy nad čtyřicet tisíc měsíčně. (.) v průměru o 

necelých třista padesát korun vyšší důchod. ale taky, poplatky za 

recepty a u lékaře. kvůli vyšší dépéhá ((míněno DPH)) zdražení 

v obchodech. za marodění první tři dny, nově ani koruna. 
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8. Rozbor zvukové stránky pořadů  

8.1. Spisovná výslovnost 

Kultivovaný televizní mluvený projev vyžaduje dodržování pravidel spisovné výslovnosti. 

Mluvená forma českého jazyka má své závazné zásady při vyslovování hlásek, hláskových 

spojení a při užívání správného slovního přízvuku. Spisovná norma se vztahuje i na zvukovou 

podstatu vět, třídění plynulé promluvy na větné úseky, uplatnění melodie a dynamiky.  

 

V zde zmiňovaných mluvených projevech pořadů 168 hodin a Střepiny jsem zaznamenala 

nespisovné zkracování dlouhých souhlásek: nejiste, temat; také v nepřízvučných 

slabikách ve slovech: stárnoucich, se zelim, myslim, z dětských 

domovu. 

 

Zaregistrovala jsem rovněž efekt opačný, dloužení souhlásek ve výrazech: e:rotika, 

ta:k, zkra:t, telefo:nů, parlamentu:, měsíčníku:, je:.  

 

V pár případech se při výslovnosti pomocného slovesa být, v podobě jsem, jste, jsou objevily 

tvary vyslovované s j na začátku, což je v české spisovné výslovnosti hyperkorektní. 

Výslovnost souhlásky j se naopak zachovává v začátcích slov jako jde, jmenovat. Takže 

všechna vyjádření slovesa jet ve tvarech de, du; ve vysílání jsou neortoepická.  

 
S ohledem na to, že reportáže  jsou předem připravovány a nikdy nejsou vysílány živě, mají 

tvůrci možnost se k proneseným replikám vrátit a opravit je, to znamená, že v textech se 

nenachází velké množství hyperkorektní výslovnosti. Zaregistrovala jsem jen ty odchylky, 

které jsme v předchozích odstavcích uvedla.  

 

8.2. Zvuková obměna mluveného projevu 

Hodlají-li moderátoři a redaktoři pronést projev kultivovaný, upravený a působivý, nestačí jen 

znát spisovnou výslovnost. Důležité je také znát pravidla zvukové modulace projevu. Vhodná 
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výslovnost neznamená jen správnou artikulaci hlásek a hláskových skupin, ale také náležité 

intonační členění projevů: náležité frázování, větný přízvuk, mluvní tempo.  

 

8.2.1. Frázování 

Frázování je segmentace věty na kratší nebo delší úseky. Při správném frázování by redaktoři 

měli oddělovat jednotlivé úseky vět významovými, ale také nádechovými pauzami, aby 

nedocházelo k změnám ve smyslu věty. Divák, který text dopředu nezná, může chápat každou 

nádechovou pauzu jako pauzu významovou. Správné frázování vnáší divákovi do projevu 

přehled. Moderátoři obou pořadů mají frázování na úrovni, určitě se ale i u nich vyskytují 

malé odchylky. Uvedu zde příklad, kde je frázování takové, jak by mělo správně vypadat.  

 

(Střepiny 2. 9. 2007) 

R-Z1: život šel dál možná rychleji, než zuzana paroubková čekala. 

(.) její stále ještě současný manžel oznámil, že si chce svou novou 

přítelkyni, která má na mužích nejraději sexy mozek, vzít. (.) 

předtím ale ještě novináře prostřednictvím svého právníka pokáral, 

aby o slečně kováčové nepsali jako o milence, ale jako o partnerce.  

Tento úsek promluvy byl pronesen moderátorkou Andreou Němcovou, vidíme zde 

významové pauzy v podobě značek – (.) . , – přesně tam, kde by z hlediska významu měly 

být.   

 

Další příklad (z pořadu 168 hodin) je ukázkou toho, jak se redaktor snaží mluvit rychle, ale 

uniká mu podstatné členění promluvy. Významová pauza by měla následovat za slovy 

dovednost, kontraktoři, země, ale také na konci vět. 

 

(168 hodin 10. 6. 2007) 

R-Z2: zabíjení. (.) dovednost bez které se soukromý kontraktoři jak 

si sami říkají neobejdou. jejich pracovištěm sou místa, která často 

připomínají peklo na zemi. typickým příkladem je irák. země kde 
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každý měsíc zahyne na tří tisíce lidí. i pro speciální jednotky 

české policie, které chrání naše diplomaty, je život v bagdádu na 

hranici snesitelnosti. 

Tyto doklady správného a nesprávného frázování sice vypadají jako by na Nově mluvili 

redaktoři správně a na ČT nikoli, ale tento fakt nedokazují, byly vybrány náhodně. 

 

8.2.2. Větná melodie 

Větná melodie je podmíněná střídáním výšky a síly hlasu v průběhu promluvy. Melodie je 

zvláště důležitá u těchto pořadů, které pojednávají o různě závažných nebo oddychových 

tématech. Tím je podmíněna i intonace pronášených replik a pomáhá divákům pochopit 

sdělovaný text. Intonace napovídá, zda jde o výpověď ukončenou – oznamovací, rozkazovací, 

tázací, nebo neukončenou. Melodie také naznačuje citový postoj mluvčího k pronesené 

výpovědi.  

 

Podle Zdeny Palkové v češtině existují 3 typy melodémů: 

• melodém ukončující klesavý – u vět oznamovacích, rozkazovacích a doplňovacích 

otázek 

• melodém ukončující stoupavý – u zjišťovacích otázek 

• melodém neukončující – u vět, které budou pokračovat 

Uvedu příklad poměrně dlouhé promluvy bez jediného náznaku intonace v místech, kde by 

byla celkem žádoucí a potřebná, konkrétně před slovy jak a kterým: a tak nějak se 

podívat jak si slunný čas užili politici kterým se po nás už určitě 

stýskalo. 

 

I v dalším příkladu vidíme, že zde chybí významový předěl po slově partnerek, a také tu 

zaznamenáváme snad nejčastější chybu, která se u mluvčích z obou pořadů objevuje: 

nenáležitá intonace ve výpovědi, která pokračuje. Melodie má klesavou tendenci po slově 

mužů, i když výpověď pokračuje. 
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(Střepiny 2. 9. 2007) 

jenže k důstojnému opouštění dlouholetých partnerek je-li něco 

takového vůbec možné, je potřeba něco víc, než jen úspěch ve 

volbách. (.) je třeba být alespoň trochu nadprůměrem stovek čí 

tisíců podobně postižených stárnoucích mužů. kteří si 

k úspěchu potřebují koupit, i v uvozovkách nový život. 

 

Přesným opakem je pochybení u výpovědí, které nepokračují, tzn. že intonace by měla být 

klesavá, ale místo ní slyšíme melodém neukončující.  

 

(168 hodin 2. 9. 2007) 

NF: a premiér topolánek se stal králem koncertu kapely romské srdce. 

taneční kreace á la elvis a pankerské ((míněno punkerské)) pogo, 

završilo romským zpěvem, 

 

 V analogických pořadech Střepiny a 168 hodin také někdy neslyšíme žádnou intonaci, jako 

kdyby proud řeči měl pokračovat. Tohle je asi nejčastější jev u analyzovaných programů, 

např. nejtepleji u nás bylo v druhé polovině července, a druhá míza se 

ozvala i v některých politicích ((střih)) 

 

Moderátoři a redaktoři obou pořadů ale intonují dostatečně na to, že nikdy nesklouzávají 

k monotónnosti projevu. Nepřevládá zvuková jednotvárnost a divákova pozornost je po celou 

dobu vysílání přitahována různou intonací, i když ne vždy správnou a vhodnou/přiměřenou. 

 

8.2.3 Větní a slovní přízvuk 

V češtině je slovní přízvuk pevný, vázaný na první slabiku slova. Přízvuk kladen na jinou část 

slova je chápán a pociťován jako odchylka. Ve větě je ale důraz kladen různě. Větný přízvuk 

odráží význam sdělení, důrazem označujeme nejdůležitější slovo ve větě. V bezpříznakové 
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výpovědi je důraz kladen na poslední slovo. Při analýze transkriptů jsou některé 

charakteristické důrazy nepřehlédnutelné. Mohla bych svoje pozorování rozdělit do několika 

bodů, kde nejčastěji dávají mluvčí důraz: 

•  na přídavná jména s prefixem nej-, ať už jde o slova se smyslem pozitivním nebo 

negativním, nejprestižnější, nejbohatší, nejlepším, nejlepší, 

nejmocnějších, nejtvrdší 

• na adverbia způsobová a časová vyjadřující často kvantitu, kladnou nebo zápornou 

krajnost: mimořádně, velmi, rychleji, vysoce, pomalu, 

konečně, věčně, skandálně, rychleji, marně. Na  slova jako 

mimořádně, velmi, jasně, věčně je v obou pořadech kladen důraz velmi často.  

• na slova, jež jsou tvořena předponou ne-, nevídanou věc, neslávisticky 

růžová, neomluvitelně, nebyl, nečekaně, netrávil, 

nespokojíme, neustále, neunikne. 

• na výrazy tvořené předponami po-, před-, vy- aj., podivně, předčasné, 

pochopit, vyhlášené, rozhodně. 

• také na adjektiva s podobným významem, jak to bylo u adverbií, tedy se smyslem 

pozitivního nebo negativního extrému: poslední, vysoká, těžký, 

obskurní, pevnou, novopečený, otřesné, luxusní. 

• nejčastěji, v Sřepinách i v 168 hodinách, je důraz dáván na číslovky: druhý, pár, 

šest desítek, prvním místě, třetinový podíl. Skutečně téměř u 

každého číselného údaje v transkriptech se můžeme přesvědčit, že jsou akcentována 

nejvíce. 

• na ukazovací zájmena: tak, takhle, těchhle, tohle, tyto.  

 

Vyskytly se i výrazy, na které redaktoři kladli přízvuk nevhodně. Ne na začátek slova, jak by 

tomu mělo být v češtině: pomůže, důkazy, financí.  

 

Celý tento výčet byl jen roztříděním mých postřehů, které jsem zachytila náhodně při analýze 
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jiných hledisek pořadů. Redaktoři ale kromě uvedených případů, dávají přízvuk i na slova, 

která souvisí významově s právě probíraným tématem v reportáži.  

Mluvčí pořadů vyjadřují větným přízvukem svůj vztah k výpovědi. Kladením důrazu na jimi 

vybraná slova formulují své myšlenky i podle důležitosti a smyslu.  

 

8.2.4.Mluvní tempo 

Ve své knize Fonetika a fonologie češtiny uvádí její  autorka, Zdena Palková, že mluvní 

tempo je individuální charakteristikou každého člověka. Moderátorku Noru Fridrichovou 

bych hodnotila jako temperamentnější a dynamičtější než ostatní redaktory. S tím souvisí i její 

přednes, nejen co se týče mluvního tempa, ale i celkového podání , a to jak vizuálního, tak i 

zvukového.   

 

Na Nově záleží na vážnosti tématu, ale i pořady s jinou základní myšlenkou jsou pronášeny 

s rozumným, přijatelným mluvním tempem, takže sdělovaný obsah je srozumitelný a sdělný. 

Nepovažuji mluvní tempo za příliš rychlé, a přestože jsou to reportáže investigativní a 

rychlejší tempo by pořadům dodávalo dynamiku, nečiní tak. Rychlejší mluvní tempo jsem 

zaznamenala u replik, které jsou pronášeny redaktory místo tázaných lidí a jsou přeloženy 

z cizího jazyka. 

 

V některých případech přednášející sklouzávají k tomu, že mluví rychleji, tím také vznikají 

chyby ve výslovnosti hlásek a hláskových skupin. Na tato pochybení jsem již upozornila výše 

v podkapitole Spisovná výslovnost. 

 

Průměrné mluvní tempo činí 300 slabik za minutu. Za nadměrně rychlé je považované tempo 

400 slabik za minutu, jak uvádí jeden z autorů publikace Český jazyk na přelomu tisíciletí. 

Pokusila jsem se vypracovat frekvenci řeči redaktorů. Výsledkem je přibližně 352 slabik za 

minutu, což ukazuje, že je to víc než průměr, ale míň než příliš spěšné tempo.   
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9. Srovnání pořadů  

U diváků jsou oba analyzované pořady, Střepiny i 168 hodin, oblíbené zvláště kvůli tématům. 

Jsou to jedny z mála pořadů, ve kterých se lidé dovědí i jiné souvislosti o událostech týdne, 

než jen strohé informace z hlavního zpravodajství. 

 

Oba pořady disponují stálou rubrikou stručný přehled týdne. Jak bychom asi očekávali, 

komerční televize v programu Střepiny volí v přehledu týdne více senzací. Souhrn uplynulých 

sto šedesáti osmi hodin na České televizi je laděn více politicky. Plusem oproti Střepinám 

jsou zahraniční reportáže, které v hlavních zprávách nemohly být z časových důvodů 

odvysílány. Komerční televize jsou všeobecně považovány za zprostředkovatele zpráv a látek 

bulvárního typu. O reportážích  uváděných ve Střepinách však toto neplatí. Výběrem témat 

divákům nabízejí hlubší průhledy do české politiky, ale i další látky čerpají z pramenů 

odborných, kulturních, sportovních.  Podobně tématicky je laděna i analyzovaná relace 168 

hodin, ale zpracované politické látky převládají. Z odvysílaných jednadvaceti reportáží bylo 

třináct politických. Naopak ve Střepinách je výběr témat vyvážen rovnoměrně, deset reportáží 

s námětem z politické scény a devět z různých oblastí, třeba kultury, sportu či jiných 

zajímavostí. 

 

Je chvályhodné, že obě televize produkují v hlavním vysílacím čase něco jiného než jen 

pořady s laciným a jednoduchým formátem, na kterých televize jen vydělají.  

 
 Vyjma strohého dobrý večer - dobrý večer. prázdniny skončily, takže my, 

(.) začínáme; dobrý večer. česko je pupek světa. co chvíli tu máme 

nějakou státní návštěvu, a co sme nachystali ještě; dobrý večer. 

český fotbal, se mění v box. a co máme ještě; dobrý večer, premiér 

náš pořad nazval tenhle týden obskurním. jaké obskurnosti, pro vás 

tedy máme dnes - kterým vítá diváky Nora Fridrichová, je uvítaní Střepin květnatější a 

vlídnější. Např. příjemný nedělní večer. prázdniny zase utekly jako voda, 

ale jsou i skvělé zprávy. jako například že střepiny sou zpět. vítám 
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vás u nich; přeji vám krásný večer. těší mě, že i dnes sledujete 

střepiny; dobrý večer, vítám vás u střepin; úvodní sestřih už 

naznačil, co pro vás dnes máme. vítejte u střepin. Na druhou stranu 

redaktoři Novy používají mnoho expresivních a kontaktových prostředků jako vždyť my 

rozumíte; to víte, když stavíme nejdražší dálnice; 

že jo?  což je příznakem mluvnosti. Opakování slov a slovních obratů rovněž nepřidává 

Střepinám na serióznosti.  Naopak užívání rétorických prostředků zastaralých (nikterak, 

krom, jenž, choť) nebo spojení obrazných, užívajících k přiblížení skutečnosti 

literárních postav (anu proletářku by z ní alespoň trochu mělo udělat 

údajné doporučení, aby v rozhovorech více mluvila o vaření, a 

televizních seriálech; a jako otelo ((míněno Othelo)) si v dresu 

rumunského temešváru počínal útočník ganea; ve skutečnosti začali 

budovat orvelovský ((míněno orwellovský)) svět všemocné diktatury) 

dodává 168 hodinám na prestiži a vyšším stylu.  

 

„Stanice s vysokým podílem mluveného slova, zejména veřejnoprávní rozhlas a televize, 

disponují mluvčími několika typů. Vystupují v nich programoví hlasatelé (průvodci 

vysíláním, hostitelé), redaktoři, zpravodajové, komentátoři a četní externí mluvčí. 

V komerčních (soukromých) stanicích se hojně uplatňují mluvčí označovaní jako baviči a 

vedle nich diskžokejové“ 14 Autor má na mysli různé typy mluvčích, kteří mají odlišné 

jazykové zvyky a liší se v jazykovém přednesu.   

 

„Splývavá výslovnost a všeobecná syntaktická i kompoziční uvolněnost řeči se očekává u 

externích mluvčích „z lidu“. Bohužel ji často nacházíme také u moderátorů v čtených i 

spontánně mluvených projevech a u politiků, pedagogů a tiskových mluvčích; u nich se stále 

více požaduje vytříbenější vyjadřování. V textech spontánně mluvené publicistiky a  

                                                 
14 Bartošek, J. Jazyk žurnalistiky. In Daneš, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1997. s. 54 
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v zábavných žánrech však moderátoři i externí mluvčí mohou „přepínat kód“ od prestižního 

jazykového vyjadřování až po prvky charakteristické pro intimní konverzaci a mohou hovořit  

podle rolí, které představují jak ve vztahu k sebe navzájem, tak i k publiku. Patrné jsou 

rozdíly dané osobnostními typy, lze slyšet řeč zdvořilou i nezdvořilou, taktní i netaktní, 

věcnou emotivní. Řeč diskžokejů a moderátorů některých soukromých stanic obsahuje i ve 

zpravodajských textech řadu nespisovných prvků. Moderátoři si s jazykem „bláznivě“ hrají, 

např. různě breptají, blábolí, předstírají opilost, vydávají neartikulované zvuky, okázale 

imitují angličtinu a užívají „vyvolávací, diskotékové, cirkusové“ inovace.“15  Tato 

charakteristika se sice pojí s profilem běžně vysílaných pořadů v komerčních televizích, 

dokonce mám i za to, že autor zcela přesně vystihl charakter zpravodajství na komerčních 

stanicích i na Nově, ale Střepiny se svým charakterem, zpracováním a přednesem velice blíží 

seriózněji a prestižněji zpracovaným 168 hodinám. 

                                                 
15 Bartošek, J. Jazyk žurnalistiky. In Daneš, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1997. s. 55 



 41 

10. Závěr 

Typickým znakem současné české publicistiky je intonace mluvených projevů. Vyznačuje se 

zejména nadměrnými důrazy, naléhavostí až afektovaností. Tato charakteristika vystihuje 

zejména moderátorku Noru Fridrichovou. 

 

 Přednášené promluvy nepřipravené se u obou pořadů vyznačují nesevřenou gramatickou 

stavbou, nejsou logicky propracovány. Analýza odkrývá zkratkovitost, eliptičnost, hezitační 

zvuky.  

 Úryvek z pořadu Střepiny z 30. 9. 2007: to je stejný jako když ukradnete pár 

rohlíků tak vy si najmete někoho kdo bude mučit dítě a dostanete za 

to maximálně dva roky čili pokud ste netrestanej tak dostanete 

podmínku takže najímat si mučitele dětí je v týdletý zemi na úrovni 

maximálně dvouletýho trestu ale spíš podmínky čili vono se to 

v podstatě může; pronáší redaktor televize Nova jako dotazovaný externí mluvčí.  

Příklad nesporně vypovídá o diglosii Čechů. V nepřipravených nebo běžně mluvených 

situacích sklouzávají k mluvenosti. Netýká se to jen Střepin, interview Nory Fridrichové  

obsahují tytéž atributy nepřipravených projevů. Například při vyhledávaní vycpávkových slov 

v textech jsem zjistila skoro totožné množství těchto prostředků u obou analyzovaných pořadů 

televizí. 

 

Tendence užívaní univerbizovaných jazykových prostředků v současném jazyce české 

publicistiky se u rozebíraných programů 168 hodin a Střepiny nepotvrdila. V přepisech je 

pouze velmi malé procento takovýchto výrazů (nealko, fotolab, výplatnice, 

stopka, disciplinárka).  

 

I když se některé nespisovné prostředky jeví jako funkční a dotvářejí charakter 

publicistického stylu, jiné jsou mnohdy nežádoucí. Totéž platí pro jednotlivé žánry 

publicistiky. Sice se na jedné straně nespisovností a mluvností snaží přiblížit mluvě veřejnosti 
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a vyjádření, které by volbou stejných jazykových prostředků pronesl obyčejný divák, ale pro 

příjemce to není pokaždé přijatelné a vhodné. 

 

Redakce patrně soudí, že když budou do projevů aplikovat prostředky mluvnosti, podaří se 

jim přiblížit divákovi nebo ho dokonce získat. Mnoho Čechů však nedokáže mluvit výhradně 

spisovně, aniž by na formu svého vyjádření museli usilovně a nepřetržitě myslet, to může 

platit i pro mnohé redaktory, v takovém případě užívání nespisovných prvků ovšem není 

otázka žádné záměrné strategie, ale pouhá nekultivovanost; samozřejmě je třeba odlišit 

promluvy vycházející z psaných podkladů od nečtených promluv. Pokud jde o nespisovnou 

morfologii, která je u běžných mluvčích nejčastější, v programech Střepiny a 168 hodin se 

téměř nevyskytuje, nejvyšší procento nespisovnosti tvoří v pořadech kontaktové prostředky, 

mluvnost a expresivita.  

 

Na závěr je nutno poznamenat, že jazyková nesprávnost v analyzovaných programech není 

problémem neznalosti gramatiky, jde spíše o problém stylizace projevu. 

 

 Rozbor ukázal, že v češtině bují tendence přijímat cizí prvky a útvary jazyka. Ivana 

Bozděchová se správně ptá: „Jak mluvčí češtiny zvládají tento vliv? Jsou na něj dostatečně 

připraveni? Zdá se, že nikoliv. Snad i proto mnohdy dochází  k ukvapenému napodobování 

cizích vzorů a k užívaní cizích výrazů, především anglických nebo přes angličtinu přejatých 

bez přesnějších znalostí jejich významu, pravopisu, výslovnosti.“16 Obvyklé jsou prvky cizí 

zvláště v pořadech a jiných útvarech publicistických, které jsou určeny pro širokou veřejnost. 

Autoři textů, tzn. i pořadů 168 hodin a Střepiny by měli přihlížet k tomu, že recipienti jsou 

z různých sociálních a věkových skupin.  

 

„Budete-li poslouchat libovolný proslov, komentář nebo debatu, budete-li číst libovolný 

                                                 
16 Bozděchová, I. Vliv angličtiny na češtinu. In Daneš, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1997. s. 278 
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článek, rozhovor nebo knihu a zaznamenáte-li, že autor marně cituje hesla z tohoto slovníku, 

vemte si slovník pro jistotu k ruce. Použije-li ve své řeči jedno až pět hesel, může to být ještě 

náhoda, ale přesto, dejte si na mluvčího příště pozor. Použije-li pět až deset hesel z tohoto 

slovníku, vězte, že mluvčí má na mysli něco jiného, než vám právě říká. Použije-li více než 

deset hesel z tohoto slovníku (a použije-li je opakovaně), náhodu zcela vylučte a obrazovku 

vypněte, časopis odložte, knihu zaklapněte. Do kláves klikněte Delete (odtud duch dávno 

vylít). Od toho autora se až do konce nic nedovíte!“17 

 

Nepochybně v textech existuje více než deset hesel ze Slovníku floskulí. Na České televizi 

jich bylo víc, ale to nevypovídá nic o kvalitě pořadu. S přihlédnutím k tomu, že každá 

reportáž má jiného autora a tvoří samostatný celek, nemám za to, že by museli diváci vypínat 

obrazovky. Z těchto pořadů se určitě něco nového, alespoň co se témat týče, dovědí.  

                                                 
17 Just,V. Slovník floskulí: malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, 
partiové metafory, slovní smogy. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 
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NÁZEV POŘADU: 168 hodin 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 10.6.2007 

KANÁL: ČT 1 

STOPÁŽ: 26 min. 

ÚČASTNÍCI: 

NF = Nora Fridrichová, moderátorka 

Z1 = Nora Fridrichová, redaktorka 

GB = George Bush, americký prezident 

JF = Jindřich Forejt, ředitel protokolu Pražského hradu 

JK = Jiří Král, šéfkuchař připravující menu 

JT = Jana Topolánková, dcera premiéra 

LK = Livie Klausová 

EŠ = Evermod Šidlovský 

LK = Lubomír Kvíčala, šéf ochranné služby policie 

Z2 = Martin Jonáš, redaktor 

J1 = John, vedoucí výcviku 

MP = Miroslav Pasterčík, bezpečnostní expert 

J2 = Jiří soukromý kontraktor 

Z3 = Zuzana Tvarůžková, redaktorka 

MK = Miroslav Kalousek, /KDU-ČSL/ ministr financí 

BS = Bohuslav Sobotka, /ČSSD/ poslanec, bývalý ministr financí 

LZ = Ladislav Zelinka, bývalý náměstek ministra financí  

ŠR = Štěpán Rataj, občanské sdružení Oživení 

OCH = Oldřich Choděra, advokát 

SG = Stanislav Gross 

JT = Jiří Teryngel, obhájce Davida Thirska 

RM = Richard Maleček, obhájce Libora Procházky 

Z4 = Jiří Potužník, redaktor 

TD = Tania Derveauxová, /NEE/ kandidátka 

PW = Petr Weiss, sexuolog, Sexuologický ústav 1. LF UK  

DB = Dolly Buster, pornoherečka 

RR = Robert Rosenberg, porno herec, porno producent 

MŠ = Markéta Škodová, socioložka, Sociologický ústav AV ČR 

 

NF: dobrý večer. česko je pupek světa. co chvíli tu máme nějakou 

státní návštěvu, a co sme nachystali ještě. (.) ve svých třiadvaceti 
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má velmi jasno v názorech na politiku. a to nejen u svého otce. kdo? 

jana topolánková. (..) najímají je na ty nejhorší bojové mise. (.) 

žoldnéře už cvičí taky v česku. a žoldnéry sou čím dál častěji, i 

češi. (..) a ukážeme vám i tajné dokumenty. kterak se politici 

snažili ovlivnit vyšetřování kauzy ípébé. ((míněno IPB)) ((střih)) 

skoro to vypadá, jakoby si v česku světoví státníci podávali dveře. 

před víc než dvěma týdny dorazilo do brna patnáct prezidentů. tohle 

pondělí pak přímo do prahy, první pár ameriky. (.) džorž buš 

((míněno George Bush)) ale nepřiletěl jen tak, si prohlédnout 

pražská panoramata. loboval tu za radarovou základnu. a my vám teď 

ukážeme, co se dělo v zákulisí.  

((začátek předtočené reportáže)) 

R-N1: a je to tady. (.) americký prezident ee vystupuje z letadla, 

poprvé zamával té delegaci uvítací ((střih)) 

R-Z1: americký první pár se ubytovává, jak jinak, v americkém 

hiltnu. ((míněno Hilton)) osmé patro. prezidentské amartmá. luxusní 

tři plus ká ká. ((míněno 3+kk)) (...) a v praxi propuká to, co 

desítky českých úředníků pilovali na papíře minutu po minutě. 

bezpečnostní opatření. tady přímo u hotelu, hledají nálož. focení. 

((střih)) 

R-N2: děkujeme budeme odcházet, ((střih)) 

R-Z1: na minutu přesné příjezdy a odjezdy. (...) a taky ceremoniální 

akty. (...) a, pozdrav v češtině. ((střih)) 

R-GB: vojaci nazdar 

N3: zdar ((střih)) 

R-JF: pozdrav je součástí ceremoniálu několik let na pražském hradě, 

a je to prvorepubliková tradice, kterou sme tady obnovili. ((střih)) 

R-Z1: na hradě buše ((míněno Bush)) vedle českého prezidenta, vítá i 

premiér, třeba tady ho poněkud zaskočil, když mu z ničeho nic, 

nabízí ruku. (...) první tisková konference, startuje už před 

polednem, a buš ((míněno Bush)) slibuje, že se zasadí o zrušení víz. 

((střih)) 

R-GB: /lidé v české republice říkají, zrušte je teď. už sme z toho 

čekání unavení. já to vím, pane prezidente./ ((střih)) 

R-Z1: následuje slavnostní oběd přímo na hradě. patnáct kuchařů 

během několika minut servíruje meny, ((míněno menu)) které ještě 

stihnou otestovat. to kdyby hlavu ameriky, chtěl někdo otrávit. 
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((střih)) 

R-JK: hygienici odebírají vzorky: a ty dou přímo na rozbo:r, 

v případě že by byl nějaký problém, tak se to musí okamžitě řešit. 

((střih)) 

R-Z1: nemuselo. a tak se krom jiného podávala kachna se zelim a 

knedlíkem. prezident země budvajzra ((míněno Budweiser)) ji zapíjí 

českým budvarem. a přesto, nebo možná právě proto, si oběd tak 

pochvaluje. ((střih)) 

R-JK: celou dobu tam s náma byl (.) šéfkuchař, z bílého domu, na 

závěr ochutnal, to meny ((míněno menu)) též a říkal že ho zařadí na 

jídelní lístek v bílým domě. ((střih))  

R-Z1: mezi stovkou hostů doráží na oběd i premiérova dcera jana. ač 

doprovází otce, čeká na hosta číslo sedmdesát osm překvapení, 

((střih)) 

R-JT: že teda nesedím společně u stolu (.)se svým otcem a že teda 

sedím u jiného stolu, (.) takže z toho důvodu možná i potom vznikla 

ta situace kdy se mě pan ministr svoboda ptal <hm> jestli sem 

členkou americké delegace. ((střih)) 

R-JF: my používáme zasedací pořádek ee pro tento oběd který e 

neposazuje ee ty páry většinou vedle sebe. ((střih)) 

R-LK: tak kam si máme stoupnout aby se vám to líbilo. 

R-Z1: první dámy mají sólo program. v zahradách pražského hradu, 

třeba společně pózují fotografům. (..) a ve strahovském klášteře si 

prohlížejí archiv. tady jim knihovník evermod šidlovský, ukazuje 

knihu ze čtrnáctého století. ve které je prý i kresba karla čtvrtého 

na smrtelném loži. ((střih)) 

R-EŠ: tady je na smrtelném loži. (…) a tu smrtelnou postel nevim 

jestli najdu.  

R-N4: to už nemusí bejt 

R-EŠ: ale on tam leží tak hezky zelenej, 

R-N4: to nepřeložíme. 

R-EŠ: on je takovej jako nazelenaj víte? jako mrtvolka, ((střih)) 

R-Z1: nazelenalého otce vlasti nenajdou. a tak laura bušová ((míněno 

Bushová)) zatouží aspoň po procházce v centru, kolona vyráží na 

staroměstské náměstí. ((střih)) 

R-LK: a: přestože to nebylo nějak předem ohlášeno tak se sběhli 

turisté a lidé kolem těch aut, no a americká ochranka to vyhodnotila 
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jako bezpečnostní riziko, nedovolila paní bušové ((míněno Bushová)) 

vystoupit, a kolona odjela pryč. ((střih))  

R-Z1: bezpečnostní rizika po česku se ale nakonec smrskávají jen na 

pár demonstrací proti americkému prezidentovi, a americkému radaru. 

((střih)) 

R-N5: my komunisté, zásadně nesouhlasíme,((střih)) 

R-Z1: a tak se všichni nakonec přátelsky poplácali, a první pár 

ameriky, zase odletěl. v česku pobyl, (.) jednadvacet hodin.  

((konec předtočené reportáže)) 

NF: právě ste ji viděli. téhle studentce kulturologie je třiadvacet 

let. a je dcerou, toho času, českého premiéra. (.) v pohledu na 

politiku má velmi jasno. a nikterak se tím netají. třeba co se 

hodnocení českého premiéra týče, je poměrně přísná, a ohledně vlády 

si chce počkat, jak dopadnou její reformy.  

((začátek předtočené reportáže))  

R-JT: taková ta kritika že sou (.) buď mm málo (.) radikální nebo 

příliš radikální mh to tak neřeším protože opravdu si myslím že: 

pokud k těm reformám nedojde tak ee ten náš stát bude natolik 

zadlužen, a v takové situaci, že: ee na to doplatí opravdu budoucí 

generace. ((střih)) 

R-Z1: a jak by ste ohodnotila současného premiéra? 

R-JT: <h> no ta:k současný premiér by možná měl více (.) dbát na své 

chování, (.) ale ee jinak si myslim že mh (.) že se snaží ((smích)) 

R-Z1: dbát na své chování. co myslíte?  

R-JT: =no tak určitě na některé své výroky, hm na: některá svá 

gesta, (.) ee (.) no tak celkově na (urč...) by se měl chovat 

noblesněj. 

R-Z1: teď tu byl americký prezident, právě v úesá ((míněno USA)) 

soukromý život politika, velmi podmiňuje, jeho politickou kariéru, e 

jak je to podle vás v česku,   

R-JT: pro mě taky vždycky bylo důležité podle toho: když sem se 

rozhova rozhodovala koho budu volit, e soukromý život, protože si 

myslím, že jak se člověk chová ke svým nejbližším, tak poté se bude 

chovat (.) i v podstatě k těm svým občanům, takže: pro mě to 

v podmíňující je, obávám se že v naší zemi to v podmínce není.  

R-Z1: =a je to podle vás dobře? nebo špatně. 

R-JT: =já si myslím že to je špatně, já si myslim že by vždycky mělo 
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hrát roli ee jak i z jak jakým způsobem e prostě ten člověk je 

schopen jednat, v osobním a rodinném (.) životě.  

R-Z1: vy asi narážíte na svého otce v tuhle chvíli. 

R-JT: no: ale nejenom na něj já si myslím že on není zdaleka jediný 

na naší politické scéně, který nějakým způsobem nemůže jít 

příkladem.  

R-Z1: vaše matka loni na podzim neúspěšně kandidovala do senátu, 

přála by ste si aby se jí ta politická kariéra jednou povedla?  

R-JT: mě mrzelo že: m tak nějak lidé mh nedocenili maminčiny 

schopnosti a kvalifikovanost protože si myslim že ona opravdu je: h 

velice kvalitní člověk, takže doufám, že pokud by se někdy 

v budoucnu rozhodla (.) znovu kandidovat, že by teda už ee uspěla, 

protože m se opravdu v politice pohu pohybuje dlouhodobě s otcem (.) 

absolvovala v podstatě celou jeho politickou kariéru, (.) 

podporovala ho, objížděla s ním mítinky, takže si myslim že by 

určitě do toho do té politiky patřila,  

R-Z1: horkým soupeřem e vašeho otce zdá se do budoucna být zcela 

jistě primátor prahy pavel bém, vám by se líbil jako předseda ódées 

((míněno ODS)) spíš mirek topolánek? anebo pavel bém. 

R-JT: já v rámci toho že sem konze poměrně konzervativní, (.) sem 

bezpochyby konzervativnější než můj otec, tak já si myslim že by: 

předseda ódées ((míněno ODS)) mh nějakým způsobem: měl mít ee 

((vzdech)) nechci říct rodinný život který by byl vzorový, ale: 

neměl by se dopouštět takových chyb jako můj otec.  

R-Z1: v čem ste konzervativnější než váš otec, 

R-JT: no: tak třeba v té rodinné politice ((smích)) to sem mm 

vždycky byla a (.) ee myslim si že rodina je mm nejdůležitější 

součásti společnosti a (.) že: mm konzervativní liberálně 

konzervativní strana by ji měla mít na (.) když ne na prvním místě, 

tak na jednom z prvních míst.  

R-Z1: =vy sama ste členkou ódées ((míněno ODS)) tak co vy a 

politika? do budoucna. 

R-JT: momentálně mám takový pocit, z ódées ((míněno ODS)) že je to 

spíše mužská strana, ee mě mrzelo že například sje mm do toho 

nejužšího vedení nedostala ani paní němcová a že v podstatě už je 

tam dneska jenom samí muži, takže: začínám mít takový pocit, že 

ódées ((míněno ODS)) o ženy nestojí (..) takže ((smích)) nevim.  
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((konec předtočené reportáže)) 

NF: posílají je do těch nejhorších míst na zemi. mají špičkový 

výcvik, a jejich úkoly mnohdy končí smrtí. nemám ale na mysli 

vojáky, nýbrž soukromé profesionály, kteří se za peníze nechávají 

najímat na ozbrojené mise. (.) o místo žoldnéře je přitom čím dál 

větší zájem. a jak zjistil martin jonáš, jednou z nejoblíbenějších 

výchozích základen, je taky česká republika. a v řadách žoldnéřů, 

končí čím dál častěji, i češi.  

