
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra žurnalistiky 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lucie Ledvinová 
 
 
 
 
 
 
 

Současná televizní zpráva 
v hlavních zpravodajských relacích stanic  

ČT24 a Z1 
 
 
 
 

Bakalářská práce 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Praha 2010 
 



Bakalářská práce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor práce: Lucie Ledvinová 

Vedoucí práce: PhDr. Martin Lokšík 

Datum obhajoby: 2010 
 
Hodnocení:  
 

 



Bakalářská práce 
 

Bibliografický záznam 

LEDVINOVÁ, Lucie. Současná televizní zpráva v hlavních zpravodajských relacích stanic 

ČT24 a Z1. Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky, 2009. 35 s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Martin Lokšík. 

 

Anotace 

V bakalářské práci se autorka zabývá podobou současné televizní zprávy, a to 

konkrétně v hlavních zpravodajských relacích českých televizních zpravodajských stanic 

ČT24 a Z1. Použitou metodou je komparativní analýza v období listopad 2008. Cílem práce je 

zjistit, jak sledované stanice zpracovaly dění na české a světové scéně v daném období a jak 

tyto události pak formulovaly do svých hlavních zpravodajských relací. Autorka se v práci 

také zaměřuje na nové trendy, které se ve zpravodajství objevují. 

V České republice fungují zpravodajské stanice relativně krátkou dobu, rozvíjejí se 

také díky novým technologiím. Televizní stanice na ně reagují a přizpůsobují jim své relace. 

Je proto zajímavé sledovat, jak se mění struktura zpravodajství. 

 

Annotation 

In this Bachelor thesis the author deals with the contemporary television news, 

concretely in the main broadcast of Czech news television stations ČT24 and Z1. The method 

used is comparative analysis in the period of November 2008. The objective of the thesis is to 

find out how the news stations processed the home and world affairs and how they formed the 

news in their main broadcast. The author also tries to describe new trends which appear in the 

news broadcast. 

 The news stations in Czech Republic do not have a long tradition. They work up also 

thanks to the new technologies. The television stations react to them and optimize their 

broadcast to them. That is why it is interesting to follow how the news broadcast is 

changigng. 
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1. Úvod 
 

 Česká televize spustila první zpravodajskou televizní stanici v České republice, kanál 

ČT24, v květnu roku 2005. Od této doby měla v této oblasti monopol. V červnu  2008 však 

přibyla ČT24 konkurence, a to soukromá zpravodajsko-publicistická stanice Z1. 

Cílem této práce je porovnat hlavní zpravodajské relace těchto dvou stanic za období 

listopad 2008 a zároveň u těchto dvou stanic sledovat vývoj současné televizní zprávy a 

trendů, které se v současném televizním zpravodajství vyskytují. 
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2. Zpráva 

2.1. Charakteristika zprávy  
 

Zpráva je jedním z hlavních žurnalistických žánrů. Jejím úkolem je zprostředkovat 

příjemci zejména fakta a události. „Zpráva, coby základní kámen zpravodajství, je definována 

jako žurnalisticky zpracovaná informace o něčem, co se stalo nebo nestalo, stane nebo 

nestane, nebo o změně nějakého stavu. Fakta, děje nebo myšlenky při tom pouze 

zaznamenává, sumarizuje a konstatuje.“1 

Česká i světová média denně přinášejí tisíce různých zpráv z různých koutů světa. O 

tom, zda bude událost sepsána a zveřejněna, by mělo rozhodovat několik faktorů. „Similarly, 

the news is a social institution and cultural discourse which exists and has meaning only in 

relation to other institutions and discourses operating at the same time. It cannot be 

understood in isolation from them, and the people involved in making the news have to fit 

their activities into a complex social network.“2 

Mezi hlavní zpravodajské hodnoty, které by měla zpráva splňovat, patří blízkost, 

novost, významnost, zajímavost, jednoznačnost, závažnost a také aktuálnost události. 

Rozhodujícím faktorem je tedy také to, v jakém kulturním a společenském prostředí se 

událost odehrává, popřípadě jak důležitá je v celosvětovém měřítku. „Je třeba připomenout, 

že výběr zpráv je vždy kulturně a organizačně podmíněn – to, co si médium vybere jako 

událost hodnou pozoru, je podmíněno kulturou, v níž médium operuje, a organizací práce 

v samotném médiu... k vyvolání pozornosti českých médií stačí jeden mrtvý na dvacátém 

šestém kilometru dálnice D1 ve směru do Brna, zatímco na dálnici z Mnichova do 

Regensburgu už to musí být řetězová nehoda a několik mrtvých a v Nepálu autobus, který se 

zřítil do propasti a při pádu se zabilo třicet školáků i s učitelkou.“3 Některé hodnoty jsou 

závislé také mimo jiné na periodicitě daného média. Elektronická média (například 

zpravodajské servery) mohou informaci zveřejnit ihned a většinou nejsou ani výrazně 

kapacitně omezena, tištěná média ale musejí výběr zpráv podřizovat větší selekci. „Nic není 

tak staré jako včerejší noviny, zní jedna ze starých známých pravd. Ale i ta je hodna 

                                                 
1  KOLEKTIV AUTORŮ. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, 24 s. 
2 HARTLEY, John. Understanding news. 1st ed. London : Routledge, 1982, 9 s. („Zpráva je zároveň 
společenskou institucí a kulturním projevem. Existuje a má smysl pouze ve spojení s dalšími institucemi a 
projevy, které probíhají ve stejný okamžik. Nemůže být pochopena samostatně a lidé, kteří pracují ve 
zpravodajství, by měli při práci brát ohled právě na celou společenskou situaci.“)   
 
3 BURTON, Grame, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1.vyd. Brno : Barrister & Principal, 2001, 242-243 s. 
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přezkoumání. Vždyť ve srovnání s aktuálností konkurenčních médií vypadají už dnešní noviny 

zastarale. Proto nám dobře dělané noviny nabízejí stále méně klasického zpravodajství. 

Přiklánějí se k jiným formám podávání informací a stále více se tak tlačí do teritoria týdeníků, 

zpravodajských týdeníků a zábavných magazínů.“4 

Úkolem zprávy je o události pouze informovat. Na rozdíl od ostatních žánrů bychom 

v ní proto neměli najít žádný komentář nebo analýzu. Recipient by měl dostat odpověď na 

zhruba pět základních otázek, a to: kdo, co, kdy, kde, jak a proč. „Většina zemí s běžným 

žurnalistickým provozem agentur, tištěných, elektronických médií a internetu používá tato 

pravidla a zdůrazňuje také, že zpráva by měla zachovávat věcnost, přesnost, úplnost, 

spolehlivost, včasnost a citovou neutrálnost, dodržovat jednotu místa, času a děje.“5 

Odpověď na otázky kdo, co, kdy a kde by mělo obsahovat takzvané čelo zprávy neboli 

lead. Odpověď na otázku jak a proč, popřípadě další podrobnosti jsou pak označovány jako 

trup zprávy. V souvislosti se stavbou zprávy se dnes nejčastěji hovoří o principu obrácené 

pyramidy. Autor by měl při psaní zprávy tedy postupovat od nejdůležitější informace k méně 

podstatným. Hned v úvodu tedy například uvést, že novým prezidentem Spojených států 

amerických byl zvolen Barack Obama, poté informovat, v kolika státech a jakou zde získal 

podporu, a nakonec zmínit voličskou účast nebo reakce světových politiků. Tato kompozice 

se nazývá akcentující. V tištěných médiích se nejdéle objevuje styl chronologický, který 

událost popisuje postupně tak, jak se stala. Další je pak kompozice logická, která se zaměřuje 

zejména na příčinu a následně shrnuje další informace. 

Pokud hovoříme o zprávě, je důležité se také dotknout tématu zpravodajské 

objektivity. Už jen samotné vymezení pojmu objektivita ale může být velmi subjektivní. 

Většina veřejnosti i zástupci médií a žurnalisté se shodnou na tom, že by média měla být 

objektivní, přesná a závazná definice však není. Existuje pouze okruh doporučení. „Hlavními 

rysy objektivity jsou: osvojení si pozice odstupu a neutrality ve vztahu k předmětu 

zpravodajství (tedy vylučování subjektivního pohledu či osobního zaujetí); absence stranění 

(to znamená nestavět se ve sporech na ničí stranu a zdržet se jakékoli předpojatosti); 

oddanost přesnosti a dalším kritériím pravdivosti (jako jsou relevance a úplnost); absence 

skrytých motivů nebo služby třetí straně. Proces pozorování a zpravování by tedy neměl být 

kontaminován subjektivitou a neměl by nijak zasahovat do skutečnosti, o níž informuje.“6 

Zprávu můžeme také rozdělit podle toho, v jaké formě a v jakém médiu se objevuje. 

Zpráva může být textová, obrazová, zvuková nebo audiovizuální. Z hlediska médií pak může 

                                                 
4  RUß-MOHL, Stephan, BAKIČOVÁ, Hana. Žurnalistika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005, 48 s. 
5   KOLEKTIV AUTORŮ. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, 24 s. 
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být agenturní, novinová, rozhlasová, televizní nebo internetová. V každém médiu má zpráva 

jiná specifika. Agenturní zpráva se může objevit ve formě blesku, fleše, avíza, standardní 

zprávy nebo shrnutí. Novinovou zprávu můžeme dále dělit například na deničku, noticku, 

lokálku nebo skládanou a dialogizovanou zprávu. Zprávy v tištěné podobě mohou využívat 

složitější větné konstrukce. Čtenář se totiž k informaci může vrátit. Při psaní rozhlasové 

zprávy ale musí autor postupovat jinak. Hlavním faktorem je stručnost a srozumitelnost. 

Internetové zprávy jsou již delší dobu na vzestupu, kromě aktuálnosti totiž mohou obsahovat 

jak textovou, tak obrazovou a zvukovou složku. 

2.2. Specifika televizní zprávy 
 

 Televize využívá dva lidské smysly, a to zrak a sluch. Tomu také musí být televizní 

zpráva přizpůsobena. „Výrazové a vyjadřovací prostředky, s nimiž pracuje redaktor 

televizního zpravodajství, lze metodicky rozdělit do dvou částí: na složku obrazovou a složku 

zvukovou. Jejich organizace a kompoziční uspořádání do účelné zpravodajské struktury se 

uskutečňuje průběžně ve všech fázích realizace jednotlivého příspěvku a vrcholí kompletací 

v procesu střihové montáže nebo celkové skladby televizní zpravodajské relace.“7 

 Velmi důležité proto je, aby byly obrazová a zvuková složka v souladu. Pokud se tak 

neděje, může dojít ke zmatení diváka nebo k chybnému vyznění zprávy. „Rozevírající se 

nůžky mezi obrazem a zvukem působí dvojsečně – text ztrácí smysl a divák mu nerozumí, 

obraz se stává jen z poloviny atraktivním a celková pozornost se vytrácí. Vznikají nejrůznější 

asociace a divoké spekulace vztahující se k obrazu, který není dostatečně doprovázen 

objasňujícím textem. Místo toho, aby se doplňovaly, si teď oba dva informační zdroje stojí 

navzájem v cestě.“8 

 Porušení vazby mezi obrazem a zvukem se může objevit v několika podobách 

(Zpravodajství v médiích, 77 s.): za prvé může dojít k anulaci, což fakticky znamená rozchod 

obrazové a zvukové složky a vznik rozporného sdělení. V některých případech může také 

dojít k takzvané alienaci, neboli odcizení, kdy dochází k tomu, že výrazně převládá buď 

obraz, nebo zvuk. Pokud je dominantní obraz, zvuk se stává jen kulisou a naopak. Ve třetím 

případě, který se nazývá superpozice, dojde k tomu, že obraz a zvuk vypovídají tu samou 

skutečnost – a komentář tedy jen popisuje obraz. V některých případech se naopak těchto 

                                                                                                                                                         
6
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 2. vyd. Praha : Portál, 2002, 172 s. 

7  KOLEKTIV AUTORŮ. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, 73-74 s. 
8  RUß-MOHL, Stephan, BAKIČOVÁ, Hana. Žurnalistika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005, 143 s. 
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nesouladů ale může využívat záměrně (například pokud bude v reportáži použita grafika 

s předvolebními preferencemi politických stran a redaktor ji zároveň bude reprodukovat). 

 Obrazové vyjádření reportáže by mělo být co nejvíce autentické a nemělo by 

zkreslovat nebo měnit realitu. Nejčastěji se proto využívá reportážní metoda. „Volba 

výrazových prostředků je podřízena základnímu principu co nejvěrnější a nejpřesnější 

registrace jevu nebo události a nesmí vést ke zkreslení nebo deformaci skutečnosti, ani 

k jejímu dvojznačnému výkladu. Převažují civilní záběry z úrovně lidských očí, nasvícení 

scény odpovídá přirozenému směru světla a pouze podtrhuje realitu prostředí.“9 

 Jazyková stránka a projev televizní zprávy jsou podobné jako u zprávy rozhlasové. U 

obou dochází k nepřímému kontaktu mezi zprostředkovatelem sdělení a příjemcem. A právě 

tomu jsou přizpůsobeny výrazové prostředky. „Jde o to, že by zpravodajský text měl být 

schopen v relativně omezeném čase zprostředkovat maximum relevantních informací velké 

mase příjemců. Předpokladem toho je splnění požadavků čtverého druhu: text musí být 

přístupný a ve shodě s normou, jasný, přehledný, stručný.“10 V praxi to znamená, že by měl 

autor zprávy nebo daného příspěvku užívat spíše jednoduché věty nebo krátká souvětí, 

vyvarovat se neznámých zkratek nebo odborných z cizích výrazů, nepoužívat mnoho 

číselných údajů v jednom sdělení, střídmě zařazovat synonyma atd. Důraz by také měl být 

kladen na aplikaci spisovné češtiny a správné gramatiky. Z hlediska skladby se dnes nejčastěji 

ve zpravodajských televizních příspěvcích využívá akcentující kompozice. 

 V této práci se budeme podrobně zabývat hlavními zpravodajskými relacemi dvou 

českých televizních stanic. „Hlavní zpravodajské relace zařazované zpravidla na začátku 

večerního programového bloku přinášejí souhrnný obrazový přehled o domácích a 

zahraničních událostech z celého dne. Skládají se z původních obrazových zpravodajských 

příspěvků, přejatých agenturních audiovizuálních materiálů z výměnné sítě, telefonátů a 

předtočených nebo přímých vstupů zahraničních zpravodajů a reportérů z místa události, 

které jsou uváděny a doprovázeny živým slovem moderátorů ze zpravodajského studia. Mají 

ustálenou formální a grafickou podobu, jednotné barevné pojetí dekorace i hudebně 

vizuálního řešení hlavní znělky, předělů, upoutávek, titulků (headlines) a dalších efektů, při 

nichž je využito předností počítačové grafiky.“11 Hlavní zpravodajské relace na obou stanicích 

začínaly v době výzkumu v 19 hodin.  

                                                 
9  KOLEKTIV AUTORŮ. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, 78 s. 
10 KOLEKTIV AUTORŮ. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, 108 s. 
11 KOLEKTIV AUTORŮ. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, 80 s. 
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3. Sledované zpravodajské stanice 
 

„Nástup digitálních zpravodajských televizí zavedl zcela nový systém organizace 

výroby a vysílání zpravodajských pořadů. Na rozdíl od tradičního pojetí vysílacího schématu, 

které počítalo s jednou klíčovou zpravodajskou relací, obvykle zařazenou na úvod hlavního 

večerního vysílacího času, na níž se soustředila veškerá pozornost zpravodajské redakce a 

která přinášela jednorázový souhrn událostí z celého dne, vysílací schéma zpravodajské 

televize je založené na kontinuálních, v pravidelných časových intervalech se opakujících 

relacích různých formátů (od stručných aktuálních přehledů – headlines, přes krátké 

zpravodajské bloky a ucelenější zpravodajské souhrny, až po klíčové večerní zpravodajské 

pořady).“12   

3.1. ČT24 – stručná charakteristika zpravodajské stanice 
 

 Zpravodajský kanál České televize s názvem ČT24 začal vysílat 2. května 2005, a to 

digitálně (DVB-T) a na internetu (www.ct24.cz). Kanál je nyní možné naladit prostřednictvím 

zemského digitálního vysílání, satelitu, IPTV a nabízejí ho také kabelové sítě. Vysílá v rámci 

Multiplexu 1 (takzvaného veřejnoprávního multiplexu), který provozuje Česká televize. 

„Česká televize spustila 31. srpna 2009 zkušební provoz svého satelitního digitálního vysílání 

ve vysokém rozlišení. Řádné HDTV vysílání na satelitu zahájí v roce 2010, kdy nabídne 

v plném vysokém rozlišení i ZOH Vancouver 2010.“13 Vznik a formování kanálu ČT24 

ovlivnila také digitalizace, konkrétně přechod z páskové na serverovou technologii. „Aplikace 

serverových technologií spolu s rozvojem internetu a vysokorychlostních sítí pro 

multimediální přenos dat vyvolaly v produkci televizního zpravodajství razantní změny, které 

nastartovaly jeho novou etapu, označovanou jako digitální zpravodajství – DNG (Digital 

News Gathering) nebo také nověji DNPS (Digital News Production System), případně DNP 

(Digital News Production). Z hlediska technických inovací jsou pro zpravodajský systém 

DNPS charakteristické tři faktory: 

1) postupné nahrazování analogových páskových kazetových systémů včetně archivních fondů 

bezpásmovými datovými nosiči (optické disky, pevné disky, paměťové karty) a komplexní 

zpracování audiovizuálních informací ve formě datových souborů; 

                                                 
12 LOKŠÍK, Martin. Reportážní tendence v digitálním televizním zpravodajství (dosud nepublikovaná práce), 2 a 
3 s. 
13 http://www.ceskatelevize.cz/ct/technika/kapitola7.htm [2. 11. 2009] 

http://www.ceskatelevize.cz/ct/technika/kapitola7.htm
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2) přechod na produkční a vysílací datové servery, tedy počítačové terminály, z nichž je 

řízená veškerá výroba a odbavování zpravodajských relací; 

3) technologická konvergence s internetem, umožňující provoz webového portálu digitální 

zpravodajské stanice a jejího on-line vysílání.“14 

Stanice vysílá z budovy zpravodajství ČT na Kavčích Horách v Praze 24 hodin denně 

– převážnou část dne zároveň živě. Celé vysílání také doprovází zpravodajská lišta, takzvaný 

ticker, který se nachází ve spodní části obrazovky. Mimořádné události pak hlásí ticker 

v horní části obrazovky. K velkým událostem společenského dění také Česká televize 

připravuje speciální (někdy i celodenní) vysílání (například volba prezidenta, volby do 

Poslanecké sněmovny atd.). Generálním ředitelem České televize je Jiří Janeček, ředitelem 

zpravodajství Milan Fridrich a šéfredaktorem zpravodajství Michal Petrov. V listopadu 2009 

měla podle výzkumu společnosti Mediaresearch ČT24 share (dospělí 15+, celodenní hodnoty) 

2,20 %. 

 Programové schéma ČT24 vypadá zpravidla následovně (zpravidla proto, že program 

může mít jinou podobu například kvůli mimořádnému vysílání k nějaké události, zařazení 

přímého přenosu tiskových konferencí atd.). Ranní blok začíná pořadem Studio 6, následují 

Zprávy v 9 hodin a poté blok nazvaný Před polednem. V 11.30 se vysílají opět Zprávy 

následované futurologickým magazínem Milénium a Zprávami ve 12 hodin. Odpoledne se 

pak vysílá pořad Interview ČT24 a začíná blok Studio ČT24, které se věnuje aktuálním 

tématům. Každých 30 minut ho přerušují Zprávy (v celou a v půl). Podvečer pak patří relaci 

Ekonomika + a dalšímu Interview ČT24. Následuje předpověď počasí a v 18 hodin Události 

v regionech. V 18.30 pokračuje Studio ČT24 s předpovědí počasí ve světě. 19. hodina patří již 

tradičně hlavní zpravodajské relaci České televize, pořadu Události, po kterých diváky čekají 

Branky, body, vteřiny a předpověď počasí. Po krátkých zprávách následují například relace 

Události v kultuře, Regiony ČT 24 a Ekonomika ČT24, které opět prokládají Zprávy. Čas 

22.30 patří pořadu Události, komentáře, poté mohou diváci vidět Světadíl a Před půlnocí. O 

půlnoci začínají další Zprávy. Noc pak zpravidla patří reprízám. Noční živé vysílání zpráv 

totiž bylo zrušeno, poslední živé noční zprávy se vysílaly 31. 10. 2009. Dalšími pořady, které 

stanice nabízí, jsou například politická a analytická relace 168 hodin, kulturní relace Film 

2009, historický magazín Historie.cs, vědecko-technický týdeník Prizma, občanský magazín 

Černé ovce, ekonomické relace Investorský magazín nebo Studio Burza a také regionální 

pořady jako Z metropole a Kultura v regionech. 

                                                 
14 LOKŠÍK, Martin. Reportážní tendence v digitálním televizním zpravodajství (dosud nepublikovaná práce), 1 s. 
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 Od roku 2010 chystá ČT24 ve vysílání určité změny. Mezi nimi bude například nová 

grafika, ale i zrušení některých pořadů (Fokus 24, Média a svět, Vedlejší efekty). Nově 

naopak přibude diskusní pořad Hyde Park. Události, komentáře a Studio 6 se pak budou 

vysílat už pouze na ČT24. Kromě ukončení živého vysílání v nočních hodinách také stanice v 

rámci úspor propustila ze zpravodajského týmu několik (zatím zhruba 20) zaměstnanců. 