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z2: podobné záběry sou k vidění jen velmi zřídka. toto výcvikové 

středisko jedné ze soukromých ozbrojených jednotek, se nachází 

nedaleko prahy. (.) jak zabránit únosu, jak vysvobodit rukojmí, jak 

přežít v křížové palbě? to všechno musí zvládnout tito muži, před 

odletem na další misi. (.) a na první pohled je zřejmé, že jim 

nejspíš půjde o život. ((střih)) 

R-J1: /úkolem mých mužů není útočit, ale bránit své klienty. pokud 

je to ale nutné sou připraveni zabíjet./ ((střih)) 

R-Z2: zabíjení. (.) dovednost bez které se soukromý kontraktoři jak 

si sami říkají neobejdou. jejich pracovištěm sou místa, která často 

připomínají peklo na zemi. typickým příkladem je irák. země kde 

každý měsíc zahyne na tří tisíce lidí. i pro speciální jednotky 

české policie, které chrání naše diplomaty, je život v bagdádu na 

hranici snesitelnosti. ((střih)) 

R-N3: sme svědky toho: že: ee objekty sou opuštěné. ee lidé se 

stěhují vylidňuje se to stahují se tam různé ať už kriminální živly 

nebo radikální skupiny. dochází častěji k přestřelkám, výbuchům, 

((střih)) 

R-Z2: přesto, nebo právě proto počet soukromých válečníků v iráku 

strmě roste. v současnosti je jich v zemi na sedmdesát tisíc. jen 

pro srovnání. (.) americká armáda v iráku disponuje asi sto šedesáti 

tisíci vojáky. (.) kontraktoři tvoří jakousi další neviditelnou 

armádu. chrání osoby, majetek, obchody. (.) s tím jak nabírá obrátky 

běsnění teroristů, rostou i jejich ztráty. (.) ty ovšem v žádných 

oficiálních statistikách nenajdete. ((střih)) údajně neexistuje 

místo na světě kam by se soukromí vojáci neodvážili. za riziko, 

které dobrovolně podstupují si ale nechávají dobře zaplatit. 

((střih)) 
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R-MP: průměrný peníze který sou nebo mzda za měsíční práci 

kontraktora je: někdy mezi sedmi tisíci dolarů až dolary až patnácti 

tisíci. ((střih)) 

R-Z2: se zbraní v ruce projel celý svět i jirka. jeden z mála 

českých kontraktorů, který je ochoten o své práci mluvit. ((střih)) 

R-J2: nejhorší sou vzpomínky na afriku:, (.) kde: jak bych mohl říct 

ee čelit (..) lidu populaci je něco jinýho než čelit ee nějakým 

vojákům nebo ať to sou narkotrafikanti prostě v jižní americe jo, i 

když to sou už chlapi ozbrojení jo, tak ale v africe když se zvedne 

lid. (.) dav. tak tomu se člověk neubrání. ((střih)) 

R-Z2: jedno ale jirka odmítá. vzpomínat na kolegy, které viděl 

umírat. ((střih)) 

R-J2: o tom se mluvit nedá to se (.) to se jenom žije. to se 

prožívá. ((střih)) 

R-Z2: česká republika se ve vší tichosti stává jedním z center 

aktivit soukromých vojenských agentur. (..) vděčí za to nejen nízkým 

místním nákladům, ale i poloze v centru evropy. (..) východoevropané 

a v neposlední řadě i češi, se v současnosti ocitli v hledáčku 

kontraktorských firem. důvod? (.) západoevropským profesionálům se 

už služba v iráku nebo afgánistánu zdá příliš riskantní. (.) a 

kvalifikace pro práci kontraktora? (.) nejlépe zkušenosti z armády 

anebo policie, (.) skvělá kondice. a také velký kus otrlosti. 

((střih)) 

R-J2: tak nějak asi před dvanácti lety: ee sem se zabýval tím, že 

vždycky sem si dělal takovej malinkej řá zářez nebo čárku, (.) ta:k 

teď sem mohl přijít vo život, postupem času sem to už ani nepočítal. 

((střih)) 

R-Z2: profesionální válečníci kteří nebojují za národ nebo stát, ale 

za peníze. (.) připomíná to starodávné žoldnéře. (.) vojáky bojující 

za kohokoli kdo dobře zaplatil. (.) samotní kontraktoři ale toto 

srovnání odmítají. ((střih)) 

R-MP: žoldnéř je člověk, kterej ee za: (.) finanční úplatu bude stát 

na jakékoliv straně barikády. bude stát na straně státu: proti 

rebelům, bude stát na straně rebelů proti státu. ((střih)) 

R-Z2: prototypem žoldáka současnosti se stal bob denárd. ((míněno 

Denard)) (.) skóre jeho čtyřicetileté kariéry bere dech. (.) pomáhal 

rozpoutat krvavé konflikty v devíti zemích. (..) jen na komorských 
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ostrovech svrhl vládu čtyřikrát. (.) bob denárd ((míněno Denard))byl 

před nedávnem konečně zatčen. černá afrika ale zůstává pro bílé 

žoldáky stále zemí zaslíbenou. ((střih)) 

R-MP: (tak) se nechávají najímat na některé převraty, které se tam 

dějí, nechají se najímat na: krádeže, eee věcí, diamantových dolů, 

((střih)) 

R-Z2: explozivní nárůst počtu soukromých armád složených 

z kontraktorů znamená jediné. státy ztrácí svůj monopol na 

zajišťování bezpečí. tyto záběry sou možná jedním z důkazů toho, že 

sláva žoldnéřů se vrací.  

((konec předtočené reportáže)) 

NF: a na řadě je stručný souhrn dalších událostí týdne,  

((začátek předtočené reportáže)) 

R-N6: pondělí. 

R-N7: uprchlý podnikatel radovan krejčíř večer z jar zavolal 

redaktorovi české televize, že je na svobodě. odpovědní politici 

zkoprněli.  

R-N6: úterý. 

R-N7: opozice začala proto žádat hlavy ministrů spravedlnosti a 

vnitra. pospíšil i langer vše hodili na jihoafrickou justici a 

policisty.  

R-N6: středa, 

R-N7: dvanácti lety vězení ocenil brněnský krajský soud počin petra 

najsra. ((míněno Neisser)) ten v listopadu srazil patnáctiletého 

karla pravce a místo do nemocnice, ho dovezl do lesa, kde ho 

pohodil. 

R-N7: čtvrtek. 

R-N6: vládní reforma veřejných peněz se probila do druhého čtení, 

její kritik vlastimil tlustý se zdržel. pro bylo naopak duo melčák 

pohanka, kterým anonym vyhrožuje smrtí.  

R-N7: pátek. 

R-N6: do případu jiřího čunka razantně vstoupila nejvyšší žalobkyně 

renáta vesecká, výsledkem je změna státního zástupce i vyšetřovatele 

a mnohaměsíční odklad konečného verdiktu.  

R-N7: sobota. 

R-N6: jasná většina obyvatele devíti obcí na příbramsku a rokycansku 

v místních referendech odmítla americkou radarovou základnu.  
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R-N7: neděle, 

R-N6: na plášti zadní části raketoplánu atlantis vznikla po pátečním 

startu asi deseticentimetrová trhlina. podle nasa může vážně 

zkomplikovat přistání.  

((konec předtočené reportáže)) 

NF: zasahují politici do práce justice, anebo policie? vládní 

garnitura se vždycky dyšuje, že ji obchází velkým obloukem. (.) 

opozice naopak vždycky tvrdí, vláda zasahuje. (.) jako teď levice. 

poté co nejvyšší žalobkyně renáta vesecká (.) razantně vstoupila do 

kauzy jiřího čunka. (.) zuzana tvarůžková získala tajné dokumenty. 

které ukazují na, (.) mírně řečeno. nestandardní angažmá špidlovy 

vlády, v kauze pádu ípébé ((míněno IPB)) a následné arbitráži 

s japonskou nomurou, ve které šlo o desítky miliard korun. (.) úkol 

pro policii a justiční orgány, zněl jasně. (.) co nejrychleji dostat 

do problémů, manažery ípébé, ((míněno IPB)) a nomury. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z3: válka kolem investiční poštovní banky. její start dokreslují 

sedm let staré záběry. to když policisté v kuklách asistovali 

v ípébé ((míněno IPB)) při nucené zprávě. ((střih)) v roce dva 

tisíce sedm už je jasné, že stát přišel krach ípébé téměř na dvě stě 

miliard korun. u londýnské arbitráže navíc uspěla japonská 

investiční banka nomura. kde se hraje o dalších sedm miliard. 

((střih)) pro nomuru to ale nebylo vítězství na celé čáře. šéfy 

banky randala dilárda ((míněno Randall Dillard)) dejvida trska 

((míněno David Thirsk)) a další obvinila policie ze zneužívání 

informací v obchodním styku. (.) dlouholeté obžalobě čelí i bývalý 

manažer ípébé ((míněno IPB)) libor procházka. zahrávat si se státem 

v obchodním sporu, kde se točí miliardy, může být tvrdý souboj. 

((střih)) 

R-MK: já se obávám že tady skutečně: ee tady šla exekutiva za rámec 

svých pravomocí a za rámec právního státu. ((střih)) 

R-Z3: a o čem mluví současný ministr. (.) o vládním návrhu 

ministerstva financí z roku dva tisíce tři. ((střih)) 

R-N8: vláda ukládá prvnímu místopředsedovi vlády a ministrům vnitra 

a spravedlnosti, aby věnovali zvýšenou pozornost trestně právním 

řízením, která sou vedena v souvislosti s ípébé, ((míněno IPB)) a 

v maximální míře urychlili jejich průběh. ((střih)) 
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R-Z3: a co na to říká tehdejší šéf rezortu a dnes poslanec a 

místopředseda čéesesdé? ((míněno ČSSD)) ((střih)) 

R-BS: já teda ss si nevzpomínám na to, že by takovýto materiál byl 

kdy ve vládě projednáván. (.) já sem materiály na ministerstvu 

financí nepsal na to tu byly úředníci ((střih)) 

R-Z3: ladislav zelinka, bývalý náměstek ministra a druhý muž 

odpovědný za arbitráže tvrdí, že vláda návrh sobotkova úřadu 

projednala a souhlasila s ním. nevidí na tom ale nic špatného. 

((střih)) 

R-LZ: vláda nikdy nemůže uložit ministrovi spravedlnosti, aby někoho 

shledal vinným, aby někoho odsoudil, ale může, žádat, nebo ukládat, 

s ee těm členům vlády, aby maximálně urychlili průběh. ((střih)) 

R-MK: jak může vláda chtít, aby v některém konkrétním případě, kde 

vede soukromoprávní spor, ee aby ministr vnitra a ministr 

spravedlnosti věnovali zvýšenou pozornost, trestněprávnímu řízení, e 

no to jim vůbec nepřísluší. ((střih)) 

R-Z3: stejně jako kalouskovi vadí i sdružení proti korupci jedna 

věc. státu v obchodním sporu hrozí miliardové ztráty. zároveň se 

množí počet obviněných a pozatýkaných lidí kteří ho mohou o peníze 

připravit. a vláda k tomu připravuje zvláštní strategii. ((střih)) 

R-ŠR: ta laťka měla bejt postavena pro všechny případy stejně, 

((střih)) náš dojem je, že to je ovlivňováno politicky. ((střih))  

R-LZ: ono to jen tak vypadá, jen tak to vypadá, ale není to tak. (.) 

ta vláda může a dokonce v takovýchhle případech musí říct, co je 

z hlediska času prioritní. ((střih)) 

R-Z3: v textu je také doporučení uvolnit dostatek peněz 

z ministerstva vnitra na vyšetřování. ((střih)) 

R-N8: vláda doporučuje prvnímu místopředsedovi vlády a ministru 

vnitra, aby uvolnil z kapitoly ministerstva vnitra dostatečné 

finanční prostředky na výdaje spojené s činností orgánů činných 

v trestním řízení, která souvisí s kauzou ípébé. ((míněno IPB)) 

((střih)) 

R-OCH: zaráží mě ten zvláštní fond, zvláštní finanční prostředky, 

které mají být s krýt náklady spojené s trestním řízením, 

odškodňováním svědků a podobně. toto je naprosto nezvyklé, ((střih)) 

R-Z3: bývalého šéfa vnitra stanislava grose ((míněno Gross)) česká 

televize nezastihla. už v roce dva tisíce tři ale vysvětloval 
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novinářům, proč odvolal šéfa finančního úřadu martina pavlíka, který 

si stěžoval, že na kauze ípébé ((míněno IPB)) nemohl pracovat. 

((střih)) 

R-N9: pane řediteli, můžu se vás zeptat?  

R-SG: nemůžete. ((střih)) 

R-Z3: ípébé ((míněno IPB)) funguje dodnes jako zaklínadlo. (.) 

tehdejší premiér vladimír špidla neodpověděl, protože má pracovní 

přestávku a cestuje. současný ministr spravedlnosti jiří pospíšil 

nechce kroky předchozí vlády komentovat. ((střih)) nakonec to tedy 

vypadá, že stát aniž by chtěl, mohl nahrát svými nápady které sepsal 

na papír, proti straně. ((střih)) 

R-JT: potvrzuje to (.) to, co sem tvrdil od začátku jako obhájce, že 

to trestní stíhání bylo zahájeno účelově, za účelem vylepšení pozice 

českého státu v arbitrážních sporech ((střih)) 

R-RM: tato situace musí vést k nějakým změnám, (.) v náhledu e 

řekněme státního zastupitelství eventuélně soudu (.) na celé ty 

kauzy, ((střih)) 

R-Z3: od roku dva tisíce šest se taktika státu otáčí. s nomurou 

uzavřel dosud tajný smír. (.) exministr financí vlastimil tlustý 

žádal prezidenta o milost pro obviněné manažery. václav klaus 

nesouhlasil. a ještě jedno možné řešení. takhle naložili se složitou 

kauzou ípébé ((míněno IPB)) odpůrci globalizace už v roce dva 

tisíce.  

((konec předtočené reportáže)) 

NF: nikoli vyšší penze a nižší daně. (.) ale orální sex. jistá 

belgická politička to nabízí v kampani před senátními volbami. (.) 

zaujala. a to přestože sex v politice, není nic nového. (.) tématu 

se s gustem sobě vlastním, zhostil jiří potužník a filip kanda.  

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z4: čtyřiadvacetiletá tanja ((míněno Tania)) je členkou 

alternativní strany enéé ((míněno NEE)) a v rámci předvolební 

kampaně slibuje svým voličům čtyřicet tisíc kalací. na svých 

stránkách uvádí, že uspokojí-li orálním sexem osmdesát zájemců 

denně, potrvá ji plnění slibu pět set dní a vyzývá je, aby se 

registrovali a usnadnili ji plánování cest. ((střih)) 

R-TD: /je to samozřejmě vtip. je to vzkaz politikům, kteří tady 

v belgii dávají voličům mnoho slibů a pak je neplní. lidé nám 
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v dopisech často píší, že politika je šou, ((míněné show)) která 

přestala být o nich. a tak sme se rozhodli také slíbit něco, co 

nesplníme./ ((střih)) 

R-Z4: půvabná studentka marketingu, také dostala tolik dopisů, že 

kdyby se jen polovina proměnila ve volební hlasy, měla by místo 

v parlamentu jisté. ((střih)) 

R-TD: /dostali sme přes sto tisíc dopisů. někdo se ptá, oč doopravdy 

jde, někdo uvěřil, že se jedná o skutečnou akci. devadesáti devíti 

procentům se náš koncept líbí, ale například jedna dívka, která se 

jmenuje stejně jako já, si myslela, že jsem pornohvězda a prosila 

mě, abych si jméno změnila./ ((střih)) 

R-Z4: tanja ((míněno Tania)) vychází ze svého domu v antverpách 

téměř výhradně s křídly na zádech. (.) na jiných volebních letácích 

totiž zachraňuje belgický parlament jako anděl. (.) ve skutečnosti 

ale příliš nevěří, že se do něj dostane. (.) její hnutí nemá ani 

žádný politický program. jen nabízí alternativu těm, komu se nelíbí 

žádná politická strana, a k volbám přitom ze zákona musí. ((střih)) 

R-TD: /nechceme ani hodně hlasů. to by znamenalo, že lidé jsou 

politikou vážně znechuceni, ale pokud je dostaneme a pokud budu 

zvolena, své místo v parlamentu obsadím. plat ale budu vracet vládě. 

nechceme nic vydělávat, jen upozornit na náš koncept./ ((střih)) 

R-Z4: tím není slovní hříčka slibující čtyřicet tisíc vykouřených, 

místo čtyř set tisíc vytvořených pracovních míst, ale důraz na 

plnění politických slibů. ((střih)) na klasickou kampaň, (.) plakáty 

a inzerci, nemá strana nyní peníze, a tak její koláže putují jen po 

internetu. ((střih)) 

R-TD: /zájem o nás projevila média z celého světa. kromě belgie. je 

to směšné, protože volby se odehrají tady, ale doslechli jsme se, že 

zdejší noviny se nás rozhodli bojkotovat. dostali jsme se jen do 

dvou listů. ((střih)) 

R-Z4: témata e:rotiky a sexu v politice vůbec nejsou nová. 

průkopnicí v tom byla třeba ilona štalerová, ((míněno Stalerová)) 

známější jako čičolina. ((míněno Cicciolina)) pornoherečka a 

několikanásobná poslankyně italského parlamentu. vystupovala proti 

jaderné energii, jaderným zbraním, trestu smrti a užívání zvířecích 

kožešin. (.) prosazovala legalizaci drog a rozsáhlé sexuální 

svobody. ((střih)) 
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R-PW: volební kampaň je dneska marketingová záležitost. stejně jako 

se prodává auto, tak tak se prodávají dneska i politici, ((střih)) 

R-Z4: časté zmiňovaní sexuálních temat v politice a v médiích je 

podle četných vědeckých studií příznakem degenerující civilizace. 

máme se (tedy) začít obávat? ((střih)) v roce dva tisíce tři se o 

křeslo guvernéra v kalifornii, ucházela proti arnoldu švarcenegrovi 

((míněno Schwarzeneger)) také pornoherečka mery kery. ((míněno Mary 

Carey)) slibovala zatížit daněmi silikonové implantáty prsou užívané 

při stále četnějších plastických operacích. jistě by tím získala pro 

státní rozpočet dobré peníze, přesto (.) neuspěla (.) a jiná 

pornoherečka to zkoušela i na české politické scéně. ((střih)) 

R-DB: pojďme dělat čistou politiku. (...) pracovní místa občanům 

evropské unie. ((střih)) 

R-N10: proč tihle ti lidé jako porno herci chtějí kandidovat. 

R-RR: ta:k na jednu stranu určitě je to: nějakej druh reklamy, na 

druhou stranu e sou to taky jenom lidi, takže prostě chtěji ukázat, 

že mají svoje názory: a (.) určitě je spousta těch lidí chce pomáhat 

lidem. ((střih)) 

R-Z4: nakonec ale doly bastr ((Dolly Buster)) svoji kandidaturu do 

evropského parlamentu stáhla. ((střih)) porno herci kandidující 

v politice vždy vzbudí pozornost. zaujmou, pobaví, někdy i pohorší, 

ale nakonec se ve volebním klání nikdy neprosadí. proč, ((střih)) 

R-MŠ: je to tím, že neprodávají výrobky, ani služby ale: že: e na 

tom předvolebním trhu v rámci předvolebního boje prodávají ideje, 

které by potom měli zúročit e v práci pro společnost, což si: mnozí 

voliči ee někteří možná na poslední chvíli jistě uvědomí a dají hlas 

jiným kandidátů. ((střih)) 

R-Z4: tanja dervó ((míněno Tania Derveauxová)) je přesto jiná než 

čičolina, ((míněno Cicciolina)) mery kery, ((míněno Mary Carey)) 

nebo doly bastr. ((Dolly Buster)) ty všechny brali úlohu erotiky 

v politice vážně, tanja ((míněno Tania)) od počátku přiznává, že 

žádný program nemá, že jde jen o žert, že slibuje stejně 

nesplnitelné věci jako ostatní politici.  

((konec předtočené reportáže)) 

NF: vlasta parkanová tenhle týden zahýbala hitparádou popmjúzik. 

((míněno pop music)) a v hrobě, (.) otočila i gustava broma.  

((píseň Gustav Brom, 1981)) ((píseň Vlasta Parkanová a Jana Vyčítal 
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2007)) tak si to dobře pamatujte. (.) a dobrou noc. 
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((úvodní znělka pořadu)) 

NF: dobrý večer. prázdniny skončily, takže my, (.) začínáme. (..) 

řecko v plamenech. přírodní živel (.) pyromané (.) anebo za požáry 

stojí kapitáni turistického byznysu, (..) co mají topolánek a 

paroubek společného, odborníci tomu říkaji druhá míza. teď proudí 

v žilách mnoha stárnoucich mužů. odnášeji to jejich manželky. (..) a 

pornoherečka hlásá totální podřízenost žen mužům i tak vypadá nástup 

radikálního islámu v indonésii.  

(( střih)) 

NF: pokud ste na dva měsíce zmizeli z česka, (.) o hodně ste přišli. 

(.) atomový hřib, který se ve vysílani čété (( míněno ČT)) objevil 

těsně před prázdninami, jakoby byl předzvěstí, že v naší kotlině, to 

celé léto bude vřít. (.) pro ty kdo u toho všeho chyběli, sme 

namíchali koktejl, (.) prázdninových nej. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z1: největším fiaskem byl případ desetileté terezy smutné. rodiče 

se o ní přou, a tak ji soudce poslal radši na psychiatrii, a pak do 

dětské léčebny v říčanech. hlavně aby byla celé prázdniny 

v neutrálním prostředí a stihly se vypracovat posudky.  

((střih)) o nejsilnější rasistický výrok se zasloužila senátorka 

z výboru pro lidská práva liana janáčková. takhle by řešila romskou 

otázku ostravské kolonie bedřiška. ((střih)) 

((zvukový záznam)) 

R-LJ: (nesouhlasím s jakoukoliv integrací bohužel jsem rasista 

nesouhlasím s integrací cikánů aby plošně byly po obvodu bohužel 

vybrali jsme bedřišku takže tam budou s vysokým plotem s elektrikou 

mně to je jedno já to klidně budu křičet do celého světa) ((střih)) 

R-Z1: nejdelší fronta vznikla během léta před pražským hradem. tohle 
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je seznam jmen, která rotují v médiích, zatímco se parteje mimo 

ódées ((míněno ODS)) snaží najít silného antiklause. ((střih)) 

R-JD: (prezident) nemá bejt všeználek který si hraje na to že rozumí 

všemu, vod globálního oteplování až po architekturu: knihovny na 

letné, ((střih)) 

R-Z1: s největší ostudou odešel od soudu senátor ódées, ((míněno 

ODS)) jiří žák. (.) exasistentka ho nařkla, že mu musela odevzdávat 

část výplaty, a tak mu soud nařídil, ať těch padesát tisíc, zase 

pěkně vrátí. ((střih)) 

R-MV: sem šťastna. sem ráda že to mám za sebou: už to trvalo dlouho: 

a spadl mi velky kamen ze srdce. můžu říct. ((střih)) 

R-Z1: a nejmíň oblíbené slovo v česku. (.) radar. (.) vláda veřejnou 

debatu na tohle téma, prohrávala kde se dalo. ((střih)) 

R-N1: nemá někdo, kdo se ještě neptal otázku. 

R-N2: jestli máme nějakou možnost, prostě odvrátit toho:, aby sme 

tady ten radar neměli. [(parlament. ale kdo?...)] 

R-N1: [máte možnost se obracet na své poslance a senátory] 

((simultální mluvení v místnosti)) 

R-N3: [(lžete nic nevíte a už jeďte domů)] 

((střih))  

R-N4: obyvatele sou proti tomu, já nevím jak ty to můžeš tak jako 

takhle cynicky h e o co ti [de:?] co ten radar má způsobit [co 

má...] 

R-N5:                        [tak]                           [já] 

sem docela rád, že patřím do té euroatlantické civilizace, která 

hájí demokracii a svobodu, [a:]           [ta svoboda] ta svoboda 

[je třeba taky možnost] projevu můžu domluvit tu větu? jo? když je 

tady ta svoboda projevu, 

R-N4:                   [ale] mýlíš se [tím pádem] ty nepatříš do 

[euroatlantické ty patříš] do východoevropského zaprodaného  

R-N6: pani režiséřko poprosim, [zachvíli] 

R-N4:                          [proč ne] já se chci hádat ((střih)) 

R-Z1: nejdelší závěrečnou řeč pronesl v soudní síni, vladimír 

železný, trvala dva dny. (.) když pak soudce napařil europoslanci za 

krácení daní dvouletou podmínku a pěti miliónovou pokutu, do 

komentáře se už moc nehrnul. ((střih)) 

R-N7: (pánové právní zástupce vám dá rozhovor) 
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((střih)) 

R-Z1: nejsladší vítězství, vicepremiér čunek. měsíce trestního 

stíhání, konečně někdo zastavil. státní zástupce. a tak podezření 

z přijetí půlmiliónového úplatku už nikdy nebude muset nikdo, tedy 

soud, objasňovat. ((střih)) 

R-JČ: jsem velmi rád samozřejmě že: e tato (.) e věc již skončila, 

((střih)) 

R-Z1: s o paragrafy odlehčeným čunkem v zádech, pak premiér dotlačil 

do sněmovny svůj reformní baťoh. a tohle budou nejrazantnější změny. 

nižší daně z příjmu, i když. skutečně je pocítí až ti s platy nad 

čtyřicet tisíc měsíčně. (.) v průměru o necelých třista padesát 

korun vyšší důchod. ale taky, poplatky za recepty a u lékaře. kvůli 

vyšší dépéhá ((míněno DPH)) zdražení v obchodech. za marodění první 

tři dny, nově ani koruna. a míň rodin na dětských přídavcích. 

stručně řečeno. stát chce i dál vybírat. ale už míň dávat. a se 

schodkem stejně moc nepohne. (..) nejtepleji u nás bylo v druhé 

polovině července, a druhá míza se ozvala i v některých politicích 

((střih)) 

R-N8: (no ukážu) ((střih)) 

R-Z1: mirek topolánek se stal otcem nemanželského nikolase, a 

manželce veřejně vzkázal, že by s ní chtěl být zase kamarád (..) 

jiří paroubek potomka sice nestihl, zato aspoň přispěchal 

s rozvodem. (.) a ačkoli se tuhle na stranickém sněmu skromně 

označil za obyčejného člověka, k pětapadesátinám si vystrojil 

opulentní veselici za pětašedesát tisíc. ((střih)) 

R-N9: (a tady mám květinu ale ta je spíš pro vaši partnerku protože 

když vona bude spokojena a bude mít radost tak to bude největší 

dárek pro vás) 

R-JP: (jinak se seznamte slečna kováčová) 

NF: a co onen předprázdninový atomový hřib. (.) umělěcká skupina 

z toho ven má na krku trestní stíhání za šíření poplašné zprávy. 

zároveň ale i nominaci, na cenu pro mladé umělce. 

((konec předtočené reportáže)) 

NF: a největším rebelem se stal poslanec ódées ((míněno ODS)) 

vlastimil tlustý. (.) před reformou natahoval mirka topolánka na 

skřipci, do poslední chvíle. jenže rebelové nemají na růžích 

ustláno. (.) třeba na tlustého teď vytáhli jeho údajnou milenku. (.) 
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a on zase mluví tak, že riskuje pád na politický hřbitov. mluví o 

premiérově pravé ruce marku dalíkovi. o lidovcích ve vládě. (..) a 

svůj program prý ódées ((míněno ODS)) (..) prosazuje jen, (.) velmi 

chabě 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-VT: tak to vidí každý, e dostal sem několik (.) několik dopisů, 

kde se různí lidé pokusili udělat bilanci třeba na známém (.) 

vládním baťohu, kolik je tam (.) programových prvků od jednotlivých 

členů vládní koalice a pro ódées to nedopadá dobře.  

R-Z1: tak jestli ho ta strana nedodržuje, a pro ty jeji sliby ji ti 

voliči volili, tak pak to asi nebyla jejich správná volba, 

R-VT: ((nádech)) ta:k ten problém je dneska ((vzdych)) v celém 

ústavním a volebním systému české republiky protože když to zjedno 

řeknu zjednodušeně tak vyhrát volby může kdokoliv nakonec ee vládnou 

lidovci. 

R-Z1: není to spíše o tom že miroslav kalousek je e silnější soupeř 

než mirek tololánek?  

R-VT: já na tyhle osobní otázky nechci odpovídat ee samozřejmě že 

osobnosti v tom také hrají roli, ale já to víc přičítám systému, 

podívejte se vyhráli volby sociální demokraté vládli lidovci, dneska 

vyhrála ódées ((míňěno ODS)) a vládnou titíž lidovci a dostávají se 

do docela kuriózní situace kdy popírají, to co sami (.) v uplynulém 

období dělali, 

R-Z1: takže. je: miroslav kalousek politicky silnější osobnost než 

je mirek topolánek?  

R-VT: na to já nikdy <neodpovím.> 

R-Z1: v bulváru se tenhle týden objevilo obvinění mladičké novinářky 

lenky nedbálkové (.) z měsíčníku: padesát jedna pro blízkého ódées, 

kde vás obvinila že ste ji vydíral, že ste spolu měli poměr, (.) co 

ste na to říkal, když se to objevilo (.) v těch novinách 

R-VT: že to není pravda, já sem ji samozřejmě nikdy nevydíral, neměl 

sem s ní nemám žádný poměr ((nádechh)) já (.) proto nemám žádné 

vysvětlení, (.) nechápu komu je to ku prospěchu, je to celý pro mně 

smutný příběh, který samozřejmě poškozuje a nedělá mi žádnou radost, 

R-Z1: nepokusil ste se to nějak řešit? zavolat šéfredaktorovi? tak 

[nějak ee mě] ta pasivita vaše překvapuje. 

R-VT: [v takov...] ee no: tak to je dáno tim, že já už sem takových 
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kampaní a takových útoků zažil hodně mám s tím docela dobré 

zkušenosti a vim že ee není efektivní obrana (.) ne: nemá to smysl. 

e v téhletěch věcech prostě platí, že čím víc se čím víc se to maže, 

tím víc to zapáchá (.) já sem věděl, že ona chodí a takové věci 

říká, to je dlouhodobě známé, to se tady v poslanecké sněmovně dá 

ověřit, to že se to dostalo do médií právě teď je samozřejmě 

zajímavá náhoda, 

R-Z1: no a čím si to vysvětlujete, 

R-VT: ((nádech))já si to ničím nevysvětluju to: hm 

R-Z1: tak říkáte sám, že je to zajímavá náhoda. 

R-VT: no tak ee je to novinářka e padesát jedna pro: je to 

novinářka, která tady se mnou v kanceláři, za přítomnosti dalších 

dělala několik rozhovorů pro padesát jedna pro ee je to novinářka, 

která sama o sobě říká, že je blízká markovi dalíkovi,  

R-Z1: máte za to:, že e marek dalík e se pokusil eliminovat vliv 

vaší osoby, (..) v ódées, 

R-VT: ((vzdych)) já na tohle nemám žádné důkazy a fakta a já se 

hodně držím důkazů a faktů, že marek dalík je osoba, která velmi 

významně a dominantně ovlivňuje premiéra mirka topolánka to všichni 

vědí, že došlo k nějakému obratu v: (.) komunikaci mezi mnou a 

premiérem mirkem topolánkem to také všichni vědí, to co říkáte je 

hypotéza, je vysoce pravděpodobná ale já pro (ni) nemám žádná fakta 

žádné důkazy takže já se dál nemůžu do do úvah na tohle téma 

pouštět.  

R-Z1: jaký vliv marka dalíka je na premiéra je pozitivní anebo 

negativní. 

R-VT: hm ((smích)) to se ptejte jich ((smích)) <jich dvou> já [vím 

jedno] 

R-Z1: [oni ho] stoprocentně vnímají velmi pozitivně, 

R-VT: e je dominantní. to všichni vidí že je dominantní (.) dál 

nemohu sloužit. ((smích)) 

((konec předtočené reportáže)) 

NF: polovina řecka se proměnila ve spálenou zemi (..) oheň zabil 

třiašedesát lidí. tisíce dalších připravil o domov. jedny 

z nejtragičtějších požárů v evropské historii, ale zřejmě nepropukli 

náhodou. co lidi nutí, aby se stali žháři. zištné důvody, touha 

ničit, nebo posedlost plamenem, zjišťovali roman fojta a martin 
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jonáš. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z2: dny, které otřásly řeckem. oheň během týdne změnil osudy 

deseti tisíců lidí. ničil i zabíjel. (...) požáry postupně na 

peleponézu vymazávali z mapy jednu vesnici za druhou. jejich 

obyvatelé se snažili uhasit plameny jak se dalo. často proti nim 

stály jen s traktory, kanystry, a hadicemi. ((střih)) 

R-JP: /je to katastrofa. je mi pětasedmdesát let a nikdy sem nic 

podobného nezažil. naše celoživotní práce je pryč./ ((střih)) 

R-Z2: smirna. jedna z prvních vesnic, přes kterou se oheň přehnal. 

ze sto padesáti obyvatel většina před plameny utekla. čtyři to 

nestihli. uhořeli ve svých domech. ((střih)) 

R-KJ: oheň přišel se shora. stihl sem jen odvést těhotnou manželku. 

během dvou hodin bylo všechno pryč./ ((střih)) 

R-Z2: horké počasí, nedostupný terén a silný vítr. to vše pomáhalo 

nekontrolovanému šíření plamenů a stěžovalo práci hasičům. řecké 

úřady postupně nasadily do boje s požáry všechno co měly. koordinace 

ale vázla. z vesnice frixa evakuovali obyvatele vrtulníky na 

poslední chvíli. (...) vznikaly nové a nové požáry. řecká vláda 

proto naléhavě požádala o zahraniční pomoc. s ní se oheň podařilo 

dostat pod kontrolu, a začalo sčítání škod. dva týdny před 

parlamentními volbami je v řecku z požárů politické téma. opozice 

viní vládu z neschopnosti. ta tvrdí, že tolik požárů nevzniklo 

náhodou. (...) hořelo na stovkách míst po celém řecku. úřady jsou 

přesvědčeny, že většinu požárů mají na svědomí žháři. policie 

vyšetřuje desítky lidí. ((střih)) 

R-Z3: obrovské lesní požáry zuří v řecku téměř každé léto. už dlouho 

se mluví o tom že za nimi stojí dobře organizovaní pachatelé. 

hotely, turistická centra, golfová hřiště. tomu všemu prý měly 

úmyslně založené požáry uvolnit prostor. ((střih)) 

R-KK: hovořilo se právě o chalkidikách, kde se jednalo jak o 

hotelové oo komplexy, tak například o kasína, ((střih))  

R-Z3: zpustošení velké části řecka není první případ, kdy se žháři 

zapsali do dějin. mladík jménem herostratos zapálil ve čtvrtém 

století před naším letopočtem, jeden ze sedmi divů světa. antický 

chrám v efezu. barbarským činem si chtěl zajistit nesmrtelnost. 

paradoxně nejspíš omylem získal pověst monstrózního paliče, římský 
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císař nero. ((střih)) největšími žháři v dějinách však nebyli 

osamoceni jedinci, ale bojující armády. ((střih)) vypálené vesnice a 

města, hořící lesy i úroda na polích. scény které válku provázejí od 

samotných počátků. (.) s příchodem novověku se ale z ohně stala 

skutečná zbraň hromadného ničení. taktika spálené země, zlomila vaz 

i samotnému císaři napoleonovi při jeho tažení do ruska. ((střih))  

R-ES: ruská armáda: velice cíleně prováděla politiku spálené země na 

svém vlastním území, kde vlastně ničila případné využitelné zdroje 

pro napoleonovu armádu, dokonce došlo i k vypálení moskvy. ((střih)) 

R-Z3: rusko ale čekalo ještě daleko horší paličské běsnění. 

hitlerovy jednotky během svého ruského tažení. vypálily na devět 

tisíc vesnic. o titul největšího žháře historie, ale s hitlerem může 

soupeřit tento muž. (.) saddám husain nechal po svém ústupu 

z kuvajtu, (.) zapálit osm set ropních vrtů. ((střih)) sou ale lidé, 

kteří nezakládají požáry ze zištných důvodů nebo z touhy ničit. 

takovéhle škrtnutí se pro ně může stát začátkem celoživotní 

posedlosti. ((střih)) neodolatelné lákadlo, nebo dokonce sexuální 

objekt. to je oheň pro pyromany a pyrofily. ((střih)) 

R-PW: pyroman. je člověk, který e nutkavě ty ohně zakládá, a nemusí 

ho to vlastně sexuálně vzrušovat. ale pyrofil to je milovník ohně. 

ten je eroticky zaměřen. ((střih)) 

R-Z3: do péče psychiatrů se pyromané a pyrofilové dostanou často až 

poté co mají na svědomí desítky požárů. někdy ale dokážou svou 

posedlost odreagovat i pozitivně, třeba službou v dobrovolných 

hasičských sborech. ((střih))  

R-PW: netvrdím že všichni dobrovolní hasiči jsou pyrofilové ale ee 

téměř všichni ee pyrofilové jsou <dobrovolní hasiči>. ((střih)) 

R-Z3: mánie, která nutí pyrofily a pyromany zakládat požáry je 

zvrácená a pro většinu z nás nepochopitelná. přesto ale pro ně 

zřejmě najdeme omluvu snáz než pro žháře, který v řecku zničili celá 

území zcela chladnokrevně. z pouhé touhy po zisku. 