Zredukovala i počet zahraničních zpravodajů, svůj post opustí reportér ve Vídni a jeden štáb 

ze dvou v Bruselu. Tyto kroky zdůvodnil ředitel zpravodajství Milan Fridrich v rozhovoru pro 

server iDNES.cz takto: „Úspory jdou napříč zpravodajstvím. Redukujeme počet moderátorů, 

editorů, asistentů, ale i kameramanů ve studiích. Podle inspirace ze světa hledáme možnosti 

některé vysílací provozy automatizovat, a tím za méně peněz získat stejnou úroveň vysílání.“15 

Hlavní zpravodajskou relaci České televize, Události, převzala ČT24 z ČT1. Nejde 

tedy o její původní zpravodajskou relaci. Na obou kanálech běží Události ve stejný čas - 

denně v 19 hodin a jejich stopáž je 30 až 35 minut. Podle nové programové koncepce, kterou 

představil ředitel zpravodajství Milan Fridrich, se bude relace od roku 2010 vysílat pětkrát 

denně, a to v 7.00, 12.00, 16.00, 19.00 a 23.00. Prezentovat by ji měli stávající moderátoři 

Událostí. „Změny souvisí s novou programovou koncepcí zpravodajství, která existuje od 

května letošního roku. Nijak to nesouvisí s úspornými opatřeními, jak mnozí novináři 

publikují. Je to pouze vývoj redakce zpravodajství, programu a především programu ČT24.“16 

Česká televize také chystá změny v grafice. „V inovované atmosféře vysílacího studia 

budou v pořadu uplatněny nové znělky, předěly a interaktivní grafické prvky tzv. on-air 

grafiky, které umožňují autorům pořadu lépe reagovat na aktuální dění při zachování 

jednotné úrovně vizuálního stylu pořadu. Spolu s grafikou se mění i výraznější hudební motivy 

a podkresy.“ 17 

Moderátorské dvojice hlavní zpravodajské relace tvoří Marcela Augustová a Roman 

Pistorius, Iveta Toušlová a Bohumil Klepetko, Jolana Voldánová a Josef Maršál. Redaktoři a 

reportéři ČT využívají při zpracování natočeného materiálu systém Octopus. Natáčí se na 

Blu-ray disky a zpracovává se ve střižnách. 

 

                                                 
15 EICHLER, Pavel, ŘÍHOVÁ Barbora. Fridrich: Úspory kvalitu ČT24 nesníží, od ledna bude zpravodajství 
modernější. iDNES.cz (online), [16. 12. 2009] Dostupný z www: http://zpravy.idnes.cz/milan-fridrich-predstavi-
radikalni-zmeny-na-ct24-f5n-/media.asp?c=A091215_083641_media_pei  
16
 ČT24. ČT24 bude vysílat Události pětkrát denně. ct24.cz (online), [18. 12. 2009] Dostupný z www: 

http://www.ct24.cz/media/71616-ct24-bude-vysilat-udalosti-petkrat-denne/ 
17 ŠTICHA, Ladislav. Zpravodajská ČT24 – informační náskok v programu a vizuálním stylu. ceskatelevize.cz 
(online), [18. 12. 2009] Dostupný z www: http://www.ceskatelevize.cz/press/detail.php?id=4336&from2=0 

http://wwwdvd-citycz.takeit.cz/dvd-caryfuk-1-5702483?201990&rtype=V&rmain=151515&ritem=5702483&rclanek=4443455&rslovo=450467&showdirect=1
http://zpravy.idnes.cz/milan-fridrich-predstavi-radikalni-zmeny-na-ct24-f5n-/media.asp?c=A091215_083641_media_pei
http://zpravy.idnes.cz/milan-fridrich-predstavi-radikalni-zmeny-na-ct24-f5n-/media.asp?c=A091215_083641_media_pei
http://www.ct24.cz/media/71616-ct24-bude-vysilat-udalosti-petkrat-denne/
http://www.ceskatelevize.cz/press/detail.php?id=4336&from2=0


Bakalářská práce 
 

9 
 

3.2. Z1 - stručná charakteristika zpravodajské stanice 
 

 První soukromá zpravodajsko-publicistická stanice v Česku Z1 spustila své vysílání 1. 

června 2008. Licenci získala (stejně jako dalších 5 televizních stanic - Barrandov, Febio, 

Óčko, TV Pohoda a RTA) už v roce 2006, poté ale následovala série soudních sporů, které 

vyvolaly komerční stanice Nova a Prima. Ty skončily v lednu 2008, kdy vstoupila v platnost 

novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Investorem stanice Z1 je finanční skupina 

J&T a licenci pro vysílání získala společnost První zpravodajská. Stanice, která má pronajaté 

jedno patro administrativní budovy v pražských Holešovicích, vysílá od počátku pouze 

digitálně (DVB-T, DVB-S, DVB-C, IPTV) a zařazena je v Multiplexu 3, který provozuje 

Czech Digital Group. Z1 vysílá 24 hodin denně. Z1 není zahrnuta v elektronickém měření 

sledovanosti, podle interních analýz si ji denně zapne zhruba 204 tisíc diváků, měsíčně pak 

1 662 000. Generálním ředitelem stanice byl do července roku 2009 Martin Mrnka, nahradil 

ho Zdeněk Šámal, který přišel ze zpravodajského serveru televize Nova tn.cz. Šámal je 

zároveň ředitelem zpravodajství – na této pozici nahradil Daniela Macha. Post šéfredaktorky 

zpravodajství převzala po Hanuši Hanslíkovi moderátorka Jana Víšková. Z1 prošla za rok a 

půl svého vysílání poměrně radikálními změnami. Z původní koncepce zpravodajsko-

publicistické stanice se v září roku 2009 stala stanice zaměřená převážně na ekonomické 

zpravodajství. Mezi původní pořady patřily kromě pravidelných zpravodajských bloků také 

například diskusní relace Barbory Tachecí Interview B.T., diskusní pořady na aktuální téma 

Horké křeslo, To říkáte vy! nebo 18 minut, společenské magazíny Runway, Biograf, Auto-

show nebo Yacht & Life, ekonomické magazíny Z1 Marketing, Z1 Business, Z1 Peníze nebo 

Z1 Reality a dokument o významných osobnostech 24 hodin. Každovečerní prime-time pak 

zaplňovaly dokumenty. Stanice se však už na konci roku 2008 dostala do finančních potíží, v 

rámci optimalizace hospodaření propustila několik zaměstnanců a zrušila například pořad 18 

minut. Další vlna propouštění pak následovala v únoru, červnu a v srpnu roku 2009. Od září 

roku 2009 zařazuje stanice do vysílání převážně ekonomické informace a zprávy z byznysu. 

Zpravodajství vysílá od 7.00 do 23.00 hodin, od 19.00 hodin jsou denně na programu dva 

dokumenty. O víkendech a během státních svátků pak Z1 vysílá pouze dokumenty. Ranní 

blok vysílání v pracovním týdnu začíná v 7.00 a následují zprávy každých deset minut, a to do 

9.00. Poté je denní vysílací čas rozdělen na Dopolední a Odpolední byznys – tedy kontinuální 

ekonomické zpravodajství (včetně grafů vývoje světových burzovních indexů, měn a 

komodit). V 19 hodin začíná první dokument, ve 20.05 pak další. Po dokumentech denně 

následuje pořad Téma Z1, který se věnuje ekonomickým tématům ve spojení například s 
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politikou, realitami, penězi nebo se společností. Po diskusním pořadu Interview Z1 následují 

od 22 hodin dvě zpravodajské relace s názvem Den v byznysu. 

Z1 využívá redakční systém DaletPlus, materiál se natáčí na flash disky. Každý 

počítač je plně samostatná jednotka. Natočený materiál si redaktor sám stáhne do počítače a 

poté s ním také sám pracuje – koriguje si střih a zvuk. Ke každému stroji je zároveň připojen 

mikrofon, redaktor si tedy své příspěvky rovnou namluví. Na rozdíl od České televize 

neukazovala Z1 ve svých reportážích tváře reportérů (nedělali například stand up). Pokud se 

stand up objevil, šlo vždy o zahraniční reportáž. Pravidelně je dělala pouze zpravodajka Z1 

v Bruselu Johana Grohová. Šéfredaktor zpravodajství Z1 Hanuš Hanslík to v rozhovoru pro 

server DigiZone.cz vysvětlil takto: „To, že neukazujeme reportéry, je naše zcela záměrné 

rozhodnutí. Neukazujeme je proto, že tito reportéři nejsou pro diváka podstatní. Podstatná je 

informace a je jedno, který reportér ji natočil.“18 S nástupem Zdeňka Šámala se ve 

zpravodajství klasické reportáže přestaly objevovat. Většina příspěvků je nyní ve formě MO. 

 Hlavní zpravodajská relace se v době výzkumu vysílala denně od 19.00 do 20.00. Byla 

rozdělena na dvě části, a to na zpravodajskou a analytickou (komentující). První část Zpráv 

v 7 zpravidla probíhala jako klasická zpravodajská relace, v 19.30 pak začínala část 

komentující. Ta byla obsahově v podstatě stejná jako první část, ale byly v ní zařazeny 

rozhovory s hosty k danému tématu. Z1 neměla pevně stanovené moderátorské dvojice. 

Zpravodajství moderovali do září 2009 Martina Kociánová, Jana Víšková, Aneta Snopová, 

Jana Lejpová, Štěpánka Čechová, Jan Němec, Martin Severa, Ondřej Kapic a Vladimír Kroc. 

Ekonomický blok pak Jan Zika a Tomáš Procházka. Veronika Sedláčková a Zbyněk Štíbr 

stanici opustili na začátku roku 2009. V novém konceptu zůstali moderátoři Aneta Snopová, 

Štěpánka Čechová, Jan Němec, Jan Zika a z reportérského postu přešel Jakub Žižka. Každou 

relaci moderuje pouze jeden člověk. 

                                                 
18 POTŮČEK, Jan. Hanuš Hanslík: Z1 neukazuje redaktory záměrně, o ty přece nejde. DigiZone.cz (online), [16. 
12. 2009] Dostupný z www: http://www.digizone.cz/clanky/hanslik-z1-neukazuje-redaktory-zamerne/ 
 

http://www.digizone.cz/clanky/hanslik-z1-neukazuje-redaktory-zamerne/
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4. Analýza současných televizních zpráv 
 

 K analýze hlavních zpravodajských relací televizních stanic ČT24 a Z1 byla v této 

práci použita komparativní analýza. Jako vzorek byly použity hlavní zpravodajské relace 

odvysílané v listopadu roku 2008. 

 V listopadu roku 2008 zastínilo ostatní informace několik větších událostí. Ze 

zahraničí šlo zejména o volbu nového prezidenta Spojených států amerických a teroristické 

útoky v indickém hlavním městě Bombaj. Na domácí scéně se větší pozornosti dostalo 

reformním zákonům tehdejšího ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, blížícímu se kongresu 

ODS a projednávání Lisabonské smlouvy u Ústavního soudu. 

4.1. Počet příspěvků a stopáž 
 

 Počet příspěvků v hlavních zpravodajských relacích a jejich délka se odvíjela zejména 

od stopáže celé relace. Události na ČT24 měly průměrnou stopáž 35 minut. Zprávy v 7 na 

stanici Z1 pak měly průměrně 23 minut. Jak už bylo řečeno, Z1 měla zprávy rozdělené do 

dvou částí – po první části zpráv následoval sport a počasí a v 19.30 se relace co do obsahu 

v podstatě opakovala – příspěvků ale bylo méně, protože relace obsahovala rozhovory 

s hosty, komentáře atd. 

 Pokud se zaměříme na počet příspěvků v relacích, tak v Událostech se průměrně 

objevovalo 21 příspěvků, ve Zprávách v 7 jich bylo průměrně 19. Průměrná stopáž reportáže 

v Událostech se pohybovala kolem 1 minuty a 55 sekund, redaktoři Z1 měli stanovenou 

stopáž pro každou reportáž 1 minutu a 20 sekund. V Událostech měla obvykle první zpráva 

(jako „otvírák“) stopáž kolem 2 minut a 20 sekund a méně důležité zprávy pak měly stopáž 

právě kolem minuty a půl, popřípadě ještě méně. 

Délka živých vstupů se lišila podle závažnosti dané události. Jako příklad si vezměme 

5. listopadu, kdy byly známy výsledky amerických voleb. Z1 měla ve Spojených státech 

jednoho zpravodaje, a to Vlastimila Milého v New Yorku. V živém vstupu hovořil o 

výsledcích voleb 2 minuty a 5 sekund. Česká televize měla v USA tři zpravodaje, a to 

Michala Kubala v Chicagu, Martina Řezníčka ve Phoenixu a Tomáše Šponara ve 

Washingtonu. První byl Michal Kubal a jeho vstup byl rozdělen nadvakrát, celkem hovořil 2 

minuty a 7 sekund. Martin Řezníček měl pak vyhrazenu 1 minutu a 30 sekund a Tomáš 

Šponar 1 minutu a 7 sekund. Z českého prostředí můžeme uvést příklad požáru asijské tržnice 

SAPA v Praze. Vstup reportéra České televize Ivana Lukáše trval 55 sekund. Z1 pojala vstup 
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jako rozhovor mezi reportérem Tomášem Pancířem a mluvčím pražských hasičů Vítem 

Pernicou. Prostor měli poměrně velký – celkem 4 minuty a 30 sekund. 

Délka MO (neboli zpráv „Mimo Obraz“, které čte moderátor a překrývají ho záběry 

dané události) byla u každého příspěvku jiná. Průměrně se ale v Událostech pohybovala 

kolem 18 sekund. Ve Zprávách v 7 měla MO delší stopáž – průměrně kolem 30 sekund. 

 Pokud se zaměříme na počet reportáží v jednotlivých relacích, tak v Událostech se 

průměrně objevovalo 12 reportáží. Nejméně reportáží, a to 7, se vysílalo v relacích 5. a 23. 

listopadu 2008. Nejvíce reportáží, a to celkem 14, se pak vysílalo 18. a 25. listopadu. V každé 

relaci zpráv na stanici Z1 bylo průměrně zařazeno 9 reportáží. Nejméně reportáží, a to 5, se 

objevilo v relaci, která se vysílala 28. listopadu 2008. Nejvíce reportáží, a to celkem 13, bylo 

v relacích vysílaných 13. a 25. listopadu. 

 Průměrný počet MO v Událostech se pohyboval kolem 6. Nejvíce MO, celkem 11, se 

vysílalo 19. listopadu. Pouze 1 MO se pak vysílalo poslední listopadový den. Ve Zprávách Z1 

se průměrně objevovalo 8 MO. Nejvíce, celkem 15, jich bylo zařazeno ve stejný den jako 

v Událostech, tedy 19. listopadu. Žádné MO se pak neobjevilo hned ve dvou relacích, a to 12. 

a 13. listopadu. Pokud se v relacích objevovalo více MO za sebou (takzvaná package neboli 

„balík“ – obvykle podkreslený hudbou), obě stanice dbaly na to, aby byla tematicky stejná – 

to znamená buď jen z domova, nebo jen ze světa, nebo týkající se ekonomiky. Pokud bylo 

MO zařazeno samostatně, vždy se tematicky shodovalo s daným blokem událostí (domácích, 

zahraničních nebo ekonomických). Zaměříme-li se na zařazení MO v rámci relace, tak Česká 

televize měla řazení poměrně vyvážené. Pokud byly v relaci také meziheadlines, průměrně se 

objevovala 3 MO před nimi a 3 MO po nich. Zajímavá ale byla stavba některých těchto 

příspěvků. Pokud byly zařazeny samostatně, zpravidla byl jejich součástí také synchron. To 

znamená, že moderátor přečetl část zprávy, poté byl synchron a následně moderátor zprávu 

dočetl. Z1 měla průměrně 2 MO před meziheadlines a 6 po nich. Pokud patřil k MO 

synchron, následoval vždy až po jeho skončení. 

 Co se týče čtených zpráv (nebo čtených zpráv následovaných synchronem), 

v Událostech se jich objevilo během celého listopadu 7, z toho dvakrát se čtená zpráva 

objevila v relacích 28. 11. a 30. 11. Z1 využívala převážně čtené zprávy se synchronem, a to 

celkem 37krát. Nejvíce (celkem 6) se jich objevilo v relaci 29. 11. 

 A podívejme se ještě na počet živých vstupů v jednotlivých relacích. V Událostech 

České televize se v listopadu 2008 vysílalo celkem 85 živých vstupů, průměrně 3 denně. 

Nejvíce, a to celkem 6, jich bylo 5. 11., kdy byly známy výsledky prezidentských voleb ve 

Spojených státech. Z1 odvysílala ve zprávách v 19.00 v listopadu celkem 16 živých vstupů 



Bakalářská práce 
 

13 
 

(průměrně tedy asi 0,6 příspěvku denně). Převážně byl zařazen jeden vstup, dva vstupy pak 

byly v relacích 17., 20., 22. a 23. 11. 

 Česká televize nezvala a dosud nezve do vysílání Událostí hosty. Ani v listopadu 2008 

se proto v relaci žádný neobjevil (několikrát pouze využila živý telefonát – např. velvyslance 

ČR v Indii při útocích v Bombaji). Z1 naopak s hosty ve vysílání pracovala často. Převážně 

hovořili ve druhé části zpráv, která se vysílala v 19.30 a byla označována jako komentativní. 

Hosté se ale objevovali i v relaci v 19.00. Ve sledovaném období se jich ve zpravodajském 

studiu objevilo 9. 

4.2. Rozdělení zpráv podle kategorií 
 

 Podívejme se nyní, jaký prostor věnovaly hlavní zpravodajské relace České televize a 

Z1, tedy Události a Zprávy v 7, domácím, zahraničním, ekonomickým zprávám a také 

událostem z kulturního života. V listopadových Událostech se vysílalo celkem 240 domácích 

zpráv, průměrně tedy 10 denně. Nejvíce zpráv z domácí scény, a to celkem 15, bylo zařazeno 

17. 11., tedy v den 19. výročí sametové revoluce. Nejméně (celkem 5) se jich pak objevilo 

v den, kdy se svět dozvěděl jméno nového amerického prezidenta, tedy 5. 11. Z1 

zprostředkovala divákům ve všech listopadových relacích 170 domácích zpráv, což je 

průměrně 7 denně. Nejvíce jich vysílala 18. 11., dohromady 11, pouze 2 domácí události pak 

vysílala 10. 11.    

 Zahraničních zpráv slyšeli diváci z Událostí celkem 173, průměrně tedy 7 denně. 

Nejvíce jich bylo 4. a 5. 11., tedy opět v době konání amerických voleb. Nejméně jich pak 

bylo 21. 11., a to celkem 4. Stanice Z1 chtěla od začátku vysílání stavět převážně na 

zahraničním a ekonomickém zpravodajství. Za vzor si podle tehdejšího šéfredaktora 

zpravodajství Hanuše Hanslíka brala zejména zahraniční zpravodajské stanice jako například 

CNN. „Dáváme větší prostor ekonomickým tématům a zahraničí. V obou případech mnohem 

větší než na ČT 24. Byl to hned od začátku jeden z našich cílů, protože zde vnímáme velký 

nedostatek v počtu zpráv ze zahraničí - nejenom v televizích, ale obecně v českých médiích - a 

také velký nedostatek kvalifikovaných informací o ekonomice.“19 Z1 seznámila diváky s děním 

ve světě během listopadu 151krát, průměrně bylo zařazeno 6 zahraničních událostí denně. 

Nejméně, tedy 2, byly zařazeny 6. a 12. 11. Celkem 12 se jich objevilo 27. a 30. 11.  

                                                 
19 POTŮČEK, Jan. Hanuš Hanslík: Z1 neukazuje redaktory záměrně, o ty přece nejde. DigiZone.cz (online), [16. 
12. 2009] Dostupný z www:http://www.digizone.cz/clanky/hanslik-z1-neukazuje-redaktory-zamerne/ 
 

http://www.digizone.cz/clanky/hanslik-z1-neukazuje-redaktory-zamerne/
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 Zpráv z ekonomiky se ve vysílání České televize objevilo 58, což odpovídá zhruba 

dvěma ekonomickým příspěvkům v jedné relaci. Nejvíce, a to 6, se vysílalo 19. 11. Žádný 

ekonomický příspěvek se nevyskytoval v Událostech ze dne 4. a 17. 11. Stanice Z1 přinesla 

ve sledovaném období 130 ekonomických informací, průměrně tedy 5 v jedné relaci. Nejvíce, 

a to 11, jich bylo 10. 11., pouze 1 pak 5., 23. a 29. 11.  

 Kulturní příspěvky byly v Událostech zařazeny celkem 45krát. Nejvíce se jich vysílalo 

18. 11., žádný nebyl v relacích vysílaných 4., 5. a 30. 11. Zatímco Česká televize vysílala 

kulturní reportáž na konci téměř každé relace, Z1 zařadila v listopadu celkem 12 těchto 

příspěvků. 2 v jedné relaci se objevily 18. 11., žádný pak ve 14 relacích. 