((konec předtočené reportáže)) 

NF: už sme tu zmiňovali druhou mízu, které propadli jak mirek 

topolánek, tak jiří paroubek. manželství obou padesátníku sou 

příkladem těch, která se rozpadla po desítkách let společného 

soužití. podle zuzany tvarůžkové totiž krachy dlouholetých svazků, 

prožívají boom.  
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((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z4: věčnou lásku si slibovali ještě v době totality. založili 

rodiny když jim bylo málo přes dvacet. měli děti. auto. chatu. a pak 

rok devatenáct set osmdesát devět. náhle společenské změny, a 

možnost konečně se prosadit. manželství dnešních padesátníků se pak 

skoro po třiceti letech, společného soužití, drolí na kousky. 

((střih))  

R-PŠ: oni mají pocit, že už jednu životní etapu dovršili děti 

zpravidla už sou téměř dospělé, ee a na druhou stranu je tam takové 

to zvlášť u úspěšných lidí takové to lákadlo, že by si vlastně mohli 

celý ten cyklus ještě jednou zopakovat, ((střih))  

R-Z4: po roce devatenáct set osmdesát devět se rozvodovost vyhoupla 

z dvaatřiceti na téměř devětačtyřicet procent. symbolem poslední 

sezóny v opouštění manželek a rodin (.) na vrcholu kariéry, se stal 

jedenapadesátiletý premiér, mirek topolánek. rodinu opustil po 

sedmadvaceti letech. v zápětí ho dostihnul pětapadesátiletý 

expremiér jiří paroubek. rovněž po sedmadvaceti letech. milostné 

zápletky mužů a osudy jejich žen, se sobě nápadně podobají. 

((střih)) 

R-N10: přijela sem zde mezi vás abych podpořila svého manžela v jeho 

odvážném a nesnadném kroku. ((střih)) 

R-Z4: ještě před patnácti měsíci podporovali své muže v předvolební 

kampani, aby porazili jeden druhého. ((střih)) 

R-N11: znám jirku tak dobře, (.) jako nikdo druhý. (.) je to přímý a 

férový muž, ((střih)) 

R-Z4: dnes obě manželky žijí sami. a manželé své dlouholeté 

partnerky vyměnili za nové. o deset až o dvacet let mladší. lucii 

talmanovou a petru kováčovou. (.) nejsou v tom sami. zažil to i 

paroubkův politický vzor gerhard šrédr ((míněno Schröder)) 

s novinářkou doris. čerstvě ženatý senátor jiří šnéber ((míněno 

Šneberger)) by podle vlastních zkušeností s o dvacet let mladší 

ženou, odhaluje úvahy muže ve středním věku. ((střih))    

R-JŠ: to je záležitost, (.) která je běžná, že postihne téměř 

každého muže prostě a někdo se proto rozhodne a někdo nerozhodne. 

((střih)) 

R-Z4: proč je vlastně za viníka dlouholetých manželství častěji 

označován muž? kromě rozchodu známých osobností to potvrzují i 
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statistická čísla. (.) dlouholetá manželství se rozváději dvakrát 

častěji než v sedmdesátých letech. ((střih)) 

R-AK: zajímavé u té střední generace je, že vlastně ve větší míře, 

ee e rozvody, jako řešení nějaké situace volí muži. ((střih))  

R-PŠ: přece jenom v roli (.) e toho třetího tedy chcete-li milence 

nebo milenky, ee se častěji ee objevuje e ee objevuje žena. 

((střih)) 

R-Z4: padesátníci často opouštějí svoji dlouholetou partnerku hlavně 

proto, že se bojí vlastního stáří. odborníci to nazývají strachem 

z takzvaného syndromu zavírajících se dveří. ((střih))  

R-JŠ: já si myslím spíš že to je záležitost ee jakého muž... ee 

jakéhosi mužského libida nebo něčeho takového ((střih)) 

((ukázka z filmu Faunovo velmi pozdní odpoledne)) 

R-N12: ty ženský sou ale zákeřní (...) do čeho sem to šlápnul, to: 

to snad (..) to není možný, 

((konec ukázky)) 

R-Z4: popis je stručný. zkušený padesátník dobře zajištěný, fyzicky 

přijatelný. za sebou zanechává ženu. často s dětmi. takový rozvod 

prožila i divadelní herečka devětačtyřicetiletá dana batulková. její 

stejně starý manžel a herec david prachař, odešel za o šestnáct let 

mladší lindou rybovou. ((střih))  

R-DB: je teď takovej celkovej jako myslím boom tady v tomhle tom 

v těch vztazích že se to všecko tak jako rozpadá schází je to 

takovej trošku zmatek, ale myslím že i to je doba, (.) kterou sme 

museli prožít to sem vlastně tak jako vtrhlo, (.) po: tý revoluci 

ale: e všechno se tak jako uklidnilo: a já myslím že nemůžu nemůžu 

si s... stěžovat. ((střih))   

R-Z4: spokojená tvář dany batulkové by mohla mnohé zaskočit. a to je 

právě cíl, o který usiluje i advokátka daniela kovářová. právnička 

poslala vzkaz i palve topolánkové a zuzaně paroubkové. radí, (.) 

nebraňte rozvodu. ale klaďte si podmínky, třeba ohledně svého 

finančního zajištění do budoucna. ((střih))  

R-DK: když (.) v pravou chvíli, nabídneme souhlas s rozvodem, tak 

ona za tento jakoby obchod, může e něco dostat, pak najednou 

zjišťuju, že: se to té manželce zalíbilo. teď už rozvedené manželce. 

že najednou zjistí, jak pohodlný je život bez muže, ((střih)) 

R-DB: spoustu jako ženskejch třeba který sou v podobný situaci, tak 
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to tak jako vzdaj a už vůbec nebojujou jako s tim s tim životem a to 

si myslím že je hrozná chyba. ((střih)) 

R-Z4: a nakonec ještě jedno milé varování psychologa, hlavně pro 

pány, kteří si chtějí osvěžit život. ((střih))  

R-PŠ: stárnoucí muž, kterej si najde výrazně mladší partnerku, tak 

občas má pocit, že když bude za toho: e mladíka, (.)  e tak že to je 

ta nejlepší volba. (že) on se velmi brzo zničí fyzicky i finančně 

duševně i společensky, ((střih))  

((ukázka z filmu Faunovo velmi pozdní odpoledne)) 

R-N12: počkejte, (.) kam tak ((vzdechy)) uktíkáte, 

R-N13: no napřed chcete schody, a pak nemůžete (pojďte...) 

((konec ukázky)) 

((konec předtočené reportáže)) 

NF: a teď novinka sto šedesáti osmi hodin, jmenuje se malostranské 

korekce. a připravuje ji kolega z časopisu týden, miroslav korecký. 

nahlédneme s ním do zákulisí, vládních a parlamentních paláců na 

malé straně. 

((začátek předtočené reportáže))  

R-MK: je po reformě, a ve sněmovně už zase chcípl pes. a poslanci? 

ti se baví různě. ((střih)) pavel severa, si třeba střihl malou 

filmovou roli. moc se tedy neodvázal. ve filmu hraje poslance. ale 

že je lidovec, jde o dílko z vinařského prostředí, s názvem bobule. 

jestli se ale potvrdí, že to byl právě severa, kdo loni vynesl 

tajnou kubiceho zprávu, pak by se premiéry filmu, mohl dočkat už 

v kriminále. václav klaus, zase zahajoval národní dožínky na výstavě 

země živitelka. a pěkně pohovořil o českých výrobcích. ((střih))  

R-VK: já pěvně věřím, že už definitivně skončila éra, (.) kdy sme 

naše výrobky podceňovali: hm a kdy převládal (.) názor, co je cizí, 

to je lepší. ((střih))  

R-MK: sám prezident, má sice na hradě i domácí škodu suberb. ale 

německá audina, ((míněno Audi)) prý přeci jen, míň drncá. a lidový 

dům si láme hlavu, jak konzervativnějším voličkám čéesesdé ((míněno 

ČSSD))naservírovat milenku předsedy petru kováčovou. anu proletářku 

by z ní alespoň trochu mělo udělat údajné doporučení, aby 

v rozhovorech více mluvila o vaření, a televizních seriálech. 

((střih)) a vláda? ta si na příští týden naplánovala výjezdní 

zasedání. ((střih)) aby propagovala radar, bude jeden den vládnout 
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v brdech. konkrétně ve spáleném poříčí, v hudebním salónku tamního 

zámečku. to věští blížící se přírodní katastrofu. nebo ste to 

neprokoukli? brdy, radar, hudební salónek, žeby další sólo pro 

vlastu parkanovou? ministr zahraničí karel švarcnberg (míněno 

Schwarzenberg)) zase připomněl rakousku, že nám vyčítá radar, když 

samo má třista dvacet kilometrů na východ od brd podobné zařízení. 

v zápalu roztržky, se knížeti museli poplést kilometry a míle. 

protože jinak by do rakouska, musela patřit dunajská streda. 

((střih)) a senátor, jaromír štětina:, pověřil právní experty 

parlamentu:, aby prověřili jeho podezření. (.) totiž, jestli se 

komunisté tím, že odmítají radar, a tedy přítomnost amerických 

vojáků v zemi, nedopouštějí vlastizrady. zdá se, že i když byl srpen 

už teplotně vlídnější, nadělaly červencové pařáky, v některých 

mozkových kůrách, pěknou paseku.  

((konec předtočené reportáže))  

NF: indonésie stojí na rozcestí mezi umírněným a radikálním islámem. 

tamní moderní muslimové čelí klerikům, kteří usilují o asketickou 

interpretaci islámu. a kudy se nejpočetnější muslimská země světa 

nakonec vydá, odpověď hledal v džakartě, ((míněno Jakarta)) tomáš 

ecler. ((míněno Etzler))  

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z5:tento muž hrál hazardní hry, morální policie jej proto vede na 

pódium, kde bude veřejně potrestán deseti ranami bambusovou holí. za 

pití alkoholu by dostal ran čtyřicet. scéna se odehrává v indonéské 

provincii ačé. která jako první v zemi zavedla v platnost islámský 

zákon šária. tradičně umírněná a tolerantní forma indonéského islámu 

se radikalizuje. a dnes uplatňuje islámské zákony již také padesát 

tři obcí, a okresů v zemi. (.) bity sou veřejně i ženy. většinou za 

to že vyšly na ulici bez doprovodu mužského člena rodiny. bolest. 

veřejné ponížení, a hanba je pro některé příliš. (..) profesorka 

filosofie gadis ariviaová je výmluvnou aktivistkou proti islamizaci 

země. tvrdí, že státní univerzity musí zůstat světské. ((střih)) 

R-GA: /hodně mě to rozčiluje a frustruje. zejména když si uvědomíte, 

že naše kultura, indonéská kultura, je velice odlišná od kultury, 

kterou nám nutí, například zahalování vlasů nám bylo úplně cizí to 

je importovaná kultura, ne indonéská./ ((střih))  

R-Z5: má pravdu. radikální islamisté sou podporováni ze zahraničí. 
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((střih)) tisíce mešit po celé zemi dostávají milióny dolarů od 

konzervativních islámských skupin v saudské arábii. tyto peníze však 

přicházejí s podmínkou, praktikovat islám jako (zado...) proroka 

mohameda, jako před čtrnácti stoletími. (..) indonésie se po léta 

potýká s obrovskou korupcí. v zemi roste zločinnost, užívání drog, a 

ilegální prostituce. mladá a nejistá demokracie si neví s problémy 

rady. (.) morální neřesti vyřešíme s pomocí zákona šária během 

jednoho týdne, tvrdí někteří radikálové. jejich sliby lákají stále 

více lidí. o pátečních modlitbách praskají mešity ve švech. 

((střih)) 

R-HR: /uděláme, co je v naších silách, abychom změnili ústavu po 

volbách v roce dva tisíce devět. uděláme obrovské změny a zavedeme 

v zemi zákon šária./ ((střih)) 

R-Z5: ineke koešeravatiová ((míněno Koesherawatyová)) bývala 

v devadesátých letech hvězdou erotických, filmů které se úspěšně 

prodávali po celé asii. dnes slouží jako příklad změn v zemi. před 

sedmi lety si nasadila závoj, a už jej nesundala. její názory se 

radikalizovali. ((střih)) 

R-IK: /jestliže chce žena vyjít ven, měla by tak udělat jen se 

svolením svého manžela, je to pro naše dobro, aby nás lidé 

nepomlouvali. navíc je to uvedeno v koránu ženy. prostě ke všemu 

potřebují svolení mužů. ((střih))  

R-Z5: radikální islám pocítil i šéfredaktor indonéského plejboje. 

((míněno Playboy)) přesto že se v jeho časopise nahota nepublikuje, 

po vydání prvního čísla měsíčníku v loňském roce, dvě stě extremistů 

napadlo a zdemolovalo redakci. několik redaktorů bylo zraněno. 

policie však nezasáhla. ((střih)) 

R-EA: /bylo to strašné. pořád řvali. oběsíme tě. uneseme tě, a pak 

tě pověsíme, protože si proti muslimskému náboženství. vyhrožovali i 

mým rodičům./ ((střih))  

R-Z5: kvůli neustálým výhružkám se redakce plejboje nakonec 

přestěhovala na tolerantní ostrov bali. svou přesnou adresu ale 

radši tají. ((střih))  

R-GA: /celý svět mluví o nebezpečí jaderných zbraní ale pouze 

v indonésii mluvíme o nebezpečí prsou. nerozumím tomu. jaderné 

zbraně způsobují smrt. prsa přináší život. v čem je problém./ 

((konec předtočené reportáže)) 



 72 

NF: a premiér topolánek se stal králem koncertu kapely romské srdce. 

taneční kreace á la elvis a pankerské ((míněno punkerské)) pogo, 

završilo romským zpěvem, 

((ukázka)) 

NF: takže avenbachtále. zase za týden. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZEV POŘADU: 168 hodin 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 23.9.2007 

KANÁL: ČT 1 

STOPÁŽ: 26 min. 

ÚČASTNÍCI: 

NF = Nora Fridrichová, moderátorka 

Z1 = Jan Šenkýř, redaktor 

MB = Marek Bílek, deník Sport 

MF = Magdalena Frouzová, psycholožka, Institut pro výzkum rodiny  

JK = Jiří Kirchner, psycholog, Univerzita J.E. Purkyně 

JO = Jakub Otava, mluvčí, AC Sparta Praha   

LV = Ladislav Vízek, bývalý fotbalový reprezentant 

PŘ = Pavel Řehák, asistent trenéra, Sparta Praha 

FS = František Straka, trenér SK Č.Budějovice, bývalý trenér Sparty 

AK = Alexander Karólyi, předseda Disciplinární komise ČMES 

PL = Pavel Lukáš, obránce, Bohemians 1905 

ZB = Zbyněk Busta, sportovní manažer, Bohemians 1905 

AP = Antonín Panenka, bývalý fotbalový reprezentant 
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MT = Mirek Topolánek, /ODS/ premiér a předseda strany 

MB = Martin Bursík, /SZ/ vicepremiér a předseda strany 

DK = Dana Kuchtová, /SZ/ ministryně školství a místopředsedkyně 

strany 

Z2 = Nora Fridrichová, redaktorka 

MŠ = Michaela Šojdrová, /KDU-ČSL/ předsedkyně poslaneckého klubu 

MK = Miroslava Kopicová, bývalá ministryně školství 

MS = Matěj Stropnický, /SZ/ člen republikové rady strany 

VH = Václav Havel, projev z federálního shromáždění 1990 

Z3 = Markéta Hýlová, redaktorka 

MCH = Marie Chatardová, česká velvyslankyně ve Švédsku 

DP = Drahoslav Poul, bezpečnostní technik 

MP = Miroslav Pošvár, varhaník v Podlažicích 

ZU = Zdeněk Uhlíř, Oddělení rukopisů a starších tisků NK 

EF = Eliška Fučíková, kunsthistorička 

CB = Celia Bakulová, ředitelka Ústavu Národní kultury  

MK = Milan Knížák, ředitel Národní galerie 

MK = Miroslav Korecký, Týden 

JČ = Jiří Čunek, předseda KDU-ČSL 

JP = Josef Pazderka, redaktor 

AK = Anna Kryninovová, matka 

SM = Sergej Morozov, gubernátor Uljanovského kraje 

NČ = Nataša Červoněnková, nevěsta 

AM = Angrej Malik, hlavní lékař 

A = Alexandr 

S = Sofia 

Z = Zoja 

VJ = Vasilij Jakemenko, předák hnutí Naši 

Z5 = Vladimír Kořen, redaktor 

JH = Jakub Haloda, Česká geologická služba 

PS = Pavel Spurný, Astronomický ústav AV ČR 

VC = Václav Cílek, ředitel Geologického ústavu AV ČR 

ZP = Zuzana Palzer, mediální zástupkyně poslankyně Lucie Talmanové 

/ODS/ 

Z6 = Zuzana Tvarůžková, redoktorka 

VH = Václav Hervet, Auto Eecar 
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NF: dobrý večer. český fotbal, se mění v box. a co máme ještě. (..) 

souboj o danu kuchtovou, za vším hledej ženu. v kauze o euro peníze, 

jde o bitku tří grácií. (..) nejdřív nám ji ukradli, a teď nám ji 

půjčují. vrátí se k nám ďáblova bible natrvalo? (..) peru dostalo 

zásah s kosmu. a pozor. rušno je i na české obloze. ((střih)) 

fotbalová sparta má nového nepřítele. dosud ji dělali problémy 

fanoušci. teď klub potápí i hráči. (.) běsnícímu tomáši řepkovi, 

disciplinární komise zakázala na čas hrát. i za to, že zaútočil na 

kameramana české televize. (.) a proto že jen o pár týdnů dřív, 

pavel horvát zdravil tribunu jako na shromáždění nacistů, nabízí se 

otázka pro jana šenkýře. kde se v českém fotbalu, stala chyba. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z1: konec ligového zápasu teplice sparta. ohraná scéna. přesto 

stále nutí ke kroucení hlavou. 

R-N1: teďka napadl kameramana české televize. (..) tak to je 

nechutný okamžik tomáše řepky, (..) který se snad zbláznil v tuhle 

chvíli. to nechápu. ((střih)) 

R-Z1: disciplína železné sparty se roztavila v kotli vzteku. 

pochopit lze snad jen to, že tým naštvali chyby rozhodčích. výbuchy 

agrese ale ospravedlnit nejde. už jen proto, že profesionální 

fotbalista má jedinou pracovní starost. jednou, někdy dvakrát za 

týden, zvládnout zápas. ((střih)) 

R-MB: tohle není za ten tejden pod nějakým velkým tlake:m, kdy ten 

program hm je to fyzická námaha to nechci nějak že to mají 

jednoduchý ale: e časově to není nějak vyčerpávající a on by měl 

všechno směřovat k těm dvěma hodinám, ((střih)) 

R-MF: mají pocit že jsou celebrity a že si to mohou dovolit. 

((střih)) 

R-JK: malí kluci, kterí teď sou v těch fotbalovejch přípravkách, tak 

vzhlížej: e k těm ee bárošům ee řepkům a podobně, ((střih)) 

R-Z1: aktéry fiaska trestala sama sparta. nebo se o to alespoň 

pokusila. řepka dostal od klubu pokutu sto padesát tisíc korun. asi 

šestinu měsíční gáže. a tady je hříšník. za volantem tohoto pěti 

miliónového vozu značky bently, ((míněno Bentley)) přijíždí na 

trénink. ferari nedávno prodal, protože jeho tlumiče prý nezvládaly 

kostky před stadionem na letné. chování řidiče se těžko změní. 

rukama se oháněl i v reprezentačním dresu. a když třeba nebyl 
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spokojen s umytím auta, vrhl se i na myče. ((střih)) 

R-MB: tam je opravdu asi si myslim (.) chyba se strany sparty, ee že 

konkrétně na toho řepku nevyvine větší tlak, ((střih)) 

R-JO: je jasným důkazem té jisté rozezlenosti je: e finanční trest i 

pro asistenta horsta sígla ((míněno Host Siegl)) a trenér michal 

bílek byl zároveň upozorně:n, že osobně zodpovídá za to, aby se 

podobný incident už neopakoval. ((střih)) 

R-Z1: zatím co řepkova nátura je prvním důvodem teplické blamáže, 

chování trenérů je hned na druhém místě. ((střih)) 

R-LV: ti prakticky byli první na hřišti: a ti hráči následovali, a 

pak to dopadlo tak jak to dopadlo, ((střih)) 

R-Z1: na hřištích i v šatnách se diskutuje o tom, zda by týmy neměly 

zaměstnávat psychology. v tuzemské sportovní minulosti běžná věc. 

teď se tomu ale trenéři brání. ((střih)) 

R-PŘ: psychologii sme se (.) vyučili a: a a: je to je to: rozhodně: 

na: na slovu trenéra v mužstvu, ((střih)) 

R-FS: když máte silnou osobnost trenéra, (.) tak i ten psycholog má 

problém ((střih)) 

R-Z1: a třetí příčina ostudy na teplickém stadionu, možná nízké 

tresty, které v českém fotbale padají. tomáš řepka dostal sedmi 

zápasový distanc. na otázku, co by musel hráč udělat aby byla komise 

přísnější, odpověděl její šéf větou, ve které těžko najdete logiku. 

((střih)) 

R-AK: nemůžete profesionálního hráče diskriminovat aby sme zakázali 

výkony jejich povolání, ((střih)) 

R-Z1: pak se fanoušci nemohou divit že po tomhle úderu pěstí do 

hlavy protihráče, který rozhodčí neviděl, ale televizní kamery ano, 

provinilec prohlásí. zákroků je plno. podívejte se do jiných utkání. 

tady sem měl smůlu, že mě zabrala kamera. ((střih)) 

R-PL: (hra se da úplně) doslova takhle jakože třeba se dá pěstí, ale 

prostě jako sou tam třeba údery loktem že jo ((střih)) 

R-ZB: todle je úplně běž běžná vě:c, jak v mládežnických soutěžích 

tak prostě ve vyšších soutěžích, ((střih)) 

R-Z1: výbuchy agrese v české lize nejsou při pohledu na evropské 

trávníky ničím výjimečným. jen pár příkladů z posledních týdnů. 

třeba v německu se hráči mlátí do rozkroků. v rumunsku pak škrtí 

rozhodčí a v itálii fackují kameramany. ((střih)) autorem bodýčku 
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byl obránce juventusu turín. zebina. (...) do rozkroku protihráče si 

sáhnul záložník bajernu mnichov, ((míněno Bayern)) fan bomel, 

((míněno Van Bommel)) (...) a jako otelo ((míněno Othelo)) si 

v dresu rumunského temešváru počínal útočník ganea. (...) nejen 

fotbalový bafuňáři ale svůj sport hájí. jen zapadá do okolního 

světa. ((střih)) 

R-MF: celý kontext soutěživosti tý naší společnosti, kde účel světí 

prostředky a morálka bere za své. ((střih))  

R-AP: proč by zrovna fotbal měl bejt výjimkou nebo by měl být 

příkladem jiným že jo, pokud ta společnost ee nebude lepší, tak si 

myslím že ani fotbal nebude lepší. ((střih)) 

R-Z1: fotbal zjevně sleduje i český premiér. když k němu kameraman 

přišel stejně blízko jako ke sparťanskému obráncovi, zůstalo ale jen 

u vtipu. ((střih))  

R-MT: znáte řepku ne? ((smích)) 

((konec předtočené reportáže)) 

NF: vyhazov z vlády jí hrozil kvůli miliardám z evropské unie, o 

které česko může přijít, protože její ministerstvo, nedokázalo 

správně napsat ani žádost. souboj o ministryni školství, je ale 

složitější. i proto, že jde o souboj tří grácií. damoklův meč, 

který. nad danu kuchtovou pověsil sám premiér, ji ale ministerský 

vaz nesrazil, zatím. ((střih))   

R-MB: voni ministři nesedí pevně na své židli, a: je to je to dáno 

těmi ee výsledky té práce, ((střih)) 

R-MT: ministerstvo si to buď dá do pořádku, a bude pokračovat, nebo 

to do pořádku nedá, a pak skončí. ((střih)) 

R-DK: tady sou různé tlaky ze všech stran na mé odvolání. já je 

vnímám, já sama rezignovat nebudu, ((střih)) 

R-Z2: a jak to celé vzniklo, leden. ministryni školství se stává 

právě kuchtová. březen, do bruselu posílá program, který vznikal 

přes dva roky, už za předchůdkyň buzkové a kopicové, a se kterým by 

česká věda mohla s evropských fondů, vytáhnout osm a šedesát 

miliard. polovina července, brusel ho s velkou kritikou vrací. a 

tady je kuchtové kámen úrazu. měsíc a půl s ním nedokázala hnout, 

zatímco bruselská uzávěrka, se blíží. ((střih)) 

R-DK: ta práce tady byla částečně zanedbána už během těch minulých 

dvou let, a já sem tomu věnovala sice pozornost, ale možná i měla 
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být ta pozornost větší. ((střih)) 

R-Z2: jestliže pozornost kuchtové nebyla z nejsilnějších, rozhodně 

se to nedá říct o jejích sokyních, které zjevně podcenila, a které 

vystartovaly s ostrou kritikou. miroslava kopicová, ministryně 

školství, kterou kuchtová v křesle vystřídala. a michaela šojdrová, 

šéfka lidoveckých poslanců, které kuchtová ministerské křeslo, možná 

vyfoukla. ((střih)) 

R-MŠ: já nechci paušálně říct že paní ministryně není způsobilá 

vykonávat funkci ministryně, ale, v tomto rozhodování dělá hrubé 

chyby a toto rozhodování je nekompetentní. ((střih)) 

R-MK: paní ministryně má proti mně tu jednu nevýhodu že vlastně tu 

problematiku: ta jí není blízká. ale: to ministr nemusí. ((střih)) 

R-Z2: nastala tím defakto ((míněno de facto)) kuriózní situace. 

ačkoli česká politika trpí nedostatkem žen, v kolizi o evropské 

peníze, se střetli hned tři najednou. ((střih)) 

R-MB: to je možná (.) e (.) e žurnalisticky to je možná 

interesantní, tohle trio (.) grácií tří. ((střih)) 

R-MŠ: tak toto je věc, ee která mně je osobně velmi líto. protože: 

já sem ee fandím tomu, aby bylo v politice více žen, ((nádech)) byla 

bych ráda, kdyby mh mh vztahy mezi e ženami v politice byly: e dobré 

a snažím se o to, ((střih)) 

R-Z2: a v eurokauze figuruje i jeden muž. jaromír soukup. mecenáš 

zelených před volbami. a současný kuchtové náměstek. právě pro 

eurofondy. přesto že na něm kuchtová lpí, lidovci, bursík i 

topolánek chtějí, aby z ministerstva zmizel, prý kvůli němu odešla 

řara odborníků. ((střih)) 

R-MT: problém dany kuchtové je v jejím náměstku a ona to bude muset 

personálně řešit. ((střih)) 

R-MB: to je potřeba tohle zvážit, jestli stojí za to: (.) riskovat 

královnu za cenu pěšáka, ((střih)) 

R-DK: pokud bych udělala chybu, nebo pokud by tu bylo nějaké 

pochybení tak tom tomu bych rozuměla, ale v tuto chvíli nevidím 

důvod proč ho odvolávat. ((střih)) 

R-Z2: euro peníze tak napjaly vztahy i uvnitř zelených. třeba 

kuchtové se dotkl pocit, že nad ní její stranický šéf, láme hůl. 

((střih)) 

R-DK: je mi velmi z toho smutno:, protože to bohužel tak vyznělo: a: 
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my sme potom ee s panem předsedou vedli dlouhý rozhovor myslím že 

sme si leccos vyjasnili, ale leccos bude asi ještě třeba diskutovat. 

((střih)) 

R-MB: oba chápeme to:, že: e že: e je strašně důležité nebu 

nebudovat mezi sebou příkop a že je důležité komunikovat. takže: 

R-Z2: =teď tam je ten příkop?  

R-MB: já si myslím že takový mělký příkůpek se tam vytvořil ale že 

nebude problém ho tak jako zahladit a zas tam zas ho zasypat. 

((střih)) 

R-Z2: a tady se kruh uzavírá, a je odpovědí na to, co kuchtové její 

ministerské křeslo teď zachránilo. její silná podpora ve straně 

zelených. vše ilustruje vicepremiér čunek, když čelil dotazům svých 

lidovců. ((střih)) 

R-MŠ: smyslem té jeho odpovědi, bylo ano, máš pravdu, děláte chyby, 

(.) ale ona je místopředsedkyni strany zelených máme koaliční 

dohodu, a my se musíme snažit taky se se zelenymi nějak domluvit, 

nemůžeme prostě natvrdo okamžitě odvolávat ee místopředsedkyni 

((střih)) 

R-MS: pokud by ee martin bursík souhlasil s odvoláním dany kuchtové, 

a neptal se na to dopředu ani republikové rady, s tím že její 

stanovisko je nasnadě, tak myslim si že by republiková rada na 

svém nejbližším zasedání kdy to má na programu, ee udělala první 

kroky k tomu:, aby strana zelených z vlády vystoupila. ((střih)) 

R-Z2: kuchtová ale nemá zdaleka vyhráno. patnáctého října vynese 

brusel verdikt, jestli je s jejím programem konečně spokojen. a 

pokud ne, bude s ní zase zle. ((střih)) 

R-DK: (zde je oživlá politická mrtvola) ((smích)) dobrý den. (...) 

kde začneme  

((konec předtočené reportáže)) 

NF: nejdřív nám ďáblovu bibli ukradli, a teď nám ji půjčují. a tak 

se kolem této obří knihy, která váží jako. dospělý chlap, rozvířila 

debata. jestli by přece v zemi svého vzniku, neměla zůstat. (.) 

odborné kruhy ale podle markéty hýlové varují. (.) pokud si 

středověké kořisti začneme navzájem vracet, nastane chaos.  

((začátek předtočené reportáže)) 

R-VH: snad vás bude zajímat, (.) že švédsko, bych rád požádal o 

navrácení (.) aspoň malé části uměleckých sbírek, které za 
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třicetileté války, švédská vojska, z čech odvezla. ((střih)) 

R-Z3: jenže ani havlova slova tehdy nedokázala švédská muzea a 

galerie otevřít. a i teď, po sedmnácti letech, se švédové starali o 

jediné. jestli to, co tu kdysi ukradli, zase vrátíme. ((střih)) 

R-MCH: já mohu říci za českou diplomacii, že (.) nevyvíjíme. žádné 

aktivity. k e ani k navrácení ďáblovy bible, ani k navrácení e 

ostatních děl e ze švédské váleční kořisti, ((střih)) 

R-Z3: cesta kodexu gigas, podle tehdejšího překladu obří bible, 

odstartovala minulou neděli. zabalili ji do speciálních beden, 

posadili do vojenského speciálu, a za doprovodu policejní eskorty, 

převezli do staronového domova, do prahy. ((střih)) kvůli ďáblově 

bibli vznikla v pražském klementinu speciální trezorová místnost. 

stála téměř dva a půl milionu korun, a hlídá se v ní teplota, 

vlhkost. a hlavně světlo. ((střih)) 

R-DP: po celou dobu výstavy budou mož mít možnost sledovat tyto 

veličiny ee ze stokholmu přímo. ((střih)) 

R-Z3: kodex obsahuje třeba starý i nový zákon, kosmovu kroniku nebo 

zaklínadla proti nemocem. dnes je ale známy hlavně kvůli této 

straně. dvěstědevadesáté. v protipólu k takzvané obci boží, se tu na 

čtenáře usmívá sám ďábel. bible vznikla v podlažicích na chrudimsku, 

za zdmi benediktinského kláštera. ten už neexistuje. v polovině 

patnáctého století ho vypálili husité. ((střih)) 

R-MP: klášter byl daleko větší, ohradní zeď aš: někde v místech kde 

ten papír končí, a my stojíme až před ohradní zdí. ((střih)) 

R-Z3: z rukou svého zhotovitele pak kodex gigas putoval přes několik 

vlastníků až k rudolfu druhému. rozmařilý panovník si ji zařadil 

mezi unikáty, kterými se rád chlubil. ((střih)) 

R-ZU: za třicetileté války se ho zmocnila, (.) krom mimo jiné 

švédská armáda, a jelikož královna kristýna měla zájem o knihy a o 

kulturu, tak to vlastně jakoby se dalo říct že kradli kradli pro ni, 

((střih)) 

R-Z3: neloupili jen švédové. i do českých zemí přivážela vojska 

nakradené klenoty. třeba obrazy z jednoho z nejvýznamnějších 

kulturních center itálie, z mantovy. ((střih)) 

R-EF: některé z tědlech věcí do dneška vlastně zůstali na hradech a 

zámcích, například na ee opočně:, nebo ee v teplicích ale dokonce i 

obrazárna pražského hradu má řadu: e obrazů, které byly původně 
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v mantově. ((střih)) 

R-Z3: i česko musí sem tam něco vracet. hlavně ale majetek zabraný 

ve dvacátém století. kvůli tomuto obrazu, velké vápence, hnalo 

lichtenštejnský kníže hans adam druhý, česko až k mezinárodnímu 

soudnímu dvoru v hágu. ((míněno Haag)) jenže prohrál. a obraz se po 

sedmi letech vrátil do valtického zámku. (...) a vracet museli 

nedávno i američané. tisíce historických artefaktů které ležely ve 

sbírce jejlské univerzity, ((míněno Yale)) vydali až pod pohrůžkou 

žaloby. předměty se tak vrátily do místa svého zrodu. do tajemného 

města inků, maču pikču. ((míněno Machu Picchu)) ((střih)) 

R-CB: /po víc než devadesáti letech nám jejlská ((míněno Yale)) 

univerzita bez výhrad přiznává vlastnictví kulturního dědictví, 

které z peru odvezl profesor hiram binghem. ((míněno Hiram Bingham)) 

((střih)) 

R-Z3: případ maču pikču ((míněno Machu Picchu)) tak snadno vyvolává 

v češích otazníky. proč by i švédi neměli vrátit to, co před 

staletími ukradli? jenže historii často tak jednoduše vykládat 

nejde. navíc mnohým evropským muzeím by tak porazilo doslova 

zemětřesení. třeba kdyby navrácení rozsáhlých sbírek začal požadovat 

egypt. ((střih)) 

R-MK: jelikož svět je stále menší a menší, tak bych asi: (.) nedělal 

tak velké přesuny těch děl, poněvadž, (.) historii vracet de velmi 

špatně, možná vůbec.  