 Ponechme stranou ekonomické a kulturní příspěvky a zaměřme se blíže na strukturu 

zahraničních a domácích událostí. Jak již bylo řečeno, zpráv z domácího prostředí se v hlavní 

zpravodajské relaci České televize v listopadu 2008 objevilo 240. Zpráv z české politické 

scény se zde objevilo 103, byly to zhruba 4 v jedné relaci. Na domácí politické scéně se 

v listopadu sledovalo zejména sestavování povolebních koaličních vlád v jednotlivých krajích 

České republiky poté, co krajské volby ve všech krajích kromě Prahy vyhrála Česká strana 

sociálně demokratická. Sledovalo se i dění kolem chystaných zdravotnických reformních 

zákonů z dílny ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Média také popisovala atmosféru před 

blížícím se kongresem Občanské demokratické strany. V menší míře už se pak také řešily 

přípravy na české předsednictví v Radě Evropské unie a jednání Ústavního soudu ČR kvůli 

postoji k Lisabonské smlouvě, která má reformovat EU. Ostatní témata mimo politickou 

scénu se pak objevila ve 137 případech. Jiných než politických zpráv tak bylo průměrně 6 

denně a výrazněji se hovořilo zejména o pochodu extremistů litvínovským sídlištěm Janov a 

následném zásahu policistů nebo o požáru v pražské asijské tržnici SAPA. 

 Zahraniční rubriku Událostí zaplnilo v listopadu 173 zpráv. Zahraniční politice se 

věnovalo 71 zpráv, průměrně tedy 3 denně. Hlavním tématem světového dění byla v listopadu 

volba nového prezidenta Spojených států amerických. Například 5. 11., kdy byly oficiálně 

známy výsledky voleb, vysílala Česká televize Události téměř celé na toto téma. Jinými než 

politickými tématy se pak zabývalo 102 zpráv, průměrně 4 v jedné relaci. Mezi nimi 

dominovalo zejména zpravodajství o teroristických útocích v indické Bombaji. 

 Zpravodajská stanice Z1 nabídla divákům v listopadu 2008 celkem 170 zpráv 

z domova. Dění na české politické scéně bylo obsahem 84 z nich, v průměru tak stanice 

vysílala 3 politické příspěvky v jedné relaci. Jiná témata bychom pak našli u 86 zpráv, 

průměrně tak každá relace obsahovala 3 nepolitické informace o České republice.  
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 Zahraničních informací odvysílala Z1 dohromady 151. Světové politice se věnovalo 

61 z nich (průměrně 2 příspěvky v každé relaci). Ostatních příspěvků bychom napočítali 90, 

což odpovídá zhruba 4 nepolitickým zahraničním zprávám v jedné relaci. 

4.3. Headlines, meziheadlines 
 

 Hlavní zpravodajská relace České televize, Události, měla v rámci headlines pevně 

danou strukturu. V úvodu relace byly vždy zařazeny 4. Po každém následovala buď ukázka 

dané události, nebo jeden synchron, který později zazněl v reportáži. Synchron byl vždy bez 

titulku. Meziheadlines pak byly zpravidla 3. V jednom případě (konkrétně 1. 11.) byly 

zařazeny pouze 2 meziheadlines. Ve čtyřech relacích se pak meziheadlines nevyskytovaly 

vůbec (2., 4., 5. a 17. 11.). A naopak ve čtyřech relacích se meziheadlines objevily dvakrát. 

Podruhé zpravidla dva nebo tři příspěvky před koncem. A právě na závěrečné příspěvky pak 

poutaly. 

 Počty headlines ve Zprávách v 7 se pohybovaly mezi 3, 4 nebo 5. Průměrně se tedy 

v každé relaci objevily 4 headlines. Počty meziheadlines se pohybovaly od 0 do 4 (žádné 

nebyly zařazeny 2., 12. a 22. 11., čtyři pak 30. 11.). Průměrně se ve Zprávách v 7 vyskytovaly 

2 meziheadlines. Také Z1 zařadila několikrát výpovědi respondentů, konkrétně 4krát. Na 

rozdíl od České televize je ale vložila za meziheadlines. 

Pokud tedy celkově srovnáme zařazení headlines v hlavních zpravodajských relacích 

stanic ČT24 a Z1, můžeme konstatovat, že během listopadu zařadily stejný headline celkem 

ve 42 případech. Počet shodných headlines se pohyboval od 0 do 3, průměrně se shodovaly 

dva headlines v jedné relaci. Vždy se shodný headline objevil tehdy, když se jednalo o větší 

událost domácího nebo světového rozsahu (např. volba prezidenta v USA, teroristické útoky 

v Bombaji, projednávání Lisabonské smlouvy u Ústavního soudu, požár asijské tržnice SAPA 

v Praze atd.). 

4.4. Počet respondentů 
 

 V hlavní zpravodajské relaci ČT24 se v listopadu 2008 objevilo celkem 1 127 

respondentů, což je průměrně 45 v jedné relaci. Někteří respondenti se v dané reportáži 

objevili i vícekrát. Jako příklad můžeme uvést reportáže o blížícím se volebním kongresu 

ODS, kdy se v reportáži několikrát střídaly výpovědi kandidátů na předsedu strany Mirka 

Topolánka a Pavla Béma. „Česká televize smí odvysílat zprávu ověřenou alespoň ze dvou 

důvěryhodných a na sobě vzájemně nezávislých zdrojů, pouze v případě informací, které 
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oficiálně zpřístupnily veřejné úřady a instituce, postačí jeden oficiální zdroj, není-li z 

okolností zřejmé, že jde o nepravdivé nebo nepřesné údaje. Pokud je v naléhavých případech 

pro nemožnost ověřit informaci u druhého zdroje a s ohledem na váhu veřejného zájmu, k 

němuž se zpráva vztahuje, výjimečně nezbytné odvysílat informaci pocházející pouze z 

jednoho zdroje, musí na to být divák upozorněn.“20 

 Nejvíce respondentů se objevilo v relaci vysílané 18. 11., celkem jich bylo 57. 

Nejméně jich naopak bylo 23. 11., a to 26. Nejvíce respondentů v jedné reportáži odpovídalo 

17. 11. V příspěvku o 19. výročí sametové revoluce zaznělo 11 výpovědí (3 účastníci piety; 

Daniel Mach, hnutí Ne Základnám; Mirek Topolánek, premiér; Jiří Čunek, vicepremiér; Jana 

Glivická, hnutí Ne Základnám; Miroslav Stejskal, Městská policie Praha 1; Karel 

Schwarzenberg, ministr zahraničí; Václav Havel, exprezident; Jaromír Štětina, senátor). 

Nejvíce lidí se všeobecně objevovalo v domácích příspěvcích. 

 V hlavní zpravodajské relaci stanice Z1 se v listopadu 2008 objevilo celkem 423 

respondentů, což je průměrně 17 během jedné relace. Nejvíce, a to celkem 26, se jich objevilo 

ve vysílání 25. 11. Naopak nejméně, a to 7, pak 2. 11. Nejvíce respondentů v jednom 

příspěvku bylo 5 a tento počet se objevil celkem ve 4 relacích. Poprvé to bylo 5. 11. 

v příspěvku o gratulacích novému americkému prezidentu Obamovi (John McCain, 

republikánský kandidát; Gordon Brown, britský premiér; Hamíd Karzáí, afghánský prezident; 

Angela Merkelová, německá kancléřka; Sami Abu Zuhrí, hnutí Hamas). Podruhé pak 10. 11. 

v příspěvku o obvinění zaměstnanců firmy ČEZ Měření (Pavel Škranc, poškozený; Jaromír 

Volf, poškozený; Pavel Hanták, mluvčí policie; Ladislav Kříž, mluvčí skupiny ČEZ; Jan 

Rytíř, právník poškozených). Potřetí se 5 respondentů objevilo 25. 11. v reportáži o odvolání 

ředitelů nemocnic ve Středočeském kraji (David Rath, hejtman; Miroslav Petrík, ředitel 

nemocnice Benešov; Ladislav Řípa, ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav; Tomáš 

Cikrt, mluvčí ministerstva zdravotnictví; Petr Hnízdo, zástupce Středočeského kraje 

v Bruselu). Naposledy to bylo 29. 11. v příspěvku o nominaci středočeského sněmu ODS na 

předsedu (Mirek Topolánek, předseda ODS; Jan Schwippel, poslanec ODS; Vlastimil Tlustý, 

poslanec ODS; Petr Bendl, místopředseda ODS; Pavel Bém, místopředseda ODS). Vzhledem 

k tomu, že Z1 měla průměrnou stopáž reportáže 1 minutu a 20 sekund, v reportážích se 

průměrně objevovaly 2, popřípadě 1 výpověď respondenta. 

 

                                                 
20
 Kodex ČT, čl. 5, Péče o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice, oddíl 5.9. 
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4.5. Zařazení zpráv  
 

Podívejme se nyní na to, kolik shodných příspěvků stanice zařadily do svých relací a 

jakými zprávami relace otevíraly. První listopadový den zařadily sledované stanice do 

vysílání 4 stejné zprávy (povolební koalice v krajích, americké volby a situace v Kongu a na 

Islandu), v ostatních tématech se lišily. Česká televize zahájila Události reportáží o 

povolebních koalicích v Královéhradeckém, Libereckém kraji a na Vysočině, po které 

následovaly tři živé vstupy reportérů z daných krajů. Poté následoval blok domácích zpráv, na 

který navázal blok zahraniční. Z1 otevřela relaci zprávou o povinných zimních pneumatikách 

na některých úsecích dálnice D1 a dalších vybraných komunikacích. Blok domácích zpráv 

vystřídal ekonomický následovaný zprávami o počasí v Česku. Relaci uzavřely informace ze 

zahraničí.  

Druhý listopadový den se stanice shodly na zprávě, která otevřela relaci. Obě zařadily 

na začátek mimořádný brífink předsedy ODS, na kterém oznámil svoji opětovnou kandidaturu 

na tento post. Z1 pak tímto tématem pokračovala i ve druhé reportáži. Kromě této zprávy se 

shodly na 2 dalších zprávách (amerických volbách a fotografii Kim Čong-ila na veřejnosti). 

ČT24 opět pokračovala blokem domácích zpráv, který krátce „narušila“ dvě ekonomická MO. 

Po domácích zprávách následovaly zahraniční a události z kultury. Z1 po úvodních 2 

zprávách zařadila zahraniční a ekonomický blok. Relaci zakončila zpráva o uzavření 

Vyšehradského tunelu. 

Celkem 8 zpráv na stejné téma zařadily obě stanice 3. 11. Z1 začínala relaci 

hospodářským útlumem, který prognózovala Evropská komise celé Unii. ČT24 pak otvírala 

českou politickou scénou, konkrétně plánovanou obměnou Topolánkovy vlády. Kromě těchto 

zpráv měly stanice shodně také informace o amerických prezidentských kampaních, podpoře, 

kterou Milanu Kunderovi vyjádřili světoví spisovatelé, konfliktu mezi Maďarskem a 

Slovenskem, uzavření Vyšehradského tunelu, teplotní rekordy v Česku a o 90. výročí stržení 

Mariánského sloupu v Praze.  

Čtvrtý listopadový den se stanice shodly na 5 tématech. V úvodu dominovaly 

americké volby, Česká televize jim věnovala 8 příspěvků (např. profil Baracka Obamy, profil 

Johna McCaina, volební systém, Američané žijící v ČR nebo koho by volily české osobnosti), 

součástí byly také 3 živé vstupy reportérů z USA. Z1 opět shrnula předvolební situaci a 

následovala reportáž o tom, jak volby sledují ve světě. Dalšími společnými tématy byly: 

oprava Karlova mostu, mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, situace ve Středočeském 

kraji a aktuální dění v Kongu. Po shrnutí dění v USA zařadila ČT24 blok domácích zpráv a na 
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konci pak další informace ze světa. Z1 po amerických volbách vysílala ekonomické 

informace, zahraniční události následované domácím blokem a opět zahraničním. 

Datum 5. 11. bylo nejen v českých, ale i ve světových médiích ve znamení amerických 

prezidentských voleb. „Politické strany a kandidáti musejí být schopni vést účinný volební 

boj. Znamená to, že mají podmínky a prostředky, aby přesvědčili své potencionální voliče o 

svých cílech… Kromě toho jim bývá bezplatně vyčleněn vysílací čas v televizi…  Z toho je 

patrné, že masová média – především televize – mohou rozhodujícím způsobem přispět 

k účinnosti volebního boje.“21 Stanice ČT24 jim věnovala celkem 14 příspěvků, zbylé 3 byla 

domácí MO. Česká televize ve volebním studiu důkladně zhodnotila celý průběh voleb (počty 

hlasů, hlasování v jednotlivých státech atd.), zařadila živé vstupy zpravodajů v USA, 

analyzovala budoucí rozložení sil v Kongresu, popsala reakce světových i českých politiků. 

Také uvedla, jaká je Obamova strategie na Blízkém a Středním východě a co si od spolupráce 

s ním slibuje EU. Následovaly ještě příspěvky o tom, jak zvolení uvítali menšiny a bojovníci 

za lidská práva. Celý blok uzavřela reportáž o problémech americké ekonomiky, které bude 

muset Barack Obama řešit. Z1 věnovala volbám 8 příspěvků (výsledek voleb, světové a české 

reakce, reakce Obamových příbuzných v Keni a situace na americké burze). Následoval blok 

domácích událostí. 

Šestý listopadový den otevřela ČT24 Události zprávou o požáru v pražské asijské 

tržnici SAPA, následoval živý vstup z tržnice. Z1 zahájila své Zprávy snížením úrokových 

sazeb Českou národní bankou. Tyto a další 4 informace (kauzu člena ODS Jana Moravy, 

sestavování americké administrativy, cenu Absurdita roku a situaci kolem polských loděnic 

v Gdyni a Štětíně) měly stanice shodné. Po požáru ČT24 pokračovala úrokovými sazbami a 

situací v USA. Poté běžel domácí blok, zahraniční a opět domácí. Relaci uzavřela informace 

z kultury. Z1 po úrokových sazbách a situaci v USA vysílala domácí blok, ve kterém byla 

vsunuta zpráva o polských loděnicích. 

Desátý listopadový večer odvysílaly obě televize 8 stejných příspěvků. Zprávou o 

obvinění zaměstnanců firmy ČEZ Měření začínala relaci ČT24. Z1 zařadila na úvod reportáž 

o zákazu jízdy na letních pneumatikách na D1 v úseku Humpolec – Jihlava. Mezi dalších 6 

shodných příspěvků patřily ekonomická krize v Česku, konflikt mezi Slovenskem a 

Maďarskem, inflace v Česku, zahájení výroby v Hyundai Nošovice, návštěva prezidenta 

Klause v Irsku a připravenost EU na obnovení smluv o strategickém partnerství s Ruskem.

 11. 11. zahájila Události informace o koaličních neshodách kolem reformních zákonů 

                                                 
21 SCHULZ, Winfried, SCHERER, Helmut, HAGEN, Lutz, REIFOVÁ, Irena, KONČELÍK, Jakub. Analýza 
obsahu mediálních sdělení. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2004, 11 s. 
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ministra zdravotnictví Julínka. Tuto zprávu zařadila Z1 jako čtvrtou. Jako první naopak 

zařadila informaci o schválení nového trestního zákoníku a do studia přišel problematiku 

vysvětlit reportér Tomáš Pancíř. ČT24 se novému trestnímu zákoníku věnovala hned po 

úvodní reportáži. Dalšími shodnými tématy byly novela zákona o bankách, výročí první 

světové války, stížnost firmy ČEZ kvůli obvinění svých zaměstnanců, převzetí pražské burzy 

vídeňskou, návštěva prezidenta Klause v Irsku a ukončení mise sondy Phoenix na Marsu. 

Dvanáctý listopadový den se zpravodajské kanály opět shodly na úvodní zprávě 

otevírající relaci. Tentokrát to byla informace, že vláda přerušila debatu o Julínkových 

reformách. Po reportáži uvedla Z1 také živý vstup s ministrem zdravotnictví Tomášem 

Julínkem. Dalšími shodnými zprávami byly noví hejtmani v Královéhradeckém a Zlínském 

kraji, prezident Klaus v Irsku, představení loga českého předsednictví EU a celoroční zákaz 

jízd kamionů v pátek odpoledne a o víkendu, který schválila vláda. ČT24 v této relaci 

rovnoměrně střídala domácí a zahraniční bloky, zahraniční události byly ale častěji 

zpracovány formou MO. Z1 po úvodním domácím bloku zařadila ekonomiku a Zprávy 

zakončila informace o poslední plavbě lodi Queen Elisabeth II. 

Třinácté listopadové Události otevřely ČT24 i Z1 opět shodně, a to zprávou o propadu 

německé ekonomiky. Česká televize ještě tuto informaci podpořila živými vstupy 

zahraničních reportérů z Berlína a z Washingtonu. Kromě této události našly obě stanice ještě 

další tři shodná témata (koalici v Karlovarském kraji, odpovědnost za nehodu v ruské ponorce 

Něrpa a amerického ministra obrany Roberta Gatese, který označil ruské výroky o umístění 

raket v Kaliningradu za provokaci). Z1 věnovala ekonomice celý úvodní blok, následoval 

domácí, několik zahraničních zpráv a opět domácí blok. Zprávy pak zakončila informace o 

ruské ponorce. ČT24 se hned po situaci v německé ekonomice věnovala domácím událostem, 

poté zahraničním a opět domácím. Relaci zakončila zpráva o koncertu Jeana Michela Jarre 

v O2 aréně. 

Následující den otevřela Česká televize Události zprávou o Pavlu Bémovi, který byl 

proti vyjednávání mezi ODS a ČSSD o postu předsedy Poslanecké sněmovny. Z1 první 

nasadila zprávu o francouzském prezidentovi Sarkozym, který se vyslovil proti zřízení 

systému protiraketové obrany v Polsku a Česku. Následoval SNG vstup zpravodajky Z1 

v Bruselu Johany Grohové z Nice ve Francii. Zprávu o Sarkozym měla i ČT24, dále se pak 

shodly v povolebních koalicích, aktuálním stavu české ekonomiky, nouzovém přistání letadla 

ČSA na Ruzyni, nových autech pro české předsednictví, stíhání poslance KSČM Vondrušky a 
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také na Hillary Clintonové jako možné ministryni zahraničí USA a objevu vědců – planetách 

mimo sluneční soustavu. 

16. 11. začínaly obě relace domácími událostmi. ČT24 uvedla relaci rozhodnutím 

vlády přestat vydávat víza na ambasádě v Hanoji. Z1 se věnovala návrhu Jiřího Čunka, aby 

vybrané zdravotní poplatky šly zdravotním pojišťovnám. Tato témata nebyla společná, 

společných témat našly stanice 5 (summit G20, smlouvu u pobytu vojsk mezi Irákem a USA, 

výbuch plynu v domě v Hradci Králové, koalici v Libereckém kraji a požáry v Kalifornii).  

Sváteční sedmnáctý listopadový den zahájily oba kanály stejně, a to zásahem policistů 

při pochodu extremistů v litvínovském sídlišti Janov. ČT24 se po úvodu moderátora spojila 

přenosem s reportérem v Janově. Z1 odvysílala MO, ale plánovaný SNG přenos v úvodu se 

nezdařil a byl zařazen jako 9. příspěvek. Obě stanice pak shodně uvedly, že extremisté 

pochodují také Kopřivnicí na Novojičínsku. Také další část relace vypadala stejně – ČT24 i 

Z1 se věnovaly výročí sametové revoluce. Po moderátorovu úvodu měla Z1 živý vstup a 

následně výpovědi politiků k dané události. Česká televize k tématu zařadila 7 příspěvků, 

kromě shrnutí denního dění také například shrnula dění v roce 1989, ale také v roce 1939, 

odsun sovětských vojsk atd.). Zpravodajské kanály se pak shodly ještě na dalších 5 tématech, 

a to na zrušení víz pro cesty do USA, následcích výbuchu v Hradci Králové, předvolebním 

průzkumu preferencí, projevu Baracka Obamy a zatčení člena organizace ETA.  

Následující večerní zpravodajskou relaci otevřely obě stanice zprávou o obvinění 12 

extremistů po střetech v Janově. Celkem měly tento den 11 společných témat: Janov, zranění 

českých vojáků v Afghánistánu, obvinění kladenských policistů, odložení vyšetřování 

podezřelého prodeje bytů ve Vsetíně, hromadnou výpověď sklářů ve Světlé, výzvu Evropské 

komise, aby staré členské státy uvolnily pracovní trh novým zemím, výročí Národního 

divadla, sněžení v Česku, somálské piráty, narozeniny Mickey Mouse a pokutu pro 

překupníky s lístky na inauguraci prezidenta Obamy. Vzhledem k počtu zpráv v relacích se 

tak stanice shodly téměř na polovině všech zpráv.  

Devatenáctou listopadovou relaci zahájily Z1 i ČT24 Julínkovými reformními zákony, 

které schválila vláda. Včetně tohoto tématu obsahovaly obě relace 13 shodných informací, a 

to 23 podezřelých libereckých zastupitelů, ovoce a zelenina pro děti do škol zdarma, jednání 

evropských ministrů zemědělství, plánovaný francouzský summit o řešení krize, schválení 

prorodinného balíčku ministra Nečase, schválení daňové novely, povolební koalice v krajích, 

setkání novinářů s politiky kvůli „náhubkovému zákonu“, jednání odborů firmy Tesco 

s vedením, varování před extremismem od člena vlády pro záležitosti romské komunity 

Cyrila Kokyho, transplantace průdušnice ve Španělsku a další útoky somálských pirátů. 
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Také další hlavní zpravodajské relace zahájily obě stanice stejně, a to změnami 

zemědělské politiky, na kterých se shodli ministři zemědělství v Bruselu. Z1 si pak pozvala 

k tématu do studia hosta, Martina Maříka z Hospodářských novin. Stanice se pak shodly ještě 

na 3 zprávách (jednání tripartity s ministrem zdravotnictví Julínkem, propadu na světových 

akciových trzích a poklesu ceny ropy).  