((konec předtočené reportáže)) 

((znělka)) 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-MK: objevil se první průzkum autority politiků od chvíle, kdy 

nastaly velké změny v rodině jiřího paroubka. ((střih)) a výsledek? 

národ paní zuzanu asi nijak zvlášť nelituje. protože předsedu 

čéesesdé ((míněno ČSSD)) posunul v popularitě o kousek výš. toto 

zjištění zřejmě motivovalo místopředsedu socialistů petra výchu, a i 

on se po letech rozešel se svou manželkou. zato ministryně bez 

portfeje džamila stehlíková obnovila radu vlády pro rovné 

příležitosti žen a mužů. někdejší špindův vynález dosud topolánkova 

vláda ignorovala, ale zelená ministryně, si jeho vzkříšení 

prosadila. hned se ale ukázalo, jak bláhové je skočit ženám, na 

jejich slova o emancipaci. z dva a dvaceti členů rady, která má 
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ručit za rovnost obou pohlaví, je totiž dvanáct žen a deset mužů. a 

zdá se, že jiří dinsbír ((míněno Diensbier)) vypadl z pole kandidátů 

na prezidenta. kádéúčéesel ((míněno KDU-ČSL)) totiž jednala o jeho 

možné podpoře, a její předseda čunek poté ohlásil výsledek. 

((střih)) 

R-JČ: v tuto chvíli to vylučuju. ((střih)) 

R-MK: dinsbír ((míněno Diensbier)) ale nemusí propadat panice, 

kouzelný termín, v tuto chvíli, totiž v české politice znamená, že 

během několika pikosekund může být všechno jinak. a řekl-li to 

lidovec, pak možná ještě dříve. ((střih)) tak už i senátem prošel 

reformní balík zákonů známý také jako topolánkův batoh. ((střih)) a 

senátoři ódées ((míněno ODS)) si předem odhlasovali, že o 

nejdůležitějších ekonomických změnách za poslední léta, nedostane 

opoziční levice šanci vůbec diskutovat. i když je senát, podle barvy 

stranických triček modrý, začíná se chovat poněkud nahnědle. (.) no 

a vietnamský premiér ngujen tan dung, ((míněno Nguyen Tan Dung)) 

který teď navštívil česko, byl přijat se všemi oficiálními poctami 

na rudém běhounu na vládní zahradě. úřad vlády ovšem jeho příjezd 

oznamoval oficiálním ímejlem, ((míněno e-mail)) s méně vzletným 

nadpisem. návštěva, pomlčka, vietnamec. pan nhujen, ((míněno 

Nguyen)) ale vlastně může být rád. místo vietnamce, tam také mohlo 

být napsáno, rákosník. ((střih)) premiér topolánek, sice o svém 

soukromí moc nemluví, malý nikolas, si ale svůj kanál do médií 

našel. ((střih)) hovoří za něj zuzana palzer, ((míněno Palzer)) 

mediální poradkyně premiérovy milenky lucie talmanové. novinářům 

třeba sdělila, jak se dítě cítí v nově zařízeném pokojíčku v bytě 

talmanové v dušní ulici. moc se mu v něm líbí. tlumočila nikolasův 

názor zuzana palcer. ((míněno Palzer)) na sedmi týdenního kojence, 

slušný výkon.  

((konec předtočené reportáže)) 

NF: rusko má problém. dramaticky mu ubývá obyvatel. programy na 

podporu porodnosti, hýří aktivní gubernátoři. i prokremelská mládež. 

výsledky sou ale zatím mizivé. a rusko podle josefa pazderky, 

vymírá. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z4: je to boj o každé nové dítě. novorozenců je sice všude 

v evropě poskrovnu, v rusku de ale o drahocenné zboží. dětí je 
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zoufale málo a země vymírá. pětadvacetiletá anja se rozhodla pro 

první dítě před dvěma lety. mezi přáteli, kteří nadávají na 

nestabilní dobu, je vzácnou výjimkou. ((střih)) 

R-AK: /kdy bude u nás doba stabilní není jasné. a my děti chceme bez 

nich by to v životě prostě nešlo. mladé lidi kteří rození dětí 

odkládají ale nechápu. doba je zlá./ ((střih)) 

R-Z4: nedostatek dětí a silně nemocné obyvatelstvo vytvářejí na 

východě doslova časovanou bombu. ((střih)) na každé nově narozené 

dítě připadají v rusku dva zemřelí staří lidé. země tak ročně 

přichází o téměř milión obyvatel, a vláda bije na poplach. ((střih)) 

kreml zkouší různé recepty, iniciativou nešetří ani ruské regiony. 

svérázný gubernátor uljanovské oblasti sergej morozov, vzal problém 

od podlahy, státním úředníkům dal v polovině září den volna, těm, 

kteří do devíti měsíců na den ruska zplodí potomka, slíbil nové 

terénní auto vlastenec. ((střih)) 

R-SM: /sem si jistý, že se lidé v den volna nevěnovali nejen svým 

dětem, ale také partnerům./ ((střih)) 

R-Z4: petra s natašou uljanovská iniciativa nadchla. před 

televizními kamerami nešetřili vlasteneckým nadšením. ((střih)) 

R-NČ: /určitě se do té akce zapojíme. rádi příští rok dvanáctého 

června, na den ruska, porodíme nového vlastence./ ((střih)) 

R-Z4: a proč je to pro vás důležité?  

R-NČ: /jak proč je důležité, podporuje to přece vláda. důležití 

lidé. a my chceme děti./ ((střih)) 

R-Z4: i v uljanovské porodnici byli všichni v polovině září 

v pozoru, ((střih)) 

R-AM: /díky podpoře sergeje morozova, gubernátora našeho regionu, 

bude čím dál víc lidí rodit děti, vlastence na den ruska./ ((střih)) 

R-Z4: ruskou mládež i střední generaci, ale vlastenecké vládní 

programy moc netáhnou. část dává přednost zábavě a nákupům, část se 

prostě bojí. ((střih)) 

R-A: /i přes všechny ohlašované vládní dotace je dítě velkou zátěží. 

jedno si někdy v budoucnu dokážu představit, ale dvě si můžou 

dovolit jen bohaté rodiny, a těch u nás moc není./  

R-S: /do takovéhle doby není možné rodit děti. sociální zabezpečení 

je mizerné. v zemi nestabilita a hrozně moc žen zůstává samo./ 

R-Z: /já ty lidi chápu, překážek je spousta, je to ale nakonec 
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otázka hodnot, kdo dítě chce, ten ho i přes všechny problémy má./ 

((střih)) 

R-Z4: změnit hodnoty rusů de ale těžko. vládá láká mladé páry aspoň 

na peníze. za druhé dítě v rodině slibuje dvě stě padesát tisíc 

rublů. a další vládní podporu. svůj díl vlastenecké odpovědnosti 

přebírá i prokremelská mládež s hnutím naši, na jejím letním táboře 

u jezera seliger byli sex a povinnost rodit děti, jedním z hlavních 

témat, lídr ((míněno leader)) hnutí jakemenko nemá o svých ovečkách 

nejmenší pochyby. ((střih)) 

R-VJ: /sou to noví lidé a nové projekty, tihle lidé sou ochotní 

rodit děti, vstupovat do armády, učit se, pracovat. dneska ukazujeme 

nového ruského člověka./ ((střih)) 

R-Z4: jestli mladí ruští nadšenci splní sliby svého lídra, ((míněno 

leader)) není zatím jasné, petr a nataša už vlastence počali. občas 

tragikomický ruský boj o dítě každopádně trvá, a výsledky sou zatím 

ve hvězdách.  

((konec předtočené reportáže)) 

NF: peru dostalo zásah z kosmu. nejdřív se na nebi blýsklo, (.) pak 

přišla rána, a ke kráteru přiběhli desítky vesničanů. krátce poté je 

začala bolet hlava. úkaz takřka ze scifi. peru je daleko, říkáte si. 

jenže, velmi živo je v posledních dnech na obloze nad naší hlavou. 

víc vladimír kořen. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z5: stoprocentní trefa. až se odborníkům nechtělo věřit, že šlo o 

meteorit. jako nevídaný projektil překonal odpor vzduchu a 

s rychlostí několika kilometrů za vteřinu, práskl do země. podobné 

obrázky dopadu tělesa většího než jeden metr, odborníci vidí velmi 

vzácně. třeba jen, (.) jednou za život. ((střih)) 

R-JH: dopadne: e na zemi jednou za čtyři roky, ovšem k tomu počítáme 

i oceány takže valná většina toho spadne samozřejmě do oceánu. 

((střih)) 

R-Z5: jenže na obloze letošního babího léta je opravdu rušno, velmi 

jasné záblesky padajících těles, takzvané bolidy, sou častější než 

jindy. ((střih)) 

R-PS: v posledních třech nocích v každé noci sme pozorovali jeden 

velký bolid, ee od kterého máme kompletní (.) údaje takže, e dá se 

říct že je poměrně živo i nad územím české republiky. ((střih)) 
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R-Z5: české nebe je na rozdíl od toho peruánského pod dokonalou 

kontrolou. česká bolidová síť totiž nemá ve světě obdoby. a neunikne 

ji takřka nic. v srpnu díky ní odborníci zaznamenali neobvyklého, 

kosmického návštěvníka. ((střih)) 

R-PS: vlétl do atmosféry, (.) proletěl asi kolem tři sta kilometrů 

světelné dráhy, a zase zemskú atmosféru opustil. ((střih)) 

R-Z5: na hvězdné obloze je provoz jako ze slavného filmu, den 

trifidů, nebo jiných sájens fikšn. ((míněno science fiction)) a 

meteority, přinášejí strach. ((střih)) 

((ukázka z filmu Odysseus a hvězdy)) 

R-Z5: odkud přiletěl peruánský meteorit se zatím neví. záblesk 

museli určitě zachytit vojenské družice. data sou zatím neveřejná. 

místo dopadu, už střeží také armáda.  

((ukázka z filmu Odysseus a hvězdy)) 

R-Z5: peruánští vesničané z okolí se přišli na sedmnáct metrů široký 

kráter podívat. a po chvíli, se jim udělalo špatně. ((střih)) 

R-JH: pokuď ee jsou tam v tom podloží obsaženy třeba (.) sloučeniny 

síry, pak je velmi pravděpodobné, že při tých velmi vysokých 

teplotách které ten dopad doprovází, tak může dojít k uvolnění 

nějakých sirných plynů, které ee mohou samozřejmě e poškodit zdraví. 

((ukázka z filmu Odysseus a hvězdy)) ((střih))  

R-JH: pokud by sme uvažovali: v e o přítomnosti nějakých případných 

živých organismů, e na povrchu, takovéhodle tělesa, tak ee přežít by 

mohli velice obtížně, protože při tom průletu atmosférou, ty teploty  

e jdou do prvních tisíců stupňů. ((střih)) 

R-Z5: nezbývá než věřit, že pocity vesničanů mají podobný původ, 

jako změny psychiky pozorované u afrických národů, třeba při zatmění 

slunce. ((střih))  

R-VC: dochází k projevům, já tomu nechci říkat hysterie, ale takový 

jako jako vzrušení e lidi mají pocit jako že se něco děje, to 

znamená já si myslím že pokud by se doopravdy teďka něco stalo, 

v souvislosti s pádem meteoritu, tak je to spíš takový jako 

psychický zemětřesení. ((střih)) 

R-Z5: prokazatelných kráterů po dopadu kosmického tělesa je na zemi 

velmi málo. vědci z výšky hledají typický kruhový tvar po celém 

světě. pozornosti neušli ani české hraniční hory, kruh jednoznačně 

tvoří. jakoby sem ve velmi hluboké historii dopadl obrovský 
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asteroid. ((střih)) 

R-VC: většina geologů se na tohle to dívá skepticky, několik 

geologů, kteří ale právě dělali meteority, to nějakým způsobem 

přijímají, a původně, ta historie vychází z nasa někdy ze 

sedmdesátých let, kteří dokonce se domnívali, že existuje kráter 

bohémia. ((míněno Bohemia)) takže dovopravdy já sám váhám, jestli to 

existuje nebo ne. nicméně ten kruh zůstává základem architektury 

čech. ((střih)) 

R-Z5: přímé důkazy nejsou. jisté ale je, že planeta země už dostala 

podobných obřích zásahů hned několik. vedle nich je peruánské bolení 

hlavy, opravdu jen jednou z událostí týdne. 

((konec předtočené reportáže)) 

NF: v kategorii politici a původ jejich majetku, přišla tenhle týden 

řada na premiéra mirka topolánka. ten se několik měsíců, vozil 

v prý, půjčeném luxusním volvu. a jeho přítelkyni, lucii talmanové, 

se natolik zalíbilo, že si ho musela, dokonce koupit.  

((začátek předtočené reportáže)) 

((ukázka z filmu Konce básníků v Čechách)) 

R-N2: jediné auto, které vám nezestárne, (...) je auto, které si 

nekoupíte. ((střih)) 

R-MT: říkám, že to je auto lucie talmanové tak nevím proč se na to 

ptáte mě? to auto je je lucie talmanové, (.) a je to dobře, že máme 

k dispozici auto. ((střih))  

R-ZP: v tom autě fakt nic není, ee tohleto tohleto ste někomu 

spolkli žábu, ee to tohleto vopravdu ničím nesmrdí, a tady vážně 

není nikde pes zakopanej. ((střih)) 

R-Z6: spolkli sme žábu a hledali. mirek topolánek v létě s kamarádem 

markem dalíkem, slavnostně otevírá obchod s kabelkami. ten shodou 

náhod patří firmě dalíkovy přítelkyně gabriele horáčkové. od ní si 

v té době kupuje auto lucie talmanová. sou totiž také kamarádky. ale 

transakci s autem neprovedou právě nejobvykleji. horáčková nejdřív 

vůz prodá do bazaru, až poté ho kupuje přítelkyně premiéra. 

((střih)) 

R-ZP: ani paní horáčková ani paní talmanova nejsou vyučenými 

automechaniky, ale zásadním bylo e aby paní talmanová měla jistotu, 

protože si kupovala tohleto auto kvůli bezpečnosti, ((střih)) 

R-VH: často to nějak extra: není, (a když) si to dělaj takže bazar 
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zařizuje takový ty služby jako převody s tím, vodhlášení, běžnější 

je to případech firem.  

((ukázka z filmu Konce básníků v Čechách)) 

R-N2: ještě reklamu v televizy, (...) a je to špica. 

((konec předtočené reportáže)) 

NF: ještě že se premiér, nemusí mačkat ve vládní limuzíně, na 

viděnou zase v neděli.  
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NF: dobrý večer, premiér náš pořad nazval tenhle týden obskurním. 

jaké obskurnosti, pro vás tedy máme dnes. (..) stanislav gros 
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((míněno Gross)) se vrhl na obchod s akciemi. a na česko dolehl stín 

podezření na největší politický skandál v novodobé historii. (..) je 

to stát který si zprivatizovala hrstka vojáků. teď je ale barma 

v plamenech. díky mnichům, kteří vyrazili do ulic. (.) a vojákům, 

kteří do nich střílí. (...) a lyžařskému mistrovství světa 

v liberci, hrozí blamáž. (.) bojuje se i nedovolenými údery. a 

šampiónka kateřina nojmanová ((míněno Neumannová)) se nestačí divit. 

((střih)) expremiér stanislav gros, (.) ((míněno Gross)) je znovu na 

scéně. nikoliv ovšem jako řadový koncipient, kterého straníci 

přemlouvají, aby se vrátil do politiky. (.) nýbrž jako novopečený 

majitel skoro třetinového balíku akcií firmy, která patří impériu 

ocelářského bose ((míněno boss)) tomáše chrenka. (.) gros ((míněno 

Gross)) podle odhadů zaplatil za podíl zhruba třicet miliónů korun. 

a česko se tak díky němu, (.) možná ocitlo na pokraji největšího 

skandálu od roku devatenáct set osmdesát devět. a krom jiného, (.) 

češi díky tomuhle případu, (.) prožili malé dežaví. ((míněno de 

javu)) 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-SG: půjčil sem si od svého strýce a nemyslím si, že to sou věci 

(.) které (.) by (.) byly ve světě (.) nějak (.) nenormální. pokud 

de o (.) to kolik vydělávala nebo nevydělávala moje manželka, 

nepochybně finanční úřad má všechno k dispozici, ((střih)) ten původ 

je tak křišťálově čistý, že prostě ani křišťál křišťálovější čistý 

být nemůže, ((střih)) 

R-Z1: takto pohovořil stanislav gros, ((míněno Gross)) v únoru dva 

tisíce pět. těsně před svým pádem. (.) po dvou a půl letech je ale 

na scéně zas. manželé stranislav a šárka grosovi, ((míněno 

Grossovi))od jara, co by majitelé jednatřiceti procent akcí třinecké 

firmy morávia energo. jen loni vykazující sto miliónový zisk. (.) a 

cestu expremiérových peněz, (.) začali zase lemovat podivnosti. 

((střih)) 

R-IL: poprvé je tady jakoby podezření, že: (.) někdo v tý politice 

moh bokem vydělat velké peníze. (..) a: ty peníze: nebyly: v řádech 

milionů ale: možná stamilionů. ((střih)) 

R-Z1: gros ((míněno Gross)) koupil skoro třetinu akcií firmy 

ovládané ocelářským bosem ((míněno boss)) tomášem chrenkem. tedy 

tím, jehož impérium vláda premiéra šidly, (.) a tedy i vicepremiéra 
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grose, ((míněno Gross)) naposílala více než dvou miliardovou 

finanční injekci. (.) chrenek tvrdí, že se o novém minoritním 

akcionáři, dozvěděl až na valné hromadě prvního srpna, kde se grosův 

((míněno Gross)) právník, dožadoval vyplacení dividend. ((střih)) 

R-TCH:(že se v podstatě jedná o: vloupání se nechtěného (.) 

akcionáře a: zahájení určitého (..) ekonomického vydírání na 

majoritáře. dokud se tenhleten postup ekonomického vydírání přímo, e 

provazuje s osobou minulého premiéra, tak (.) to má (.) zvláštní 

pikanterii. ((střih)) 

R-PP: on není rád, že se todlencto děje, a zřejmě by to ry rád velmi 

rychle ukončil, a bude tlačit na pana grose ((míněno Gross)) aby ten 

podíl rychle odprodal. ((střih)) 

R-Z1: akcie grosovi ((míněno Gross)) prodal, (.) jaká to náhodička, 

bývalý náměstek ministra průmyslu, róbert sýkora. podle odhadů za 

třicet milionů. ač mají hodnotu kolem tří set, (.) proč tak levně? 

sýkora v mladé frontě odvětil, že neví. ((střih)) 

R-ZŠ: robert sýkora přišel na úřad vlády jako tehdejší poradce 

prvního místopředsedy vlády stanislava grose ((míněno Gross)) zhruba 

v roce dva tisíce tři, pracoval tam (.) do roku dva tisíce čtyři, 

ale podotýkám, že (.) tehdy přišel, nechal si udělat vizitku 

s velkým státním znakem jako poradce pro hospodářskou politiku a od 

té doby sem ho neviděl. ((střih)) 

R-Z1: a pokud expremiér chtěl, aby se o jeho nových podnikatelských 

počinech, tak nějak vůbec nevědělo. (.) udělal pro to opravdu 

maximum. (.) koupil totiž ten typ akcií, které sou takzvaně na 

doručitele. tedy anonymní. ((střih)) 

R-IL: tadleta: (.) ee transakce, (.) kdyby se neprovalila, (.) je 

strašně sofistikovaná. (.) to znamená, (.) protože standa gros 

((míněno Gross)) odkoupil akcie, na jméno, na doručitele, nikdo 

nemoh vědět kdo je vlastníkem těch akcií. ((střih)) 

R-Z1: a kdo grosovi ((míněno Gross)) půjčil? banka těžko. spekuluje 

se o investiční skupině. otázky se kupí, gros ((míněno Gross)) 

odpovědi, (.) zatím dluží. ((střih)) 

R-PP: dokaď nebudou odpověděny (ty) všechny tyto otázky, tak (..) 

prostě buď bude vznikat zákonitě podezření, (.) že tam jde o nějaký 

pozůstatek z minulosti z pozorování (.) e vlády, v které e vlády a 

vlád vlastně v kterých pan gros ((míněno Gross)) seděl, ((střih)) 
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R-Z1: zajímavý obrázek nám vznikne, porovnáme-li kusé informace 

médií, s obchodním rejstříkem. rok dva tisíce. vzniká firma morávia 

energo. ocelářský magnát chrenek, ji kontroluje většinou. (.) 

zbývajících devětačtyřicet procent, drží firma, (.) čekpol enerdži. 

((míněno Chzechpol Energy)) ale pozor. obratem z ní víc než 

polovinu, (.) kupuje grosův kamarád, ((míněno Gross)) róbert sýkora. 

jde samozřejmě o takzvané akcie na doručitele. (.) takže veřejnosti 

zůstává skryt. ((střih)) 

R-VS: je to samozřejmě ee rozšířený způsob, jak zůstat v anonymitě, 

a zastřít svoji identitu, při takové transakci. ((střih)) 

R-Z1: rok dva tisíce dva. další hráč na scéně. miroslav jansta. 

advokát blízký čéesesdé, ((míněno ČSSD)) který od čekpolu, (.) 

((míněno Chzechpol)) vykupuje, co asi? zbylé akcie. (.) na 

následujícím grafu už vidíte, jaký podle dostupných informací, 

nabraly směr. ((střih)) 

R-MJ: já se k tomu nemohu opravdu vyjadřovat jako advokát  

R-Z1: a z jakého důvodu?  

R-MJ: no (protože jako) advokát (sem) vázán mlčenlivostí, takže 

bohužel opravdu nemohu. ((střih)) 

R-Z1: rok dva tisíce tři. špidlova vláda, ve které sedí i stanislav 

gros, ((míněno Gross)) rozhoduje o pomoci třineckým železárnám. rok 

dva tisíce čtyři. firma čekpol. ((míněno Chzechpol)) původní 

vlastník sýkorových a janstových akcií, náhle končí. ((střih)) 

R-VS: co je zajímavé tahleta likvidace proběhla úžasně rychle, (.) 

v podstatě (.) ee (.) téměř ani ne čtyři měsíce, ee to znamená po 

společnosti se tak říkajíc zaprášilo a zmizela z povrchu zemského, 

((střih)) 

R-Z1: no a rok dva tisíce sedm. sýkorovi akcie putují ke stanislavu 

grosovi. ((míněno Gross)) to teď vyvolalo pobouření i v samotné 

čéesesdé, (.) ((míněno ČSSD)) která po něm chce vysvětlení, a nemůže 

ho dohnat. ((střih)) 

R-JP: já doufám, že (.) se umlčel proto, aby nám bral dech, aby 

dokázal (.) ty věci (.) vysvětlit. ((střih)) 

R-Z1: a grosovi ((míněno Gross)) akcie chce od něj teď koupit magnát 

chrenek. no a tím, (.) shodou okolností, by se kruh definitivně 

uzavřel. a vydělali, (.) by na něm všichni. ((střih)) 

R-VS: jakási osobní věcná časová a finanční souvislost, tam hledat 
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bez pochyby lze, je tam řada (.) souvisejících faktorů a prvků, 

((střih)) 

R-Z1: vyjádření expremiéra se nám získat nepovedlo. ve středu 

zmizel. prý na plánovanou dovolenou. ((střih)) 

R-EB: psal si ji včera, (.) dnes ještě něco e urychleně ráno 

vyřizoval (.) a velmi rychle odjížděl protože říkal, že maj 

zaplacenou dovolenou. ((střih))  

R-Z1: na stanislava grose ((míněno Gross)) tak čeká řada otázek. a 

jen z jeho odpovědí budeme moci poznat, kterak k tak velkému 

bohatství přišel. i to, jestli mu třeba nekřivdíme. ((střih)) 

R-SG: takže znovu opakuji. odpovědi na tyto otázky sou křis 

křišťálově čisté,  

((konec předtočené reportáže)) 

NF: je to stát kde se za předání informace zahraničnímu novináři, 

chodí do vězení, (.) na dvacet let. (.) stát který si pro své 

luxusní potřeby zprivatizovala hrstka vojáků. teď se ale barma 

probouzí. masové protesty v ulicích zatím vláda, tvrdě potlačuje. 

(.) kdo sou muži, kteří vládnou barmě silou zbraní. a proč se o 

svobodě barmánců rozhoduje v čínském pekingu, ptal se martin jonáš. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z2: vědí že proti sobě mají po severní koreji nejtvrdší diktaturu 

světa. diktaturu která neváhá střílet do bezbranných lidí. přesto, 

vyšli do ulic. (.) barmské revoluci propůjčila jméno šafránová 

roucha buddhistických mnichů kteří sérii protestů odstartovali. 

původně proto aby donutili vládu odvolat prudké zvýšení cen 

pohonných hmot. nyní už se ale v barmě hraje o mnohem víc. o návrat 

k demokracii, kterou země nezažila pětačtyřicet let. ((střih)) 

exulanti žijící v české republice stále věří v barmskou verzi 

sametové revoluce. ((střih)) vojenská diktatura ale dělá všechno 

proto, aby naděje na pokojný přechod k demokracii zmařila. (.) 

barmští generálové svrhli demokratickou vládu v roce devatenáct set 

šedesát dva. oficiálně ve jménu socialismu, ve skutečnosti začali 

budovat orwellovský svět všemocné diktatury. ((střih)) 

R-MP: ta chunta: je v zásadě seskupení asi dvaceti generálů kteří: 

mají e téměř absolutní moc nad tou zemí ee nejen nad politickým 

životem ale třeba nad e hospodářstvím. ee vlastní eeh téměř celou 

barmskou e ekonomiku, ((střih)) 
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R-Z2: výsledek? (.) barma je nejchudší zemí v regionu. se somálskem 

se dělí o titul nejzkorumpovanějšího státu světa. ((střih)) 

R-SAS: ekonomická situace se zhoršuje e každým dnem, ((střih)) 

R-MP: denně vypadává elektrický proud takže: e nefungují často 

telefony, že sou děravé silnice:, že e se všechno nakupuje na černém  

e na černém trhu, všechny tyhle ty věci barmánce neobyčejně 

frustrují. ((střih)) 

R-Z2: vládci země ale žijí úplně jinak. (.) takhle se vdávala dcera 

prvního muže chunty, generála (    ) na svatbě, jejíž záběry 

pronikly na internet, nechybějí diamantové řetězy, nebo pozlacený 

nábytek. ((střih)) 

R-MP: ta vojenská chunta je natolik ch ((smích)) šílená v některých 

svých plánech, že e by skutečně mohla: e mohla dopustit další velké 

krveprolití, ((střih)) 

R-Z2: už v roce devatenáct set osmdesát osm ukončila pokojné 

demonstrace palba vojenských samopalů. zahynulo na tři tisíce 

civilistů. masovou vraždu se navíc režimu podařilo před světem téměř  

utajit. nyní je ale díky informačním technologiím všechno jinak. 

((střih)) 

R-SAS: více méně ty demonstrace nebo veškeré dění máte (.) pomalu na 

přímým přenosu. takže e já doufám že svět se dozvídá e že v barmě se 

dějou tyhle ty hm mm e hrůzné věci, a e doufám že (.) svět (.) bude 

(.) reagovat ((střih)) 

R-Z2: osud režimu z rangúnu má ale v rukou země, která nad ním drží 

ochrannou ruku, čína. ((střih)) 

R-RP: barma se ee v posledních dvou dekádách téměř stala už e 

čínskou e (.) čínským satelitem, ((střih)) 

R-Z2: ekonomické zájmy vedou peking k tomu aby hájil stabilitu 

v barmě za každou cenu. teď by tou cenou byla politická diktatura. 

tu také vždy čína chránila před hrozbou sankcí na půdě óesen. 

((míněno OSN)) ((střih))  

R-RP: je také třeba (.) uvážit do jaké míry vlastně mezinárodní 

sankce barmskému režimu ublíží, protože pokud by například bylo 

ještě zesíleno obchodní embargo, tím více se (.) jenom e (.) e 

zesílí e ekonomická provázanost barmy s čínou. ((střih) 

R-Z2: barma není jediný diktátorský režim který čína drží při životě 

proti vůli západu. diplomacie říše středu zahájila v posledních 
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letech invazi do zemí třetího světa. jejím cílem sou v neposlední 

řadě represivní režimy latinské ameriky a afriky. ((střih)) 

R-PJ: čínu do: afriky žene především hlad po surovinách, ((střih)) 

R-Z2: těch má raketově rostoucí čínská ekonomika neustálý 

nedostatek. nakupuje kde se dá. třeba i od sudánské vlády která má 

na svědomí na dvě stě tisíc obětí genocidy v dárfúru. ((střih)) 

R-PJ: čína (.) vlastně je velmi shovívavá pokud se jedná o (.) 

porušování lidských práv. ((střih)) 

R-Z2: sudán nebo mugabeho zimbabwe, se tak dostávají k obchodním 

zakázkám půjčkám a moderním zbraním. (.) tlak západu na tyto země 

proto vyznívá naprázdno. v případě barmy čína rozhodně nestojí o 

masové krveprolití, to by příliš poškodilo její pověst před 

nadcházejícími olympijskými hrami v pekingu. barmská chunta má ale 

k dispozici méně nápadné, ale neméně násilné metody k potlačení 

šafránové revoluce. masové zatýkání (.) vyhrožování (.) šikanování. 

a proti takovému zacházení s bojovníky za svobodu a důstojný život, 

(.) čína jistě nic namítat nebude.  

((konec předtočené reportáže)) 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z3: český národ (.) má svého premiéra rád. ((střih)) kdo mu to 

nemůže říct přímo, lepí mu alespoň cedulky na dveře domu v dušní 

ulici, kde bydlí u své milenky. na jedné je třeba podepsán borman,  

(.) alias dalík cvalík, na jiné se zase píše. (.) mirku, máme tě 

rádi. zdraví tě a čekají na tebe, pitr a krejčíř. i premiéři ale 

mají své dny. zvláště když jich média otravují otázkou, proč dva 

lidé se sto tisícovými platy, jezdí rok v autě prodavačky, 

z nepříliš prosperujícího butiku. ((střih))  

R-MT: stačí přece když džordžino ukáže prsten. vy ste se museli 

úplně zbláznit, (.) že mu toto všechno žerete a že na to 

naskakujete. ((střih)) 

R-Z3: že by poporodní laktační psychóza a horečka omladnic výjimečně 

nepostihla matku nýbrž otce? (.) to v poslanecké sněmovně se zrodil 

nový šoumen, ((míněno showman)) daniel petruška. jinak neznámý 

poslanec ódées ((míněno ODS)) nedávno absolvoval a vyhrál soutěž o 

nejhezčí poslanecký zadek, neboť v přímém přenosu soutěžil se 

zdeňkem škromachem o to kdo víc zhubne. (.) naposledy minulý týden 

předvedl konečně něco trochu smysluplného, (.) jako první poslanec 
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plně zveřejnil svou výplatní pásku. podobný nával upřímnosti měl 

hned nato také šéf socialistů jiří paroubek. i on předvedl svou 

výplatnici aby dokázal, že i oškubaný rozvodem, bude mít na čistírnu 

a na holiče. do osobních příjmů přitom bohorovně zahrnul i nezdaněné 

náhrady, které má politik používat na služební cesty, nebo nákup 

materiálů. možná ale paroubek běžně platí u holiče benzínem a 

kancelářskými sponkami. ((střih)) po heleně třešňákové přišla vláda 

o další ženu, danu kuchtovou. ((střih)) a poslední dvě příslušnice 

něžného pohlaví v kabinetu, si už radši dávají pozor. vlasta 

parkanová třeba nedávno slíbila, že si přijede zazpívat do plzně, se 

školním sborem. po premiérově úšklebku to ale pro jistotu vzdala. 

(.) i dobré myšlenky je nutné přehodnotit, protože by mohly být 

zneužity. vysvětlila. zato média zase spolkla žábu. několik týdnů se 

v nich diskutovalo o tom, co všechno způsobí, když český prezident 

přednese na půdě óesen ((míněno OSN)) svou originální teorii 

globálního oteplování. (..) nakonec se ale klausových sedm minut a 

čtyřicet sekund slávy vklínilo mezi projevy států mikronésie, 

guatemaly či zambie, a zhruba se stejným zájmem a dopadem bylo také 

přijato. ((střih)) a sněmovna zažila jako každý rok tuto dobu 

mimořádně zákeřný útok. (..) ((střih)) mluvčí ministra financí 

ondřej jakob propašoval do budovy čtyřicet litrů burčáku dovezeného 

z břeclavi, a chod ctihodné instituce tím mírně paralyzoval. 

lidovecký burčákovod se už stal podzimní sněmovní podzimní tradicí. 

a bývalý stranický mluvčí jakob, jak vidno i v nové roli pravé ruky 

ministra kalouska, dostává tu nejlepší školu.  

((konec předtočené reportáže)) 

NF: nad libercem řádí sněhová bouře. jmenuje se mistrovství světa 

v klasickém lyžování. česká delegace ve čtvrtek dokonce odjela i do 

švýcarska, přesvědčovat mezinárodní lyžařskou federaci, že přípravy 

běží, hladce podle plánu. původně to měl být triumf národa ve jménu 

kateřiny nojmanové. ((míněno Neumannové)) podle zuzany tvarůžkové má 

ale teď sportovní i politický svět co dělat, aby se s mistrovství 

nestala, (.) národní ostuda. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z4: měla by to být sportovní národní pýcha. (.) příprava 

šampionátu se ale zvrtla a nese se v ryze českém duchu. mraky 

pochybností a zároveň chlácholení veřejnosti, jak to všechno určitě 
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klapne. ((střih)) 

R-JK: já sem skutečně zodpovědný za to aby mm mistrovství světa:, 

v liberci bylo ((střih)) 

R-KN: v zájmu toho: aby to mistrovství světa dopadlo dobře, tak sem 

připravena: udělat různé kompromisy ústupky a domluvit se prakticky 

s každym ((střih)) 

R-OČ: to se bude konat v každým případě, ale jestli se to bude konat 

u nás, to nikdo neví ((střih)) 

R-Z4: celá válka o mistrovství a i jeho možný krach odstartovaly 

před dvěma měsíci. roman kumpošt. první prezident organizačního 

výboru který měl několik let přípravu mistrovství na svědomí. za 

hlasitého volání ministryně o křeslo přišel. a do čela nastoupila 

lyžařská šampiónka, kateřina nojmanová. ((míněno Neumannová)) a jak 

to tak v česku bývá, emoce sme neuměli udržet na uzdě. ((střih)) 

R-DK: pan kumpošt se pro nás stával nedůvěryhodným partnerem 

((střih)) 

R-N1: já musím bohužel tady naprosto jasně říct že pani ministryně 

lže ((střih)) 

R-RK: ze své strany sem se nedopustil (.) jakéhokoli výroku vůči 

pani ministryni, který bych chtěl vzít zpátky ((střih)) 

R-Z4: za necelých pět set dní by tady měli začít největší zimní hry 

v dějinách samostatného česka. sportovní areál ale ještě ani zdaleka 

není hotový. a ve vzduchu visí otázka, kdo za to může. ((střih)) 

paradoxně podle všeho právě odchod kumpošta s sebou strhl většinu 

lidí ze sedmi set členného týmu. (.) vzájemné urážky a osobní 

averze, ochromily nojmanové ((míněno Neumannové)) tenčící se tým, a 

výstavbu zastavili o několik měsíců. ((střih))  

R-LS: dneska už je jasný, že se nestihne úplně všechno:, tak se bude 

dokončovat hodně ee pozdě v zimě nebo nebo na začátku příštího roku, 

anebo se některý výstavby vůbec nedokončej, ((střih)) 

R-OČ: personální hádky a: (.) spory, které u nás probíhají okolo 

liberce, to je náš český folklór my sme se tím bavíme víc než tou 

vlastní prací ((střih)) 

R-Z4: česko si sice umělo naplánovat velkolepou akci, jenže jakmile 

taková akce začne polykat stamiliony korun, v našem případě dokonce 

přes jednu miliardu, začnou se jako vosy, rojit problémy. na tučné 

státní dotace chce přece sáhnout, (.) kde kdo. i to se na přípravě 
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podepsalo. ((střih)) 

R-LN: velký problém je e v té záplavě informací která se před (.) 

měsícem objevila si vytvořit nějaký názor, jestli je to o tom že ti 

stávající organizátoři byli nekompetentní, a příprava byla opravdu 

ohrožena, anebo zdali jde o to že nějaká zájmová skupina eventuélně 

se chce podílet na této akci ve které se bude točit hodně peněz, 

((střih)) 

R-Z4: tak třeba zakutálené miliony pro lyžaře. právě ty vytýkal 

prvnímu prezidentovi kumpoštovi audit kateřiny nojmanove. ((míněno 

Neumannové)) například zadání zakázky firmě ve které kupmošt dřív 

pracoval. zbytečně prý utratil milion korun. ((střih)) 

R-RK: ty e věci které se v tom auditu (.) objevily já sem je 

komentoval, tak sem říkal že sou z velké části z neznalosti té 

problematiky ee té právní kanceláře která toto prováděla, ((střih)) 

R-Z4: anebo z jiného soudku. za vlády bývalého prezidenta získala 

marketingová práva firma junajtid sports partners. ((míněno United 

Sports Partners)) která pořádala akorát, volejbalový turnaj. a 

chlubila se pobočkou v londýně. žádnou tam ale nemá. všiml si toho 

až právě viceguvernér centrální banky. ((střih))  

R-LN: to je zrovna jeden z těch případů kde jedna informace je 

poskytnuta a vy máte obavy, jestli ta informace je úplně korektní. 