Jedenadvacáté listopadové Zprávy zahájila Z1 situací kolem blížícího se kongresu 

ODS. Česká televize se věnovala „janovské“ kauze, výzvám romských organizací 

adresovaných premiéru Topolánkovi. Kongresem ODS se stanice zabývala také, reportáž na 

toto téma byla zařazena jako 4. Z1 se romské otázce v relaci nevěnovala. Kromě kongresu 

měly pak stanice další 4 společná témata, a to schválení Lisabonské smlouvy švédským 

parlamentem, zvolení hejtmana Jihomoravského kraje, žádost o vydání člena Berdychova 

gangu Půty a rozvod zpěvačky Madonny.  

22. 11. zahájila Události zpráva o odchodu poslankyň Zubové a Jakubkové 

z poslaneckého klubu Strany zelených. Za reportáží následoval živý vstup z jednání 

republikové rady SZ v Pardubicích. Z1 tuto událost zařadila na osmé místo, a to také včetně 

živého vstupu z Pardubic. Relaci pak zahájila razie policistů, celníků a inspektorů ČOI 

v pražské tržnici SAPA, následoval živý vstup z tržnice. ČT24 tuto událost zařadila na 3. 

místo a také z tržnice uvedla živý vstup. Dalšími společnými tématy byly lyžařská sezona 

v Česku, komplikace v dopravě způsobené sněhem, sněhové komplikace v zahraničí. Pochod 

extremistů v Karviné, projev prezidenta Obamy, zvolení nové předsedkyně francouzských 

socialistů a somálští piráti.  

Společným úvodem další relace bylo zemětřesení na Karvinsku, které zasypalo 

horníky v dole OKD. Česká televize měla z místa také živý vstup, který obsahoval rozhovor 

s generálním ředitelem OKD Klausem Dieterem Beckem. Mezi další společná témata patřila 

kritika ODS od Jiřího Paroubka, jednání výkonné rady ODS, schůzka ministra Julínka 

s koaličními zdravotními experty, převoz vánočního stromu do Prahy, koalice sociálních 

demokratů a lidovců v Rakousku, zpráva izraelských bezpečnostních složek, výročí tzv. 

růžové revoluce v Gruzii a meteorit nad Kanadou. 

25. 11. bylo hlavní zprávou dne jednání Ústavního soudu o Lisabonské smlouvě. Po 

úvodní reportáži zařadila ČT24 živý vstup s reportérem z Brna. Následoval živý vstup 

zpravodajky z Bruselu, podle které jednání pozorně sledoval také Brusel. Z1 měla 

k Lisabonské smlouvě 3 reportáže, kromě shrnutí jednání také reakce českých politiků na 

vystoupení prezidenta Klause u soudu a také připomenutí, že Česko jako jediná země v EU 

zatím o smlouvě nerozhodovala. Avizovala také rozhovor s komentátorem Karlem Hvížďalou 
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na 19.30. Další společná témata byla také převážně z domácí scény – spor poslankyně Zubové 

s předsedou SZ Bursíkem, nový úsek dálnice D1, schůze Poslanecké sněmovny, spory 

lidovců a ministra Julínka o zdravotnické zákony a odvolání ředitelů 5 nemocnic novým 

hejtmanem Středočeského kraje Davidem Rathem. Ze zahraničních událostí se pak shodly na 

situaci v Bangkoku a další finanční injekci pro americkou ekonomiku.  

Šestadvacátý listopad byl ve znamení rozhodnutí Ústavního soudu o Lisabonské 

smlouvě. Výsledkem jednání bylo, že Lisabonská smlouva není v rozporu s českým ústavním 

pořádkem. Události uvedla souhrnná reportáž o rozhodnutí soudu včetně reakcí českých 

politiků. Následovaly evropské reakce, které uvedla bruselská zpravodajka. Evropské reakce 

byly zpracovány i v další reportáži. Z1 po úvodní reportáži vysílala živě rozhovor se 

zpravodajem Ústavního soudu Vojenem Güttlerem. Následovala reakce prezidenta Klause. 

Další reportáž se věnovala tomu, že čeští politici by chtěli smlouvu přijmout do konce roku. 

Čtvrtý příspěvek obsahoval evropské reakce. ČT24 i Z1 se shodovaly také v dalším tématu, 

které následovalo po Lisabonské smlouvě, a to v posílení evropské ekonomiky 200 

miliardami eur, které ohlásila Evropská komise. Dále stanice shodně referovaly o situaci 

v Thajsku, dopravní nehodě na Jižní spojce v Praze, mimořádných schůzích Poslanecké 

sněmovny a záplavách a sesuvech půdy v Brazílii. 

Následující den svět zasáhla informace o teroristických útocích v indické Bombaji. 

„Většina teroristických akcí, ať už se pohybují v rovině plánování, výhružky či uskutečnění, 

směřuje k dosažení politických cílů a jejich aktéři se snaží, byť nepřímo, používat média… 

Média přinášející „sdělení o terorismu“ jsou do tohoto procesu nevyhnutelně zapojena – 

vzhledem k váze, kterou přikládají referování násilí.“22 Z1 v úvodní reportáži informovala o 

aktuálním dění a snaze vysvobodit rukojmí z hotelů Trident Oberoy a Taj Mahal. Následovala 

reportáž zachycující výpovědi svědků. Další reportáž přinesla informaci, že většina 

velvyslanectví nedoporučuje cesty do Bombaje. Závěrečný příspěvek k tomuto tématu se 

věnoval tomu, že v Česku nejsou podle tajné služby podobné útoky v současné době 

pravděpodobné. Na 19.30 byl také avizován rozhovor s ředitelkou Asociace pro mezinárodní 

otázky Alicií Savovou. Česká televize popsala v úvodní reportáži vývoj útoků a následoval 

živý rozhovor s velvyslancem ČR v Indii Hynkem Kmoníčkem. Následovala reportáž o tom, 

že atentáty jsou v Indii běžné, ale za posledních 5 let jejich počet narůstá. Hned po této 

události zařadily obě stanice zprávu, že Senát schválil smlouvy mezi ČR a USA o umístění 

radarové základny v Brdech. V obou relacích se pak ještě shodovala tato témata: schválení 

novely bankovního zákona Senátem, únik rozhovoru mezi francouzským prezidentem 
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Sarkozym a českým premiérem Topolánkem, schválení novely zákona o všeobecném 

zdravotním pojištění, situace v Bangkoku, schválení irácko-americké dohody o odchodu 

amerických vojsk iráckým parlamentem a výzva k rezignaci Ehuda Olmerta, kterou 

požadovala izraelská ministryně zahraničí Cipi Livniová. 

Také 28. 11. se obě stanice ve svých hlavních zpravodajských relacích věnovaly 

podrobně situaci po teroristických útocích v indické Bombaji. „Jisté formy terorismu, totiž 

takové akce, u kterých může být pomocí mediálního zpravodajství oslovena veřejnost, jsou 

cíleně pro média inscenovány… Teroristé vědí, že žurnalisté mají sklony dávat přednost 

informacím o dramatických a prudkých událostech a referovat o nich.“23 ČT24 nejprve 

rekapitulovala dosavadní průběh a počet mrtvých, následoval živý telefonát s reportérem ČT 

Filipem Kandou z Bombaje. Události pokračovaly reportáží o situaci v hotelu Oberoi a blok 

uzavřela reportáž o hledání stop k pachatelům. Z1 zařadila v úvodu MO se shrnutím 

dosavadního vývoje. Následovaly výpovědi dvou britských turistů a živý telefonát 

s velvyslancem Hynkem Kmoníčkem. Další reportáž rekapitulovala dosavadní známá fakta o 

útocích. V závěru tohoto bloku ještě moderátoři poutali na zprávy v 19.30 a hosta k tématu, 

kterým byl Martin Ehl, vedoucí zahraniční rubriky Hospodářských novin. Po tomto bloku 

informací z Bombaje informovaly obě televize o prezidentu Klausovi, který uvažoval o 

odchodu z ODS a podpoře nové pravicové strany. ČT24 událost pokryla jednou reportáží, Z1 

se jí věnovala blíže – po reportáži následoval živý vstup s Petrem Hájkem, zástupcem ředitele 

Kanceláře prezidenta republiky. V další reportáži zazněla reakce premiéra Mirka Topolánka a 

následovala vyjádření některých dalších členů ODS. V této relaci se pak stanice shodly jen na 

dalších dvou tématech, a to vyhlášení konkurzu na sklárny ve Světlé nad Sázavou a na situaci 

v Bangkoku. 

Předposlední listopadový den obě relace opět potřetí zahájily situací v Bombaji, kde 

skončily boje s teroristy. Z1 věnovala události 6 příspěvků. První shrnul třetí den útoků a 

celkový počet mrtvých. Následoval záznam telefonátu s českým velvyslancem. Další reportáž 

byla o náhodě, která v hotelu Taj Mahal zachránila 120 lidí. V MO pak stanice informovala o 

pohřbu velitele protiteroristické jednotky, který zemřel během akce. Následovalo studio a 

synchron pákistánského ministra zahraničí, který odmítl podezření z útoků, a poté živý 

telefonát s Ivanem Kytkou, českým novinářem žijícím v Londýně. Blok o Bombaji uzavřela 

reportáž shrnující fakta o celé události. Česká televize uvedla o události 3 příspěvky. První 

byl živý vstup reportéra z Bombaje, který hovořil o ukončení bojů mezi policií a teroristy. 

                                                                                                                                                         
22 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 2. vyd. Praha : Portál, 2002, 378 s. 
23 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. 1. vyd. Praha : Karolium, 1995, 152 s. 
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Následovala reportáž o útočnících, kteří za akcí stáli, a reportér poté oznámil, jaká 

bezpečnostní opatření přijaly úřady. Závěrečná reportáž popisovala situaci v hotelu Taj 

Mahal, reportér Filip Kanda pak ještě krátce pohovořil o útočnících. Dále se obě stanice 

shodně věnovaly blížícímu se kongresu ODS a šanci kandidátů na předsedu Topolánka a 

Béma na vítězství. Z1 na toto téma uvedla 1 reportáž a 2krát studio plus synchron. ČT24 

uvedla situaci před kongresem ODS živým vstupem následovaným reportáží. Dalšími 

společnými tématy pak byly návštěva dalajlamy v Česku, situace v Thajsku, silný vítr, který 

zasáhl naše území, a začátek adventu. 

Závěrečné listopadové Události uvedla ČT24 Lisabonskou smlouvou, konkrétně 

obavou místopředsedy ODS Petra Bendla, že smlouva může prolomit Benešovy dekrety. 

Zhruba v polovině relace se pak stanice k Lisabonské smlouvě ještě jednou vrátila. Jako 

studio plus synchron uvedla výrok předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, že další 

stížnost na smlouvu by už zřejmě neuspěla. Z1 odstartovala své Zprávy zprávou o kongresu 

ODS a dosavadním vedení Mirka Topolánka v boji o post předsedy strany. K tématu 

Lisabonské smlouvy měla Z1 třetí zprávu, která se zabývala možnou další stížností 

k Ústavnímu soudu, kterou zvažuje prezident Václav Klaus. Naopak ČT24 se kongresu ODS 

v poslední listopadové relaci nevěnovala. Dalšími společnými tématy byly situace v Bombaji 

(obě stanice o ní odvysílaly 2 příspěvky), somálští piráti, návštěva dalajlamy v Česku a boje 

mezi křesťany a muslimy v Nigérii. 

Celkově můžeme říci, že obě stanice v rámci řazení zpráv téměř vždy dbaly na spojení 

informací stejného druhu do společných bloků (např. blok ekonomických informací, 

zahraniční blok atd.). Česká televize měla rozsáhlejší domácí zpravodajství (díky síti 

regionálních redaktorů), Z1 věnovala více prostoru ekonomickým zprávám. 

4.6. Zpravodajský jazyk 
 

 „Funkce žurnalistického zpravodajství (nabídnout rychle aktuální a objektivní 

informace velké mase příjemců) a některé obecné rysy situace mediálního sdělování 

(především fakt, že mezi autorem a příjemcem je při mediální komunikaci kontakt pouze 

nepřímý a zpětná vazba opožděná a redukovaná) kladou na jazykově-slohovou výstavbu zpráv 

značně vyhraněné požadavky, a spoluurčují tak i jejich jazyk a styl... Jediným opravdu 

celonárodně srozumitelným a jednotným kódem je spisovná čeština: požadavek obecné 

srozumitelnosti tedy znamená především užívání spisovné češtiny.“24  

                                                 
24 KOLEKTIV AUTORŮ. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, 108 a 109 s. 
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 Spisovnou češtinu užívali ve svých projevech zaměstnanci obou stanic, a to 

moderátoři i reportéři a redaktoři. Česká televize má jazykový projev zařazen i ve svém 

kodexu. „Česká televize je zavázána dbát o kultivovanost jazykového projevu. Vyjadřování 

hlasatelů, moderátorů a redaktorů ve vysílání musí působit jako vzor správného užívání 

jazyka již s ohledem na skutečnost, že diváci mohou takovému vyjadřování přikládat 

normotvorný význam… Slovní formulace ve vysílání užité hlasateli, moderátory a redaktory 

by se měly vyhýbat frázím, klišé nebo jiným formám zplošťování obsahu jazyka. Při sdělování 

informace nelze upřednostňovat dobově populární výrazy či obraty na úkor přesnosti a 

věcnosti obsahu informace. Česká televize dbá, aby v pořadech nedocházelo k stereotypnímu 

opakování výrazů, jejichž obměnu lze při zachování přesnosti zajistit.“25  

 Moderátoři Událostí, a to zejména dvojice Marcela Augustová a Roman Pistorius, 

přesto používali v námi sledovaném období častěji expresivní výrazy. Uveďme si několik 

příkladů: 

Události ČT, 3. 11., Marcela Augustová, Roman Pistorius 

„Ministři čekají, na koho z nich premiér ukáže prstem a bude to znamenat jeho konec v 

kabinetu.“ 

„Do Evropy vchází hospodářský útlum - a místy dost citelně. Česko mezi ty nejohroženější 

sice nepatří, i tuzemská ekonomika ale výrazně přibrzdí.“ 

Zprávy Z1, 3. 11. Jana Víšková, Martin Severa 

„Premiér Mirek Topolánek slibuje výměnu ve svém kabinetu už od prohraných voleb, 

konkrétní jména ale tají.“ 

„Evropská komise představila svou pravidelnou ekonomickou prognózu. Je podstatně 

ponuřejší, než se počátkem roku čekalo. Růst hospodářství EU a zejména pak eurozóny se 

příští rok téměř zastaví.“ 

Události ČT, 13. 11. Marcela Augustová, Roman Pistorius 

„Německá ekonomika kulhá - po pěti letech se propadla do recese.“ 

Zprávy Z1, 13. 11., Jana Lejpová, Vladimír Kroc 

„Německá ekonomika se propadla do recese, HDP se ve 3. čtvrtletí snížil o 0,5 %.“ 

Události ČT, 16. 11., Marcela Augustová, Roman Pistorius 

„Kalifornské Los Angeles je v ohnivých kleštích a silný vítr žene plameny na město.“ 

Zprávy Z1, 16. 11., Martina Kociánová, Ondřej Kapic  

„Americké Los Angeles ohrožují prudké požáry. Oheň obklíčil milionové město ze tří stran.“ 

Události ČT, 25. 11., Marcela Augustová, Roman Pistorius 

                                                 
25 Kodex ČT, čl. 9, Jazykový projev, oddíl 9.1. a 9.3. 
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„Americký finanční systém znovu dostává umělé dýchání - a vší silou. Federální banka má 

uvolnit dalších 800 miliard dolarů.“ 

Zprávy Z1, 25. 11., Jana Lejpová, Jan Němec 

„Americká centrální banka pošle do ekonomiky dalších 800 miliard dolarů.“ 

 

4.7. Zpracování volby amerického prezidenta 
 

 Výsledky voleb nového amerického prezidenta byly oficiálně známé 5. 11. Česká 

televize jim věnovala speciální vydání Událostí, neboť se v relaci kromě voleb objevily jen 3 

MO z domácí scény. Události se navíc mimořádně vysílaly z jiného studia, po headlines 

uvedla zprávy znělka „Americká změna“. První reportáž oznámila vítězství Baracka Obamy, 

prvního Afroameričana v Bílém domě. Obsahovala dlouhý synchron Baracka Obamy po 

oznámení výsledků a gerojš vřískajícího publika nebo také zpěv americké hymny. Následoval 

živý vstup reportéra Michala Kubala z Chicaga. Následovala znělka „Amerika dle Obamy“ a 

reportáž o úkolech, které na Obamu čekají, a další živý vstup Michala Kubala. Další živý 

vstup měl Martin Řezníček z Phoenixu o poraženém kandidátovi McCainovi a následovala 

reportáž o McCainovi s dlouhým synchronem jeho projevu. Další živý vstup měl Tomáš 

Šponar z Washingtonu o rozložení sil v Kongresu. Zajímavé bylo následující interaktivní 

volební studio, kde redaktor prezentoval výsledky voleb (počet hlasů, volební účast, 

jednotlivé státy, afroamerické hlasy, hispánské hlasy atd.). Grafika byla velmi povedená. 

Další reportáž shrnovala světové reakce (oslavy v japonské Obamě, v Africe, ale i v Evropě a 

v Praze). Další živý vstup byl z Varšavy, kde se konalo setkání státníků Visegrádské čtyřky a 

pobaltských zemí. Další reportáž byla o reakcích českých politiků. Živý vstup o reakcích na 

Blízkém a Středním východě pak měl z Jeruzaléma zpravodaj Českého rozhlasu Břetislav 

Tureček. Co si od spolupráce s Obamou slibuje EU, řekla živě z Bruselu Barbora Šámalová, o 

reakcích Ruska mluvil živě zpravodaj Josef Pazderka. Následovala reportáž o problémech 

menšin v USA a problémech americké ekonomiky. 

 Z1 po úvodní reportáži také uvedla živý vstup, a to reportéra Vlastimila Milého z New 

Yorku, následovaly reakce protikandidáta McCaina a světových politiků. Hostem ve studiu 

pak byl Miloš Calda, vedoucí Katedry amerických studií FSV UK. Další reportáž k tomuto 

tématu byla o situaci na amerických trzích a problémech americké ekonomiky a následoval 

živý telefonický rozhovor s Milanem Zeleným, profesorem Fordham University v New 

Yorku. Další reportáž k tomuto tématu se věnovala reakcím českých politiků. Následující 
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reportáž shrnula oslavy Obamových příbuzných v Keni. A blok uzavřela reakce ruského 

prezidenta Medveděva. 

 Z tohoto shrnutí je dobře patrné, jak mohou vypadat zpravodajské relace díky 

vyspělým technologickým možnostem. Ať už je to množství živých vstupů a možnost 

okamžité reakce z místa dění nebo například virtuální studio s výsledky voleb, které použila 

Česká televize.  
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5. Výsledky výzkumu 

5.1. Výsledky komparativní analýzy hlavních zpravodajských relací ČT24 a 
Z1 

Události na stanici ČT24 měly v listopadu 2008 průměrně 35 minut a zařazeno v nich 

bylo průměrně 21 příspěvků. Průměrně se v relaci objevovalo 12 reportáží a 6 MO. Během 

celého měsíce odvysílaly Události 85 živých vstupů. Z hlediska tematického rozdělení zpráv 

se v Událostech objevilo 240 domácích, 173 zahraničních, 58 ekonomických a 45 kulturních 

zpráv. Zpráv z domácí politické scény bylo 103, ze světové politiky pak 71. V rámci 

nepolitických témat se vysílalo 137 domácích zpráv a 102 zahraničních. ČT24 uvedla relaci 

vždy 4 headlines, které jako ukázku obsahovaly výpověď respondenta z dané reportáže. 

Respondentů se pak v listopadu objevilo ve vysílání celkem 1 127. Česká televize má 

rozsáhlou síť domácích i zahraničních redaktorů a reportérů. Ve vysílání se proto často 

objevovala vlastní témata jejích zpravodajů nebo regionálních redaktorů.  

Zprávy zpravodajské televizní stanice Z1 měly v listopadu průměrně 23 minut a 

průměrně se v nich každý den objevilo 19 příspěvků. Každé Zprávy obsahovaly zhruba 9 

reportáží a 8 MO. Během listopadu odvysílala Z1 16 SNG vstupů. Z domácího prostředí bylo 

170, ze zahraničního 151, z ekonomického 130 a z kulturního prostředí bylo 12 zpráv. 

Domácí politické scéně se věnovalo 84 zpráv, zahraniční pak 61. Nepolitickými tématy se 

zabývalo 86 domácích a 90 zahraničních zpráv. V každé relaci uvedla Z1 průměrně 4 

headlines. Během listopadu zaznělo v hlavní zpravodajské relaci 423 výpovědí respondentů. 

Z1 neměla a nemá síť vlastních regionálních redaktorů, pokud se jednalo o významnou 

událost v regionu, koupila ji od místních regionálních redakcí. Jejími jedinými zahraničními 

zpravodaji pak byli Dušan Neumann v USA a Johana Grohová v Bruselu. Při zahraničních 

událostech pak využívala spolupráce s českými novináři žijícími v daném místě. Z1 se snažila 

více informovat zejména o zahraničních a ekonomických událostech. Na rozdíl od ČT24 pak 

dávala prostor i událostem z velmi vzdálených koutů světa (útok na prezidentské sídlo 

v Guinea-Bissau, cholera v Zimbabwe, výročí nezávislosti Libanonu atd.).  

5.2. Trendy ve zpravodajství 
 

ČT24 při živých vstupech více redaktorů najednou často využívala několik „oken“. 