[nádech] celá řada jiných informací vůbec poskytnuta není ((střih)) 

R-Z4: právě kvůli hospodaření nechtěla v čele výboru kumpošta 

ministryně dana kuchtová. teď ale přišel zlom, ministryně sama musí 

z ministerstva pryč. a všichni mají co dělat, aby znesvářené strany 

usmířili. ((střih)) 

R-KN: náš vztah e je: asi takovej že sme se opravdu od mého zvolení 

e do funkce neviděli, a já bych si jenom hrozně přála a budu doufat 

v to, že on stojí za tím mediálním tlakem někde opravdu až e až eee 

až (   ) ((střih)) 

R-Z4: nojmanová ((míněno Neumannová)) má na mysli články které se po 

kumpoštově odvolání náhle objevily v bulváru. odhalily že manažer a 

otec jejího dítěte josef jindra, má dalšího potomka s jinou ženou. 

((střih)) 

R-RK: já rozhodně vodmítám (.) ee jakoukoli spekulaci o tom, že bych 

já dělal nějakou mediální kampaň, já sem spíš vnímal velmi 

intenzivně mediální kampaň vůči mé osobě, ((střih)) 
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R-Z4: jestli se lyžařskou tvář a manažera s kterým odešli schopní 

organizátoři, podaří spojit. je velmi nejiste. aspoň podle toho, co 

oba aktéři na tohle téma odpovídají. zatím na jedné lodi nejsou. 

((střih)) 

R-KN: já sem několikrát eee a s (.) opakuju to stále, byla 

připravena: si s ním ee domluvit ale von prostě nikdy ee tuhle 

hozenou rukavici nezved. ((střih)) 

R-RK: já sem vždy připraven, si sednout ke stolu ale musí mě k němu 

někdo zavolat. ((střih)) 

R-JK: pakli že má dojít k nějaké dohodě musí to udělat oni dva a 

nikdo jiný to za ně neudělá. ((střih)) 

R-Z4: opak si ale myslí pražský primátor který se do vyhroceného 

sporu, sám dobrovolně vložil. pavel bém má totiž osobní ambici 

přivést do prahy olympiádu. politik pověstný tím jak mu záleží na 

jeho vlastní pí ár (.) ((míněno PR)) ví, že zmatky kolem 

mistrovství, jeho vytouženému snu moc nesvědčí. ať psychiatr, jeho 

recept na sblížení duší nojmanové ((míněno Neumannové)) a kumpošta. 

zatím ale moc přesvědčivě nezní. ((střih)) 

R-PB: snažím se mluvit s oběma stranami samozřejmě snažím se 

pochopit ee hloubku těch rozporů ((střih)) sme: rozumní e lidé 

myslící bytosti a: a prostě mistrovství světa je obrovskou 

příležitostí ((střih)) 

R-Z4: všichni kteří chystají sportovní šou ((míněno show)) se budou 

muset pěkně otáčet, aby to v těchhle místech, vypadalo za šestnáct 

měsíců stejně jako letos v japonském saporu. a to nestačí, aby se 

jen přestali hádat, musí ještě napadnout sníh.  

((konec předtočené reportáže)) 

NF: kolik umíš jazyků, (.) tolikrát si člověkem. jenže. jazyky 

vymírají jeden za druhým, a posiluje jen jediný. angličtina. na to 

se pokusila upozornit evropská unie, když slavila evropský den 

jazyků. je to s jazyky opravdu tak nahnuté? (.) zjišťoval, (.) adam 

kautský. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z5: haka válečný tanec maurů původních obyvatel nového zélandu. 

kromě rituálu který má v tomto případě nahánět strach soupeřům, už 

z maurského jazyka příliš nezbylo. do konce století možná zanikne 

stejně jako devadesát procent všech jazyků. ((střih)) 
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R-BZ: uu moderní doba, je doba ee toho čemu říkáme jazyková 

konvergence. čili e ubývání jazykových variant, a e prosazování eee 

v výrazných (.) kulturních (.) nebo e politicky výrazných jazyků to 

je e to je zjevné e u nás e dialekty e pomalu ustupují e ustupují ve 

francii ustupují, ve španělsku, je to všude. ((střih)) 

R-Z5: baskitština, bretonština, gelština, lužická srbština, a tak 

dál. podle odhadů je jen na evropském kontinentě ohroženo až padesát 

jazyků, i proto vyhlásila evropská unie dvacátého šestého září 

evropským dnem jazyků. ((ukázka z koncertu bretonské kapely Bran)) 

na světě je dnes zhruba šest tisíc jazyků a vymření hrozí plné 

polovině z nich. podle lingvistů jich na konci století zbude zhruba 

šest set tedy desetina oproti dnešku. ((střih)) 

R-BZ: ee můžeme ee vyjmenovat konkrétní dialekty kterými se mluvilo 

třeba i v rámci baskitštiny, v pyrenejích, kterými se mluvilo (.) v 

(.)  ee před padesáti lety. a dnes ee už e sou tam poslední dva 

mluvčí třeba anebo vůbec (.) vůbec nikdo. ((střih)) 

R-Z5: podle vědců byl počet jazyků kdysi až dvojnásobný oproti 

dnešku. lidí na zemi přitom žilo daleko míň. jak je možné že jazyky 

vymírají stále rychleji. ((střih)) dobrý příklad přináší papua-nová 

guinea, šest miliónů lidí tam mluví více než osmi stovkami jazyků. 

dá se říct co údolí, to jazyk. (.) pro evropana nepochopitelnou 

jazykovou pestrost způsobuje izolace domorodců, kteří nikdy 

necestovali. (.) ať se vydali jakýmkoli směrem, vždy narazili na 

nepřátelský kmen, který byl naladěn spíše na kanibalismus, než na 

nějaké povídání. ((střih)) 

R-PV: vojtěch novotný, který na papui-nové guinee dlouho žil, tak 

v jedné ze svých knih říká že pro papuánce je úplně nepředstavitelná 

myšlenka, jak náš švejk jde z putině do tábora do písku a zase 

zpátky, podniká tu anabázi, a (.) mluví všude jedním jazykem, 

obecnou češtinou, ((střih)) 

R-Z5: těžko bychom našli větší protiklad než tradiční papuu-novú 

guineu a dnešní moderní svět. (.) masy lidí cestují po zeměkouli, 

sledují televizi, surfují po internetu, obchodují. společným jazykem 

je samozřejmě angličtina. ((střih)) 

R-PV: my nevíme, jak bylo (.) anglosasům v roce tisíc e šedesát po 

normanském záboru kde vlastně francouzština angličtinu začala ee 

pohlcovat, proto ty dnešní snahy francouzů eem jít proti angličtině 
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sou tak trošku nepochopitelné protože oni vlastně bojují proti 

slovům která mají třeba i svůj původ přímo ve francouzštině. 

((střih)) 

R-Z5: jazyky se neustále ovlivňují ale lidé mají často pocit, že 

jejich jazyk upadá. často tomu chtějí pomoct zaváděním jazykových 

zákonů, s tím má zkušenost i česko, zákon komunistky levé, která 

vyrazila do parlamentního boje za záchranu spisovné češtiny, v roce 

dva tisíce čtyři neprošel, teď chystá nový. ((střih))  

R-IL: já nemyslím že se vrátime k tomu že bychom vymýšleli nová 

slova jako jungmann místo slov, která se dnes používají. to nemam na 

mysli, nicméně (.) už mezi dětmi, e bují e používání přílišné 

používání (.) cizích slov, ((střih)) 

R-PV: sebelíp míněný zákon nikdy nezaručí to, aby třeba poslanci 

přestali říkat dvěmi politickými stranami, nebo komunikovat něco, 

spolupodílet se, u sebe by měl každý začít, ((střih)) 

R-Z5: na to, aby jazyk nevymřel je třeba, aby se ho děti učili ve 

škole. samotný jazyk totiž není jen slovník a mluvnice, ale 

především kulturní dědictví, zásobárna myšlenek a znalostí. a tak, i 

když češtině žádný zánik nehrozí, slavit evropský den jazyků není 

špatný nápad a angličtina, kterou mnozí považují za vetřelce, (..) 

((střih)) budoucnost může být k angličtině podle některých odborníků 

paradoxně krutá. prý hrozí, že až se rozšíří opravdu do celého 

světa, bude už tak zkomolená, že si lidé anglicky, přestanou 

rozumět.  

((konec předtočené reportáže)) 

NF: a jestli se někde daří alkoholu, tak to rozhodně na poli 

politickém. z opilosti se tenhle týden obvinili i ve sněmovně. a 

bohatý česko-televizní archiv dokazuje, že vůbec ne poprvé. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-MT: já sem měl včera ve večerních hodinách v této sněmovně pocit, 

že hladina (.) alkoholu v krvi některých poslanců je vyšší, bohužel 

to zůstalo (.) do dneška. ((střih)) 

R-N2: vážený pane premiére, hladinu alkoholu já ve sněmovně 

nesleduji, ale dnes mi připadáte střízlivý. ((střih)) 

R-Z6: nejznámějším politikem který si rád přihnul, byl petr pok. 

odmaskoval se v okamžiku kdy se přímo na plénu sněmovny, pokoušel 

upozornit na nebezpečí číhající ve zvýšení dépéhá. ((míněno DPH)) 
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ministra financí sobotku, zaměnil za svobodu. ((střih)) 

R-PP: ee (.) proč (.) dnes se e jedná (.) co? (…) jo mám víc řvát, 

dobře ((střih)) 

R-Z6: a takhle se před osmi lety v kuloárech sněmovny potácel 

poslanec radim turek. ((střih))  

R-N3: /pane poslanče, o čem se teď jedná v poslanecké sněmovně?/ 

R-RT: no teďko se jedná o rozhodnutí, zda bude paní poslankyně 

volfová ee bude ee v rámci e zdravotně sociálních zákonů (..) 

rozhodnuto. 

R-N3: můžu se vás zeptat kolik ste toho vypil dneska? 

R-RT: to není od vás pěkná otázka ((střih)) 

R-Z6: a v mlžném oparu přistál v roce devatenáct set devadesát sedm, 

tehdejší ministr financí ivan kočárník. s tím, že se s ním v moskvě 

loučili s (takany) ruské vodky, se kajícně svěřil hned po příletu, 

když přímo v letištním salónku, bůhví proč, (.) pořádal tiskovou 

konferenci. ((střih)) 

R-IK: dobrý večer já sme hrozně rád že sem doma. ((střih)) atmosféra 

ee v rusku, (…) v rámci (této) komise byla byla (..) rovněž rovněž 

dobrá, aa (…) prostě já sem rád že sem přiletěl domů, nevim jak bych 

vám to jak bych vám to řekl prostě: na to abychom ee se mohli 

rozloučit znamenalo pro mě prostě obrovský nápor na játra. (.) aa 

tohle nikomu nepřeju. 

((konec předtočené reportáže)) 

NF: obskurní, že? a na viděnou zase v neděli.  
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AN: přeji vám krásný večer. těší mě, že i dnes sledujete střepiny. 

jeden z nejmocnějších mužů světa možná jednoho dne seděl se svými 

poradci v oválné pracovně, když tu je napadlo. co takhle se podívat 

do evropy. džordž buš ((míněno George Bush)) souhlasil, a pár hodin 

poté, se už začaly prohlubovat vrásky lidem na druhém konci světa. 

(.) přípravy na příjezd amerického prezidenta začaly. (.) a tento 

týden pak ukázal, jestli se na nic nezapomnělo. prezident spojených 

států začal své evropské turné v praze. a sledoval ho i tomáš 

hauptfógl. ((míněno Hauptvogel)) 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z1: americký prezident se zásadně přepravuje leteckým speciálem 

který nechal postavit ronald regan. toto letadlo je v podstatě 

létajícím bílým domem. ((střih)) 

R-MC: součástí, (.) interiéru, (.) letounu, (.) je kromě soukromých 

apartmánů i pracovna prezidenta, letoun je oproti boingu sedm set 

čtyřicet sedm je standardním vybaven pro přepravu sedmdesáti šesti 

cestujících, ((střih)) 

R-Z1: letadlo může tankovat za letu takže vzduchem by teoreticky 

dokázalo plout donekonečna. ale tohle už je přílet er forc van 

((míněno Air Force One)) do prahy. ((střih)) 

R-LK: tam přijeli příslušnici urny, ((míněno URNA)) a pozorovali 

okolí a měli t byli tedy připraveni k zákroku pro případ že by došlo 

k narušení, ((střih)) 

R-Z1: sotva letoun doroluje, spouští se lavina oficialit. ředitel 

protokolu prezidentské kanceláře české republiky může jako jediný 

čech říct, byl sem na palubě. ((střih)) 

R-JF: tam sem v tom prvním salónku měl možnost přivítat prezidenta 

buše a paní bušovou ((míněno Bush)), h v české republice, ((střih)) 
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R-Z1: a právě tím okamžikem začíná prověrka připravenosti českých 

pořadatelů. trvá jedenadvacet hodin. ((střih)) prezident, se svou 

chotí nastupuje do limuzíny kadilaku van, ((míněno Cadilac One)) aby 

se snížilo riziko napadení prezidentského vozu, jedou v koloně dvě 

zcela identická auta. ((střih))  

R-JK: to vůbec nejsou kadilaky, (.) s kadilakem ((míněno Cadilac)) 

détées ((míněno DTS)) e na kterejch je založený ten vzhled mají 

společný vlastně zna:čky: a možná zadní světla: pancéřování je 

titano-keramický (.) a má tloušťku skoro třináct centimetrů, 

((střih)) 

R-Z1: v koloně jede i plně vybavena sanitka, vozidlo s jednotkou 

rychlého nasazení, a nechybí ani auto s legendární rušičkou 

mobilních telefo:nů. ((střih)) 

R-LK: zřejmě asi měli sebou svou vysilací techniku, (.) protože nám 

vysílačky normálně fungovali, ale mobilní telefony nam v době 

přejezdu nefungovali. ((střih)) 

R-Z1: i trasa kudy kolona pojede je vybírána s mimořádnou 

pečlivostí. ((střih)) 

R-LK: semafo:ry nám nevadí, s tím si umíme poradit, e my řešíme 

většinou to, aby sme se nedostali někam do slepé uličky nebo do 

nějaké zácpy, kerou bychom neuměli objet, takže volíme hlavní trasy 

zejména a takové trasy ze kterých je možno kdykoliv někam odbočit. 

((střih)) 

R-Z1: prezidentské apartmá číslo osm tisíc osm. osmé patro, hotel 

hiltn.((míněno Hilton)) rozloha sto metrů čtverečních. pracovna, 

obývací pokoj, luxusní koupelna. právě tady džordž buš ((míněno 

George Bush)) se svou ženou strávili noc. ((střih)) 

R-MŠ: bohužel k této záležitosti vám nemohu sdělit bližší 

informace:, poněvadž musíme chránit soukromí našich hostů, ať se 

jedná o pana prezidenta, nebo kohokoliv jiného. ((střih)) 

R-Z1: pro ochranku ale hotel představuje asi nejtvrdší oříšek. 

prezident buš ((míněno Bush)) je poměrně dlouho na jednom místě a 

tím riziko roste. (.) okolí hotelu se tak musí uzavřít.((střih)) 

R-LK: byla učiněna taková opatření, aby pohyb ee 

o všech osob které byly v hotelu, byl kontrolován, a byla technicky 

vyblokována nejvyšší patra hotelu, kde americká delegace bydlela, 

((střih)) 
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R-Z1: jak a kde proběhnou důležitá jednání? americký přípravní tým 

měl hromadu všetečných otázek, ((střih)) 

R-JF: přítomnost hlavy státu má (.) přesně (.) od jedničky do 

desítky abych to zjednodušil svoje náležitosti, ((střih)) 

R-Z1: američané sou spokojeni. džordž buš ((míněno George 

Bush))jedná s českými představiteli a ochranka má na chvilku 

zdánlivý oddech. ((střih)) 

R-LK: jednodušší to bylo z toho pohledu, že je to uzavřený prostor. 

ee zásadní asi pro nás bylo to, že kancelář prezidenta republiky (.) 

se rozhodla a uzavřela pražský hrad úplně, ((střih)) 

R-Z1: při jednání vytráví a tak přichází na řadu oběd. nejprve bylo 

ale nutné vymyslet kdo s kým bude sedět. být u jednoho stolu 

s americkým prezidentem, chce přece každý. ((střih)) 

R-JF: bylo tam dvanáct osob to myslím mohu prozradit, a kromě dvou 

prezidentských párů (.) mm velvyslanců a jejich manželek tam byli i 

další nejvyšší ústavní činitelé české republiky, pan předseda 

senátu, pan předseda poslanecké sněmovny. ((střih)) 

R-Z1: a slavnostní menu? to bylo zcela v režii kanceláře prezidenta 

české republiky. americká strana do výběru jídla nezasahovala. 

((střih)) 

R-JK: bylo zadání lehčí předkrm kerý nebude obsahovat maso ryby: (.) 

v podstatě ni:c a byl požadavek aby to byla ((nádech)) sýrová rolka 

((nádech)) hh kachna se připravovala tak aby byla hodně propečená a 

křupavá, a ta porce byla trochu menší než sme asi zvyklí, ((střih)) 

R-Z1: k pití si džordž buš ((míněno George Bush)) vystačil 

s nealkem, míval problémy s alkoholem, tak to ani nemohlo být jinak. 

((střih)) 

R-JK: on mě:l zázvorovou limonádu, nealkoholické pivo: kolu (.) bez 

kofienu: (.) bez cukru: ((střih)) 

R-Z1: v kuchyni bychom jen marně hledali takzvané ochutnávače. 

kvalitu a nezávadnost potravin má na starosti hygienik. ((střih)) 

R-LK: berou se vzorky (.) z pokrmů, ((střih)) 

R-Z1: ale jaký talíř džordž buš ((míněno George Bush)) dostane? (to 

námatkovo) z připravených porcí vybírá až sám šéfkuchař bílého domu. 

((střih)) 

R-JK: šéfkuchař bílého domu prostě: (.) ukázal která jídla pudou pro 

pana prezidenta on si vybral nevybírali sme my. ((střih)) 
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R-Z1: a je konec. poslední zamávání. dveře er fors van ((míněno Air 

Force One)) se zavírají a prezident buš ((míněno Bush)) z doprovodem 

po jednadvaceti hodinách v české republice míří do německa. (.) 

poprask kolem návštěvy jednoho muže končí. ((střih)) 

R-LK: já sem hlavně s úsměvem a radostí mával na odjíždějící 

letadlo, (.) a pak sem ještě radostněji mával na něj když sem viděl 

jak se vznáší na oblohu a opravdu sem si říkal ano dosá dokázali sme 

to. ((střih)) 

R-Z1: česká republika vrátila světu džordže buše ((míněno George 

Bush)) spokojeného a v pořádku. všichni si mohli oddychnout a doufat 

že džordž buš ((míněno George Bush)) nebude chtít v české republice 

trávit dovolenou.  

((konec předtočené reportáže)) 

AN: ano. vše klaplo tak jak mělo, ale džordž buš ((míněno George 

Bush)) sem přijel přeci jen kvůli něčemu jinému, než aby prověřil 

české ubytování a českou kuchyni. (.) v praze hovořil s našimi 

politiky hlavně o jednom klíčovém tématu. o umístění americké 

raketové základny ve střední evropě. (.) stihl také vyslat vzkaz 

vladimírovi. víc se dozvíte od jakuba netla.  

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z2: naše země zažila svých pár okamžiků slávy, když se na ni 

soustředili objektivy kamer všech významných světových televizí. (.) 

ani vyhlášené stanice nezakryly, že toho o české republice moc 

nevědí. (.) například uznávaná americká síenen ((míněno CNN)) 

udělala z klause a topolánka jednu osobu. ((ukázka televize CNN)) 

přítomné davy novinářů zajímalo hlavně to, co džordž buš ((míněno 

George Bush)) řekne v proslovu na konferenci o svobodě a demokracii. 

((střih)) 

R-KK: v americe to vnímání okolního světa je takové, (.) že 

v podstatě jako to že ssi jako ta deklarace v praze tak jako to: má 

význam spíše detailní. a určitě je to asi dobré třeba z hlediska 

turistického průmyslu že to zviditelnění prahy, ((střih)) 

R-Z2: buš ((míněno Bush)) chtěl dát svou návštěvou čechům najevo že 

američané na své spojence myslí. (.) nevyhnul se proto ani otázce 

zrušení víz. /rozumím tomu proč lidé v této zemi říkají, my se sami 

obětujeme s USA v Afghánistánu a Iráku a přitom nemáme stejné 

podmínky jako lidé zemí, které USA zdaleka v tomto boji tolik 
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nepodporují./ účel jeho cesty ale spočíval v něčem jiném. (.) 

v radarové základně kterou u nás chtějí američané vybudovat. to byl 

skutečný a hlavní důvod proč se americký prezident u nás při svém 

evropském turné zastavil. ((střih)) 

R-KK: když přijede americký prezident pokusí se to nějakým stylem 

vysvětlit, ee jedná ee s těmi jednotlivými teoretiky tak to: ee jako 

vybudovává určitou podporu a podporu pro ten program. ((střih)) 

R-Z2: všichni netrpělivě očekávali s čím konkrétně buš((míněno 

Bush))  přijde před setkáním s ruským prezidentem vladimírem 

putinem, se kterým měl mluvit na samitu ((míněno summit)) 

nejvyspělejších zemí světa gé osm ((míněno G8)) v německém 

hailigendamu ((míněno Heiligendamm)). vztahy mezi oběma zeměmi totiž 

byly poslední půlrok poměrně napjaté. ((střih)) 

R-GB: /já mu řeknu. vladimíre, já mu totiž říkám vladimíre, nemusíte 

odmítat náš obranný raketový systém, proč se na něm raději 

nepodílíte? studená válka skončila, vážně skončila./ ((střih)) 

R-Z2: kromě této přátelské výzvy si ale buš ((míněno Bush))  

neodpustil kritiku stavu demokracie v rusku. (.) napětí před 

schůzkou gé osm ((míněno G8)) tak ještě narostlo. setkání obou 

státníků ale nakonec přineslo překvapení. putin amerického 

prezidenta zaskočil nečekanou nabídkou. ((střih)) 

R-VP: /prvním našim návrhem je použít naši existující radarovou 

základnu gabala v azerbajdžánu./ ((střih)) 

R-KK: ee je to asi z nej ee jedna z nejzajímavějších zvratů které se 

tedy na té schůzce gé osm ((míněno G8)) stal a je to přesně zajímavé 

protože t ta neformálnost toho postupu prostě  umožnila najednou 

putinovi přijít a: s novým nápadem pro džordže buše ((míněno George 

Bush)) to není tak jednoduché smést ze stolu, ((střih)) 

R-GB: /přišel s několika zajímavými návrhy. dohodli sme se že spolu 

budeme jednat o strategických otázkách./ ((střih)) 

R-Z2: ruská reakce na bušovi ((míněno Bush)) pražské výroky tedy 

rychle přebila předcházející dění v naším hlavním městě. možná i 

tato putinova slova přispěla k tomu, že měl buš ((míněno Bush)) 

v pátek žaludeční potíže. ((střih)) 

R-KK: americká politika pokud by opravdu byla namířená proti iránu, 

tak to dává mnohem větší smysl, postavit radar v ázerbájdžánu. 

((střih)) 
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R-Z2: co tedy bušova ((míněno Bush)) cesta přinesla? (.) jednání o 

protiraketovém štítu ve střední evropě posunula zcela novým směrem. 

(.) kvůli poslednímu ruskému návrhu se vše ještě zamotalo a 

zkomplikovalo. a tak americký prezident ze svého turné odjížděl 

ještě s těžší hlavou než s jakou do evropy přijel. ((střih)) 

((konec předtočené reportáže)) 

AN: ale když mu bude nejhůř má jedinečnou možnost se díky naší 

ministryní obrany odreagovat. (.) i když asi většina z nás doufá že 

si píseň jana vyčítala a vlasty parkanové opěvující americký radar 

nikdy nepustí. (.) už jen proto, že jemu by se možná mohla i líbit. 

ale vážně. kvůli opravdu hloupé písni toho naše ministryně schytala 

až dost. (.) stanislav brunclík proto připravil spíš už jen úsměvné 

ohlédnutí. (.) pozorně poslouchejte poslední slova vlasty parkanové 

kde mluví o létu, spaním pod širákem a zpěvu u táborového ohně. (.) 

myslíme si, že tam někde hluboko v lesích by ten song snad mohl mít 

své místo. 

((začátek předtočené reportáže))   

((píseň)) 

R-VP: mě zpěv provází celý živo:t sympatie k honzovi vyčítalovi, 

k jeho celoživotním postojům, a dokonce i ke kántry ((míněno 

country)) stylu spaní pod šírákem ke všé této romantice a 

přímočarému způsobu vyjadřování který se promít i do jednoduchosti 

toho textu, i to je součástí mého já a já se za to vůbec nemám za co 

stydět. ((střih)) 

((píseň)) 

R-MT: mně to připadá (.) jako dobrá legrace ee mh nemyslim si, že by 

to poškozovalo českou republiku ((střih)) 

R-PS: nezvolila, řekl bych šťastná slova, prostě se dobrý úmysl se 

nepovedl. ((střih)) 

R-JP: já doufám, že všechny ujistí všechny nás ujistí, že si dělala 

legraci. pak bych to možná s určitým sebezapřením pochopi:l, ale 

takhle to pochopit nemůžu. ((střih)) 

((píseň)) 

R-VP: v tuto chvíli se omezím jenom na to, na co na čem sme se 

domluvili s honzou vyčítalem a dalšími kamarády, že až příjde 

červenec a přídou ty tři nebo čtyři dny volna, takže někam vyjedeme 

do přírody uděláme si vohe:ň, a budem spát pod širákem, a možná že 
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si zazpíváme i tuhle písničku. 

((píseň)) 

((konec předtočené reportáže)) 

AN: takzvaná kuřimská záhada ve které bylo na počátku odhalené 

týrání malého ondřeje, (.) po dlouhodobé odmlce znovu rozvířila 

debaty o nebezpečných sektách. (.) konkrétně pak o náboženské 

skupině hnutí grálu, a jejich odnožích. (.) ukazuje se totiž, že 

lidé, kteří v nepřehledné aféře figurují, byli právě s hnutím grálu 

v minulosti propojeni. po detailech tento týden pátrala kamila 

jandová. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z4: rok devatenáct set devadesát čtyři. nová doba se řítí šíleným 

tempem dopředu a řada lidí hledá v bouřlivém světě klidný přístav. 

nejrůznější obchodníci s lidskou naivitou mají žně. jedni 

prvoplánově okrádají důvěřivce v kampeličkách, jiní jdou tak říkajíc 

po duši. k těm druhým patří i jan dvorský. (.) muž, který se oddělil 

od náboženské skupiny hnutí grálu se prohlásil mesiášem, a jako 

parsifal imanuel slibuje svým věrným založení tisícileté říše 

v itálii. ((střih)) 

R-JD: představte si to jako jako město, (.) město kde se bude žít 

tak jak se žít má. každej bude mít svůj dům, svou zahradu, bude to 

pěkný. ((střih)) 

R-Z4: dvorského ovečky dokonce za propuštění sadílkové z psychiatrie 

demonstrovali. ((střih))   

R-N5: zdravýho člověka zavřou do blázince a ládujou ho tam lékama 

aby ho zničili, ((střih)) 

R-Z4: eva sadílková ale dopadla v uvozovkách ještě dobře. řada 

dalších lidí totiž dvorskému věnovala veškerý svůj majetek, a on je 

pak ze sekty vyházel. odhadem získal deset miliónů korun a pak 

zmizel. (.) dnes už je eva sadílková v pořádku. má vlastní rodinu, 

na své působení v sektě touží zapomenout, a média odmítá. a mesiáš? 

ten se má podle všeho fajn. už dvanáct len je on i jeho družka lucie 

dvorská, dcera známé herečky, kdovíkde. ((střih)) 

R-MD: já nevím ani v jaké eee společnosti ee so:u že jo a jestli se 

stýkaj vůbec s jinýma lidma ((střih)) 

R-Z4: marné je i pátrání policie, a to přestože mesiáš zvesela 

obchoduje přes internet. prodává svá cédečka, ((míněno compact 
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disk)) na kterých zpívá on, i jedna z jeho dcer. ((hudební ukázka)) 

prodává i knihy. v jedné z nich píše o své sektě tak, až se zdá, že 

si z lidí, kteří mu věřili dělal od začátku legraci. ((střih)) 

R-PR: ti lidi kteří tam tehdy před těma dvanácti lety za ním 

chodili, ty to brali velmi vážně, že jo. a těm šlo vo život jak jak 

to brali vážně. ((střih)) 

R-Z4: s prodejem knih dnes dvorskému pomáhá několik původních členů 

sekty. hlavně čtyřiatřicetiletý jan křišťan, ten podle všeho ví 

naprosto přesně, kde dvorský je. myslí si to i policie, s tou ale 

křišťan vždy odmítal spolupracovat. sekta jana dvorského tak nejspíš 

pracuje dál. ((střih)) 

R-PR: já si myslim, že furt tam je nějaká vazba na ty na na ty 

tehdejší lidi, ((střih)) 

R-Z4: ale vraťme se na začátek. ((střih)) náboženská skupina hnutí 

grálu, ze které dvorský vzešel u nás funguje už desítky let. ale tak 

nějak v tichosti. znovu se o ní začalo mluvit až před měsícem, když 

se v kuřimi naprostou náhodou odhalilo otřesné týrání, sedmiletého 

ondřeje. (.) ukázalo se totiž, že s hnutím grálu měly před lety co 

do činění minimálně dva lidé, kteří v tak zvané kuřimské záhadě 

figurují. kateřina mauerová, teta ondřeje, dnes spoluobviněná z jeho 

týrání a josef škrla, otec dvaatřicetileté barbory škrlové, která se 

vydávala za třináctiletou aničku. ((střih)) 

R-N7: vůbec bych nevylučovala možnost, že se stala právě součástí 

nějakého toho komplotu související s nějakou sektou. ((střih)) 

R-Z4: dnes hnutí grálu přiznává, že aktéry zamotané kauzy zná. prý 

opravdu před jedenácti lety byli členy hnutí, když se ale josef 

škrla, snad po vzoru jana dvorského začal prohlašovat za mesiáše, a 

sepisovat vlastní přikázání, musel odejít. ((střih)) 

R-JP: oni: v té své skupině:, měli určitá pevná pravidla, a jedno 

z nich ee zavazovalo členy té skupiny, k bezvýhradné (.) poslušnosti 

jejímu jejímu vedoucímu tedy panu josefu škrlovi. ((střih)) 

R-Z4: podle všeho si pak škrla založil svou vlastní odnož sekty, o 

které se toho ale moc neví. ((střih)) 

R-JP: on měl velikou autoritu a: mmm rozhodně uplatňoval svůj vliv. 

((střih)) 

R-Z4: o škrlovu sektu se také před pěti lety zajímala policie. to 

když chtěl jeden ze stoupenců od škrly odejít. tomu se to prý 
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nelíbilo, a tak odpadlíka zažaloval kvůli smýšlené zpronevěře. soud 

ale vykonstruovanému obvinění neuvěřil. ((střih)) 

R-JP: policie veškeré záznamy, které sme měli v podstatě k dispozici 

i my, od počátku měla a pracovala s nimi, ((střih)) 

R-PR: úplně (.) typický to neni, takovýdle věci jako právních kroků 

vůči bývalým členům to jenom u nějakých opravdu razantních a tvrdých 

sekt. ((střih)) 

R-Z4: manželé škrlovi mají tři děti. kromě zmíněné a dnes nezvěstné 

barbory také dospělého syna a patnáctiletou kristýnu. sousedé ale od 

doby, kdy bylo odhaleno ondřejovo týrání, nevídají ani kristýnu, ani 

její matku. ((střih)) 

R-N8: (jestli ona není v nemocnici za tou kristýnkou. protože vím, 

že mě říkala nějak před měsícem, že zase měla několik operací 

mozku,) ((střih)) 

R-Z4: vážných nemocí je ale v této skupině už nějak nápadně mnoho, a 

nejméně jedna byla jen zastíracím manévrem. ondřej nechodil do školy 

kvůli údajné vadě sluchu, kterou ale neměl. potom autistická anička, 

na operaci měla být barbora škrlová a teď i její sestra kristýna. 

((střih)) 

R-PR: to asi budem ještě valit oči protože e že jo ta věc s tím 

týraným chlapečkem, ta věc s tou změnou identity, je tak 

neuvěřitelně bizarní, že e to nemá v současné nové religionistice 

(.) to myslím od druhé světové války. ee na západě v evropě, to nemá 

obdoby, ((střih)) 

R-Z4: ano. slovy odborníka na sekty, budeme ještě valit oči, tedy 

v případě, že policie tenhle stále zamotanější spletenec, vůbec 

někdy rozmotá.  

((konec předtočené reportáže)) 

AN: není to kouzelník přesto se zdá, že se dostane odkudkoliv. (.) 

z obsazené vily, i z vězení v africe. radovan krejčíř opět dýchá 

čerstvý vzduch. (.) v pondělí jej soud v jihoafrické republice 

pustil na svobodu, a krejčíř je kdovíkde. (.) už zase. (.) šance, že 

vůbec někdy stane před naším soudem se o dost vzdálily. (.) detaily 

v následující poznámce.  

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z5: na úvod dvě důležitá data. (.) pro lepší pochopení 

následujícího děje sou podstatná. první je číslo čtyřicet. (.) česká 
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republika měla čtyřicet dnů na to, aby požádala jihoafrickou 

republiku o vydání radovana krejčíře do naší země. druhý podstatný 

údaj je devatenáctý červen. to byl termín, do kdy to měla stihnout. 

((střih)) 

R-JP2: sou doklady, záznamy, zápisy, že devatenáctý červen, byl 

v české republice, jasně stanoven. ((střih)) 

R-JP: poplést si počítání lhůty a spoléhat na (.) neoficiální zprávy 

jakéhosi úřadu se nemůže stávat ani advokátnímu koncipientovi, natož 

specializovanému týmu, ((střih)) 

R-Z5: krejčíř byl v jihoafrické republice zadržen jedenadvacátého 

dubna. (.) touto optikou by čtyřicet dnů vypršelo na konci května. 