Například hned 1. 11. po reportáži o krajských povolebních koalicích měli živý vstup 

regionální redaktoři z Vysočiny, Hradce Králové a Liberce. Při představování byli vidět 
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všichni najednou. Zajímavým prvkem bylo také například rozdělení MO synchronem, kdy 

moderátor četl úvod, následoval synchron a poté moderátor zprávu dočetl. 

Z1 se podle výroků vedení inspirovala u zahraničních zpravodajských stanic (např. u 

Sky News). Jejímu studiu a zejména grafickým složkám vysílání dominovaly barvy (různé 

barvy tickeru, bleskové nebo důležité zprávy v horní části obrazovky, popisek živého vstupu 

atd.). Novinkou v českém televizním prostředí bylo také již zmíněné rozdělení relace na 

zpravodajskou a analytickou část a účast hostů v hlavní zpravodajské relaci. Zajímavé také 

bylo odbavení MO – obraz se rozběhl již na plazmě za sedícím moderátorem (v Událostech 

moderátora video překrylo rovnou). Dalším dobrým prvkem, který Z1 využívala, bylo přímé 

spojení (například přes Reuters) obrazu do MO, které se zrovna vysílalo. Pokud se například 

mluvilo o práci posádky raketoplánu Endeavour, byl přepojen live obraz z místa dění. Jestliže 

se v relaci objevil host, zpravidla jej po chvíli překryly ilustrační záběry a host byl vidět 

v malém okně v rohu obrazovky.  



Bakalářská práce 
 

30 
 

6. Závěr 

 

Hlavní zpravodajská relace České televize, Události, je zavedený pořad, který funguje 

v rámci určitého stereotypu. Divák tedy ví, co od něj může očekávat. Události České televize 

si na českém televizním trhu vybudovaly stabilní pozici a ve sledovanosti soupeří pouze 

s hlavní zpravodajskou relací televize Nova (podle posledních výsledků sledovanosti 

Asociace televizních organizací v 50. týdnu roku 2009 měly Události průměrnou sledovanost 

10,3 %. Sledovanost Televizních novin na Nově se pohybovala kolem 31 %). Události mají 

pevně danou strukturu a moderátorské dvojice. Díky rozsáhlé síti domácích (regionálních) a 

zahraničních zpravodajů často přinášejí vlastní zprávy. V domácím prostředí se pak často 

věnují dění v regionech. Každá reportáž je díky delší stopáži, kterou například Z1 nemá, 

podrobně zpracována a vždy je daný prostor pro vyjádření všem zainteresovaným stranám. 

Zpravodajství je věcné a nestranné. Delší stopáž příspěvků a podrobnější rozpracování je 

patrné zejména u důležitých aktuálních témat (jako v případě amerických voleb) – pokud 

dojde k mimořádné události, současné zpravodajství na to reaguje a výsledkem může být 

právě například speciální vysílání k danému tématu. Zcela se pak změní struktura dané relace. 

Zajímavé je také sledovat množství živých vstupů, které Česká televize do zpravodajských 

relací zařazuje (v listopadu jich bylo 85). Mnohdy vstupy sloužily místo reportáže k danému 

tématu, v jiných případech následovaly po reportáži a reportéři v nich okolnosti události dále 

vysvětlovali. Živé vstupy zvyšují atraktivitu zpravodajské relace a ta pak působí „akčněji“. 

Divák díky nim může mít pocit, že je přímo v místě dění. Řada vstupů je ale zařazena až 

nějaký čas po skončení události, ty pak na atraktivitě, podle mého názoru, ztrácejí (například 

2. 11. po reportáži o počtu obětí při dopravních nehodách o dušičkovém víkendu následoval 

živý vstup redaktorky z dálnice D1; 13. 11. měla redaktorka večerní vstup od nového 

obchodního centra na Pankráci, které bylo otevřeno během dne). 

Z1 v listopadu 2008 vysílala 6 měsíců a její zpravodajství se neustále vyvíjelo 

(například ve 4 relacích se krátce objevovaly meziheadlines se synchronem, podobně jako 

v Událostech headlines, poté byly ale synchrony zrušeny). Z1 se snažila přenést na český trh 

inspiraci zahraničními zpravodajskými stanicemi, využívala například barevnou grafiku nebo 

záměrně neukazovala redaktory v příspěvcích. Kvůli kratší stopáži reportáží se do relace vešlo 

více příspěvků a relace vypadala dynamicky. Často ale například selhávala technika a relace 

tak v některých momentech působila amatérsky (například 4. 11. přečetl moderátor studio o 

jednání KSČM a ČSSD o podobě vedení Středočeského kraje, ale následovala reportáž o 
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svolání mimořádné schůze Sněmovny; k opravě poté došlo). Často také selhávalo čtecí 

zařízení. Do českého prostředí ale Z1 vnesla nový koncept zpravodajské relace (část 

zpravodajská a část analytická) a také nový obsahový koncept (množství ekonomických 

příspěvků, zahraniční události ze vzdálenějších míst nebo zvaní hostů do hlavní zpravodajské 

relace). 

Celkově tedy můžeme říci, že Česká televize poskytovala ve své hlavní zpravodajské 

relaci divákům obsáhlejší a analytičtější příspěvky, a to zejména kvůli delší stopáži 

jednotlivých příspěvků. Například reportáž o plánované výměně ministrů v Topolánkově 

vládě měla stopáž 2 minuty a 43 sekund a promluvilo v ní 9 respondentů (premiér Mirek 

Topolánek dokonce čtyřikrát). Z1 odvysílala reportáž na toto téma také – měla stopáž 1 

minutu a 30 sekund a objevili se v ní 4 respondenti (premiér Mirek Topolánek chyběl). 

Dalším příkladem může být reportáž o propadu německé ekonomiky do recese, kterou obě 

stanice své relace otevřely. Česká televize dala německé ekonomice prostor o délce 2 minut a 

2 sekund. V reportáži se objevily 4 výpovědi respondentů, které pak ještě doplnily živé vstupy 

zahraničních zpravodajů z Berlína a z Washingtonu. Po úvodních shrnujících číslech reportáž 

informovala o německém vládním balíku na pomoc ekonomice a následovala analýza vlivu 

propadu německé ekonomiky na české firmy (například Škodu Auto atd.). Závěr reportáže 

pak patřil vlivu na celou českou ekonomiku a chystaným opatřením ministerstva průmyslu a 

obchodu. Z1 věnovala tomuto tématu 1 minutu a 20 sekund, v reportáži hovořili 2 

respondenti. Po úvodních číslech reportáž Z1 také shrnula vliv na české hospodářství a 

reportáž uzavřela zmínka o německém vládním balíku na pomoc ekonomice.  

Z1 měla na rozdíl od České televize snahu poskytnout divákům více informací ve 

formě stručných zpráv, vysílání tak působilo dynamicky. Velký důraz kladla zejména na 

ekonomické zpravodajství. Tyto informace také často přišli do studia doplnit hosté, například 

ekonomický analytik ke zprávě o zisku firmy ČEZ za 3. čtvrtletí nebo ředitel Patria Finance 

ke zprávě o zisku ČSA. 



Bakalářská práce 
 

32 
 

7. Resumé 

 

 V této bakalářské práci autorka analyzovala současnou televizní zprávu v hlavních 

zpravodajských relacích stanic ČT24 a Z1 za období listopad 2008. Cílem práce bylo zjistit, 

jak televizní zpravodajské stanice zpracovávaly informace, jak je následně předkládaly 

divákovi a jaké nové trendy se ve vysílání objevovaly. 

 Hlavní zpravodajskou relaci Události přejala zpravodajská stanice ČT24 z vysílání 

České televize. Jde tedy o zavedený pořad, který ale prošel změnami díky příchodu nových 

technologií. Ve srovnání se Zprávami v 7 obsahuje relace delší a analytičtější příspěvky. Z1 

vysílala v listopadu 2008 teprve půl roku. Na český mediální trh ale přinesla dynamický styl 

vysílání s důrazem na ekonomické informace a nové grafické prvky. 

 

8. Summary  
 

 In this Bachelor thesis the autor analysed the contemporary television news in the 

main broadcast of Czech news television stations ČT24 and Z1 in the period of November 

2008. The objective of the thesis was to discover how the stations processed the information 

and what trends appeared in the news broadcast. 

 The main broadcast called Události took ČT24 over from the broadcast of Czech 

television. It is a long traditioned programme which has changed thanks to the new 

technologies. Compared to programme Zprávy v 7 it contains longer and more analytical 

coverage. Z1 station has televised since June 2008, so it is the new station. To the Czech 

media market it has brought a dynamic broadcast with the emphasis on the economic news 

and new graphics components. 
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Příloha č. 13: Struktura Událostí – listopad 2008 
 
Události – listopad 2008 
 
1.11. Iveta Toušlová, Bohumil Klepetko 
HED: první dojednané vlády v krajích, parlamentní spor o americký radar v Česku, obří mostní 
konstrukce dorazila do Sokolova, začíná Stardance 

1. CRT + SNG: První povolební koalice v Královéhradeckém, Libereckém kraji a na Vysočině 
(SYN: Libor Joukl, předseda ČSSD na Vysočině; Vojtěch Filip, předseda KSČM; Hana 
Orgoníková, ČSSD v Královéhradeckém kraji; Martin Púta, hnutí Starostové pro Liberecký 
kraj); SNG Vlastimil Weiner, redaktor v Hradci Králové; Radovan Daněk, redaktor na 
Vysočině; Lucie Pokorná, redaktorka v Liberci) 

2. CRT: Schvalování radarových smluv ve Sněmovně se komplikuje, debaty o tom, jak velká 
většina má o nich rozhodnout (SYN: Cyril Svoboda, předseda legislativní rady vlády; Vojtěch 
Filip, předseda KSČM; TLF Vladimír Balaš, Ústav státu a práva AV ČR; Lubomír Zaorálek, 
místopředseda PS; Jan Májíček, hnutí Ne základnám) 

3. STUDIO+SYN: OVM se v neděli budou vysílat z Kábulu (SYN:Václav Moravec) 
4. CRT: Třídenní cesta 200 tunové mostní konstrukce z Vítkovic do Sokolova je u konce (SYN: 

Tomáš Reichelt, přepravní společnost APB Plzeň; Luboš Sopek, řidič tahače; Eva Kijonková, 
mluvčí Vítkovice Holding; Petr Kabeš, MPS Mostní a pozemní stavby) 

5. CRT: Budoucnost sportovních (lyžařských) areálů v Liberci je nejistá (SYN: 2krát Ondřej 
Červinka, náměstek primátora Liberce; TLF Radka Záhořová, mluvčí Snowhill; Jiří Šolc, 
opoziční zastupitel Liberce) 

6. MO: Ode dneška zlevní 1 500 léků 
7. MO: V říjnu přišlo na silnicích o život 77 lidí 
8. CRT: Na českém trhu se zítra objeví nový telefon pro seniory (SYN: Eva Cupalová, Irena 

Holovská, uživatelky; Jan Karas, marketingový ředitel O2; Jiří Hrabě, linka seniorů Elpida; 
Jan Lorman, ředitel o. s. Život 90) 

9. CRT+SNG: Fotbalový zápas slovenské ligy skončil předčasně kvůli bitkám (SYN: Martina 
Kretadusová, mluvčí trnavské policie); SNG Olga Baková, redaktorka ČT v Bratislavě 

10. CRT: KSČM v reakci na zprávu senátní komise odmítá, že je neústavní stranou (SYN: 
Jaromír Štětina, senátor; Miloš Sobek, člen ÚVV KSČM; Erika Sedláčková, členka ÚVV 
KSČM; Vojtěch Filip, předseda KSČM; Petr Dudek, autor knihy Kdo ve stínu čeká na moc) 

11. STUDIO+SNG: Startuje další řada Stardance (SNG: Tereza Krásenská, Veletržní palác, 
Praha) 

12. CRT: Finanční krize – kritika kvůli zbytečné panice, některé firmy se za ní schovávají (SYN: 
Nicolas Sarkozy, francouzský prezident; Marcel Winter, Česko-vietnamská společnost; Karel 
Samec, mluvčí Bohemia Crystalex Trading; Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a 
dopravy; Petr Korbel, týdeník Ekonom; Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu) 

13. CRT: Jedním z klíčových států letošních amerických voleb je Ohio (SYN: Linda Vopatová, 
ředitelka charity; Justin Vaughn, politolog; Joe Wurzelbacher, instalatér; Sean Powless, 
železničář) 

MEZIHED: podvody s houslemi v Římě, Struny podzimu v Národním divadle 
14. CRT: Japonský ministr obrany odvolal velitele letectva (SYN: Jasukazu Hamada, ministr 

obrany) 
15. CRT: Vyšetřování podvodů se starými houslemi v Římě (SYN: Raffaele Mancino, 

vyšetřovatel; Claude Lebet, znalec nástrojů; Uto Ughi, houslař) 
16. MO: V Kongu uprchl z domova až 1 milion lidí kvůli bojům mezi vládou a povstalci 
17. MO: Islandu hrozí kvůli krizi vystěhovalecká vlna 



Bakalářská práce 
 

 

18. MO: Záplavy ve Vietnamu si vyžádaly už 24 obětí 
19. CRT: Francouzský orchestr a sbor Les Arts Florissants v Národním divadle (SYN: 2krát Luc 

Bouniol-Laffont, manažer souboru) 
 
2.11. Iveta Toušlová, Josef Maršál 
HED: Topolánek chce bojovat o křeslo předsedy, o víkendu zemřelo na silnicích 12 lidí, práce 
občanského sdružení Český západ, povodně ve Francii 

1. CRT: Mirek Topolánek chce dál vést ODS, oznámil to na mimořádném brífinku (SYN: 3krát 
Mirek Topolánek, předseda ODS; 3krát Pavel Bém, místopředseda ODS; Tomáš Julínek, 
ministr zdravotnictví) 

2. CRT: OVM z Afghánistánu, působnost českého týmu (SYN: Atiqullah Ludin, guvernér 
Lógaru; Jiří Nekvasil, velvyslanec v Afghánistánu; Jiří Šesták, inženýr PRT Lógar; David 
McKiernan, velitel jednotek ISAF; Vlasta Parkanová, ministryně obrany; Lubomír Zaorálek, 
stínový ministr zahraničí; Jaap de Hoop Scheffer, generální tajemník NATO; Vlastimil Picek, 
náčelník generálního štábu Armády ČR) 

3. MO+SYN: OVM ještě jednou-kritika ministra financí Kalouska za návrh zrušit daňové úlevy 
pro vojáky (SYN: Vlastimil Picek, náčelník generálního štábu Armády ČR) 

4. CRT+SNG: Dušičkový víkend si na silnicích vyžádal 12 obětí (SYN: Jiří Vokuš, mluvčí 
policejního prezidia) SNG: Tereza Krásenská, dálnice D1 

5. MO: ČNB zřejmě sníží úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu  
6. MO: Stále více Čechů žije ve vlastním domě, téměř 40 % 
7. CRT: Občanské sdružení Český západ v Toužimi řeší problematiku Romů (SYN: 2krát Jana 

Kosová, ředitelka OS Český západ; Džamila Stehlíková, ministryně pro lidská práva; 
Vladislav Bílý, krajský předseda Romské o. s. Karlovy Vary) 

8. CRT: Liberecká ČSSD chce změnit statut krajských nemocnic na neziskové (SYN: 2krát Jiří 
Kittner, primátor Liberce; 2krát Stanislav Eichler, kandidát na hejtmana, Martin Půta, hnutí 
Starostové za Liberecký kraj) 

9. CRT: Do Česka dorazil sníh, lyžařská střediska v pohotovosti (SYN: 2krát Luboš Krejza, 
Skiareál Lipno; turista, Špindlerův mlýn; Jiří Beran, Skiareál Špindlerův mlýn; Jaroslav 
Podzimek, areál Přemyslov v Jeseníku; Jaroslav Figura, areál Praděd; 2 návštěvníci Jeseníků) 

10. CRT: Povodně ve Francii (SYN: Jean Pierre Charvin, starosta Rive-de-Giér; 3 cestující 
v Paříži) 

11. CRT: Finanční krize může zkomplikovat výstavbu dálnic na Slovensku (SYN. Robert Fico, 
premiér; Juraj Valachy, ekonom Tatra Banky; 2 obyvatelé Košic; Peter Socha, Asociace 
důchodových správcovských společností) 

12. MO: KLDR zveřejnila fotky Kim Čong-ila na fotbalovém zápase 
13. MO: Islanďané protestují proti šéfům centrální banky 
14. MO: Bolívie zakázala působení americké agentury pro potírání narkotik na svém území 
15. MO: Pochod maďarských příznivců krajní pravice ke slovenské ambasádě v Budapešti 
16. CRT: Kandidáti na prezidenta USA objížděli klíčové oblasti (SYN: Dario Moreno, politolog; 

Emilio Valdes, volič Obamy; Miguel Anchia, volič McCaina) 
17. CRT: Půl roku od ničivého cyklonu Nargis v Barmě (SYN: obyvatelka vesnice v deltě Iravadi; 

Liz Hughesová, koordinátora Červeného kříže) 
18. CRT: Rafaelova Madona v lukách po rekonstrukci 
19. CRT: Poptávka po luxusu neustává ani v době krize (SYN: Peter Walkman, aukční firma RM; 

Simon Shaw, síň Sotheby ´s) 
20. CRT: Komiksfest v Praze (SYN: Joachim Dvořák, nakladatelství Labyrint; Tomáš Matějíček, 

programový ředitel festival) 
 



Bakalářská práce 
 

 

3.11. Marcela Augustová, Roman Pistorius 
HED: rekonstrukce vlády, v USA končí předvolební kampaň, zpomalení evropského hospodářského 
růstu, jasné ANO pro jadernou energii 

1. CRT: Ministři čekají, kdo bude muset opustit vládu (SYN: 4rát Mirek Topolánek, premiér; 
Martin Bursík, ministr životního prostředí; Cyril Svoboda, předseda legislativní rady vlády; 
Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví; Petr Gandalovič, ministr zemědělství; Václav Jehlička, 
ministr kultury; Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu; Miroslav Kalousek, ministr 
financí, Džamila Stehlíková, ministryně pro lidská práva) 

2. MO: Rekordně nízká důvěra veřejnosti v Topolánkovu vládu 
3. CRT+TLF: Volba prezidenta v USA (SYN: Barack Obama, demokratický kandidát; John 

McCain, republikánský kandidát) TLF Michal Kubal z Chicaga 
4. CRT: Volební problémy v USA v předchozích letech (SYN: 2krát Justin Vaughn, politolog; 

dva voliči z Ohia) 
5.  CRT: Do Evropy přichází hospodářský útlum (SYN: 2krát Joaquin Almunia, eurokomisař pro 

hospodářské otázky; Luboš Mokráš, analytik ČS; Jan Bureš, analytik Poštovní spořitelny) 
6. CRT: Dopady finanční krize v Rusku (SYN: Maxim Kašulinskij, šéfredaktor Forbes; Alexej 

Kudrin, ministr financí; Dmitrij Jasminov, moderátor REN TV; Natálie Něgrajová, 
podnikatelka) 

7. CRT: Česko se v budoucnosti neobejde bez nových jaderných elektráren, vzkazuje oponentní 
rada (SYN: Pavel Stehlík, předseda oponentní rady; Džamila Stehlíková, ministryně pro lidská 
práva; Miroslav Kalousek, ministr financí, Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí; Jiří 
Zimola, budoucí hejtman Jihočeského kraje; Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu 
životního prostředí; Robert Fico, slovenský premiér) 

8. MO: Cizinci zřejmě budou moci v ČR kupovat nemovitosti k bydlení 
9. MO: Vláda schválila 1 ze dvou smluv důležitých pro cestu do USA bez víz 
10. STUDIO+SNG: Rizikový fotbalový zápas Baník vs. Sparta; SNG Marta Pilařová, Ostrava 
11. STUDIO+SNG: Demonstrace Maďarů před slovenskou ambasádou kvůli zásahu policistů na 

fotbalovém utkání v Dunajské Stredě; SNG Olga Baková, Budapešť 
12. MO: 11 světových spisovatelů odsoudilo kampaň proti Milanu Kunderovi 
13. MO: V Česku padaly teplotní rekordy 
14. MO: Uzavření Vyšehradského tunelu 
15. CRT: 90. výročí stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (SYN: Jan Bradna, 

předseda Společnosti na obnovu mariánského sloupu; Karel Kavička, místopředseda 
Společnosti…; Jan Kněžínek, ředitel odboru kultury Magistrátu hl. m. Prahy; Jiří Tomáš 
Kotlík, historik) 

MEZIHED: dražší povinné ručení, co dál s Dělnickou a Národní stranou, osud zdravotnické reformy 
16. CRT: Dražší povinné ručení pro příští rok (SYN: Jiří Schejbal, ČSOB; Roman Sznapka, 

Triglav; Jan Procházka, analytik Cyrrus; Tomáš Čermák, Generali; Pavel Ronovský, Top-
pojištění.cz; Alena Bartoňová, Top-pojištění.cz) 

17. STUDIO+SYN: Připomínky vládních expertů ke zdravotnickým reformním zákonům; SNG 
Silvie Friedmannová, Úřad vlády (SYN: Ludvík Hovorka, poslanec KDU-ČSL; Olga Zubová, 
poslankyně SZ) 

18. CRT: Václav Klaus v Srbsku (SYN: 2krát Boris Tadič, srbský prezident; 2krát Václav Klaus, 
prezident; Mirko Cvetkovič, srbský premiér) 