(.) jenže dohoda obou zemí prý zněla, (.) počítat se budou jen 

pracovní dny soudu, a pak čtyřicet dnů vychází právě na devatenáctý 

červen. (.) tento dokument poskytnutý našim ministerstvem to má 

potvrzovat. ((střih))  

R-JP2: byli sme připraveni a sme dále připraveni do devatenáctého 

června dle dokumentů, které máme (.) celou žádost (.) předat. 

((střih)) 

R-Z5: to už teď není nic platné. krejčíř je prostě na svobodě. takže 

buď skandálně a naprosto neomluvitelně pochybila naše strana, když 

špatně počítala, anebo velmi podivně postupoval jihoafrický soud, 

když krejčíře v pondělí nečekaně pustil. ((střih)) 

R-JP2: nikdo z expertů ministerstva spravedlnosti nepochybil 

((střih)) 

R-Z5: pokud se ministr mýlí, pak de o kolosální průšvih a musí padat 

hlavy zodpovědných. (.) pokud pravdu má, ani to není dobrá zpráva. 

(.) znamená totiž, že se krejčíř lépe staral o svou cestu na 

svobodu, než zástupci naší země o to, aby ve vězení zůstal. (.) a 

ještě něco nám to říká. krejčíř má skvělé právníky. lepší než naše 

strana, (.) nebo má dost peněz, aby si cestu na svobodu prostě 

koupil, případně má obojí. ((střih)) 

R-RK: já myslím, že nějaké peníze ještě mám. ((střih)) 

R-Z5: opoziční čéesesdé ((míněno ČSSD)) má každopádně důvod ostře se 

opřít do současných ministrů vnitra a spravedlnosti z ódées. 

((míněno ODS)) oba vyzval k rezignaci. ((střih)) 

R-FB: asi by se z toho měly vyvodit nějaké důsledky, mně když: e 

tenkrát utekl krejčíř tak sem odvolal policejního prezidenta. 
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((střih)) 

R-Z5: františek bublan si asi nevidí do úst. za prvé policejního 

prezidenta neodvolal. jiří kolář rezignoval, a to až po nátlaku 

tehdejšího premiéra paroubka. (.) za druhé právě bublan byl 

ministrem vnitra ve chvíli, kdy jím řízená policie umožnila 

krejčířovi lehkým krokem odejít z obsazené vily, a pak prchnout na 

sejšely. ((míněno Seychely)) a konečně za třetí. bublan ani na 

vteřinu nepřipustil, že by za krejčířův útěk měl snad z funkce 

odejít on sám. ((střih)) 

R-FB: na tom útvaru byl špatný systém. takže: já zatím se zaměřím na 

ten útvar, ((střih)) 

R-Z5: je jasné, že další krejčířův pobyt na svobodě je skandální a 

zaslouží kritiku. ale rozhodně ne od lidí z čéesesdé. ((míněno 

ČSSD)) zase tak krátkou paměť, nikdo z nás nemá.  

((konec předtočené reportáže)) 

AN: kolega jiří pánek se tento týden vypravil na pražský seminář 

společnosti pro návykové nemoci. (.) dozvěděl se tam detaily, o 

trochu jiných závislostech, než o kterých denně slyšíme nebo čteme. 

(.) neznamená to ale, že by byly méně vážné. poslouchal příběhy 

lidí, kteří nemohou být například bez sexu nebo obrovského přísunu 

jídla. teď vám o nich řekne víc. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z6: narkomani. kdo by je neznal. lidé závislí třeba na heroinu 

žijí od jedné dávky k druhé. nemají sílu se své zničující závislosti 

na drogách vzepřít. anebo gembleři. touha sedět u blikající mašinky 

je silnější než cokoliv jiného. ((střih)) existují ale i další 

podobně nebezpečné závislosti kvůli kterým si lidé ničí zdraví i své 

rodiny. jen se o nich tolik nemluví. patří mezi ně například 

závislost na sexu, na počítači, nebo klidně i na nakupování. 

((střih)) pro petru z prahy se drogou stalo jídlo. kvůli chorobnému 

přejídání neboli bulimii, skončila před pěti měsíci v léčebně. 

((střih)) 

R-P: bulimii už mam pět let od svých osmnácti let, ee sem chtěla 

normálně zhubnout, ((střih)) 

R-OP: v naprosté většině je spouštěcím mechanismem držení nějaké 

redukční diety, ((střih)) 

R-Z6: petra je jedou z dívek, pro které se stala základní životní 
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hodnotou její postava. i když se snaží maximálně omezovat jídlo, 

pořád si připadají tlusté, a děsí se toho že když přestanou svou 

krutou dietu držet, přiberou ještě víc. dívky, které extrémní hlad 

vydrží, trpí anorexií. petra ale patří k bulimičkám. tedy k těm, 

které strašný hlad během dne nevydrží, a nacpou se k prasknutí. 

((střih)) 

R-P: většinou že jo co nejrychlejš udělat jídlo, takže sem si 

kupovala hlavně ty hranolky (protože) ty dou rychle udělat takže 

pětikilovej pitel hranolek (.) s celým kečupem nebyl problém, pak 

rohlíky s máslem se sýrem s šunkou třeba deset rohlíků (   ) až sem 

měla uplně narvanej žaludek, skoro sem nemohla chodit, tak sem to 

šla vyzvracet a pak zase následně třeba za hodinu znova. ((střih)) 

R-OP: je to takový vztah k jídlu, který tomu postiženému narušuje: 

vlastně: běžné životní radosti, narušuje mu zdravotní stav, 

psychický stav, vztahy s okolím. ((střih)) 

R-Z6: aby neměla hlad začala petra navíc ve velkém pít alkohol. 

((střih)) 

R-P: určitě v tý bulimii se to rozdělilo, že sem si myslela, že když 

budu pít alkohol, že nebudu potřebovat tolik jíst. (.) takže to byl 

takový prvotní ten můj rozjezd největší. a pak se ty dávky zvyšovali 

zvyšovali, až sem skončila na jedný láhvi denně (.) tvrdýho 

alkoholu. ((střih)) 

R-Z6: touha po štíhlém těle i výčitky z toho, že hladu nakonec 

vždycky podlehne a neuvěřitelně se přejí, petru zcela ovládli. 

((střih)) 

R-MF: je to pro nás taková hodnota, že všechny hodnoty ostatní dou 

stranou a myslíme jenom na to, a nemyslíme na nic jiného. to je 

vlastně ee to nejhorší na těch závislostech. ((střih)) 

R-Z6: a tohle je marián velfli ((míněno Wölfli)) z jihlavy. i on je 

závislý. možná se pousmějete, když z jeho úst uslyšíte, že je 

závislý na sexu. vše ale nasvědčuje tomu, že říká pravdu. ((střih)) 

R-MW: sex je pro mě velmi důležitý, v mým životě: a: (..) sem na něm 

hodně závislý, (..) až až moc až skoro nymfomanie, ((střih)) 

R-Z6: lidé jako on trpí hyper-sexualitou. tedy zvýšeným sexuálním 

pudem. na sex myslí neustále. při práci, u televize, nebo v obchodě 

u pokladny. silné sexuální puzení může takto postižené lidi přivést 

i do nebezpečných situací. ((střih)) 
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R-MF: šlo o dívku, která bohužel eee ee to nutkání bylo až tak silné 

e že v podstatě: em denně musela ee se milovat kdekoli v průjezdu, 

na záchodu, eee a: ke mně přišla až ve chvíli kdy: e protože měla 

periódu (.) a umazala toho člověka někde v průjezdě při tom milování 

a on ji zbil, tak si uvědomila, že vlastně by to někdy nemohla 

nemusela přežít, ((střih)) 

R-Z6: marián vyžaduje sex nejméně čtyřikrát denně. jeho partnerkám 

se to ale nelíbilo. jemu zase nevyhovuje náhražka v podobě 

erotických časopisů a videokazet. ((střih)) 

R-MW: většina vztahů na tomhle krachla, byla to chvilková 

záležitost, (..) protože každej na to není stavěnej, ((střih)) 

R-Z6: to potvrzuje i pan málek, měl na sto partnerek, ale nevydržela 

s ním žádná. ((střih)) 

R-JM: jednou sem slíbil partnerce, že přinesu pití, a v tom 

nejlepším úmyslu sem pro ten nápoj šel, (.) hh během sem: se zadíval 

do jedný dívky která nevím prostě čím mě očarovala do dneška si to 

nedovedu vysvětlit, najednou sem byl prostě úplně mimo, v úplně 

jiným světě, zapomněl sem, co sem slíbil prostě a vrátil sem se až 

druhej den bez pití v ee se špatným svědomim, ((střih)) 

R-MW: v budoucnu budu muset s tím něco dělat protože to je silnější 

než já a může mi to dělat problémy, ((střih)) 

R-Z6: někteří lékaři ale oponují. závislost na sexu? (.) to je 

příliš přehnané tvrzení. ((střih)) 

R-JT: může to vypadat jako závislost, má to podobné atributy, ale e 

je to spíš ee porucha chování nebo nezvládání impulzů, ((střih)) 

R-Z6: všechny tyto poruchy je možné léčit. postižení si ale musí 

v první řadě uvědomit, že jsou nemocní a potřebují pomoc. (.) a pak 

hlavně musí sami chtít se své závislosti zbavit. tak jako chtěla 

petra. (.)  každý pacient, který se chce od své závislosti odpoutat 

musí ze začátku překonat hlavně abstinenční příznaky. ((střih)) 

R-MF: když překlane tudlenctu dobu a to: trvá obvykle několik dní, 

tak pak teprve s ním začneme pracovat na renesanci tý osobnosti: aby 

měl jiné hodnoty, aby dělal jiné věci, ((střih)) 

R-Z6: kdy vás mají pusti:t, a nemáte právě strach z toho že třeba do 

toho znova spadnete? 

R-P: tak teďka odcházím v pátek právě a strach obavy mám to budu asi 

t to je normální (..) mám strach. 
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Z6: =tak hodně štěstí. 

R-P: =no děkuju. 

((konec předtočené reportáže)) 

AN: o vášnivém polibku dvou mužů. i o europoslanci, který srazil 

chodkyni, se víc dozvíte v následujícím souhrnu týdne. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-N9: dánský fotbalový fanoušek se veřejně omluvil za napadení 

rozhodčího. prý byl pod parou a nic si nepamatuje. nemá pít jako 

dán. pak by se nemusel omlouvat.  

R-AN: představitel slavného borata se při předávání filmových cen 

emtíví ((míněno MTV)) vášnivě vrhl na herce vila ferela. ((míněno 

Will Ferrel)) takhle blízko si kluci ještě nikdy nebyli.  

R-N9: předseda sněmovny miroslav vlček zvažoval vytvoření koridoru 

do kterého by nemohli novináři. před volbami by to jistě nezkoušel. 

(.) to skáčou politici před kamery jako srnky.  

R-AN: v praze byla na pár dní otevřená kavárna s názvem potmě. dobrý 

nápad jak alespoň na chvíli propojit svět vidoucích a nevidomých.  

R-N10: vždycky řeknou když se zaklapnou dveře do kavárny jé já 

nevidim na to já jim řeknu já taky ne, tak poďte za mnou, ((smích)) 

R-N9: soud rozhodoval o trestu pro řidiče, který srazil 

patnáctiletého chlapce a vážně zraněného ho nechal v lese. o svém 

chování teď šofér může dvanáct let přemýšlet v chládku. 

R-AN: takzvaná reforma veřejných financí prošla ve sněmovně prvním 

čtením. pro vládu je to jen drobné vítězství. velké boje teprve 

příjdou.  

R-N9: v nedožitých sedmaosmdesáti letech zemřel nestor české 

mykologie, miloslav smotlacha. muž který tisíce lidí naučil chodit 

do lesa na houby. 

R-AN: europoslanec miroslav ransdorf srazil a lehce zranil na 

přechodu chodkyni, svou vinu uznal. 

R-N11: rád bych se paní omluvi:l, 

R-N9: známá skandalistka peris hiltn ((míněno Paris Hilton)) je 

zpátky ve vězení. holka se sice tváři nešťastně, ale určitě z této 

zkušenosti pár dolarů vytříská. 

R-AN: od dneška platí nový jízdní řád českých drah. to je ale jedno. 

stejně vlaky často jezdí jak chtějí. řád ne řád.  

((konec předtočené reportáže)) 
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AN jak znám stanislava brunclíka, tak ten příští týden určitě 

zpoždění mít nebude. nashledanou. 
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OZ = Ondřej Zlámal, tiskový mluvčí Sk Slavia Praha 

DR = David Rath 

 

((úvodní znělka pořadu)) 

SB: příjemný nedělní večer. prázdniny zase utekly jako voda, ale 

jsou i skvělé zprávy. jako například že střepiny sou zpět. vítám vás 

u nich. bývá už takovým hezkým zvykem střepin se po prázdninách 

trochu ohlédnout za končícím létem, a tak nějak se podívat jak si 

slunný čas užili politici kterým se po nás už určitě stýskalo (..) 

takže si v následujících minutách spolu s andreou němcovou probereme 

nejprve milostný a rodinný život dvojice topolánek paroubek, (.) 

tedy ne že by ti dva spolu něco měli, vždyť mi rozumíte (..) 

premiérovo miminko a milostné vzplanutí jiřího paroubka prostě byly 

mimořádně sledované události, (.) a stojí za to si je připomenout. 

(.) nakonec i tyto věci ledacos vypovídají o mužích s touhou řídit 

osudy celé země. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-N1: byl ste někdy nevěrný svojí manželce? 

R-JP: já myslím že ne 

R-N1: myslíte nebo to víte, 

R-JP: eee (..) vim to že ne  

R-N1: ste si tím jistý  

R-JP: myslím že ano 

R-N1: myslíte nebo ano 

R-JP: určitě ano ((střih)) 

R-Z1: tak odpovídal jiří paroubek na téma nevěra v době, kdy ještě 

nebyl premiérem. (.) od rozhovoru uplynuli více než dva roky. a 

změnilo se hodně. (.) stihl být předsedou vlády, byl a stále je 

šéfem nejsilnější opoziční strany, (.) a na otázku byl ste někdy své 

ženě nevěrný, by už dnes mohl říct. (.) myslím, že ano. ((střih)) 

R-JP: je to tady příjemné je tady výborná voda, (.) tak dneska je to 

poslední den dovolené a odjíždíme zítra do prahy (.) no tak já se 

<přiznám>, že sem dlouho neměl dovolenou myslím že (.) naposled sem 

měl víc než týden dovolené v roce dva tisíce tři. (.) takže si to 

užívám a ještě příští týden a ještě ten další týden bych chtěl mít 

pár dní dovolené ((střih)) 

R-Z1: vysněnou dovolenou ale netrávil jiří paroubek po boku své ženy 
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zuzany, se kterou žil osmadvacet let. (.) vedle něj byla nová 

partnerka, o dvacet let mladší, tlumočnice petra kováčová. (.) že to 

není minimálně z jeho strany nějaká milostná avantýra uspěšného muže 

po padesátce, doložil slovy, s manželkou, se rozvádím. ((střih)) 

R-JP: (my sme se dohodli na přátelském rozchodu i v těch dalších 

věcech e ve vztahu k naší rodině to znamená (.) především k našemu 

synovi a (..) taky k naší vnučce) ((střih)) 

R-N2: /panu topolánkovi bych doporučil, aby si doma udělal pořádek./ 

((střih)) 

R-Z1: vyzýval paroubek ještě loni svého politického soka mirka 

topolánka, když se provalilo, (.) že je jeho manželství u konce 

kvůli jeho vztahu s jinou, mladší ženou. (.) lucii talmanovou. teď 

je jiří paroubek v podobní situaci. lze se na to dívat ale ještě 

jinou optikou, (.) pohledem jejich manželek, které jim pomáhali 

budovat politickou kariéru, (.) aby nakonec obě zůstali sami. 

((střih)) 

R-ZP: v některých záležitostech sme si nerozuměli. (.) takže to tak 

nějak vyplynulo. (.) no to nemusí bějt kvůli ní anebo to možná je 

kvůli ní já nevím (vždyť) víte že já sem maximálně klidnej člověk 

že? (.) takže: jako já nevyhledávám nějaké hádky nebo (.) nebo 

nějaké (.) takové situace které by byly (.) ee nepříjemné takže (..) 

sem pro dohodu a manžel taky moje komunikace s ním může spočívat 

v tom, (.) že budeme spolu chodit třeba na večeře: (.) můžeme spolu 

jet i na dovolenou, (..) vidět se prostě nebo si pomoct když bude 

potřeba, (.) no: tak příjemný to není ale (.) polovina národa se 

rozvádí nakonec není to nic, (.) co by jako: bylo vyjímečný nějakým 

způsobem a (.) takže život pude dál. ((střih)) 

R-Z1: život šel dál možná rychleji, než zuzana paroubková čekala. 

(.) její stále ještě současný manžel oznámil, že si chce svou novou 

přítelkyni, která má na mužích nejraději sexy mozek, vzít. (.) 

předtím ale ještě novináře prostřednictvím svého právníka pokáral, 

aby o slečně kováčové nepsali jako o milence, ale jako o partnerce. 

((střih)) 

R-JP: chtěl sem vyjádřit že se nejedná o žádnou avantýru z mé 

strany: že se jedná o hm vážný vztah, seriózní vzta:h, ((střih)) 

R-Z1: pro veřejnost nečekaný rozpad manželství paroubkových na 

chvíli odlákal pozornost od jiného sledovaného vztahu. (.) vztahu 
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mirka topolánka a lucie talmanové. (.) ovšem jen do chvíle, než se 

místopředsedkyně poslanecké sněmovny stala matkou nikolase 

topolánka. (.) a předseda vlády, (.) logicky, (.) jeho otcem. 

((střih)) 

R-MT: měl sem tři děti a jednu vnučku, (.) teď mám čtyři děti a 

jednu vnučku a mohu vás ubezpečit že e se o všechny čtyři děti i 

vnučku pokud bude potřeba, budu vždycky schopen postarat, jméno 

vybírala spíše lucie talmanová příjmení sem vybíral (.) já. 

((střih)) 

R-Z1: a i od mirka topolánka zaznělo v zápětí slovo (.) rozvod. 

((střih)) 

R-MT: jasně sem řekl že se rozvést chci, nicméně (.) e je to 

záležitost dvou lidí a v této chvíli zatím nemám souhlas své ženy 

pavly, ((střih)) 

R-N2: z manželství se přece nevystupuje jako z tramvaje, musí to být 

důstojné ((citovala Pavlu Topolánkovou)) ((střih)) 

R-Z1: jenže k důstojnému opouštění dlouholetých partnerek je-li něco 

takového vůbec možné, je potřeba něco víc, než jen úspěch ve 

volbách. (.) je třeba být alespoň trochu nadprůměrem stovek čí 

tisíců podobně postižených stárnoucích mužů. kteří si k úspěchu 

potřebují koupit, i v uvozovkách nový život. ((střih)) a jestli je 

něco nad slunce jasnější pak to, že oba muži, (.) z nichž jeden po 

sedmadvaceti letech manželství vzkáže své ženě že se chce rozvést 

přes média, (.) a druhý očividně věří, (.) že až jej opustí důležité 

mužské funkce včetně té politické bude jeho mozek pro půvabnou, (.) 

a o dvě generace mladší milenku či manželku pořád sexy, koukají na 

pomyslný průměr uctivě ze suterénu. alespoň zase jasně vidíme, že 

sou to průměrně obyčejní pánové, kteří ani v oblasti mezilidských 

vztahů nedokáží tuto společnost obohatit.  

((konec předtočené reportáže)) 

SB: no, (.) a zatímco dohadování kdo čestněji a lépe opustil 

manželku bylo jen takové nevinné hašteření dvou politických kohoutů, 

přineslo léto i mimořádně závažné zprávy. (..) po tři čtvrtě roce 

trvajícím vyšetřování a žalobou za dveřmi, byl místopředseda vlády a 

lidovecký šéf jiří čunek behěm pár dnů, (.) zbaven obvinění že se co 

by starosta vsetína vzal půl miliónu úplatek. (.) měl tedy docela 

kliku, protože to přišlo za pět minut dvanáct. (.) kdyby byl býval 
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šel k soudu, premiér by ho byl býval vyhodil z vlády. (..) vlastně 

měli kliku oba, protože kdo ví co by pak bylo z vládou, že jo? (.) 

někdo prostě takhle mívá kliku že v poslední chvíli se ta pravda 

ukáže, a zvítězí nad tou lží. (.) tedy přesněji řečeno chtěl bych 

tomu věřit že to tak je, (.) ale přiznám se, moc mi to nejde. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z1: známé postavy chronicky známého příběhu, politik jiří čunek a 

jeho bývalá sekretářka marcela urbanová. jeden z nich je lhář. (.) 

to víme bezpečně. ((střih)) 

R-JČ: ona se tím nikdy netajila to: to: říkala po úřadě mnoha lidem, 

že ona mě dostane. ((střih)) 

R-Z1: mstíte se mu?  

R-MU: vyrovnáváte si účty vždycky ee proto aby ste z toho něco 

získal. já sem tím nezískala nic. ((střih))  

R-Z1: dál už se ale můžeme jen dohadovat, kdo, a jak moc lže. pokud 

se ovšem nespokojíme s koaličním vydechnutím. (.) vyšetřování 

skončilo, (.) zapomeňme. ((střih))  

R-JB: pan premiér je rád, že je případ vicepremiéra h čunka konečně 

u konce: hlavně z toho důvodu že vládní koalice bude mít opět čas na 

práci:, ((střih)) 

R-Z1: nemá cenu nějak přehnaně vypočítávat že kauza má řadu slabých 

míst na obou stranách. na jedné si čunkova sekretářka vzpomene na 

úplatek po pěti letech v okamžiku, kdy politikova hvězda začne strmě 

stoupat. na druhé si vážený místopředseda vlády nejdřív na půl 

miliónu nevzpomene skoro vůbec. (.) pak ho napadne, že by to vlastně 

mohli být rodinné úspory uložené náhodou ve zkrachovalé universal 

bance, kde už dnes s jistotou neuvěříte ani to, jakou měla otevírací 

dobu, (.) aby svůj hlavní argument nakonec shrnul do prostého 

prohlášení, že ty peníze, byly prostě jeho. (.) určitě má ale cenu 

mluvit o tom jak celá kauza pro tuto chvíli skončila. (.) po dlouhém 

vyšetřování kdy je soudní žaloba na spadnutí, vymění nejvyšší státní 

zástupkyně vesecká žalobce, (.) a všechno je rázem naopak. ((střih)) 

R-AS: s vysokou mírou pravděpodobnosti si to paní urbanová vymyslela 

((střih)) 

R-Z1: původní státní zástupce vyšetřovatel a dokonce i odborné 

posudky sice říkají něco jiného, ale vysoká míra pravděpodobnosti je 

zkrátka nyní na straně pana salichova. toho salichova, který si měl 
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při výslechu s prolhanou urbanovou zajít na kávičku, a přitom ji 

údajně mimoděk ubezpečit, že ji za to lhaní nebude tahat po soudech. 

((střih)) ale připusťme, že je to všechno vlastně v úplném pořádku. 

pana čunka si prostě nějaké blíže nespecifikované temné síly vybrali 

jako oběť, a jen díky prozřetelnosti nejvyšší žalobkyně, se spiknutí 

policisty, původního státního zástupce, a zhrzené sekretářky 

podařilo rozbít. takhle nějak, to aspoň popisuje místopředseda 

vlády. ((střih)) 

R-JČ: jsem velmi rád samozřejmě že e tato věc e již skončila, (.) 

kdybych nebyl senátorem předsedou politické strany a tak dále tak ta 

kauza vůbec nemohla začít. ((střih)) 

R-Z1: když mu ale dáme za pravdu, tak se pak zákonitě musíme 

naléhavě ptát. (.) jak to, že se nic neděje, jak to, že ministr 

vnitra a potažmo premiér nebijí na poplach když by se část státního 

aparátu měla spiknout proti vysoce postavenému ústavnímu činiteli. 

(.) vysvětlení může bát jen jedno, (.) asi jim to nevadí, (.) a 

hlavně, (.) koalice má konečně klid na práci.  

((konec předtočené reportáže)) 

SB: ta:k koalice měla konečně klid na práci. už sem sice zaslechl 

jizlivé poznámky že to samo o sobě není bůhvíjak skvělá zpráva, ale 

na faktu že koalice opravdu pracovala to nic nemění. (.) jen s tím 

klidem to nějak úplně nevyšlo, úpěnlivou snahu vlády o schválení  

takzvané reformy, totiž daleko víc než opozice bombardovali lidé 

z vlastních koaličních řad. (..) člověka by skoro až dojalo, jak 

starosti některých poslanců o veřejné blaho, byla nadřazena zájmům 

stranickým. (.) tedy přesněji řečeno chtěl bych tomu věřit že to tak 

je, ale přiznám se, (.) moc mi to nejde.  

((začátek předtočené reportáže)) 

R-VT: na celé politické scéně ne jenom v ódées ((míněno ODS))teďko 

v posledním období došlo k něčemu co bych nazval vzpoura hvězdné 

pěchoty, ((střih))  

R-N3: [(takže ta hvězdná pěchota teď sedí ve vládě]] 

R-VT: [((smích))] ee hvězdná pěchota udává tón ((střih)) 

R-Z1: to byl letošní leden. vlastimil tlustý zkrátka začal 

vystrkovat růžky ještě dávno před tím, než měla být reforma 

veřejných financí na pořadu dne ve sněmovně. krůček po krůčku si 

dotčený poslanec, kterého v křesle šéfa financí vystřídal miroslav 
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kalousek dřív, než si tlustý zvykl na oslovení pane ministře, 

připravoval půdu, aby ve finále svého premiéra, pořádně podusil. 

((střih)) 

R- VT: zůstane-li to beze změny tak na obálce tohoto projektu musí 

být moje jméno přeškrtnuto. ((střih)) 

R-Z1: byla to vysoká politická hra, (.) šlo v ní o revoluční změny 

systému a o další osud topolánkova kabinetu, který s protlačením 

reformy spojil své bytí a nebytí. ((střih)) vlastimil tlustý ale 

rozehrával svou rebélii pořád dál. ke zprvu osamocenému solitérovi 

se přidávali další poslanci ódées, ((míněno ODS)) a strana která své 

vnitřní problémy roky držela pod pokličkou, se před klíčovým 

hlasováním štěpila stále víc. ((střih)) 

R-JS: pokud by nedošlo k žádným změnám a nebyla by žádná ochota 

k debatě, tak pravděpodobně nepodpořím. ((střih)) 

R-Z1: jak je vlastimil tlustý silný? odpověď na tuto otázku mělo dát 

několik srpnových dnů. ((střih)) chvíli to vypadalo, že některé 

koaliční ústupky budou tlustému stačit, aby reformě řekl ano. (.) o 

pár hodin později své ano zopakoval, a o dalších pár hodin později 

předvedl názorové přemety když prý přepočítal, že reforma není pro 

lidi tak výhodná, jak se mu původně zdálo. ((střih)) 

R-VT: já sem prostě víc ee prosadit nedokázal, celkový efekt a to si 

může každý spočítat ( a až) si to takhle spočítá je samozřejmě 

pozitivní (.) po: přijetí toho mého návrhu, (.) je ta bilance pro 

občany lepší než byla předtím. (...) (někdo z nějakých pro mě 

nepochopitelných důvodů ch tu dojednanou variantu znehodnotil) 

((střih)) 

R-Z1: a následující větu si prosím dobře zapamatujte. později se 

k ní ještě vrátím. ((střih)) 

R-VT: na politické scéně jakékoli sliby, (.) že bude něco vyřešeno 

za půl roku nebo za rok většinou velmi rychle ztrácejí na hodnotě, 

takže když řešení tak okamžite. ((střih)) já sem spokojen (.) že (.) 

po (.) sice (.) velmi složitých jednáních sme u cíle té uzavřené 

dohody ((střih)) včera uzavřená dohoda se ukázala k ničemu, takže 

(nádech) sme zase v jiné situaci ((střih)) 

R-Z1: aby se o dvě hodiny později smířil se slibem, že se reforma 

upraví dodatečně. ((střih))  

R-VT: to já samozřejmě považuju za (.) vítězsvtí všech (..) a za 
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vítězství zdravého rozumu, ((střih)) 

R-Z1: výsledek znáte (.) rebelové z ódées ((míněno ODS)) nakonec 

vládu nepotopili a reforma prošla. dodejme že s pomocí dvou 

přeběhlíků zleva. poslanců melčáka a pohanky. kteří tak jiřímu 

paroubkovi znovu řekli, (.) poměr hlasů ve sněmovně už není (.)sto 

sto, ale ještě k té větě na kterou sem vás upozorňovala. ((střih)) 

R-VT: když řešení tak okamžité. ((střih)) 

R-Z1: vlastimil tlustý přes toto své tvrzení nakonec na slib o 

pozdějších úpravách balíku přistoupil. (.) jaké to má vysvětlení. 

(.) trojí. (.) mirek topolánek rebelům mohl pohrozit že je politicky 

zničí. (.) nebo jim naopak mohl nabídnout že jim politicky pomůže. 

anebo se rebelové se současnou situací prostě smířili, a nadychují 

se k dalšímu, ještě většímu úderu proti vlastnímu šéfovi. osobně 

tipuji mix všech tří faktorů s dodatkem, že čistě veřejný zájem asi 

nebyl při dohadování na prvním místě.  

((konec předtočené reportáže)) 

SB: řecko na sklonku týdne konečně dostalo pod kontrolu sérii 

ničivých požárů. (.) jen těžko by se ale dalo říct, že si tato 

kouzelná země může oddychnout. bilance je totiž děsivá. (.) 

především je více než šest desitek mrtvých, popelem lehlo podle 

odhadů na sto padesát tisíc hektarů lesů. (.) to je jako by nám 

shořely čtyřikrát krkonoše. (.) škody se budou počítat v miliardách 

eur. (.) nepředstavitelné ohnivé peklo se Vám pokusí přiblížit 

martin rusek. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z2: končí pracovní týden a řecko se znovu dostává do 

meteorologických hlášení. největší vedra v evropě. takovou výheň už 

tu mají letos potřetí. země je beznadějně vyschlá. ((střih)) 

R-SO: /snažíme se zajistit, aby se voda používala jenom tam, kde je 

to absolutně nezbytné./ ((střih)) 

R-Z2: stejný den. snad (.) někde skončil v trávě nedopalek, (.)  

odskočila jiskra od brzdícího vlaku, nebo (.) někdo (.) škrtl. (..) 

během čtyřiadvaceti hodin se v zemi na různých místech objevilo přes 

osmdesát ohnisek. první (.) dva mrtví, první evakuovaní. (.) pomoc 

ale přichází pomalu. (..) fouká, a plameny se před očima hasičů (.) 

šíří, na všechny strany. (..) perný den, hoří dál, nevypadá to dobře 

a hasičů je na tolik oddělených ohnisek málo, (.) navíc, ta jejich 
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stará technika. (.) vesnice, které obklíčí plameny, mají malou šanci 

na záchranu. ((střih)) 

R-AB: /co chcete slyšet. minulou noc jsme tu zůstali dva nebo tři. 

na silnici ležela mrtvá těla, někoho jsme ani nemohli poznat. kde je 

žena, to nevím./ ((střih))  

R-Z2: během dne se situace horší, mrtvých už je čtyřicet sedm, různě 

velkých ohnisek, na sto sedmdesát. daleko nad možnosti hasičů, navíc 

jim chybí centrální koordinace, většina vesniček v horách, zůstává 

napospas. ((střih)) 

R-MM: /chaos. nikdo tady není, žádní hasiči. když jsem volal pomoc, 

u místních hasičů to nikdo nebral a na druhý pokus to zvedli 

v kalamatě. ale tam o naší situaci neměli ani ponětí. a když jsem 

zavolal na policii, tak ani nevěděli, kde naše vesnice leží./ 

((střih)) 

R-Z2: už i vláda připustila, že je situace mimo kontrolu. (.) rozsah 

požárů je nejhorší od dob, kdy se v řecku vedou statistiky. 

((střih)) 

R-KK: /ve všech řeckých oblastech vyhlašuji výjimečný stav. s cílem 

mobilizovat všechny prostředky a všechny síly pro cíl, který nás 

spojuje. a to je zastavit tohle peklo a začít co nejdřív s léčbou 

těchto ran./ ((střih)) 

R-Z2: vláda vysílá na pomoc vojáky. nejhorší je to na poloostrově 

peloponés, ale hoří taky na poloostrově elboja a plameny se 

z východu přibližují i k aténám. (..) začíná se spekulovat, že tolik 

oddělených ohnisek požárů nemohlo vzniknout jen tak. (.) policie, 

zadržuje první podezřelé ze žhářství. (..) na peloponésu živel 

zůstává pořád rychlejší než člověk. (.) plameny na západě 

poloostrova už ohrožují i němé vzpomínky historie. ((střih)) plameny 

se přiblížily i k řecké Olympii, místu, kde se v osmém století před 

naším letopočtem zrodily olympijské hry, a kde taky stál jeden z 

původních sedmi divů světa, gigantická socha dia. spálený kopec za 

mnou je toho důkazem, hasiči plameny zastavili až na jeho úpatí, 

těsně před místem, kde leží, olympské vykopávky. dým, 

z pokračujících požárů, ale město zahaluje dál. ((střih)) 

R-GV: /jak vidíte, archeologické muzeum i naleziště Olympie jsou, 

jaké vždycky byly. všichni ti lidé, hasiči, policisté, dobrovolníci, 

všichni bojovali s ohněm a místo zachránili./ ((střih)) 
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R-Z2: plné nasazení hasičské techniky je ale (.) privilegium. ve 

vesničkách v kopcích se bojuje ne o domy, ale o holé životy. na 

sklonku dne hasiči hlásí, padesát osm mrtvých. ((střih)) 

R-N4: / jsou tam naše děti, naše děti. vždyť uhoří. proč jste je 

nechali v tom ohni? zachraňte je. dělejte něco./ ((střih)) 

R-Z2: v aténách se scházejí stovky lidí. v září čekají řecko 

předčasné volby, a tak je zvládání požárů i politickou otázkou. 

demonstraci svolala levice. tvrdí, že vláda jedná chaoticky a není 

na požáry připravená. ((střih)) 

R-M: /ten tmavý dým před několika dny, to bylo, jako by zemi 

zahalila smrt. to je to nejhorší, co jsem v životě viděl a vím, že 

za to může vláda./ ((střih)) 

R-Z2: světem otřásá příběh matky a čtyř dětí. (.) celá jejich 

vesnice byla v plamenech, nebyl nikdo kdo by jim pomohl. žena se 

rozhodla, že se s dětmi pokusí utéct. hasiči ji našli se všemi 

čtyřmi dětmi v náručí. všichni uhořeli. (…) hasiči konečně hlásí, že 

dostávají plameny pod kontrolu. (..) šlo celosvětově o 

nejtragičtější lesní požáry za poslední desetiletí. vyšetřování 

domnělých žhářů jde ale pomalu, chybějí důkazy. a tak zřejmě řecku 

nezbude než se opřít nejen do obnovy spálenišť, ale i svých 

hasičských jednotek. nejpozději za rok tu budou, vedra znovu. 