19. CRT: Ministerstvo vnitra rozhoduje o osudu Dělnické a Národní strany (SYN: 2krát František 
Valeš, Český helsinský výbor; Miroslav Mareš, bývalý soudní znalec; Vladimír Řepka, mluvčí 
ministerstva vnitra 

20. CRT: Výročí 50 let pražského kriminalistického ústavu (SYN: 2krát Emil Vančo, ředitel 
Kriminalistického ústavu Praha; Marek Otrlý, KÚ Praha; Oldřich Martinů, policejní prezident) 
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21. CRT: Dokument o Ingmaru Bergmanovi (SYN: 2krát Marie Nyrerödová, režisérka; Jiří 
Šebesta, kino Aero) 

 
4.11. Marcela Augustová, Roman Pistorius 
HED: volba prezidenta v USA, výhrady k opravě Karlova mostu, lednová stávka doktorů, 
protiromský útok v Maďarsku 

1. STUDIO+SNG: Prezidentské volby v USA; SNG Tomáš Šponar z Washingtonu; Michal 
Kubal z Chicaga-volební štáb Obamy 

2. CRT+SNG: Profil Baracka Obamy (SYN: John Padgett, profesor politické ekonomie; Michael 
Dawson, politolog; Roger Myerson, ekonom); SNG Michal Kubal 

3. STUDIO+SNG: SNG Martin Řezníček z Phoenixu-volební štáb McCaina 
4. CRT+SNG: Profil McCaina (SYN: Art Killeenová, majitelka restaurace; dva příznivci 

McCaina; John McCain, republikánský kandidát) SNG Martin Řezníček 
5. CRT: Systém amerických voleb a místní referenda (SYN: Carol Doherty, odborník na 

průzkumy; Joyce Chenová, stoupenkyně zákazu svazků osob stejného pohlaví; Mark Buton, 
stoupenec svazků stejného pohlaví) 

6. STUDIO+SNG: Volby sleduje i 5,5 tisíce Američanů žijících v ČR, velvyslanec si pozval do 
rezidence 400 hostů; SNG Edita Horáková, rezidence amerického velvyslance 

7. CRT: Koho by volily české osobnosti (SYN: Petr Weiss, sexuolog; Aleš Valenta, lyžař; 2krát 
Ondřej Trojan, scénárista; Eva Holubová, herečka; Mirek Topolánek, premiér; Miloslav Vlk, 
kardinál; Václav Pačes, předseda AV ČR) 

8. CRT: Konec Bushovy éry (SYN: 2krát George Bush, prezident; na placce citace z Guardiinu a 
Newsweeku) 

9. CRT: Podle inspekce ministerstva kultury se Karlův most opravuje špatně (SYN: 3krát Lenka 
Svobodová, inspekce MK; Jan Kněžínek, odbor památkové péče pražského magistrátu; Ondřej 
Ševců, Národní památkový ústav) 

10. CRT: Vyjednávání o krajských vládách se protahuje (SYN: Josef Vondrášek, lídr KSČM ve 
Středočeském kraji; David Rath, kandidát na hejtmana; Martin Půta, Starostové pro Liberecký 
kraj; Radko Martínek, kandidát na hejtmana na Vysočině; Jiří Šulc, předseda ústecké ODS) 

11. MO: ODS i ČSSD požádaly o svolání mimořádné schůze Sněmovny 
12. MO: Česko podle Topolánka letos nestihne ratifikovat Lisabonskou smlouvu, ÚS odložil 

jednání 
13. CRT: Lékařské odbory chtějí v lednu stávkovat za vyšší platy, ministerstvo to odmítá (SYN: 

Martin Engel, Lékařský odborový klub; Marek Šnajdr, náměstek ministra; Miloslav Ludvík, 
ředitel FN Motol) 

14. CRT: Spor mezi ministerstvem spravedlnosti a Syndikátem novinářů kvůli novele, která má 
zakázat zveřejňování jmen obětí (SYN: 2krát Zuzana Steinerová, mluvčí MS; Miroslav 
Jelínek, předseda syndikátu; Marek Benda, předseda ústavněprávního výboru PS; Miroslav 
Krutina, advokát) 

15. CRT: Maďarská policie vyšetřuje protiromský útok (SYN: Tibor Nagy, manžel poškozené; 
Ottó Gulyas, starosta; Tibor Draskovics, ministr spravedlnosti a vnitra; László Torockzkai, 
radikální hnutí 64 žup) 

16. MO: Dohoda mezi Čínou a Tchán-wanem o leteckém spojení 
17. MO: Boje v Kongu sílí, povstalci udeřili na armádu 
18. MO: Stovky příznivců Hnutí proti ilegální imigraci prošly Moskvou 
19. CRT: Výročí 30 let protinukleárního Rakouska (SYN: Johann Fleischer, správce elektrárny; 

Freda Meissnerová, organizátorka protestů v r. 1978; Michael Schneeberger, jaderný inženýr; 
Stefan Zach, mluvčí firmy EVN) 
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5.11. Marcela Augustová, Roman Pistorius 
HED: Obama vyhrál volby, historicky vysoká volební účast, demokraté zvítězili i v Kongresu, 
gratulace z celého světa 

1. CRT+SNG: Barack Obama, první Afroameričan v čele USA (SYN: Barack Obama, vítěz 
voleb; Erik Terpstra, Obamův fanoušek; Oprah Winfrey, moderátorka) SNG Michal Kubal, 
Chicago 

2. CRT+SNG: Co bude muset Obama řešit (SYN: Barack Obama; John Padgett, ekonom; David 
Meyrson, ekonom) SNG Michal Kubal 

3. STUDIO+SNG: Poražený McCain; SNG Martin Řezníček z Phoenixu 
4. CRT: Jak přijal McCain porážku (SYN: John McCain; dva příznivci McCaina; Bruce Merrill, 

politolog) 
5. STUDIO+SNG: Jaké bude rozložení sil v Kongresu; SNG Tomáš Šponar z Washingtonu 
6. VOLEBNÍ STUDIO: Bohumil Vostal – volby v číslech, jak volily jednotlivé státy atd. 
7. CRT: Obamovo vítězství se slavilo po celém světě (SYN: Koudži Macuzaki, starosta Obamy; 

Sarah Obamová, nevlastní babička; Sadiq Obama, nevlastní bratr; Ari, žák ZŠ v Jakartě; Cyril 
Conquik, obyvatel Paříže; Paco Cruz, obyvatel Madridu; Dudley, Američan žijící v Moskvě; 
Američan žijící v Praze) 

8. STUDIO+SNG: Česko chce jako předsednická země EU uspořádat v Praze první Obamovo 
setkání s lídry EU; SNG Miroslav Karas z Varšavy 

9. CRT: Reakce českých politiků na Obamovo vítězství (SYN: Radim Ochvat, mluvčí 
prezidenta; Mirek Topolánek, premiér; Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské 
záležitosti; Cyril Svoboda, předseda legislativní rady vlády; Lubomír Zaorálek, stínový 
ministr zahraničí; Karel Schwarzenberg, ministr zahraničí; Jiří Maštálka, místopředseda 
KSČM pro zahraniční politiku; Martin Bursík, vicepremiér) 

10. STUDIO+SNG: Obamova strategie na Blízkém s Středním východě; SNG Břetislav Tureček, 
zpravodaj ČRo v Jeruzalémě 

11. STUDIO+SNG: Co si od spolupráce s Obamou slibuje EU; SNG Barbora Šámalová z Bruselu 
(SYN: José Manuel Barroso, předseda EK; Gordon Brown, britský premiér; Angela 
Merkelová, německá kancléřka; Bernard Kouchner, francouzský ministr zahraničí) 

12. STUDIO+SYN: Reakce Moskvy na zvolení Obamy (SYN: Dmitrij Medveděv, ruský 
prezident) 

13. CRT: Obamovo zvolení uvítaly menšiny a bojovníci za lidská práva (SYN: Martin Luther 
King, bojovník za lidská práva) 

14. CRT: Problémy americké ekonomiky (SYN: Richard Hindls, rektor VŠE; Petr Sklenář, 
analytik Atlantik FT; 2krát Luboš Mokráš, analytik ČS) 

15. MO: Ministr vnitra navrhl rozpustit Dělnickou stranu  
16. MO: KSČM poprvé u moci od roku 1990, v Moravskoslezském kraji 
17. MO: Dopravní policii povede Leoš Tržil 

 
6.11. Jolana Voldánová, Josef Maršál 
HED: požár v pražské tržnici, ČNB snížila sazby, Obama začíná hledat ministry, reforma 
zdravotnictví na jednání vlády 

1. CRT+SNG: Požár v pražské tržnici SAPA (SYN: 2krát Vít Pernica, mluvčí pražských hasičů; 
obyvatelka Prahy 4; 2 trhovci; TLF Pavel Kuchálik, mluvčí ÚAMK; Jan Heroudek, ředitel 
odboru dopravy pražského magistrátu; Tomáš Hulan, mluvčí pražské policie); SNG Ivan 
Lukáš z tržnice 

2. CRT: ČNB i evropské banky snížily úrokové sazby (SYN: Jean Claude Trichet, prezident 
ECB; David Navrátil, ekonom ČS; Michal Brožka, analytik Raiffeisenbank; Zdeněk Tůma, 
guvernér ČNB) 
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3. CRT+SNG: Obama vybírá administrativu (SYN: Rahm Emanuel, kongresman; Barack 
Obama; na placce citace Financial Times); SNG Michal Kubal z Washingtonu 

4. CRT: Ministr Julínek pokračuje v reformních zákonech (SYN: Tomáš Julínek, ministr 
zdravotnictví; TLF Džamila Stehlíková, ministryně pro lidská práva; Cyril Svoboda, ministr; 
Markéta Hellerová, náměstkyně ministra; Jiří Paroubek, předseda ČSSD; Milan Kubek, 
prezident České lékařské komory) 

5. CRT: Ratifikace Lisabonské smlouvy (SYN: Mirek Topolánek, premiér; Joe Leinen, předseda 
Výboru pro ústavní záležitosti EP; Martin Bursík, vicepremiér; Cyril Svoboda, předseda 
legislativní rady vlády; Jiří Paroubek, předseda ČSSD) 

6. MO: Bohumír Ďuričko nabízí kauci tři miliony korun za propuštění z vazby 
7. MO: Exposlanec ODS Jan Morava se podle státního zástupce nedopustil vydírání, útisku ani 

jiného trestného činu 
8. MO: Cena Absurdita roku 
9. CRT: Koncert Jethro Tull v Praze (SYN: Helena Pinkasová, produkce koncertu; Jiří Černý, 

hudební publicista) 
MEZIHED: KSČM ve vedení krajů, roztržka kvůli polským loděnicím, omezení prodeje léků na 
chřipku 

10. CRT+SNG: KSČM se po 20 letech vrací do krajských vlád (SYN: Josef Novotný, kandidát na 
hejtmana v Karlovarském kraji; Josef Pavel, odstupující hejtman v KV kraji; Milan Chovanec, 
plzeňský zastupitel ČSSD; Zdeňka Hodnotová, zastupitelka KSČM; Jan Kubáček, politolog; 
Radko Martínek, kandidát na hejtmana v Pardubickém kraji; Jiří Paroubek, předseda ČSSD); 
SNG Blanka Poulová z Vysočiny 

11. CRT+SNG: Polská vláda podle EK nekale pomáhala státním loděnicím v Gdyni a Štětíně 
(SYN: 2krát Neelie Krosová, komisařka pro hospodářskou soutěž; Karol Guzikiewicz, 
místopředseda odborového svazu; Alexandr Grad, ministr státního pokladu) SNG Miroslav 
Karas z Varšavy 

12. CRT: Aukce slonoviny (SYN: 2krát David Mabunda, ředitel Jihoafrického národního parku) 
13. MO: Smlouva mezi USA a Irákem o působnosti USA vojáků 
14. MO: Výbuch mikrobusu v Severní Osetii 
15. MO: Nový král v Bhútánu 
16. CRT: Stát bude od nového roku kontrolovat prodej léků obsahujících pseudoefedrin (SYN: 

Tomáš Cikrt, mluvčí MZ; Jiří Komorou, ředitel Národní protidrogové centrály; TLF Oldřich 
Kužílek, člen senátní komise pro ochranu soukromí; Stanislav Havlíček, prezident ČLK; 
Viktor Mravčík, Národní monitorovací středisko pro drogy; Wolfgang Götz, Evropské 
monitorovací středisko pro drogy) 

17. CRT: Litvínov chce změnit pověst sídliště Janov (SYN: Miroslav Brož, Člověk v tísni; 2krát 
Martin Klika, místostarosta Litvínova; dva obyvatelé Janova; Milan Šťovíček, starosta 
Litvínova) 

18. CRT: Začátek lyžařské sezony (SYN: Rostislav Vondruška, ředitel agentury Czech Tourism; 
2krát Jiří Brožek, náčelník horské služby; Jiří Čunek, MMR) 

19. CRT: FAMUfest 2008 (SYN: Tomáš Hrubý, ředitel festivalu; Bohdan Bláhovec, programový 
ředitel) 

 
10.11. Iveta Toušlová, Bohumil Klepetko 
HED: obvinění zaměstnanců ČEZ, srážka vlaků ve Ždírci and Doubravou, české banky podle 
Topolánka zatím nepotřebují pomoc, pokračující maďarsko-slovenské spory 

1. CRT: Obvinění 32 zaměstnanců firmy ČEZ Měření (SYN: Mikuláš Lukáč, poškozený; 2krát 
Pavel Škranc, poškozený; Pavel Hanták, mluvčí ÜOOZ; 2krát Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ; 
2krát Jaromír Volf, poškozený 
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2. CRT+SNG: Srážka dvou vlaků ve Ždírci and Doubravou (SYN:Luboš Vacek, velitel zásahu; 
svědek nehody; 2krát Ludvík Miška, vyšetřovatel);SNG Radovan Daněk, Ždírec + HOST 
Ondřej Kubala, mluvčí ČD 

3. CRT: Finanční krize ČR zatím výrazně nepostihla (SYN: 2krát Mirek Topolánek, premiér; Jiří 
Kunert, prezident ČBA; TLF Marek Hatlapatka, analytik Cyrrus) 

4. CRT: KSČM v regionálních vládách-bývalí pohlaváři opět u moci (SYN: Karel Konečný, 
budoucí náměstek za KSČM pro zdravotnictví v Morslez. kraji; TLF Evžen Tošenovský, 
odstupující hejtman; Jaroslav Borka, budoucí náměstek za KSČM pro majetkoprávní věci 
v KV kraji; Josef Novotný, kandidát na hejtmana; Jiří Kotek, zastupitel za Alternativu pro 
kraj; TLF Zdeněk Dobrý, místopředseda Klubu zastupitelů KSČM na Vysočině) 

5. STUDIO+SNG: Setkání Obamy a Bushe v Bílém domě; SNG Michal Kubal z Washingtonu 
6. CRT: Slovensko-maďarský konflikt-blokáda přechodů (SYN: Tamás Kopetti, strana Jobbik; 

Ján Kubiš, slovenský ministr zahraničí; obyvatelka příhraničí;  
7. MO: Inflace v ČR v říjnu na úrovni 6 % 
8. MO: Povinné zimní gumy na D1 u Humpolce 
9. MO: Pokuta 80 tisíc pro Fond ohrožených dětí od MPSV 
10. CRT: Zahájení výroby aut Hyundai v Nošovicích (SYN: Kim Ok-Čo, prezident firmy; 2krát 

Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu; zaměstnanec; Jiří Nehyba, Ekologický právní 
servis; Evžen Tošenovský, hejtman Morslez. kraje) 

MEZIHED: souboj Topolánek vs. Bém, Klaus v Irsku, protesty proti transportu vyhořelého jaderného 
odpadu v Německu 

11. CRT+SNG: Souboj Topolánek vs. Bém pokračuje (SYN: 2krát Jan Kubáček, politolog; Mirek 
Topolánek, premiér; na placce Pavel Bém); SNG Karel Vovesný z Plzně, Michal Klokočník 
z Pardubic 

12. CRT: Prezident Klaus se v Irsku označil za disidenta EU (SYN: 2krát Václav Klaus, 
prezident; Patty Smith, The Irish Times) 

13. CRT: Protesty proti transportu vyhořelého radioaktivního paliva v Německu (SYN: 2krát 
Jochen Stay, aktivista; Friedrich Niehöster, policie) 

14. CRT: EU obnoví rozhovory s Ruskem o strategickém partnerství (SYN: Javier Solana, 
představitel EU pro zahraniční politiku; Karel Schwarzenberg, ministr zahraničí; Nicolas 
Sarkomy, francouzský prezident; José Barroso, předseda EK) 

15. MO: Exploze v Bagdádu 
16. MO: Nouzové přistání letadla firmy Ryanair 
17. STUDIO+SNG: V Praze spadly při leteckém převozu do Vltavy 2 kusy kontejneru; SNG 

Tereza Krásenská, Praha 
18. CRT: Film Sestra v kinech (SYN: 2krát Vít Pancíř, režisér; Jáchym Topol, autor románu 

Jakub Zich, herec) 
 
11.11. Iveta Toušlová, Bohumil Klepetko 
HED: koaliční neshody kvůli Julínkovým zákonům, novela bankovního zákona, 90 let od konce 
WWI, krajské koalice 

1. CRT: Koaliční neshody kvůli Julínkovým reformním zákonům (SYN: 3krát Tomáš Julínek, 
ministr zdravotnictví, 2krát Jiří Čunek, vicepremiér; Antonín Nechvátal, expert SZ; Michaela 
Šojdrová, poslankyně KDU-ČSL; Džamila Stehlíková, ministryně pro lidská práva) 

2. STUDIO+SNG: Poslanci schválili nový trestní zákoník; SNG Olga Málková z PS (SYN: Jiří 
Pospíšil, ministr spravedlnosti) 

3. CRT: Sněmovna schválila novelu zákona o bankách (SYN: 2krát Miroslav Kalousek, ministr 
financí; Jiří Paroubek, předseda ČSSD; Mirek Topolánek, premiér; Jörg Krämer, ekonom 
Commerzbank) 
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4. CRT: Výročí 90 let od konce 1. světové války (SYN: citace z dopisu francouzského vojáka; 
Franky Bostyn, historik; John Sutherland, prasynovec britského vojáka) 

5. CRT: Výročí WWI v Česku (SYN: Vlastimil Picek, náčelník generálního štábu; Vlasta 
Parkanová, ministryně obrany; Jiřina Jiráková, vojenská zdravotní sestra; Jiří Šedivý, bývalý 
náčelník generálního štábu) 

6. CRT: Nejstaršímu z žijících veteránů je 112 let (SYN: 2krát Henry Allingham, veterán) 
7. MO+SYN: RWE Transgas zvedla zálohy o 50 %, pobouřilo to Topolánka (SYN: Mirek 

Topolánek, premiér, Martin Chalupecký, mluvčí RWE Transgas) 
8. MO: Mezinárodní agentura pro atomovou energii má zájem o spolupráci s Ústavem jaderného 

výzkumu v Řeži 
9. MO: Pražský magistrát není spokojený s fungováním tržnice SAPA v Praze 
10. CRT: Krajské koalice ČSSD a ODS (SYN: Stanislav Mišák, kandidát na hejtmana ve 

Zlínském kraji; Libor Lukáš, odstupující hejtman; Petr Gazík, lídr kandidátky ČSSD; Mirek 
Topolánek, premiér; Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví; Jiří Paroubek předseda ČSSD; TLF 
Jan Zahradník, odstupující hejtman Jihočeského kraje; Jiří Čunek, vicepremiér) 

11. STUDIO+SNG: V Praze je slavná sopranistka Barbara Frittoliová; SNG Eva Spáčilová, 
Obecní dům 

12. CRT: Profil Barbary Frittoliové (SYN: Frittoliová; Alena Nachtigalová, pořadatelka koncertu) 
MEZIHED: ČEZ brání své zaměstnance, brněnská úrazová nemocnice zachráněna, krádež obrazů 
v Novém Bydžově 

13. CRT: Setkání Bushe a Obamy v Bílém domě (SYN: John Podesta, vedoucí Obamova týmu; 
Dana Perinová, Bushova mluvčí) 

14. CRT: ČEZ hájí své zaměstnance obviněné z vydírání (SYN: Karel Vaniš, vedoucí oddělení 
netechnických ztrát ČEZ; 2krát Jaromír Volf, poškozený; Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ) 

15. CRT: Brněnská úrazová nemocnice nebude zrušena, rozhodli poslanci (SYN: zaměstnankyně 
nemocnice; Michal Hašek předseda poslaneckého klubu ČSSD; Roman Onderka, primátor 
Brna; Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví; Roman Kraus, ředitel FN Brno) 

16. CRT: Vídeňská burza získala pražskou (SYN: 3krát Michael Buhl, ředitel vídeňské burzy; 
Petr Koblic, ředitel pražské burzy; Tomáš Klápště, Patria; Vladimír Pikoráč, ekonom Next) 

17. MO: Izrael obnoví dodávky paliva do jediné elektrárny v pásmu Gazy 
18. MO: Přepadení kamionů s nákladem v Pákistánu 
19. CRT: Prezident Klaus se setká s Declanem Ganleym (SYN: Václav Klaus, prezident; Declan 

Ganley) 
20. MO: 13letá smrtelně nemocná britská dívka odmítla léčbu  
21. MO: Ukončení mise sondy Phoenix na Marsu 
22. CRT: Krádež obrazů Zrzavého a Špály v Novém Bydžově (SYN: 2krát Jaroslav Prokop, 

ředitel muzea; Anna Pešavová, mluvčí královéhradecké policie; Pavel Louda, starosta N. 
Bydžova) 