((konec předtočené reportáže)) 

SB: říká se, že jen opravdový fanoušek fotbalové slávie dokázal 

patřičně docenit a pochopit, co se stalo tento týden ve středu. 

věčně druzí slavisté, jak se ještě před několika dny tomuto týmu 

přezdívalo, se poprvé v historii probili do nejprestižnější klubové 

soutěže světa, (.) ligy mistrů. (.) Roman Jedlička se i přes to 

běžnému příznivci české kopané pokusí vysvětlit, (.) jak moc 

slavistům na takovém úspěchu záleží. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z3: ještě do tohoto týdne platilo, že jestli chtěli zlomyslné 

sudičky připravit nějakému fotbalovému fanouškovi opravdu těžký a 

trpký úděl, tak mu nad kolébkou do života nadělili klatbu fandit 

pražské slavii. (.) po celou dobu ho pronásledovala slova jako 

smůla. neúspěch. druhé místo. nebo sparta praha. (.) každý, kdo 

držel palce slavii, musel poslouchat narážky na to, že klub nemá 

vlastní stadion. v uších mu jako ozvěna zněly všechny ty marné 
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pokusy dostat se (.) konečně do ligy mistrů, tedy do společnosti 

těch nejlepších. ((střih)) 

R-N5: nepřešli přes (.) vysněný práh do ligy mistrů. (.) historický 

postup se tedy nekonal, stejně tak jako před čtyřmi roky (   ) 

((střih)) 

R-N6: sešívaným ani třetí pokus o proklouznutí do ligy mistrů 

nevyšel. po domácí porážce jedna dva prohrála slávia i v odvetě 

třetího předkola s panatinaikos Athény ((střih)) 

R-N7: fotbalová slávia včera statečně bojovala o postup do ligy 

mistrů, který se po porážce nula tři ve vigu zdál jen jako sen. 

fotbalisté v přešívaných dresech do závěrečného hvizdu klepali na 

dveře do nejbohatší klubové soutěže. ((střih)) 

R-N5: liga mistrů zůstala pro slavii zakletá. ani pátý pokus projít 

kvalifikací do milionářské soutěže jim nevyšel. ((střih)) 

R-Z3: teď ve středu se stalo něco, co úplně změnilo historii psanou 

červenobíle. postupem přes ajax amsterodam splnila parta okolo 

trenéra jarolíma sen několika slávistických generací. ((střih)) 

R-FV: a no já jsem strašně moc šťastnej, protože jsem se dožil toho, 

že jsem už nedoufal, že (..) e to někdy dokážeme. ((střih)) 

R-VŠ: slávisti si konečně mohou říct, tak (.) už konečně nejenom ta 

sparta hrála tu ligu mistrů, už jí budeme hrát i my: ((střih)) 

R-KJ: pořád jsme měli nálepku za prvé věčně druzí ee a i do ligy 

mistrů to pro nás bylo pořád zakletý. ((střih)) 

R-Z3: věčně druhá. to v tuto chvíli neplatí. český fotbal zažije 

nevídanou věc. sparťané budou v televizi sledovat zápasy ligy 

mistrů, ve kterých bude hrát slávia. ((střih)) 

R-N5: fotbalová slávia mění svoji historii. na šestý pokus se 

probojovala do ligy mistrů, když dokázala dvakrát porazit ajax 

amsterodam. ((střih)) 

R-Z3: ten kdo fotbal až zas tolik nesleduje, si možná řekne,(.) no a 

co, (.) tak si pár čutálistů zahraje nějakou ligu mistrů. co je na 

tom. jenže právě nakouknutí do čempijons líg ((míněno champions 

league)) může otočit kormidlem a úplně změnit kurz, kterým se 

doposud slavistický koráb ubíral. (.) už teď slávia postupem 

vydělala přes sto dvacet milionů korun. když bude úspěšná, může 

tuhle částku ještě znásobit. (.) jistě, musí zaplatit dluhy které 

má, ale budoucnost je najednou až neslávisticky růžová. (.) povede 



 127 

se třeba jeden zápas a hned vzroste cena hráčů. o mladé slávisty se 

budou přetahovat evropské velkokluby. ((střih)) 

R-MV: každým zápasem také rostou a jejich cena roste a myslím, že 

slávie teďka si (.) může může e vybírat mančafty, kam ti hráči 

pudou. ((střih)) 

R-MK: tím, že sme: postoupili z jistý skupiny: samozřejmě jsou tam 

nějaký finance a tak dále, a tak si myslím že celou tu Slavii to 

může nakopnout někam jinam. ((střih)) 

R-Z3: přesněji řečeno, ji to může nakopnout tam, kde kdysi bývala. 

kdyby se čistě hypoteticky nechal nějaký fanoušek slávie po druhé 

světové válce zmrazit, a teď se probral k životu, asi by jen 

nechápavě kroutil hlavou nad tím, proč se jeho týmu říká, věčně 

druzí. (.) vždyť v meziválečném období byla slávia vůbec nejlepším 

klubem v republice. ((střih)) 

R-N8: v zápase zvítězila technicky zdatnější slávie nad bojovnějším 

soupeřem poměrem branek tři ku jedné. ((střih)) 

R-Z3: když hrálo československo finále mistrovství světa v roce 

devatenáct set třicet čtyři. bylo v sestavě hned osm slávistů. takže 

žádný věčně druhý tým, ale klub plný legend. plánička, puč, a to 

ještě za chvíli přišla legenda největší. ((střih)) 

R-N9: je tam bican a první gól v síti západoněmeckých fotbalistů. 

((střih)) 

R-Z3: s pepi bicanem vyhrála slávia kontinentální pohár. tehdy 

nejlepší klubovou soutěž v evropě. v lize dokonce nastřílela 

v jednom ročníku dodnes nepřekonatelných sto třicet jedna gólů. 

jenom sám bican jich dal padesát sedm. (.) tolik jich loni zdaleka 

nenastřílel ani celý tým mistrovské sparty. (.) po válce ale přišla 

smutná léta. slávia dokonce několikrát sestoupila. a na úplný vrchol 

se dlouhodobě vlastně dodnes nevrátila. (.) proto to označení věčně 

druhá. (.) jestli měl teď ve středu někde v nebi puštěnou televizi i 

pepi bican, musel být nadšený, jeho slávinka se vrací. ((střih)) 

R-JB: v ruce jsem mačkala kapesník a byla jsem z toho tak nervozní, 

ty góly když padly, tu nádheru, (.) víte, e lidi uměj bejt šťastný, 

co ten fotbal dá. ((střih)) 

R-Z3: po letech strádání a neúspěchů je to najednou až nebezpečný 

nával pozitivních zpráv. slávia bude hrát ligu mistrů. poprvé přes 

léto tým neoslabila, ale posílila. o její fotbalisty se zajímají       
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kluby jako real madrid, a co víc. v edenu roste stadion. to věčné 

prokletí. to kvůli čemu si ze slávie každý utahuje. ((střih)) 

R-VŠ: je opravdu trošku symbolika to:, že stavíme nový stadio:n a my 

teďkon vlastně deme do tý do tý čempijons líg ((míněno Champions 

league)) ((střih)) 

R-N10: stadion vlastně a ještě tu čempijons líg ((míněno Champions 

league)), to já si myslím že: (.) teď tenhleten rok asi bude velice 

úspěšnej. zaklepem to. ((střih)) 

R-KJ: pro mě je důležitý, že z eee že sme se dočkali všichni, jo kdo 

kdo má ze slávií co do činění, a samozřejmě jsem šťastnej kvůli 

fanouškům. ((střih)) 

R-OZ: když slávia postoupila do ligy mistrů, všichni fanoušci 

křičeli, už je to tady, já musím, když člověk vidí stadion, kterej 

tady vyrůstá, tak si myslim až bude zaplňovat tady a to druhé už je 

to tady bude ten druhý historický moment ((střih)) 

R-N11: a jak se přestěhujem do edenu , tak to začne ta atmosfera 

začne jít nahoru a bude to já myslim (.) fantastický. ((střih)) 

R-Z3: jenže pozor na nějaké bezmezné nadšení. vždyť to není tak 

dávno, co se klub topil v dluzích a majitelé ho dokonce chtěli 

prodat. (.) po deseti letech má slávia opět šanci na trochu lepší 

budoucnost. a stejně jako tehdy by se o ni mohla připravit, jen 

vlastními chybami. 

((konec předtočené reportáže)) 

SB: střepiny i dnes uzavře tradiční přehled týdne. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-N12: david rát ((míněno Rath)) zvažuje, že bude příští rok 

kandidovat na post středočeského hejtmana. zvláště pro ódées 

((míněno ODS)) je to hodně troufalá úvaha. ((střih)) 

R-DR: já vždycky měl jako vzor politiky, kteří ee měli jasné názory. 

((střih)) nemám rád takové ty (.) e slizké plžovité. ((střih)) 

R-N12: o kom jste to teď mluvil? ((střih)) 

R-N13: nejvyšší kontrolní úřad viní celníky, že ztratili hraniční 

přechod. konkrétně mobilní buňky za šest milionů korun, ve kterých 

pracovali. u nás je fakt možné všechno. ((střih)) 

R-N12: poctivec pan fromer našel v olomouci peněženku s padesáti 

tisíci korunami. a vrátil ji jejímu majiteli. ((střih)) 

R-N11: je to velké překvapení, že e se mezi námi najdou i e takoví 
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lidé. ((střih)) 

R-N12: jen víc takových pánů fromerů. ((střih)) 

R-N10: poprvé po dlouhých sto deseti dnech na našich silnicích 

nezemřel žádný člověk. v dalších dnech si to ale řidiči zase bohatě 

vynahradili. ((střih)) 

R-N10: strana zelených by uvítala, kdyby šel václav klaus do 

politického důchodu, přát si to mohou, ale to je tak asi všechno. 

((střih)) 

R-N9: americká milionářka odkázala dvanáct milionů dolarů svému 

maltézskému teriérovi. na dvě vnoučata pak už nezbylo nic. (.) 

potomci si údajně posteskli, že babička na ně byla jako pes. 

((střih)) 

R-N10: česká oštěpařka barbora špotáková se stala mistryní světa. 

v japonské ósace navíc dvakrát překonala český rekord. ((střih)) 

R-N9: titulu mistra světa se dočkal i desetibojař roman šebrle. svou 

skvělou sbírku cenných kovů doplnil o ósacké zlato. ten chlap je 

neuvěřitelnej. ((střih)) 

R-N10: školákům skončily prázdniny, (.) poslední noc a zase zpátky 

do lavic.    

((konec předtočené reportáže)) 

SB: to je vše:, hezký zbytek večera nebo možná spíš dobrou noc, a za 

týden s andreou němcovou. (.) nashledanou.  
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NÁZEV POŘADU: Střepiny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 23.9.2007 

KANÁL: Nova 

STOPÁŽ: 26 min. 

ÚČASTNÍCI: 

AN = Andrea Němcová, moderátorka 

V REPORTÁŽÍCH: 

MT = Mirek Topolánek, předseda vlády a ODS 

IL = Ivan Langer, ministr vnitra ODS 

Z1 = Lucie Brunclíková, reportérka 

MV = Martin Vachmanek, Transparency International  

JP = Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ODS 

OJ = Ondřej Jakob, mluvčí Ministerstva financí 

MŠ = Michal Štička, Transparency International  

MK = Miroslav Kalousek, ministr financí KDU-ČSL 

ZZ = Zdeněk Zbořil, politolog 

Z2 = Lucie Pazderková, reportérka 

CR = Celestina Requenaová, místní obyvatelka 

RQ = Romulo Quispe, místní obyvatel 

JR = Jakub Rozehnal, ředitel Štefánikovy hvězdárny 

VC = Václav Cílek, geolog 

JL = Jitka Lenková, mluvčí Klubu psychotroniky a UFO 
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Z3 = Roman Jedlička, reportér 

TŘ = Tomáš Řepka 

VL = Vítězslav Lavička, bývalý hráč a trenér Sparty 

FŽ = František Žůrek, Řepkův trenér v dorostu Zlína 

JS = Jan Somberg, Řepkův spoluhráč z dětství 

JH = Josef Holcman, trenér mládeže ve Zlíně 

AP = Antonín Panenka, bývalý reprezentant 

AK = Alexander Károlyi, předseda disciplinární komise 

TG = Tomáš Grombíř, tiskový mluvčí Fortuny 

Z4 = Stanislav Brunclík, reportér 

JS = Prof. Jaroslav Siman, neurochirurd 

MM = Marianna Müllerová, matka chlapců  

JV = Josef Vinklář 

 

AN: úvodní sestřih už naznačil, co pro vás dnes máme. vítejte u 

střepin. vláda zastoupená mirkem topolánkem a ivanem langrem tento 

týden představila nový nástroj v boji proti korupci. (.) telefonní 

linku sto devadesát devět. kam může kdokoli volat podezření o 

nekalých praktikách. vlastně, on to tak úplně nový nástroj není. 

podobné protikorupční linky už u nás existují. (.) nové je to, že 

tentokrát do boje vyrazil kabinet spolu s nevládní organizací 

transparency internešnl. (.) ((míněno Transparency International)) 

která čelí podezření ze zpronevěry státní dotace v roce dva tisíce 

jedna. (.) v reportáži lucie brunclíkové mluví člen vlády, a ministr 

financí miroslav kalousek přímo o zneužití peněz. ta stejná vláda 

ale teď dala na provoz linky skoro dva miliony korun. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R–MT: zopakuji: mnou často citované mé vlastní heslo: m že rych- mh 

míra korupce je přímo uměrná (.) velikosti (.) státem 

přerozdělovaného balíku peněz a množství razítek po cestě, ((střih)) 

R-IL: prevence (.) průhlednost a postih, ((střih)) 

R-Z1: to jsou tři hlavní pilíře vládního boje proti korupci, 

s výrokem premiéra a ministra musíme nutně souhlasit. stejně jako se 

všemi ministry a premiéry, kteří nás kdy slovně přesvědčovali, že 

boj s korupcí jim prostě nedá spát. ((střih)) ale naše současná 

dvojice nezůstala jen u planých slov. tento týden například s velkou 

slávou představila novou protikorupční telefonní linku. ale leckomu 
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možná zatrnulo když číslo sto devadesát devět hned vytočil, sám 

premiér. ((střih)) 

R-MV: transparency internešnol ((míněno Transparency International)) 

česká republika u telefonu martin vachmanek jak vám mohu pomoci? 

R-MT: u telefonu topolánek dobrý den já vás zrdavim. ((střih)) 

R-Z1: kdo ale čeká, že mirek topolánek ještě za tepla někoho 

prásknul, bude zklamán. stejně jako ten, kdo by si před geniálním 

plánem jak korupčníkům zatnout tipec sednul na zadek. podobné linky 

už totiž nějaký čas fungují na ministerstvu spravedlnosti a financí. 

((střih)) 

R-JP: ministerstvo spravedlnosti ročně dostává desítky podnětů 

((střih)) 

R-OJ: myslíme si že ta (.) linka je efektivní že to pomáhá ((střih)) 

R-IL: na ně (.) moc lidí nevolá právě proto (.) že: hm nedůvěřují 

těm kdo tu: tu linku ee pro- provozují a považují za absurdní (.) 

stěžovat si na někoho někomu: koho se to podezření týká ((střih)) 

R-Z1: neochvějnou jistotu že právě nová linka sto devadesát devět 

bude úplně jiná než všechny ostatní, můžeme panu ministrovi snad jen 

závidět. i když pro ni má své vysvětlení. telefonní číslo bude 

provozovat nevládní nezisková organizace transparency internešnl 

((míněno Transparency International)). jejíž zaměstnanci se 

prezentují jako nesmlouvaví bojovníci s korupcí. ((střih)) 

R-MŠ: kdybychom měli vládě nebo kterémukoli z ministrů měřit jaksi 

odlišným metrem tak si myslím že by se projevilo negativně na naší 

reputaci což je jediný kapitál který trasparency internešnl ((míněno 

Transparency International)) má ((střih)) 

R-IL: existuje neproniknutelná zeď a my nikdy nebudeme mít přístup 

do do samotného obsahu výjma toho co bude následně případně 

zpracováno a postoupeno policii české republiky e k šetření (dál) 

((střih)) 

R-MT: takže čínská zeď ((střih)) 

R-Z1: neproniknutelná čínská zeď přes kterou se protagonisté jen tak 

mimochodem oslovují křestními jmény. ((střih)) 

R-IL: sem velmi rád že s námi tady je adriana ((střih)) 

R-Z1: zeď přes kterou vláda pustí na provoz linky téměř dva miliony 

korun. pro připomenutí organizaci podezřelé ze sporného nakládání 

s penězi od ministerstva financí. ((střih)) 
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R-MK: část těch prostředků zneužila minimálně tím, že neoprávněně 

dlouhou dobu zadržovala ((střih))  

R-Z1: no a kdybychom chtěli být zeměpisně přesní, pak pro úplnost 

dodejme, že velká čínská zeď od sebe neproniknutelně odděluje čínu a 

čínu. ((střih)) ale zkusme být raději optimisty. korupční linka 

možná opravdu pomůže v dílčích a konkrétních případech, a zaplať pán 

bůh za to. navíc i premiér přiznává že je to jen kamínek v mozaice, 

a možná se už někdo konečně rozhoupe, a začne pokládat i ty větší a 

podstatnější kameny. ((střih)) topolánkova vláda schválila 

protikorupční agenty. na ministerstvech proběhly protikorupční 

audity a zavedla metodu minimalizace státních regulací (.) další 

věci jako černá listina firem, přísnější tresty, nebo průhledná 

výběrová řízení sou stále spíše jen na papíru. a hlavně, jako by 

byla pořád cítit nechuť jít nemilosrdně do vlastních politických 

řad. a bez toho je boj s korupcí jen tlachání. ((střih)) 

R-ZZ: zdá se že tedy existuje nějaká (.) jak se u nás říká politická 

vůle, k tomu aby se eee to příliš nevyšetřovalo. a právě že to ee ta 

vůle pochází od té politické elity, ((střih)) 

R-Z1: třeba na slovensku se politici rozhodli s korupcí zatočit 

mnohem razantněji, korupci vyšetřují skvěle zaplaceni speciálni 

soudci, spolupracuje se s korunními svědky, a počet odsouzených je 

mnohem vyšší než u nás. a na západ od nás sou na tom s korupcí 

alespoň co se týče politiků, také určitě lépe. ((střih)) 

R-ZZ: morální odpovědnost politiků je také podstatně vyšší odcházejí 

z funkcí už jenom při podezření na tož aby se schovávali za nějaké 

státní zástupce a na nějaké nadhánění a obviňování svědků a tak 

dále. ((střih)) 

R-Z1: asi není velkým tajemstvím, o kom se mluví. státní zástupce 

salichov který zachránil vicepremiéra čunka od soudní žaloby, 

obvinil vyšetřujícího policistu že zastrašoval svědky. neměl důkazy 

a prostě hodně chyboval. inspekci ministra vnitra ale nic takového 

nepotvrdila. impulz pro antikorupčně naladěné politiky, ani náhodou. 

((střih)) 

R-MT: v tom případu se ukázalo tolik nestandardních e nástrojů aj ze 

strany policie a státního zastupitelství, že je jednoznačný a 

ukazují to všechny ty analýzy které k tomu sou, (.) že by i z důvodu 

porušení e spousty nástrojů a spousty prostředků to jednání stejně 
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to soudní jednání bylo zbytečné. ((střih)) 

R-Z1: a komu se to snad nelíbí může si třeba zavolat na novou 

protikorupční linku. a nebylo by možná špatné kdyby se místo 

obvyklého vyzváněcího tónu, ozvalo třeba úderné heslo 

protikorupčního boje. ((střih)) 

R-MT: prevence průhlednost a postih ((střih)) 

R-IL: prevence (.) průhlednost (.) a postih ((střih)) 

R-Z1: ovšem jen samotné opakování nějakého hesla nic nevyřeší. ke 

cti obou pánu slouží, že to moc dobře vědí, a my doufejme, že nám 

příště představí třeba plán, jak zabránit pokušení politiků při 

neprůhledných veřejných zakázkách. 

((konec předtočené reportáže)) 

AN: bez přičinění obyvatel je peruánská vesnice karankas ((míněno 

Carancas)) nejslavnější v zemi. (.) místní totiž měli v uvozovkách 

to štěstí, že jim za humna dopadlo kosmické těleso. (.) meteorit. 

(.) stovkám vesničanů kteří se zvědavě přišli podívat na vyhloubený 

kráter, se vzápětí udělalo zle. (.) o (viníkovi) epidemie mají 

samozřejmě jasno. nákaza přišla z vesmíru, (.) jestli na takovém 

tvrzení může být něco pravdy, i to zjišťovala lucie pazderková.  

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z2: náraz meteoritu rozdrtí zemskou kůru. začne se vyparovat 

všechna voda i z nejhlubších oceánů. sníh roztaje i v těch 

nejvyšších polohách. ohnivý vítr spálí vše živé. ((střih)) tak 

přesně takovýto obrázek srážky meteoritu se zemí nám předkládají 

katastrofické filmy, je něco takového vůbec možné? a co vlastně 

meteorit je. padající hvězdy nebo také kamení z nebe. meteor je 

jasný záblesk světla na noční obloze a meteority sou kousky sluneční 

soustavy, které při průchodu atmosférou neshoří celé, a jejich 

zbytek dopadne až na zemský povrch. (střih) každý den vletí do 

atmosféry země velké množství meteoridů. až několik set tun. jen ty 

největší ale dosáhnou zemského povrchu, a stávají se meteority. (.) 

jeden takový pravděpodobně dopadl do oblasti puno v peruánských 

andách. to co ale zůstává záhadou je, že místní obyvatelé kteří se 

na místě sešli pociťují zdravotní problémy. ((střih)) 

R-CR: /bolí mě v krku noc předtím mi bylo dobře ale teď mě bolí 

dokonce i hlava a nemůžu spát./ ((střih)) 

R-Z2: místní tvrdí že se obloha během klidné noci náhle rozzářila, a 
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obří ohnívá koule se s ohlušujícím rachotem zaryla do země. 

((střih)) 

R-RQ: /bouchlo to, a protože jsem stál nedaleko, tlaková vlna mě 

odhodila do zadu, o dobré tři metry./ ((střih)) 

R-Z2: vesnice propadla panice, lidé se bojí záhadné nemoci 

z vesmíru. když se seběhli na místo dopadu našli jen třicet metrů 

široký kráter plný bublající vody a rozdrcené horniny. ze silného 

zápachu se všem udělalo špatně, a o viníkovi mají jasno, je jím 

záhadný kráter. to ale odborníci, jednoznačně zamítli. ((střih)) 

R-JR: dá se: e prakticky vyloučit že by: ee za ee nějaké obtíže ee 

obyvatel mohl přímo ten meteorit ee je to mh ee je to ee lidově 

řečeno kus šutru ee který ee v sobě nemá nic rádioaktivního e žádné 

jedovaté plyny. ((střih)) 

R-VC: pravděpodobně, to co já si myslím že se stalo v peru (.) je 

něco: jako: psychóza. víte my z: ze středověku ale i z devatenáctého 

století když se objeví kometa nebo když dojde k nějakém zvláštnímu 

nebeskému jevu, často prostě pozorujeme (.) ee že to na lidi nějakým 

způsoben působí, ((střih)) 

R-Z2: druhá teorie mluví o narušení zemského povrchu. ((střih)) 

R-JL: tím dopadem došlo vlastně k narušení povrchu a že došlo 

k úniku plynu které tady byly předtím vlastně skryty nebo se kom- ee 

hromadili pod e pod povrchem takže ten meteorit vlastně jim uvolnil 

cestu, ((střih)) 

R-Z2: vědecká expedice která se bude případem zabývat, nebude řešit 

jen záhadnou nákazu místních obyvatel. ale pokusí se také najít 

zatím záhadně zmizelé těleso, které kráter vyhloubilo. (.) pokud se 

tedy meteorit pří dopadu nerozpadl na drobné částečky. ((střih)) 

R-JL: ten meteorit mohl dopadnou pod hodně: hodně ostrým úhlem, to 

znamená že on vlastně se nenachází pod tím kráterem přímo kolmo ale 

nachází se kousek stranou, ((střih)) 

R-Z2: nejzáhadnějším a nejznámějším meteoritem je tak zvaný 

tunguzský meteorit, který v roce devatenáct set osm dopadl do 

neobydlené oblasti západní sibiře. meteor měl v průměru okolo 

šedesáti metrů, ale na rozdíl od toho peruánského se rozpadl před 

tím, než dopadl na zem, a tak nevytvořil žádný kráter. nicméně 

zničil na padesát miliónů stromů, a říká se že zvuk exploze byl 

slyšet až v londýně. ((střih)) 
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R-VC: nejdůležitější a nejkrásnější kráter ve střední evropě, leží 

v bavorsku, u města rísov, ((míněno Ries)) má okolo dvacet kilometrů 

v průměru, a horniny sou rozdrobeny do hloubek mnoha stovek metrů a 

to je právě ten meteorický kráter odkud pochází jihočeské a 

jihomoravské vltavíny. ((střih)) 

R-Z2: srážka ohromného tělesa se zemí stojí také za mnoha 

klimatickými změnami i evolucí. před zhruba pětašedesáti milióny 

let, srážka deseti kilometrového tělesa se zemským povrchem, 

vyhubila nejenom dinosaury, ale také pětadevadesát procent veškerého 

života na zeměkouli. odborníci někdy říkají, že katastrofa je naší 

kolébkou, nebýt katastrof, tak tady (.) vlastně ani nejsme.  

((konec předtočené reportáže))    

AN: hráč fotbalové sparty tomáš řepka, říká chvílím kdy má rudo před 

očima, blikanec. při utkání sparty v teplicích ho tedy musel 

postihnout blikanec jako hrom. (.) sprostě se pustil do rozhodčího, 

a napadl i televizního kameramana. (.) za primitivní chování byl 

potrestán stopkou na sedm zápasů, a na rok a čtvrt přišel i o 

kapitánskou pásku. (.) roman jedlička se ve své reportáží nepřidává 

k až hysterickým reakcím  na řepkovu adresu. (.) on má totiž 

fotbalista s chováním trable celou svou kariéru. (.) a poslední 

blikanec je jen dalším, (.) i když pořádným zkratem v řadě. 

((začátek předtočené reportáže)) 

((úryvek z novin právo: snažím se změnit, protože vím, jak zbytečné 

vyloučení nebo nekoncentrace dokáže ublížit mužstvu. myslím si, že 

to se mnou jde k lepšímu.)) 

((ukázka hádky ze zápasu)) 

R-Z3: kdyby chtěl někdo natočit film s názvem pán průšvihů, tomáš 

řepka by byl rozhodně ideálním námětem na hlavní roli. zcela 

přiznává že občas mívá při zápasech momenty, kdy se mu zatmí před 

očima (.) vidí rudě a zrychluje se mu tep a jedná zkratkovitě, (.) 

kdysi tomu říkal, blikanec.  

R-TŘ?: běžte pry:č (..) běžte pry:č co chcete běžte pry:č (   nic) 

ste to neviděli? ((střih)) 

R-Z3: problém je v tom že zkrat v teplicích nebyl výjimkou, (.) 

vlastně celá řepkova kariéra je problikána podobnými momenty, 

((střih)) 

R-VL: tomáš řepka je skvělý hráč ee t: o tom není pochyb, ale eee 
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občas mívá mívá ee problémy se sebekázní a v těch vypjatých 

momentech potom e někdy reaguje tím způsobem jak reagoval 

v teplicích (.) to je špatně ((střih)) 

R-FŽ: je to velký srdcař to na něm pořád obdivuju, všechno to 

ostatní co ho doprovází dál už není tolik k obdivování, ((střih)) 

R-Z3: když československo vyhrálo v roce devatenáct set devadesát 

mistrovství evropy, šestnáctiletých fotbalistů, agenti se nemohli 

vynadívat na mladičkého obránce jménem tomáš řepka. jeho nejsilnější 

stránkou je absolutní nasazení a mimořádný zápal pro hru, psali si 

tenkrát do svých notýsků. jenže brzy se ukázalo, že to je zároveň i 

jeho stránka nejslabší. (.) z toho mimořádného zápalu pro hru totiž 

nebylo daleko k průšvihům. ((střih)) 

R-N1: rok devatenáct set devadesát šest. řepka je vyloučen v utkání 

jednadvacítky. dostává trest a kvůli němu mu uteče euro v anglii, 

sám se tak připravil o stříbrnou medaili. (..) rok dva tisíce, řepka 

je vyloučen v utkání na maltě a tým tam ztrácí důležité body, ty pak 

chybí k postupu na mistrovství světa a česko musí do baráže  

(..) rok dva tisíce jedna, řepka je vyloučen právě v baráži 

s belgií, češi se už nedokáží oklepat a na vysněné mistrovství světa 

nepostupují, v tu chvíli všichni vědí že obránce řepka je pro 

reprezentaci vlastně nepoužitelný. (..) rok dva tisíce čtyři, češi 

získávají bronz na mistrovství evropy, řepka už v týmu ale není, 

trenér brikner ((míněno Brückner)) nevyzpytatelného beka raděj do 

reprezentace ani nepovolává. ((střih)) 

R-Z3: jak je vidět, řepka se sám připravil o nejkrásnější momenty 

českého fotbalu, kdyby se uměl ovládat možná mohl hrát i v mnohem 

známějších klubech než je fjorentina a vesthem, ((míněno Fiorentina 

a West-Hem)). kdyby neměl ty blikance, mohl být dnes mnohem dál. 

(...) ((střih)) řepka je prostě člověk, který de na hřiště a má 

klapky na očích, nevidí nic jiného než vítězství, neumí prohrávat, 

je to my proti nim. (.) a tomu podřídí všechno. i když je mimo 

trávník asi normální člověk stará se o rodinu je kamarádský, na 

hřišti to byl odjakživa s prominutím blázen. ((střih)) 

R-JS: on když nastoupil na hřiště tak prostě najednou se změni:l a 

(.) a neznal bratra no: neznal bratra a chtěl vyhrát ((střih)) 

R-JH: on ma (..) abnormálně vyvinutý cit pro spravedlnost, ale pro 

tu svoji (.) pro subjektivní spravedlnost. (.) a on samozřejmě 
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strašně intenzivně vnímá pocit křivdy ((střih)) 

R-AP: asi všichni známe tomáše řepku že je velmi impulzivní že je 

velmi přímej upřímnej ale: m: nemůže se nemůže se pořád jenom 

svalovat svalovat na to že je takovej prostě, ((střih)) 

R-Z3: přesně tak, v teplicích to už řepka opravdu přehnal. jenže 

sama sparta ho za to moc nepotrestala a to je ten problém. řepkovi 

pořád všechno procházelo, jakoby se ho báli rozhodčí. (.) sparta mu 

za tento primitivní úlet udělila pokutu směšných sto padesát tisíc 

korun. tedy směšných v porovnání s řepkovým platem odhadovaným na 

milión měsíčně, pro představu. je to jakoby člověk s průměrným 

platem dostal pokutu tři tisíce. a tak zasáhla disciplinárka, (.) 

řepka nesmí hrát sedm zápasů a až do konce příštího roku nesmí dělat 

kapitána, ((střih)) 

R-AK: u něj to je určitá recidiva že se to opakovalo a samozřejmě i 

z hlediska fotbalu to: bylo natolik závažné že ten trest těch sedm 

zápasů (.) tomu odpovídá podle našeho názoru. ((střih)) 

R-AP: profesionální hráč kterej se tim živim a kterej kterej ví vo 

co de tak prostě m: nesmí takhle reagovat, musím prostě ty nervy 

udržet na uzdě no: ((střih)) 

R-Z3: kdyby řepka na hřišti používal hlavu ještě k něčemu jinému než 

jen hlavičkování, nemusela by teď ani sparta řešit problémy se 

sponzory (.) jeden z nich už pohrozil že takovému týmu by v budoucnu 

peníze dávat nemusel, ((střih)) 

R-TG: ano: takovéto chování sparťanských hráčů skutečně poškozuje 

naši značku, ((střih)) 

R-Z3: a pak se stává to, co chce řepka asi nejméně. ubližuje 

vlastním spoluhráčům a vlastnímu klubu. jenže je to prostě v něm. 

((střih)) a kvůli tomu si za pár let nikdo nevzpomene na to, že byl 

tomáš řepka výtečný obránce, všichni o něm budou mluvit jen 

v souvislosti s tím, že měl ty svoje blikance. 

((konec předtočené reportáže))   

AN: poprvé po pěti měsících života se přestal dotýkat jeden druhého, 

(.) malí bráškové mišo a marko se narodili srostlí v oblasti 

hrudníku a břicha. (..) šance na život těchto slovenských siamských 

dvojčat ale klesali. (.) jedinou možností jak je zachránit byla 

riskantní operace v bratislavské nemocnici. (.) snad mají dvojčata 

po tomto týdnu nejkritičtější pooperační dny ze sebou. lékaři se ale 
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stále o jejich prognózách vyjadřují jen s mírným optimismem. stav 

chlapců se může každou chvíli změnit, s tím je nutné počítat. 

oddělení siamských dvojčat je totiž mimořádně těžký zákrok jak vám 

ukáže stanislav brunclík. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-N1: ale bol to jeden hm z ee mála pocitov áno? kedy si človek 

uvědomuje, že kdesi tam zaklopal na dvere u toho boha (..) viete, no 

((střih)) 

R-Z4: je to příběh mnoha pohledů. někdo vidí demonstraci práva na 

život i ve velmi komplikované podobě. (.) nebo naopak umělé a 

nákladné udržení života jehož kvalita se může smrsknout na pouhé 

přežívání. (.) a pro někoho jde hlavně o ukázku ohromných možností 

dnešní medicíny a profesionality lékařů. s tím posledním bude 

pravděpodobně souhlasit každý. ((střih)) 

R-JS: keď už sa matka rozhodla, (.) že to donosí, našou povinnosťou 

je urobiť všetko, (..) aby tie deti mohli žiť čo naj 

najplnohodnotnějším životom. ((střih)) 

R-Z4: složitý zákrok má dát chlapcům šanci. (.) přesněji, (.) 

několikátou šanci. (..) jednu jim dali lékaři už na jaře oddělením 

střev a umělými vývody. (.) další šance ale měla přijít až mnohem 

později, až chlapci a jejich orgány povyrostou a zesílí, jenže to se 

nestalo. (.) slabé plíce rozhodli, že další šance přijde teď. (.) 

v pátém měsíci spojených životů. ((střih)) 

R-JS: keby sme čakali do optimálného stavu, tak sa ho asi nedočkáme. 

((střih)) 

R-Z4: miško vlevo a marek vpravo. (.) anesteziologové hledají kde by 

ještě chlapcům mohli napíchnout žíly. (.) musejí být alespoň čtyři. 

dvě a dvě pro (.) každého z nich. ((střih)) 

R-N2: (práve teraz ee napichávajú cievy lebo bude třeba permanentná 

infúzie a permanentná transfúzia keď budě chýbať krv) ((střih)) 

R-Z4: po pěti měsících intenzivní péče se vhodné nerozpíchané cévy 

hledají dlouhé desítky minut. (.) přesto se blíží další čas nula. 

další start. další šance. ((střih)) 

R-N3: teraz som dostal informáciu že (.) už každú chvíľu bude (   ) 

((střih)) 

R-N4: ono to tu prežíva celá nemocnica, my chodíme po špecialistoch 

s dcérkou a lekári sami medzi sebou o tom rozprávajú a všetci velmi 
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držia palce, ((střih)) 

R-N5: ((smích)) <h (lebo) je na mne vidieť) samozrejme že mám 

pozitívnu správu, ((střih)) 

R-Z4: chlapci mají za sebou tak zvanou hrudní fázi, tedy oddělení 

srdcí, které bylo snadnější než lékaři mysleli. snadnější část 

operace trvala hodinu a půl. dalších sedmnáct hodin zabere břišní 

fáze. (.) v prvé řadě komplikované rozdělení jater. ((střih)) 

R-N6: momentálne sme (.) v brušnej fáze operácie (..) ehm: je tam 

veľa (.) pevných zrastov, (.) (čiže) preparácia, (.) táto fáze je 

velmi náročná ((střih)) 

R-N7: (sú zrastené (..) pečeň? to eště nevieme pan profesor cítim 

ľavú stranu marekovu a je to pokračovaním tohoto parenchymu a takto 

ide sem to je škoda) ((střih)) 

R-N8: takže (.) momentálne operujeme už siedmu hodinu, (..) tak teda 

sme začali siedmu hodinu, (…) stále (.) stále operujeme v brušněj 

oblasti, ((střih)) 

R-Z4: sedmá hodina operace potvrzuje obavy že se jednomu z chlapců 

nevytvořil žlučovod. kromě rozdělení jater tak lékaři musí vyrobit 

žlučovod nový. (.) při operaci si jednotlivá místa označují 

barevnými gumičkami, (.) aby neztratili přehled. co, (.) a komu 

patří. ((střih)) 

R-N9: (ešte raz ešte raz sa vrátíme k anatomickej situácii tu je 

žalúdok žalúdok mareka, (.) toto je miška,) ((střih)) 

R-Z4: každý milimetrový řez lékaři předem několikrát konzultují. (.) 

nechybí ani časté otázky na anestezioložku. jak organismy obou 

chlapců operaci snášejí. ((střih)) 

R-N10: pani doktorka držia sa (.) chalani? ((střih)) 

R-Z4: za zdmi nemocnice už dávno vládne tma. (.) dvě hodiny po 

půlnoci lékaři konečně oddělují játra. ((střih)) 

R-N11: takže pečeň je (defakto) rozdělena (.) každý chlapec má (.) 

jemu prináležiacu (.) pečeň (...) a my pokračujeme ďalej. ((střih)) 

R-Z4: téměř dvaceti hodinový maratón, kdy se lékaři přes rozdělení 

hrudníku, srdcí, jater, a žlučovodu, svými skalpely prokousávali 

břišní dutinou blíž a blíž k desce operačního stolu, (.) měl 

samozřejmě i svůj emoční vrchol. ((střih)) 

R-N12: rozdelení (..) gumu ((potlesk)) (..) (rúškujeme rúškujeme (.) 

pripraviť fólie (...) nožnice: nožnice (.) toto drž) (...) takže to 
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je miško, a to je marek. ((střih)) 

R-N13: na čo sa prvé tešíte keď uvidíte svoje detičky dneska? 

R-MM: ja neviem asi sa rozplačem <si ich> neviem predstaviť 

samo<stane vôbec> ((střih)) 

R-Z4: šou. ((míněno show)) (.) dá li se to tak říct ale pokračuje i 

po rozdělení dvojčat. (.) chlapcům chybí kůže na břiše a tak jim 

lékaři udělají jakýsi můstek, který bude držet orgány, (.) aby měla 

kůže čas dorůst. (.) teprve potom mohou jít mišo s markem zase o 

krok dál. (..) senzačně úspěšná operace jim dala šanci, (..) šanci 

na život, (.) ať už bude jakýkoli. (.) dlouhý nebo krátký, (.) 

šťastný nebo plný starostí. 

((konec předtočené reportáže)) 

AN: ptejte se mě na co chcete já na co chci odpovím. pak ale možná 

dostanete obuškem. (.) i tak se dá shrnout další událost uplynulého 

týdne. (.) nejen ji si připomeneme v sestřihu.  

((začátek předtočené reportáže)) 

R-N14: do čech se po třech stech padesáti letech vrátila ďáblova 

bible. kniha nevyčíslitelné hodnoty z přelomu dvanáctého a 

třináctého století. (.) není divu že je unikát hlídán víc, než 

kdejaký státník. ((sřih)) 

R-N15: čtyři a půl promile alkoholu nadýchala žena kterou zastavila 

policie ve zlíně, učitelka základní školy se v takovém stavu vydala 

na nákup. ((střih)) 

R-N16: ani kolegové co tady slouží e už e mnoho let se s něčím 

podobným nesetkaly. ((střih)) 

R-N15: no něco podobného za volantem viděl na štěstí málokdo. 

((střih)) 

R-N17: zemřel herec josef vinklář. ((střih)) 

R-JV: podívejte (..) na všechno, (.) co člověk (.) prožije v práci, 

(.) s kolegy tak (..) když už nejsou, tak na ně vzpomíná prostě (.) 

krásně, ((střih)) 

R-N17: na vás se bude vzpomínat stejně. ((střih)) 

R-N15: vláda schválila státní rozpočet na příští rok. má hospodařit 

se ztrátou jeden a sedmdesát miliard korun, je to míň než dřív (.) 

pořád je to ale dost šílené číslo. ((střih)) 

R-N17: studenta floridské university napadla ochranka, když bývalému 

kandidátovi na prezidenta, džonu kerymu. ((míněno John Kerry)) 
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pokládal prý nevhodné dotazy, (.) i takhle vypadá demokracie 

v praxi. ((střih)) 

R-N15: společnost čez potvrdila že od nového roku zvýši ceny 

elektřiny skoro o čtrnáct a půl procenta. kde kdo stále hlasitěji 

mluví o nenažranosti tohoto molochu. ((střih)) 

R-N17: česká filmová a televizní akademie navrhla menzlův film 

obsluhoval sem anglického krále, do nominace na oskara. kdyby vše 

dobře dopadlo, (.) mohl by bojovat o cenu v kategorii nejlepší 

cizojazyčný film. ((střih)) 

R-N15: kubánský prezident fidel kastro ((míněno Castro)) vystoupil 

po čtvrt roce v televizi, nevypadal zrovna fit. ale zjevně je stále 

naživu. ((střih)) 

R-N17: skončilo léto. jinými slovy, dnes začal podzim.  

((konec předtočené reportáže)) 

AN: končí i střepiny. (.) ty příští tady budou zase za týden a bude 

u nich i stanislav brunclík. nashledanou.    

       

 

 

NÁZEV POŘADU: Střepiny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 30.9.2007 

KANÁL: Nova 

STOPÁŽ: 26 min.  

ÚČASTNÍCI: 

SB = Stanislav Brunclík, moderátorka 

V REPORTÁŽÍCH: 

Z1 = Kamila Jandová, reportérka 

ZD = Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra 

JM = Jan Machuta, kriminalista  

MK = Martin Korbař, právní zástupce poškozené rodiny 

JK = Jaroslav Kubera, senátor ODS, předseda Ústavně-právního výboru 

Senátu 

JR = Jana Rybínová, poslankyně ODS, zpravodajka zákona 

JK = Janek Kroupa, reportér 

Z2 = Andrea Němcová, reportérka  

JK = Jan Kubáček, politolog 

JP = Jiří Paroubek, předseda ČSSD 
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MT = Mirerk Topolánek, předseda vlády a ODS 

RK = Radko Kubičko, Syndikát novinářů ČR 

Z3 = Martin Rusek, reportér 

AV = Adam Vitouš, infekční odd. FN Motol 

JB = Jiří Beneš, přednosta Infekční kliniky 3.LF UK FN Na Bulovce 

MV = Michael Vít, hlavní hygienik ČR 

TJ = Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví 

Z4 = Lucie Kandlová, reportérka 

VF = Václav Fuchs, chovatel žížal 

DK = Dana Kuchtová, ministryně školství 

  

SB: dobrý večer, vítám vás u střepin. (..) možná to není úplně 

nejsledovanější téma tohoto týdne, my si ale myslíme, že by mělo 

být. (.) uplynulých sedm dnů přineslo tři důležité zprávy které mají 

jednoho společného jmenovatele. sexuální zneužívání dětí, (.) kamila 

jandová se na základě posledních otřesných případů zcela správně 

zamýšlí. (.) jestli sme na naše pedofilní spoluobčany dostatečně 

přísní. (.) odpovědět si určitě dokážete sami. 

((začátek předtočené reportáže))   

R-Z1: jsou jako nepopsaný list papíru a hodně záleží i na nás 

dospělých co a jakým písmem do nich zapíšeme. v kapitole dětství 

bychom všichni rádi četli jen hezké a barevné příběhy. až příliš 

mnoho dětí má ale svůj list počmáraný (nádech) tou nejčernější 

barvou, barvou sexuálního zneužívání. místo vzpomínek na krásné 

bezstarostné období života, děti vyrůstají často s celoživotním 

traumatem. na rozdíl od násilníku kterým ubližování školákům a 

předškolákům většinou projde, ((střih)) 

R-ZD: je téměř jasné že hm počet odtajněných: případů těch kdy to 

dítě se s tím samo svěří představuje jenom špičku ledovce a že 

většina případů zůstává utajená (.) celoživotně nebo po velmi 

dlouhou dobu, ((střih)) 

R-Z1: kdoví jak dlouho to přecházelo dvěma mužům z prahy, kteří 

pracovali s dětmi v občanském sdružení malý princ, policie muže 

obvinila že zneužili sedm a dvacet chlapců nejmladšímu z nich bylo 

teprve pět let. k odhalení při tom pomohla vlastně náhoda, tyto 

fotografie vystavené na internetu. ((střih)) 

R-JM: přesně tak e byly nevhodné ale (.) dejme tomu na něco 



 144 

poukazující. ((střih)) 

R-Z1: chlapci jsou na fotkách nápadně často jen ve spodním prádle a 

někdy i nazí. jen ve slipech spolu zápasí, prolézají kopřivami. není 

potřeba mít příliš bujnou fantazii, aby si člověk domyslel, co se 

dělo po fotografování. ((střih)) občanské sdružení malý princ 

organizovalo akce hlavně pro děti ze sociálně slabých rodin a 

dětských domovu. tedy pro děti které to v životě už tak mají dost 

těžké, ((střih)) jsou vlastně tím nejsnadnějším terčem. obvinění 

muži jim měli pomáhat zapomenout na to ošklivé co už ve svém krátkém 

životě zažili. místo toho si z nich udělali figurky pro své sexuální 

ukájení. jeden z obviněných mimochodem věřící člověk, který studoval 

teologickou fakultu, měl zneužít tři a dvacet ze sedm a dvaceti 

chlapců. měl jim tvrdit že on je jediný, kdo je má skutečně rád. tak 

moc že se budou děti z takové lásky celý život léčit.  

R-ZD: (tato) poskytnuta terapie je prostě jedním z těch účinných e 

faktorů který snižuje následky e přesto sou určitě prostě oběti 

které si ponesou (.) pro závažnost dopadu a hloubku traumatizace 

prostě následky i celý život. ((střih)) 

R-Z1 : a druhý příběh je minimálně stejně děsivý. hlavní roli v něm 

hraje bývalý pražský policista, tedy člověk, kterému rodiče svěří 

dítě s pevnou vírou, že z mužem zákona už ani v bezpečnějších rukou 

být nemohou, krutý omyl. policista jako vedoucí v junáku pohlavně 

zneužíval chlapce ve věku devět až čtrnáct let. přitom dobře znal 

svou diagnózu. dobře věděl, že by se k dětem neměl přibližovat 

protože je homosexuální pedofil. ((střih)) 

R-MK: bylo zneužito celkem devět dětí a to nejrůznějším způsobem od 

osahávání od fotografií až po pokus (.) anální soulože. ((střih)) 

R-Z1: děti doma nic neřekly. měly strach že jim rodiče zavřou do 

vězení. hrozba kterou policista dětem systematicky vymýval mozek. a 

zase, kdo ví jak dlouho by ještě rodiče v klidu předávali děti tomu 

sympatickému vedoucímu, který naštěstí udělal chybu. dal si fotky 

s dětmi vyvolat do fotolabu. ((střih)) stejskala ale první soud 

nepotrestal, tedy přesněji dostal podmínku, což se za trest, snad 

ani považovat nedá. tento týden byl u soudu znovu. a rozsudek? dva 

roky za mřížemi. jsou to jednoduché počty, za každé zneužité dítě 

kterému zničil dětství, by si měl odsedět bez mála, tři měsíce. 

((střih)) jenže neodsedí. skoro rok už strávil ve vazbě, a tak může 
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za nějaké dva tři měsíce požádat o podmínečné propuštění, ((střih)) 

R-MK: já se domnívám že ten trest je přece jenom trošku mírný. on 

trest má v sobě zahrnovat nejenom výchovu pachatele ale má v sobě 

zahrnovat i otázku spravedlivosti (.) a zčásti i otázku 

zadostiučinění těch poškozených. ((střih)) 

R-Z1: jenomže tak to u nás nechodí, mírné zákony udělali z naší země 

ráj pedofilů. přispěl k tomu i senát, když v létě odmítl, aby bylo 

trestné i držení dětské pornografie. tak, jak je to ve vyspělých 

evropských zemích. senátoři se báli, že by se obrázky zneužívaných 

dětí mohly komukoli podstrčit. ((střih)) 

R-JK: my sme (upozornili) na to že to může být použito i 

v politickém boji, ((střih)) 

R-Z1: politický boj je asi důležitější než fakt, že někdo ubližuje 

dětem. absurdní je i další argument senátorů, ((střih)) 

R-JK: my sme: e o tom diskutovali: e s se sexuology, oni jednoznačně 

řekli, že lidé kteří jenom používají obrázky, protože jim to stačí, 

e takže ee je zcela výjimečné, že by zneužívali děti fyzicky.  

((střih)) 

R-Z1: některým senátorům přitom evidentně nedošlo že někdo ty fotky 

musí nejdříve udělat, aby si je mohli pak zájemci neškodně prohlížet 

((střih)) 

R-ZD: já jelikož sem zvyklá se dívat na ty situace za ty děti které 

sou prostě tím slabším jedincem, tak e-e bych e-e preferovala jako 

trestné i držení protože to že ji někdo drží znamená že ji někdo 

musí vyrobit a to znamená že někdo musí použít ty děti ((střih)) 

R-Z1: poslanci si tento týden uvědomili co je podstatné a senátory 

přehlasovali chybí jen podpis prezidenta a držení dětské pornografie 

bude trestné ((střih)) 

R-JR: je tam trestní sazba až dva roky. ((střih)) 

R-Z1: ano. (.) maximálně dva roky reportér televize nova janek 

kroupa, který pracoval na několika reportážích o dětské pornografii 

a odhalil jednoho z distributorů jenž prodával velké množství 

cédéček ((míněno compact disk)) s nahrávkami těch nejodpornějších 

praktik to komentuje jednoduše, ((střih)) 

R-JK: to je stejný jako když ukradnete pár rohlíků tak vy si najmete 

někoho kdo bude mučit dítě a dostanete za to maximálně dva roky čili 

pokud ste netrestanej tak dostanete podmínku takže najímat si 
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mučitele dětí je v týdletý zemi na úrovni maximálně dvou letýho 

trestu ale spíš podmínky čili vono se to v podstatě může. ((střih)) 

R-Z1: obchod z dětským pornem jen kvete a rychlý vývoj technologií 

tomu odpornému byznysu ještě pomáhá, když policie utne této (sani) 

jednu hlavu, narostou ji další tři i protože zpřísňování zákonů jde 

u nás velmi pomalu což je skvělé pro sexuální devianty a mimořádně 

špatné pro malé děti.  

((konec předtočené reportáže)) 

SB: premiér mirek topolánek vicepremiér jiří čunek či bývalí 

předsedové vlád jiří paroubek miloš zeman nebo stanislav gros. 

((míněno Gross)) když sou ta jména takhle pohromadě napadá mě jedna 

replika z jednoho kultovního filmu, padouch nebo hrdina všichni 

jedna rodina. všichni tito pánové mají totiž vzácně stejný recept 

jak se bránit když se vlastní vinou dostanou do problémů vždy jde o 

spiknutí nepřátel podporované zaprodanými novináři. (.) andrea 

němcová se pokusí naším politikům vysvětlit že obrana proti údajným 

spiknutím je dětinsky prostá. pravdivě vysvětlit původ majetku, ať 

už de o auto, nepoměr mezi příjmy a výdaji nebo desítky miliónů 

v akciích.  

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z2: za účasti předsedy vlády české republiky a předsedy občanské 

demokratické strany mirka topolánka, proběhla tento týden pravidelná 

schůzka se zástupci novinářů. (.) premiér hovořil o potřebě reformy 

veřejných financí a dotkl se i úspěchů naší diplomacie v zahraničně-

politických otázkách. (.) po skončení oficiální části setkání, (.) 

pak ještě v přátelské atmosféře s novináři neformálně diskutoval 

vnitropolitickou situaci. ((střih)) to sem se prosím nezbláznila, 

ani mě nikdo z vlády nezkorumpoval. (.) chtěla sem jen ukázat jak 

otřesně by mohla vypadat zpráva, proti které by žádná vláda a strana 

asi nijak výrazně neprotestovala. ale novináři už dnes nepíšou ani 

se nechovají tak, jak si strana a vláda přeje. ty doby, sou dávno 

pryč. naštěstí. ((střih)) novináři v demokracii, a v té naši zvlášť 

sou pro politiky často jedinou brzdou aby si nedělali úplně, co 

chtějí. a novináři je brzdí jediným možným způsobem. (.) kladou 

otázky a chtějí jednoduché a konkrétní odpovědi. nic víc, (.) nic 

míň. (.) i tak je to poměrně často pro naše politiky nepřekonatelná 

překážka. ((střih)) 
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R-N1: pani redaktorko já sem tady kvůli otevření (   ) zahrad a vaše 

pitomosti mě nezajímaj. ((střih)) 

R-N2: v poslední hodině je jiří paroubek očividně e-e velmi nervózní 

doslova na novináře křičel, chovali ste se ke mně jako hovada, tak 

mě nechte být. ((střih)) 

R-N3: co tady chcete? ((střih)) 

R-JK: oni stále ((nádech)) musí být věcní musí být korektní, oni 

musí být nad věcí, to od nich veřejnost očekáva. ((střih)) 

R-Z2: ale i politik je člověk z masa a kostí a můžou mu občas 

prasknout nervy. (.) ale něco jiného je emotivní zkra:t. a něco 

jiného je, když vědomě, opakovaně, a promyšleně obviňuje novináře, 

že dělají takzvaně na zakázku. (.) šlo to minulému předsedovi vlády, 

a jde to i tomu současnému. ((střih)) 

R-JP: já bych chtěl říci že to byl boj (..) proti všem (...) musím 

říct že (.) bohužel také proti médiím, (..) aspoň řadě liď v lidí 

lidí v médiích (.) novinářům, kteří pracovali v žoldu občanské 

demokratické strany, typu pánů štajgrvalda, ((míněno 

Steigerwald))tuny, mal martina komárka a některých dalších. 

((střih)) 

R-MT: když se poprvé objevila kauza paroubek a jeho problém 

s prokazováním příjmů tak sem přesně věděl, k čemu dojde dál, (..) 

protože už to znám nazpaměť. lidový dům má vždycky řešení. (..) 

čekal sem co přijde a už sem si zvykl na ten následný útok který 

příjde na mě. (..) a piárový projekt ((míněno PR - Public 

Relations)) všech těch paroubkových no (nohsledů) kteří na tom 

pracují. (.) stačí přece když džordžino ukáže prstem. (.) za to může 

dalík. (.) já myslím že: fakticky i ten pavián he:j, který utekl 

z brněnské zoo, musí být nutně dílo marka dalíka, přece je z brna. 

vy ste se museli úplně zbláznit, (.) že mu toto všechno žerete a že 

mu na to naskakujete. ((střih)) 

R-Z2: je to pokaždé to samé. jeden mluví o spiknutí toho druhého 

s novináři, a naopak. (.) terčem nevybíraného útoku se tento týden 

měl stát premiér. přitom ještě před čtrnácti dny to byla s novináři 

skoro idylka. to se ovšem ještě nepsalo o přítelkyni talmanové, 

jejím automobilu, proč nim jezdí i topolánek a (.) podobně. 

((střih)) 

R-MT: já sem zapomněl na ty čokoládky. (...) máme čokoládky? (.) já 
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sem, (.) tak jim rozdejte protože (.) pr ta první (   ) je taková 

trochu nakyslá tak aby si trochu osladili život. ((střih)) 

R-Z2: během čtrnácti dnů premiér pořádně poskočil. od čokoládek, 

k žumpě. stačilo pár nepříjemných novinářských dotazů po původu 

vozidla, a spiknutí bylo na světě. ((střih)) 

R-MT: to že se ta pochybení novinářská neřeší, (v tom) syndikátu e  

to znamená že se z těch médií a z toho mediálního prostředí stává 

opravdu a (.) už tento výraz použil myslím miloš zeman opravdu 

žumpa. zcela evidentně se dopouštějí korupce, je myslím zajímavé a 

to konstatoval (.)i na tiskové konferenci ivan langr že novináři 

jsou jediná kategorie která nemá jediného odsouzeného, v oblasti 

korupce což teda (.) pokládám za poměrně unikátní, (.) protože celá 

řada informací je ze zákona chráněna nebo je tajná ((střih)) 

R-Z2: přitom taková pitomost, řeklo by se. jedno hloupé auto. (.) 

stačí jeho původ jednoznačně vysvětlit, a voliči suďte jestli je na 

tom něco špatného nebo ne. (.) místo toho tady máme žumpu, 

džordžina, a tupé, evidentně zkorumpované novináře. člověk se až 

diví, že premiér rovnou nevolá na proti-korupční linku jejíž provoz 

před pár dny slavnostně zahájil. ((střih)) 

R-MT: neni. (.) a to opakuji. žádný důvod spojovat koupi tohoto vozu 

z kauzami politiků kteří nebyli schopní prokázat původ svého 

majetku, samozřejmě že některí politici píšou (.) své mercedesy 

bensy ((míněno Mercedes Benz)) na své děti a své příbuzné. ano můj 

syn nikolas ((míněno Nicolas)) taky vlastní ferrari, ((míněno 

Ferrari)) je červené, je to třikrát jeden a půl voltu a bude ho 

používat až v dvanácti měsících, nicméně. myslím si že ho (.) 

nebudeme hlásit. protože nikolas ((míněno Nicolas)) nemá povinnost 

z důvodu zákona o střetu zájmu toto auto hlásit. ((střih)) 

R-RK: pokud má premiér nebo kterýkoli jiný občan pochybnosti o: 

etickém chování některého z novinářů tak e i v dnešním e právním 

řádu, jsou způsoby jak se proti tomu bránit, ((střih)) 

R-Z2: místo toho se ale mirek topolánek stejně jako jeho předchůdce 

pustil do výchovy médií, a stejně jako jiří paroubek úplně 

nezahazuje možnost přísnějšího tiskového zákona. ještě před třemi 

měsíci, kdy nebyl pod takovou palbou nepříjemných otázek, (.) by ho 

nějaké omezování novinářů ani nenapadlo. ((střih)) 

R-MT: já proti omezení novinářů budu určitě vystupovat velmi ostře. 
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se všemi zkušenostmi které mám. ((střih)) 

R-Z2: ano. novináři samozřejmě mohou být ovlivnitelní a třeba i 

zkorumpovaní. ale nepříjemné otázky na majetky, a osobní vazby 

politiků, budou opravdu jen stěží na objednávku politických 

konkurentů. (.) už jen proto, že ti samí novináři pokládají stejně 

nepříjemné otázky i politické konkurenci. a důvod? nemusíme chodit 

daleko. ((střih)) stanislav gros ((míněno Gross)) který si údajně 

musel před lety půjčovat po strýčcích peníze na byt má najednou 

majetku v řádu desítek, možná stovek miliónů. (.) a všechno je 

samozřejmě zase křišťálově čisté. nákup akcí za desítky miliónů 

v případě pana grose je pochopitelně jiný kalibr, než nějaké auto 

nebo nepoměr mezi příjmy a životním stylem. (.) ale princip je 

stejný. (.) autem to začíná, akciemi končí. (.) a proto se novináři 

ptají. nic jiného zatím není. (.) samozřejmě se jim to ale, může 

zakázat.  

((konec předtočené reportáže)) 

SB: jakoby nás chtěla příroda stále přesvědčovat, že ať se ji 

snažíme sebevíc dostat pod kontrolu, (.) bude mít vždycky navrch. 

(..) některé nemocnice v severní americe a v západní evropě mají za 

sebou sérii úmrtí pacientů. (.) aby lékaři nakonec zjistili, že 

zabíjí zdánlivě neškodná střevní bakterie. (..) bakterie, která ale 

působením člověka nepříjemně zesílila, a stal se z ní zabiják. (.) 

v česku se zatím nešíří. ale jak vás přesvědčí martin rusek, je 

dobré být ve střehu. 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-Z3: na první pohled bíle pláště a sterilní prostředí, pod 

drobnohledem ale v nemocnicích zuří věčný boj mezi antibiotiky a 

bakteriemi. jedna se naučí být odolná vůči svému léku, druhá vůči 

jinému, pak si své zkušenosti předají, a na světě může být bakterie, 

na kterou je spektrum běžných antibiotik krátké. nemocniční infekce. 

teď konkrétně straší nový kmen střevní bakterie, klostridium 

dificile, ((míněno Clostridium difficile)) ((střih)) 

R-AV: obecně e klostridium dificile ((míněno Clostridium difficile)) 

má ve svém střevě minimálně pět procent jinak zdravých dospělých 

lidí, ((střih))  

R-JB: v normálních případech je (.) těch bakterií ve střevě poměrně 

málo, a teprve v případě, (.) kdy e: dejme tomu člověk užívá 
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širokospektrá antibiotika a vybije se mu ta jeho přirozená flóra, 

tak potom tento mikrob přeroste. ((střih)) 

R-Z3: léčbě široce účinnými antibiotiky většinou padnou za oběť i 

neškodné bakterie ve střevech. klostridium dificile které si už vůči 

nim dokázalo vypěstovat odolnost, tak využívá situace a uchytí se i 

na opuštěném teritoriu (.) vyhubených příbuzných. ((střih)) 

R-JB: tohlencto poškození prakticky e přichází v úvahu, jenom u 

disponovaných osob. to znamená u těch, kteří (.) dostávají ta 

antibiotika, mají e sníženou pohyblivost střevní třeba sou po 

operaci a podobně. (.) u zdravého člověka to prakticky nehrozí. 

((střih)) 

R-Z3: přemnožená bakterie střevo otravuje svými jedy. běžně 

způsobují střevní záněty, průjmy a v důsledku toho ztrátu tekutin. 

nový kmen bakterie ale dokázal (.) výrazně oslabené pacienty 

v nemocnicích na západě i zabít. ((střih)) 

R-MV: už dochází k výměně: pacientů mezi evr v zemích evropské unie 

(.) a já mohu (říct) že sou země, kde tento výskyt je relativně 

velmi vysoký, čili nemůžeme zamezit nepřenosu těchto bakterií do 

českých nemocnic, ((střih)) 

R-Z3: bakterie se přenáší hlavně nedostatečnou hygienou po použití 

toalety. tedy když si nakažený nedostatečně umeje ruce, a pak třeba 

podá jablko pacientovi odvedle. ((střih)) přísná hygiena 

v nemocnicích a pravidelné mikrobiologické vyšetřování ohrožených 

nemocných, by ale měly na bakterii stačit. ((střih)) 

R-TJ: nejedná se o nic mimořádného to se vždycky čas od času prostě 

objeví, takové (.) takovéhle bakterie ((střih)) 

R-JB: zatím ještě máme nějaká takzvaná rezervní antibiotika, která 

jsou účinná (.) i (.) na ty rezistentní formy mikrobů. jinak náš 

postup je takový, že e pokuď zjistíme, ee že nějaký pacient je 

osídlen, kolonizován, nebo infikován tak takovouhle rezistentní 

bakterii tak se snažíme toho pacienta izolovat, ((střih)) 

R-Z3: v británii mluví i o omezeních u lékařů a sester, žádné 

kravaty, pláště jen s krátkými rukávy, prstýnky nechat doma. v česku 

už podobná pravidla platí. ((střih)) 

R-MV: mně potěšila ta zpráva že v současné době (.) se: tyto 

techniky: doporučují v anglii nebo (.) v kanadě a my je máme pět let 

v české republice zavedeny. ((střih)) 
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R-Z3: odolnost na základní formu antibiotik se u bakterií vytvářela 

už v prehistorii, o potravu se utkávali s plísněmi, které byly 

pomalejší a proto se před invazí bakterií, bránili svým jedem, tomu 

se od dob alexandra fleminga říká penicilin. některé bakterie si na 

něj už tehdy zvykly. s jeho využíváním v lékařství zhruba od 

poloviny dvacátého století, začalo odolných kmenů přibývat. a 

pokračuje to pořád dál. čím víc antibiotik, tím víc odolných 

bakterií. ((střih)) 

R-MV: my sme od e devadesátých let zaznamenali devítinásobný nárůst 

těchhle rezistentních bakterií a e: i vyšší spotřebu antibiotik. 

((střih)) 

R-Z3: v před penicilínovém období bakterie zabíjely lidi jak na 

běžícím pásu. jedna z prvních dobře popsaných nemocničních infekcí i 

když ještě ne kvůli rezistenci, proběhla v polovině devatenáctého 

století na vídeňské (.) porodnické klinice. hodně žen tam krátce po 

porodu umíralo na horečku omladnic. tedy zánět porodních cest který 

přerůstal v celkovou infekci. (.) mladý lékař ignác semlvajs 

((míněno Ignác Semmelweise)) tehdy zjistil, že na vině sou medici, 

kteří chodí k porodům, přímo z pitevny bez mytí rukou. chlorový 

roztok a ručník úmrtnost snížili. semlvajs tím jako první, položil 

základy nemocniční hygieny. bez které by byl pacient pořád, (.) jen 

potrava pro bakterie.  

((konec předtočené reportáže)) 

SB: tak a po všech těch ne zrovna optimistických reportážích mám pro 

vás jedno oddychové, a přitom mimořádně zajímavé téma. (.) kolegyně 

lucie kandlová vám ukáže milióny korun které se v podstatě převalují 

v hromadě hlíny. (.) popravdě řečeno (.) ona to není úplně obyčejná 

hlína, ale domov pro armády žížal které z jižních čech, pomalu 

dobývají svět. 

((začátek předtočené reportáže))  

R-Z4: vítejte v žížalí továrně. v obrovské líhně u kaplice jich 

rašelinovou směsí prolézá na dvanáct miliónů, a tohle je jejich 

chovatel. pan fuchs s přezdívkou která nepřekvapí, pan žížala. 

((střih)) 

R-VF: to je volba. to je (.) to je rousňák jako hrom. ((střih)) 

R-Z4: než se mohl radovat z rousňáků jako hrom byl obyčejný i když 

vášnivý rybář jakých sou u nás tisíce, už ho ale nebavilo chodit 
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před každým lovem žížaly někam sbírat. ((střih)) 

R-VF: to bude sumec ta je pěkná (..) to bude sumec. (..) než sem šel 

na ryby, musel sem vzít motyčku, nebo holínky, podle toho jakou sem 

chtěl žížalu, takže sem si říkal co kdyby byl někdo v republice? kdo 

by tu ten servis začal (.) e připravovat pro rybáře. ((střih)) 

R-Z4: tu ten servis pro rybáře začal nakonec připravovat on sám. 

před dvanácti lety koupil bývalý vepřín. zrekonstruoval ho a navezl 

tuny zeminy. prostudoval encyklopedie, v cizině nakoupil žížalí 

vajíčka a postupně budoval žížalí farmu, do dnešní podoby. plochu 

tří tisíc metrů čtverečních okupují dva druhy těchto tvorů, rousnice 

a dendrobena. krmí je substrátem jehož složení přísně tají. 

((střih)) 

R-VF: je to v podstatě ee jakási obdoba žampionárny, sou šteláře 

v tom je (.) sp uložen speciální substrát, (.) ten substrát oni v ee 

časem ee v podstatě (.) zužitkují takže se musí zhruba jednou za rok 

vyměni:t v této části výrobny je zhruba tak kolem tří miliónů žížal. 

((střih)) 

R-Z4: v přírodě se žížaly rozmnožují hlavně v noci na zemském 

povrchu a nikoli někde zavrtané v půdě. a mají to v svém žížalím 

životě dobře zařízené. pářit se tu může každý s každým. žížala je 

totiž hermafrodit. ((střih)) 

R-VF: se rozmnožuje: (.) zhruba každý (.) desátý de:n, (.) dá jeden 

koko:n v kterém může být (.) tři až osm vajíček. (..) pokud je 

pěstuju uvnitř a přitápím aby se nezastavily životní pochody:, tak 

je schopna se takto rozmnožovat při dobré výživě celý rok. dva 

jedinci se k sobě přiblíží, i přesto teda že je mm oboupohlavní tak 

musí dojít ke spáření, ee přiblíží se k sobě: [hm] neodporně řečeno 

teda opačně jedna hlavičkou jedna ocáskem, ((střih)) 

R-Z4: pan fuchs žížalám obětoval hodně. i sklem vlastní chalupy 

který proměnil ve sklad, kde až dvacet centimetrů dlouhé žížaly 

čekají na cestu k odběratelům. ((střih)) 

R-VF: tady je království, kde teda (.) máme nějaké zásoby:, (..) oni 

sou prolezlí (..) skrz naskrz tim substráte:m, sou to skutečně 

někteří sou teda macci, ona cestuje: tím jak cestuje tak vlastně tím 

ústním otvorem nabírá (.) tu ze:m, z té země potom podle druhů eee 

v trávicím ústrojí zpracovává to co ona potřebuje. (.) my tady máme 

cirka ee dvanáct miliónů žížal, tak tu ta masa žížal za týden 
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spotřebuje jeden a půl tuny žrádla. ((střih)) 

R-Z4: sázka na žížaly panu fuchsovi vyšla. jejich prodej je 

jedničkou na českém trhu když je od něj kupuje na tři sta padesát 

odběratelů. kilo žížal je za čtyři sta padesát korun, jedna pak 

vyjde asi na třicet haléřů, prodej už rozšířil i do okolních států. 

((střih)) už vám někdy utekly? 

R-VF: =stalo se mi to ale na začátcích takže samozřejmě to dovedu 

korigovat. 

Z4: =mhm jak jak ji třeba hledáte když vám tady vodtaď uteče. 

R-VF: =ee zase zase to není až tak zase složitá záležitost jak se 

zdá, (.) ee nakrmí se kolem výrobny a ona do toho krmení vleze. 

((střih)) 

R-Z4: žížaly ale nevyužívají jen rybáři jako návnadu, zájem o ně 

mají i majitele golfových hřišť. není pry nic lepšího než 

zušlechtěný trávník, ke kterému přiloží ústní ústrojí právě takoví 

pracanti, jakými sou žížaly. a kdyby se náhodou rozutekly? nevadí. 

jak ste slyšeli pan fuchs je (.) z nadsázkou řečeno umí i ochočit. a 

to o sobě asi v naší zemi nikdo říct nemůže.  

((konec předtočené reportáže)) 

SB: exotická žába a ječící prodavačky. (.) i to je událost 

z uplynulého týdne. (.) a nejen ji si ještě připomeneme 

v pravidelném sestřihu.  

((začátek předtočené reportáže)) 

R-N2: dálniční známka pro osobní auta od nového roku podraží nad 

tisíc korun, to víte, když stavíme nejdražší dálnice široko daleko, 

tak to prostě někdo zaplatit musí. ((střih)) 

R-N3: ministryně školství dana kuchtová oznámila rezignaci. vaz jí 

zlomilo ohrožené čerpání peněz z evropských fondů. ((střih)) 

R-DK: je to opravdu: houpačka, ((střih)) 

R-N3: jen aby se kvůli penězům z evropské unie nehoupalo těch 

úředníků mnohem víc. ((střih)) 

R-N2: iránský prezident ahmadinežád prohlásil že v jeho zemi nežijí 

žádní homosexuálové. jak to ten člověk asi v praxi zjišťoval? 

((střih)) 

R-N3: policisté ve frýdku-místku řeší týrání čtyřletého chlapečka, 

který neumí mluvit ani pořádně jíst. s rodiči, (.) dá-li se jim tak 

říkat, žil jako bezdomovec ve stanu. ((střih)) 



 154 

R-N2: neznámá exotická žába schovaná v banánech vyplašila prodavačky 

v tachovském supermarketu. ((střih)) 

R-N4: sme se lekli a ječeli sme že jo. ((střih)) 

R-N2: žába neječela, ale vyděšená byla asi taky. ((střih)) 

R-N3: podle soudu pro prahu jedna patří katedrála svatého víta 

státu. církev se odvolá. takže čtrnáct let dlouhý spor, stále 

nekončí. ((střih))   

R-N2: silný déšť vyplavil několik bytů v mostě, firma zrovna 

opravovala střechu, jenže začalo hustě pršet. není nad správné 

načasování. ((střih)) 

R-N3: dva vojáci z elitní liberecké protichemické jednotky, kteří 

šikanovali nadřízeného, u armády končí. šéf se prostě sprchovat 

nemá. ((střih)) 

R-N2: herec mel gibsn ((míněno Mell Gibson)) řekl, že svou rodinu 

přestěhuje z kalifornie do Kostariky, kde operují ozbrojené kartely.  

prý tam bude bezpečněji než v americe. zlí jazykové tvrdí, že příště 

by mohl zkusit třeba pásmo gazy. ((střih)) 

((konec předtočené reportáže)) 

SB: to je vše. hezký zbytek večera a za týden zase s andreou 

němcovou, (.) nashledanou.   

 

 

 