23. STUDIO+SNG: Ministr Bursík udělil ceny ministra životního prostředí; SNG Tereza 
Krásenská z Betlémské kaple) 

 
12.11. Iveta Toušlová, Bohumil Klepetko 
HED: irský ministr zahraničí kritizoval Klause, vláda schválila novelu silničního zákona, osud 
zdravotnických reforem, Dryml a nemocnice 

1. CRT: Vláda přerušila projednávání zdravotnických reforem (SYN: 2krát Tomáš Julínek, 
ministr zdravotnictví; Ondřej Liška, poslanec SZ; Michaela Šojdrová, poslankyně KDU-ČSL; 
Mirek Topolánek, premiér; Jiří Čunek, vicepremiér) 

2. MO: První zvolení hejtmani v Královéhradeckém a Zlínském kraji 
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3. CRT+SNG: V Královéhradeckém kraji bude školství řídit kontroverzní radní Jiří Nosek 
(SYN: 3krát Luboš Mervart, exmístopředseda rady ZŠ HK-Pouchov; Martin Soukup, 
náměstek primátora; 2krát Jiří Nosek, radní pro školství; Hana Orgoníková, zastupující 
předsedkyně KVV ČSSD); SNG Vlastimil Weiner - vicehejtman pro zdravotnictví Dryml 
chce začlenit soukromou vrchlabskou nemocnici do krajské sítě nemocnic 

4. CRT: Irský ministr zahraničí kritizoval výroky prezidenta Klause (SYN: na placce Micheál 
Martin, irský ministr zahraničí; Václav Klaus, prezident; Tomáš Pojar, náměstek ministr 
zahraničí; Mirek Topolánek, premiér; Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti; Ondřej Liška, 
poslanec SZ; Jiří Čunek, vicepremiér; TLF Věra Řiháčková, Institut pro evropskou politiku) 

5. CRT: Topolánek a Vondra přestavili logo českého předsednictví EU (SYN: Alexandr Vondra, 
vicepremiér pro evropské záležitosti; Tomáš Pakosta, autor loga; Jiří Toman, grafik; Jiří 
Paroubek, předseda ČSSD; Mirek Topolánek, premiér) 

6. STUDIO+SNG: V pátek odpoledne nebudou smět kamiony na silnici-poslanci schválili 
novelu silničního zákona; SNG Jakub Linka, Úřad vlády 

7. CRT: Brusel chce více regulovat ratingové agentury (SYN: Charlie McCreevy, eurokomisař 
pro vnitřní trh; Jan Bureš, ekonom Poštovní spořitelny; Petr Vinš, ratingová agentura Moody 
´s Central Europe; Jan Havel, ekonom) 

8. CRT+SNG: Premiéra filmu Anglické jahody v Praze; SNG Jiří Svoboda, Praha (SYN: Viktor 
Preiss, herec) 

MEZIHED: spor mezi drážní inspekcí a ministerstvem dopravy, německé demonstrace studentů, 
pohřbívání ostatků vojáků v Chebu 

9. CRT: Nepokoje v Kongu pokračují (SYN: 3 vojáci konžské armády; 2 uprchlíci; Jaya Murthy, 
OSN; bývalý dětský voják 

10. MO: Na pulty EU se vrátí křivé okurky a hrbolatá mrkev-Brusel zruší normy 
11. MO: Rusko odmítá návrhy USA na spolupráci při protiraketové obraně v Evropě 
12. MO: EK vyměřila nejvyšší pokutu za kartel výrobcům autoskel 
13. CRT: Do sporu mezi Drážní inspekcí a MD vstoupila Evropská železniční agentura (SYN: 

Walter Kobelt, inspekce nehody vlaků a lodí Švýcarské konfederace; 3krát Karel Hanzelka, 
mluvčí MD; Petr Čechák, prezident Federace strojvůdců; Roman Šinut, inspektor Drážní 
inspekce) 

14. CRT: V Německu demonstrují studenti (SYN: 2 studenti v Mnichově; matka studenta) 
15. MO: Írán vyzkoušel nové rakety typu země-země 
16. MO: Zaměstnanci rakouské pošty chtějí stávkovat 
17. CRT: Na veřejnost se dostávají odposlechy Františka Mrázka-dvě nové knihy (SYN: Jaroslav 

Kmenta, reportér MfDNES; Přemysl Svora, autor knihy Kmotr Kmenta; Robert Čásenský, 
šéfredaktor MfDNES; TLF Jaromír Volek, katedra mediálních studií MUNI) 

18. CRT: Ostatky německých vojáků z druhé světové války budou uloženy v Chebu (SYN: 
Reinhard Führer, Lidový spolek péče o válečné hroby; Jan Svoboda, starosta Chebu; Helmut 
Elfenkämper, velvyslanec SRN v ČR; Jiří Chval, místostarosta Mariánských lázní) 

19. CRT: Posuzování rovnosti mužů a žen a poměr žen a mužů učitelů v ČR (SYN: Simona 
Skoumalová, ředitelka MŠ Praha 6; Jarmila Pavlišová, ředitelka ZŠ Praha 6; Irena 
Smetáčková, Otevřená společnost; František Morkes, historik; Ondřej Liška, ministr školství) 

20. STUDIO+SNG: Magdalena Kožená na Pražském hradě; SNG Petra Schubertová (SYN: 
Magdalena Kožená) 

 
13.11. Marcela Augustová, Roman Pistorius 
HED: německá ekonomika v recesi, rezignace karlovarské primátorky, krajské koalice, zdražování 
elektřiny a plynu 
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1. CRT+SNG: Německá ekonomika se po 5 letech propadla do recese (SYN: Thorsten Polleit, 
ekonom; Volker Kauder, předseda poslaneckého klubu CDU-CSU; TLF Jaroslav Černý, 
mluvčí Škoda Auto; Luboš Mokráš, analytik ČS) SNG Hana Scharffová z Berlína a Michal 
Kubal z Washingtonu 

2. STUDIO+SNG: Primátorka Karlových Varů rezignovala; SNG Marek Štětina z KV 
3. CRT: Nová vláda v KV kraji (SYN: Radomil Gold, předseda krajského klubu ODS; Tomáš 

Hybner, povolební vyjednavač ČSSD; Jiří Kotek, Alternativa pro kraj; Josef Murčo, zastupitel 
za KSČM;  

4. CRT: Koalice ČSSD a ODS v Jihočeském kraji (SYN: 2krát Jan Zahradník, hejtman JČ kraje; 
2krát Jiří Zimola, kandidát na hejtmana; Petr Braný, lídr kandidátky KSČM; Vladimír 
Pavelka, lídr kandidátky KDU-ČSL) 

5. CRT: Zdražení elektřiny a plynu na jihu Čech a Moravy (SYN: Vladimír Vácha, mluvčí E. 
ON; 2krát Jiří Gavor, předseda sekce plynárenství ENA; Martin Chalupský, mluvčí RWE; 
Martin Roman, ředitel ČEZ) 

6. MO: Obviněn další muž v kauze krádeže trezoru z hotelu Olympik 
7. MO: Počet nakažených virem HIV v Česku se zvýšil 
8. MO: V Brně honili splašeného býka 
9. CRT: Madagaskar 2 v českých kinech (SYN: Petr Slavík, Bontonfilm; Ondřej Vosmík, 

filmový publicista; Petr Klíma, psycholog) 
MEZIHED: energie budoucnosti podle EU, cvičení proti zemětřesení v Kalifornii; výstava Tváře 
prominentů 

10. CRT: Energetická koncepce Evropské komise (SYN: Andris Piebalgs, komisař pro 
energetiku; Amanda Afifová, Evropská aliance pro energetickou úspornost budov; José 
Barroso, předseda EK) 

11. CRT: Bezpečnostní cvičení v Kalifornii kvůli zemětřesení (SYN: Michael Freeman, hasič; 
Lucy Jonesová, Americký úřad pro geologický výzkum; Rosario Martinová, Úřad státu 
Kalifornie) 

12. MO: Rakušan Fritzl má podle žalobce na svědomí i vraždu 
13. MO: Za havárii ponorky Něrpa může muž z posádky 
14. MO: Americký ministr obrany Gates označil ruské výroky o umístění raket v Kaliningradu za 

provokaci 
15. MO: Sarkozy kritizoval Bushe za laxní postoj ke konfliktu na Kavkazu 
16. CRT: Vědci přišli s testem, který z krve matky odhalí riziko Downova syndromu u dítěte 

(SYN: na placce Stephen Quake, výzkumník; Jiří Horáček, laboratoř Gennet; David Stejskal, 
lékař Gennet; Blanka Synková, pacientka) 

17. CRT: Protesty Greenpeace proti těžbě uhlí v Horním Jiřetíně (SYN: 2krát Liběna Novotná, 
mluvčí Czech Coal; Jan Rovenský, Greenpeace; 2krát Jan Piňos, Greenpeace) 

18. CRT: Tváře prominentů StB na výstavě v Praze (SYN: 2krát Jiří Reichel, mluvčí Ústavu pro 
studium totalitních režimů; 2krát Milan Bárta, spoluautor výstavy; Pavel Mücke, Ústav pro 
soudobé dějiny)  

19. CRT: Falešný výtisk NY Times s titulkem Válka v Iráku skončila (SYN: Jordan White, 
dobrovolník; Judy, turistka) 

MEZIHED: otevření centra na Pankráci; koncert Jeana Michela Jarre v O2 aréně 
20. CRT: Státní maturita pro hendikepované studenty (SYN: Antonín Hermann, Jedličkův ústav a 

školy; Radek Schindler, CERMAT; Jindřich Kitzberger, náměstek ministra školství) 
21. STUDIO+SNG: Otevření nového obchodního centra na Pankráci; SNG Markéta Hýlová 

z Pankráce (SYN: Josef Tobek, zástupce investora; Martin Skalský, Centrum pro podporu 
občanů Arnika) 



Bakalářská práce 
 

 

22. STUDIO+SNG: Koncert Jeana Michela Jarre v O2 aréně; SNG Petra Schubertová (SYN: Jean 
Michel Jarre) 

 
14.11. Marcela Augustová, Roman Pistorius 
HED: pražská ODS je proti vyjednávání mezi ČSSD a ODS; hospodářství eurozóny v recesi, 
Sarkomy proti raketovým základnám v Evropě, nová policejní auta 

1. CRT: Bém je proti možnému vyjednávání ODS a ČSSD o křeslo předsedy Sněmovny (SYN: 
2krát Pavel Bém, primátor; na placce Mirek Topolánek, premiér; Miloslav Vlček, předseda 
PS; Jiří Čunek, předseda KDU-ČSL; Ivan Langer, místopředseda ODS; Lubomír Zaorálek, 
místopředseda PS; Ondřej Liška, místopředseda SZ; František Ryba, oblastní sdružení ODS 
Praha1; TLF Lucie Talmanová, místopředsedkyně PS) 

2. STUDIO+SNG: Nová krajská vláda na Vysočině; SNG Radovan Daněk z Vysočiny 
3. CRT: Průběh hlasování o nové vládě na Vysočině (SYN: Radek Vovsík, jeden 

z protestujících;  Václav Kodet, odstupující náměstek hejtmana; 2krát Miloš Vystrčil, 
odstupující hejtman; Jiří Běhounek, hejtman) 

4. CRT: První hejtmanka v Plzeňském kraji (SYN: Petr Zimmermann, bývalý hejtman; 2krát 
Milada Emmerová, hejtmanka; Jaroslav Nedvěd, novinář MfDnes, František Podlipský, 
předseda kontrolního výboru; Pavel Rödl, primátor Plzně) 

5. CRT: Země eurozóny v recesi, česká ekonomik roste (SYN: Carsten Brzeski, ING; Marco 
Lavoli, řezník; Lubomír Lízal, CERGE-EL; 2krát Petr Dufek, analytik ČSOB; Jaromír 
Drábek, předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR) 

6. CRT: Summit G20 ve Washingtonu (SYN: George Bush, prezident USA; Angela Merkelová, 
německá kancléřka; Václav Klaus pro Rádio Česko) 

7. CRT+SNG: Sarkozy o protiraketové obraně v Evropě (SYN: 2krát Nicolas Sarkozy, 
francouzský prezident; Dmitrij Medveděv, ruský prezident; na placce Alexandr Vondra, 
vicepremiér pro evropské záležitosti; Lubomír Zaorálek, stínový ministr zahraničí); SNG 
Josef Pazderka z Moskvy 

8. CRT+SNG: Situace v Gruzii po prohrané srpnové válce  (SYN: 2 obyvatelé vesnice Tkviavi; 
David Darčiašvili, předseda výboru pro evropskou integraci); SNG Josef Pazderka o 
prodloužení prezidentského období 

9. MO: Nouzové přistání letadla na ruzyňském letišti (SYN: Eva Krejčí, mluvčí letiště) 
10. MO: Bohumír Ďuričko zůstává ve vazbě 
11. CRT: Policisté převzali nové Škodovky+nové Superby pro české předsednictví (SYN: Ivan 

Langer, ministr vnitra; Petr Matouš, dopravní policie Brno; Jeroným Tejc, člen výboru pro 
bezpečnost; Oldřich Martinů, policejní prezident; Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské 
záležitosti) 

MEZIHED: poslanec KSČM Vondruška k soudu, bin Ládin neřídí podle CIA operace al-Káidy; 
planety mimo Sluneční soustavu 

12. CRT: Poslanec KSČM Vondruška k soudu za bití vězňů v minulém režimu (SYN: Jiří Wolf, 
bývalý politický vězeň; TLF a SYN Josef Vondruška, poslanec KSČM; Jiří Gruntorád, bývalý 
politický vězeň; Jiří Dolejš, místopředseda KSČM; Lubomír Zaorálek, místopředseda PS) 

13. CRT: Bin Ládin podle CIA už neřídí al-Káidu (SYN: 2krát Michael Hayden, ředitel CIA;  
Asif Alí Zardárí, pákistánský prezident) 

14. MO: Clintonová kandidátkou na ministryni zahraničí 
15. MO: USA varují před jídlem pocházejícím z Číny 
16. CRT: Snímky planet mimo sluneční soustavu (SYN: Paul Kalas, univerzita Berkley; Sara 

Seagerová, Massachusettský technologický institut; Ed Weiler, vědecký ředitel NASA) 
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17. CRT: Dva české projekty získaly evropské ocenění Zlatá hvězda (SYN: Jana Švehlová, 
skupina Dcery nepřátel státu; Veronika Janečková, studentka FAMU; Eva Vláhová, OS Dcery 
50. let; Marie Hanzlíková, OS Dcery 50. let) 

18. CRT: Devadesátiny armádních vzdušných sil (SYN: Ladislav Minařík, velitel vzdušných sil 
Armády ČR; Miroslav Štandera, brigádní generál; Ernesto Di Maio, italský vojenský letec) 

 
16.11. Marcela Augustová, Roman Pistorius 
HED: stop vízům pro Vietnamce, summit G20, irácká vláda schválila dohodu s USA, výbuch domu 
v Hradci Králové 

1. CRT: Vláda rozhodla, že na ambasádě v Hanoji přestane vydávat víza Vietnamcům do ČR 
(SYN: Zuzana Opletalová, mluvčí ministerstva zahraničí; Ivan Langer, ministr vnitra; Marcel 
Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti; Jeroným Tejc, poslanecký výbor pro 
bezpečnost) 

2. CRT+SNG: Summit G20 řeší finanční krizi (SYN: George Bush, prezident USA; Birane 
Mbodi, senegalský zemědělec) SNG Michal Kubal z Washingtonu 

3. CRT: Irácká vláda schválila dohodu s USA o odchodu amerických vojáků (SYN: Alí Dabbág, 
mluvčí vlády; Chálid Attíja, místopředseda parlamentu; Sajíd Fríd Fadíllí, poradce Muktady 
Sadra; Munam Abádí, obyvatel Bagdádu) 

4. CRT: Výbuch plynu v domě v Hradci Králové (SYN: 2 obyvatelé okolních domů; Martina 
Žahourková, mluvčí HZS Královéhrad. kraje; Jiří Mašek, ZZS; příbuzný zraněných; Luboš 
Falhaur, mluvčí Východočeské plynárenské; Anna Pešavová, mluvčí policie; Otakar Divíšek, 
primátor HK; Václav Svoboda, mluvčí královéhradeckého magistrátu) 

5. MO: Demonstrace squatterů v Praze proti zásahu policistů 
6. CRT: Jednání koaličních expertů o reformních zdravotnických zákonech (SYN: Džamila 

Stehlíková, ministryně pro lidská práva; Marek Šnajdr, náměstek ministra zdravotnictví; Jiří 
Carbol, poslanec KDU-ČSL; 3krát Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví;  2krát Jiří Čunek, 
vicepremiér) 

7. CRT: 198. výročí narození Karla Hynka Máchy (SYN: Martin Zborník, Společnost poezie; 
Lenka Hanzlíková, mluvčí Městské knihovny Praha; Petr Borkovec, básník) 

MEZIHED: Pospíšil k novému trestnímu zákoníku, vláda v Libereckém kraji, naděje na smír 
v Kongu 

8. CRT: Nový trestní zákoník-ministr Pospíšil nabízí jednu změnu za přijetí celého zákoníku 
(SYN: Jiří Čunek, vicepremiér; Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti; Jeroným Tejc, poslanec 
ČSSD; Libor Vávra, prezident Soudcovské unie) 

9. CRT: Menšinová vláda ČSSD v Libereckém kraji (SYN: Jan Farský, Starostové pro 
Liberecký kraj; Lukáš Pleticha, Strana pro otevřeno společnost; Dana Lysáková, předsedkyně 
krajské rady KSČM; Stanislav Eichler, kandidát na hejtmana; Michal Kraus, povolební 
vyjednavač ČSSD; Martin Půta, Starostové pro Liberecký kraj) 

10. CRT: Karlovarská ODS má kandidáta na primátora (SYN: Werner Hauptmann, kandidát na 
primátora; Antonín Vlk, předseda místního sdružení ODS; Petr Kulhánek, zastupitel; Tomáš 
Hybner, náměstek primátora) 

11. CRT: Kalifornii ohrožují požáry a silný vítr (SYN: obyvatelka oblasti Montecito; Arnold 
Schwarzenegger, guvernér; obyvatel Montecita) 

12. CRT: Vláda a povstalci v Kongu přistoupili na mírový plán (SYN: Laurent Nkunda, velitel 
povstalců; Olusegun Obasanje, vyslanec OSN; uprchlice; Marcus Prior, mluvčí Potravinového 
programu OSN) 

13. MO: Výbuch v dole v Rumunsku zabil 12 horníků 
14. MO: Maďarský premiér Gyurcsany omezí svobodu slova, pokud budou extremisti dál brojit 

proti Slovákům 
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15. CRT: Výročí 125 let od znovuotevření Národního divadla (SYN: Miroslav Řepa, architekt; 
2krát Jindřich Černý, bývalý ředitel ND; Vladimír Gleich, architekt) 

 
17.11. Jolana Voldánová, Josef Maršál 
HED: bitka policistů s extremisty v Janově, oslavy 17. listopadu, zrušení víz do USA, zatčení šéfa 
baskické ETY 

1. STUDIO+SNG: Zásah policistů proti extremistům v Janově; SNG Richard Samko z Litvínova 
2. STUIDIO: Extremisté pochodují i Kopřivnicí na Novojičínsku 
3. CRT: 19. výročí sametové revoluce+demonstrace proti radaru (SYN: Alena Filipová, 

účastnice piety;2 účastníci piety; Daniel Mach, hnutí Ne Základnám; Mirek Topolánek, 
premiér; Jiří Čunek, vicepremiér; Jana Glivická, hnutí Ne Základnám; Miroslav Stejskal, 
Městská policie Praha 1; Karel Schwarzenberg, ministr zahraničí; Václav Havel, exprezident; 
Jaromír Štětina, senátor) 

4. STUDIO+SNG: Na Klárově uspořádali studenti happening s názvem Dejte nám dárek 
k 20tinám; SNG Martina Kvašová z Klárova 

5. CRT: Rok 1989 ve střední a východní Evropě (SYN: 2krát Petr Blažek, historik; 2krát TLF 
Jiří Kocian, historik) 

6. MO: Podle průzkumu Median nejsou lidé v ČR s polistopadovým vývojem moc spokojeni 
7. STUDIO+SNG: 17. listopad je svátkem i na Slovensku; SNG Olga Baková z Bratislavy 
8. STUDIO+SNG: 17. listopad otevřel cestu pro odsun sovětských vojsk; SNG Michael Kocáb, 

hudebník a vyjednavač o odsunu vojsk 
9. CRT: 17. listopad 1939, zatýkání VŠ studentů nacisty (SYN: Pavel Rychetský, předseda ÚS; 

Josef Vlach, bývalý student ČVUT; Václav Havlíček, rektor ČVUT) 
10. CRT: Střet extremistů a policistů v Janově (SYN: 3krát Vladimír Danyluk, ředitel mostecké 

policie; Tomáš Vandas, předseda Dělnické strany; 2 zastánci extremistů) 
11. CRT: Češi mohou cestovat do USA bez víz (SYN: Alexandr Vondra, vicepremiér pro 

evropské záležitosti; 2krát Ivan Langer, ministr vnitra; Richard Graber, velvyslanec USA 
v ČR; Lenka Čílová, cestující; Marek Winkler, mluvčí ministerstva vnitra) 

12. CRT: Osvobození od vízové povinnosti neplatí pro všechny-např. studenty a pobyt (SYN: 
2krát Ondřej Bruna, student; 2krát John Vance, mluvčí americké ambasády; 2krát Petra 
Janoušková, studentka) 

13. MO: Dům v Hradci Králové, kde vybuchl plyn, nečeká demolice 
14. MO: Entomolog Petr Švácha získal doklady potřebné pro opuštěné Indie 
15. MO: Volby do PS by v listopadu vyhrála ČSSD 
16. CRT: David Schmidt z Opavska čeká v mexické vazbě na soud, měl zavraždit svoji ženu 

(SYN: 2krát Jaroslav Marta, otec zavražděné; Adéle Sýkorová, tajemnice české ambasády 
v Mexiku; kriminalista, policie Ostrava; Gabriela Holčáková, mluvčí ostravské policie) 

17. CRT: Policisté zadrželi předpokládaného šéfa baskické ETY (SYN: Michele Alliotová 
Marieová, francouzská ministryně vnitra; José Louis Zapatero, španělský premiér) 

18. CRT: Raketoplán Endeavour úspěšně zakotvil u ISS (SYN: Mike Sarafin, ředitel letu; Chris 
Ferguson, velitel raketoplánu) 

19. MO: Japonsko zahájilo novou velrybářskou sezonu 
20. MO: První televizní rozhovor Obamy po zvolení prezidentem 
21. MO: Taliban hrozí teroristickým útokem na Paříž 
22. CRT: Boje v Kongu mezi vládou a povstalci pokračují (SYN: na placce Jean-Paul Ditrich, 

mluvčí jednotek OSN; Olesegun Obasanjo, vyslanec OSN; Lenka Klicperová, šéfredaktorka 
Lidé a země; bojovnice) 

23. STUDIO+SNG: Charitativní koncert nadačního fondu Kapka naděje 
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18.11. Jolana Voldánová, Josef Maršál 
HED: zásah policistů v Janově, právnická fakulta v Olomouci nemá akreditaci, Češi jsou mistři 
v nakupování, 125 let od znovuotevření Národního divadla 

1. CRT: 12 radikálů obviněno po střetech v Janově (SYN: 2krát František Bublan, stínový 
ministr vnitra; Klára Kalibová, OS Tolerance a Občanská společnost; Ivan Bílek, náměstek 
policejního prezidenta; Vladimír Danyluk, ředitel mostecké policie; Martin Klika, 
místostarosta Litvínova; Tomáš Vandas, předseda Dělnické strany; Pavel reich, 
protiextremistické oddělení pražské policie) 

2. CRT: Spory kvůli shromažďování na Národní třídě (SYN: Petr Marek, mluvčí iniciativy 
Občanská platforma; Jiří Wolf, mluvčí pražského magistrátu; Pavel Rödl, primátor Plzně; TLF 
Džamila Stehlíková, ministryně pro lidská práva; František Bublan, stínový ministr vnitra) 

3. CRT: Univerzita Palackého v Olomouci nepožádala o prodloužení akreditace pro obor 
Evropská studia (SYN: 2krát Filip Dienstbier, proděkan pro organizaci a rozvoj; Rostislav 
Hladký, kancléř univerzity; 3 studenti; Helena Millerová, tiskový odbor ministerstva školství) 

4. MO: Zranění čeští vojáci v Afghánistánu 
5. MO: Karlovy Vary mají nového primátora Hauptmanna 
6. MO: Kauza justiční mafie se komplikuje 
7. CRT: Češi podle průzkumu rychle ale hodně nakupují (SYN: 2krát Maeve McMahonová, GE 

Money Bank; 2krát Michal Brožka, analytik Raiffeisenbank; Viktor Houška, GE Money 
Multiservis) 

8. MO: Obvinění 10 kladenských policistů 
9. MO: Policie odložila vyšetřování podezřelého prodeje bytů ve Vsetíně 
10. CRT: Skláři ze zkrachovalých skláren dnes mohli podat výpověď (SYN: EVA Brůžková, 

Úřad práce Havlíčkův Brod; Martin Kouřil, ředitel ÚP Havlíčkův Brod; 2krát Helena Horová, 
insolvenční správkyně; 3 zaměstnanci skláren) 

11. CRT: Omezení pracovních trhů v EU nemají smysl, uvedla EK (SYN: Vladimír Špidla; 
eurokomisař pro práci a sociální věci; TLF Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí; 
Margareta Kopeiningová, deník Kurier) 

12. MO+SYN: Transparency Int. kritizuje přípravu superzakázky na likvidaci ekologických škod 
(SYN: David Ondráčka, TI; Miroslav Kalousek, ministr financí) 

13. STUDIO+SNG: Národní divadlo slaví dvě výročí; SNG Petra Schubertová z ND + Ondřej 
Černý, ředitel ND 

MEZIHED: čeští vědci našli novou nemoc, umělé zasněžování na horách, somálští piráti unesli další 
loď 

14. CRT: První Češi v Americe bez víz (SYN: Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské 
záležitosti, Ivan Langer, ministr vnitra; 2krát Richard Barth, náměstek ministra pro vnitřní 
bezpečnost; Lenka Číhalová, cestující; 2 cestující) 

15. CRT: Čeští vědci našli novou genetickou nemoc (SYN: 2krát Drahomíra Šomová, matka 
postiženého chlapce; Jiří Zeman, Klinika dětského lékařství Praha; Stanislav Kmoch, Centrum 
aplikované genomiky, Praha) 

16. CRT: Češi nemají zájem o očkování proti chřipce (SYN: 2krát Tomáš Julínek, ministr 
zdravotnictví; Michale Vít, hlavní hygienik; Vlastimil Jindrák, primář oddělení klinické 
mikrobiologie nemocnice Na Homolce; Markéta Hanslianová, vedoucí antibiotického centra 
FN Brno) 

17. CRT: Krkonoše a Krušné hory zasněžují (SYN: Milan Vodička, skiareál Černá hora; Petr 
Hynek, skiareál Černá hora; TLF Jiří Beran, skiareál Špindlerův mlýn; Zdeněk Lorenc, 
skiareál Klínovec) 

18. STUDIO+SNG: Předpověď počasí; Alena Zárybnická, meteoroložka 
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19. CRT: Somálští piráti unesli další loď (SYN: Andrew Mwangura, Východoafrická námořní 
asociace; Saud al Fajsal, ministr zahraniční Saudské Arábie; na placce Mike Mullen, velitel 
amerických jednotek v oblasti; pirát) 

20. MO: Mickey Mouse slaví 80tiny 
21. MO: Pokuta pro překupníky s lístky na inauguraci Obamy 
22. CRT: Syndrom války v Perském zálivu existuje (SYN: na placce Zpráva komise o syndromu 

války v  Perském zálivu; na placce Ken Robinson, autor první studie) 
23. MO: Čínský prezident na návštěvě Kuby 
24. MO: Lynčování zlodějů v západobolivijském okresu LaPaz 
25. CRT: Výstava diamantů v Bratislavě (SYN: Přemysl Synek, ředitel holdingu D.I.C.; Luboš‚ 

Říha, prezident holdingu D.I.C) 
26. CRT: Vánoce v České televizi (SYN: Ladislav Šticha, mluvčí ČT; Jiří Janeček, ředitel ČT)   

 
19.11. Jolana Voldánová, Josef Maršál 
HED: vláda schválila část reformy zdravotnictví, obvinění libereckých zastupitelů, EU schválila 
program ovoce a zelenina do škol zdarma, soud s obchodníky s kokainem 

1. CRT: Vláda schválila 3 Julínkovy reformní zákony (SYN:  Martin Bursík, ministr životního 
prostředí; Jiří Čunek, vicepremiér; 2krát Mirek Topolánek, premiér; Tomáš Julínek, ministr 
zdravotnictví; Miroslav Kalousek, ministr financí; David Rath, poslanec ČSSD) 

2. CRT+SNG: 23 libereckých zastupitelů čelí obvinění z porušení pravidel při správě cizího 
majetku (SYN: Petr Hořín, mluvčí okresního státního zastupitelství; Jiří Kittner, primátor 
Liberce; Ivo Palouš, náměstek primátora; Zuzana Kocumová, zastupitelka Liberce; Jiří Šolc, 
opoziční zastupitel); SNG Lucie Pokorná z Liberce 

3. STUDIO: Děti mohou od příštího roku dostávat ovoce a zeleninu ve škole zdarma 
4. STUDIO+SNG: Ministři zemědělství EU jednají také o změnách v zemědělské reformě; SNG 

Eva Hrnčířová z Bruselu 
5. CRT: Francie chce během českého předsednictví uspořádat summit o řešení finanční krize 

(SYN: na placce Nicolas Sarkozy, francouzský prezident; na placce Eric Besson, francouzský 
ministr pro veřejnou politiku; Mirek Topolánek, premiér; Jan Hamáček, předseda 
zahraničního výboru PS) 

6. CRT: ČOI se zaměřila na obchodníky, kteří prodávají alkohol a cigarety mladistvým (SYN: 
2krát inspektor; Jarmila Vašulková, ředitelka ČOI Brno; inspektorka; Marek Ženkl, mluvčí 
ČOI) 

7. MO: 1 % státního rozpočtu na rozvoj kultury 
8. MO: Na rektorátu brněnské Janáčkovy akademie se střílelo 
9. MO: Česko zasáhne silný vítr 
10. CRT: Vysoké tresty za pašování drog z jižní Ameriky padly u soudu v Ostravě (SYN: Daniela 

Srbová, státní zástupkyně; TLF Zuzana Opletalová, mluvčí MZ; Stanislav Brtník, obhájce D. 
Borůvky) 

11. MO: Finální mírová dohoda mezi Izraelem a Palestinou by mohla být v příštím roce 
12. STUDIO+SNG: V Senátu začala konference o aktivitách NKVD a KGB; SNG Tereza 

Krásenská ze Senátu 
MEZIHED: stát by měl platit týdenní dovolenou otcům, nervozita v ODS kvůli krajským koalicím, 
slovenská vláda přijímá zákony proti extremistům 

13. CRT: Vláda schválila prorodinný balíček ministra Nečase (SYN: 2krát Petr Nečas, ministr 
práce a sociálních věcí; Michaela Bernardová, rodinné centrum Pexeso; Anna Burdová, 
stínová ministryně pro ženu a rodinu; Kateřina Böhmová, mluvčí ministerstva školství) 

14. STUDIO+SNG: Vláda rozhodla i o nových pravidlech vybírání daní; SNG Daniel Takáč, 
Jánský vršek 
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15. CRT: Nepokoje v ODS kvůli krajským koalicím ODS a ČSSD (SYN: Mirek Topolánek, 
premiér; Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje; Milan Venclík, předseda ODS v JM kraji)  

16. MO: Novináři navrhují, jak změnit novelu trestního řádu tak, aby neomezila svobodu slova 
17. MO: Odboráři firmy Tesco se nedohodli s vedením firmy na zvýšení počtu zaměstnanců 
18. MO: Cyril Koky varuje před sílícím extremismem v Česku a občanskými nepokoji 
19. CRT: Pozastavení víz pro Vietnamce může českému průmyslu způsobit nedostatek pracovních 

míst (SYN: Bohuslav Štancl, Svaz podnikatelů ve stavebnictví; Mária Sokolovská, ředitelka 
Asia HR; na placce prohlášení vietnamského ministerstva zahraničí; Martin Říman, ministr 
průmyslu o obchodu; Petr Nečas, ministr práce, Vladimír Řepka, mluvčí ministerstva vnitra; 
na placce Zuzka Rujbrová, poslankyně KSČM) 

20. CRT: Slovenská vláda přijímá zákony proti extremismu (SYN: Štefan Harabin, ministr 
spravedlnosti; 2krát Šarlota Pufflerová, sdružení Občan a demokracie; Erik Tomáš, mluvčí 
ministerstva vnitra) 

21. MO: Potopení lodi somálským pirátů v Adenském zálivu 
22. MO: Přemnožení potkanů v dolnosaském městečku Hameln 
23. MO: Čína posiluje své vztahy s Kubou 
24. CRT: Španělští lékaři poprvé transplantovali průdušku (SYN: Alexander Hollander, britský 

vědec; Claudia Castillová, pacientka; Paolo Macchiarini, chirurg) 
25. MO+SYN: Drobná nehoda při prvním výstupu kosmonautů z Endeavouru do volného 

prostoru (SYN: John Ray, vedoucí výstupu, NASA) 
26. CRT: Návrat Dagmar Havlové ve filmu Kanadská noc (SYN: Dagmar Havlová, herečka; 

Viktor Preiss, herec; Zdeněk Zelenka, režisér) 
 
20.11. Iveta Toušlová, Bohumil Klepetko 
HED: EU se dohodla na změnách zemědělské politiky; zneužívání vězňů k lékařským účelům v 50. 
letech, propad na NY burze, Česko chce vybudovat nejvýkonnější laser na světě 

1. CRT: Země EU čekají změny v agrární politice (SYN: 3krát Petr Gandalovič, ministr 
zemědělství; Libor Rouček, europoslanec ČSSD; Jan Březina, europoslanec KDU-ČSL; Petr 
Havel, zemědělský analytik; Michel Barnier, francouzský ministr zemědělství; Bohumil 
Belada, viceprezident Agrární komory) 

2. CRT: Konference o KGB: V Praze se v 50. letech zneužívali američtí vězni z korejské války 
pro vojenské účely (SYN: Světlana Ševčenko, zahraniční specialistka ministerstva obrany 
USA; Milan Macák, autor knihy o generálu Šejnovi; Pavel Žáček, ředitel Ústavu pro studium 
totalitních režimů) 

3. CRT: Odboráři už nechtějí jednat s vládou o zdravotnických reformních zákonech (SYN: 
Milan Štěch, předseda ČMKOS; 2krát Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví; Milan Kubek, 
prezident České lékařské komory; Václav Hampl, rektor UK Praha) 

4. STUDIO+SNG: Propad akcií na NY burze; SNG: Michal Kubal z Washingtonu 
5. CRT: Podle průzkumu STEM se Čechů zatím krize nedotkla 
6. STUDIO+SNG: Obsazení Obamova kabinetu; SNG Michal Kubal 
7. CRT: Clintonová ministryní zahraničí? (SYN: Hillary Clintonová, kandidátka na MZ; Norm 

Ornstein, analytik; Bill Clinton) 
8. MO: Ředitel Institutu pro rehabilitaci zrakově postižených Weiner vrátí medaili za zásluhy 
9. MO: Trest pro policistu z Orlové, který zpronevěřil dva mobily 
10. MO: Modernizace JE Dukovany 
11. CRT: Česko chce na svém území nejvýkonnější laser na světě (SYN: 2krát Gérard Mourou, 

koordinátor ELI; 2krát Bedřich Rus, Fyzikální ústav AV ČR) 
12. MO+SYN: Ministr vnitra chce rozpustit Dělnickou stranu (SYN: Ivan Langer, ministr vnitra) 
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13. CRT+SNG: 11. ročník Festivalu francouzských filmů (SYN: Déborah Benattar, AV atašé 
francouzského velvyslanectví; Radka Ondráčková, vedoucí produkce festivalu); SNG Lucie 
Klímová z kina Světozor+ Jean-Francois Richet, režisér filmu Veřejný nepřítel č. 1 

MEZIHED: maďarský premiér v Praze, nová studie EK o kultuře, odborářské protesty v Polsku 
14. STUDIO+SNG: Maďarský premiér Gyurcsány v Praze; SNG Jakub Szántó z Úřadu vlády 
15. CRT: Stěhování státních úředníků do administrativních center na okraji Prahy (SYN: 2krát 

Martin Říman, ministr průmyslu; Veronika Benediktová, mluvčí policejního prezidia) 
16. CRT: 85 krádeží má na svědomí 13letý chlapec z Ostravy (SYN: Pavel Kilnar, kriminalista 

Ostrava; Martina Anlaufová, okradená; Gabriela Holčáková, mluvčí ostravské policie; 
Ludmila Mrkvicová, psycholožka) 

17. CRT: Nová kulturní politika státu podle závěrů EK (SYN: Václav Jehlička, ministr kultury; 
Marta Smolíková, ProCulture; TLF Vítězslav Jandák, stínový ministr kultury) 

18. STUDIO+SYN: Protesty odborářů v Polsku proti důchodové reformě (SYN: Miroslav Karas z 
Varšavy) 

19.  MO: Evropský parlament podpořil vydávání modrých karet pro pracovníky ze zemí mimo EU 
20. MO: Cena ropy klesla pod 50 dolarů za barel 
21. MO: Požár na berlínském letišti Tegel 
22. CRT: Izraelští archeologové našli hrob Heroda Velikého (SYN: 2krát Ehud Necer, archeolog) 
23. STUDIO+SNG: Ocenění Firma a Živnostník roku; SNG Daniela Písařovicová ze Slovanského 

domu; SNG Veronika Marková z Pražského hradu-Národní cena kvality  
 
21.11. Iveta Toušlová, Bohumil Klepetko 
HED: Čunek slíbil pomoc Litvínovu, Švédsko ratifikovalo Lisabonskou smlouvu, podle Bendla Bém 
neuspěje při volbě předsedy ODS, prodloužení mandátu ruského prezidenta 

1. CRT: Čunek slíbil, že s řešením situace v Janově pomůže vláda + romské organizace se 
obrátily na Topolánka (SYN: 3krát Jiří Čunek, vicepremiér; 2krát Milan Šťovíček, starosta 
Litvínova; Milan Ferenc, Sdružení Romů severní Moravy; Mirek Topolánek, premiér) 

2. CRT: Švédský parlament schválil Lisabonskou smlouvu, Česko čeká na verdikt ÚS (SYN: 
Petr Bendl, místopředseda ODS; Václav Klaus, prezident; Michal Hašek, předseda 
poslaneckého klubu ČSSD; Jiří Čunek, vicepremiér; Vlastimil Tlustý, poslanec ODS; Mirek 
Topolánek, premiér) 

3. CRT: Staré letiště v Ruzyni je před prodejem (SYN: 2krát Eva Krejčí, mluvčí Letiště Praha; 
Andrej Čírtek, mluvčí ministerstva obrany; Tomáš Kladívko, senátor ODS; Petr Hulínský, 
stínový ministr obrany; Jan Šubert, mluvčí BIS) 

4. CRT: Podle Bendla nemá Bém šanci vyhrát souboj o křeslo předsedy ODS (SYN: Petr Bendl, 
místopředseda ODS; TLF 2krát Petr Tluchoř, předseda poslaneckého klubu ODS; Pavel Bém, 
místopředseda ODS) 

5. CRT: Cena ropy je nejníže za 3,5 roku (SYN: Petr Čermák, analytik Colloseum; 2krát Daniela 
Hupáková, mluvčí ČSA) 

6. STUDIO+SNG: Ruští poslanci prodloužili prezidentský mandát ze 4 na 6 let; SNG Josef 
Pazderka z Moskvy (SYN: Vladimír Pligin, předseda ústavního výbor ruské dumy; protivládní 
demonstranti) 

7. MO: CVVM: Volby do Sněmovny by vyhrála ČSSD 
8. MO: Ministr Kalousek připravil vlastní návrh bodu v zákoně o zdravotním pojištění 
9. CRT: Policie zřejmě našla muže, který v Brně před rokem a půl nastražil výbušninu (SYN: 

2krát Robert Šlachta, ředitel ÚOOZ; pracovník brněnského magistrátu) 
10. STUDIO+SNG: Sníh v Česku; SNG Tereza Krásenská z Krkonoš 
11. CRT: Provozovatelé vleků zasněžují sjezdovky (SYN: Jan Novák, vlekař z Božího Daru; 

Alena Řehová, Infocentrum Boží Dar; Miroslav Kazda, Služby Špindlerova Mlýna; Reinfried 
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Neubauer, provozovatel lanovky v Ramzové; Michal Klimeš, náčelník horské služby v 
Jeseníku) 

MEZIHED: starostové menších obcí kritizují Českou poštu; stahování etiopských jednotek ze 
Somálska, svazky uloupené nacisty v bavorské knihovně 

12. CRT: Starostové v jižních Čechách kritizují Českou poštu (SYN: 2krát Dita Václavíková, 
mluvčí ČP; 4 obyvatelky Čepřovic; Jan Chrt, starosta Libějovic) 

13. MO+SYN: Česko požádá Irsko o dovydání člena Berdychova gangu Půty (SYN: Jaroslav 
Ortman, obhájce T. Půty-synchron je v půlce MO) 

14. CRT: Jihomoravský kraj povede Michal Hašek (SYN: Michal Hašek, hejtman JM kraje; Petr 
Benda, předseda KVV ČSSD v Ústeckém kraji; Jiří Šulc, předseda RS ODS v Ústeckém kraji) 

15. CRT: Stahování etiopských jednotek ze Somálska (SYN: na placce Abdullah Hassan Barise, 
mluvčí somálské policie; Bob Ainsworth, britský ministr obrany) 

16. MO: Argentina zestátní soukromé penzijní fondy 
17. MO: Slovenská státní loterie Tipos musí českému magnátovi Vítkovi zaplatit 2 mld.  
18. CRT: Bavorská knihovna stále uchovává svazky uloupené nacisty (SYN: Klaus Ceynowa, 

zástupce ředitele Bavorské národní knihovny; Thomas Sprecher, ředitel archivu Thomase 
Manna v Curychu; 2krát Frido Mann, vnuk spisovatele) 

19. CRT: Madonna se rozvedla s Guyem Ritchiem (SYN: Ambi Sithemová, právnička; 2krát 
Vladimír Vlasák, hudební publicista) 

20. CRT: Případy falešných lékařů v Německu (SYN: na placce Johannes Eissig, mluvčí kliniky 
v Erlangenu; Otmar Kury, obhájce falešné lékařky) 

 
22.11. Iveta Toušlová, Bohumil Klepetko 
HED: poslanecký klub SZ opustily Zubová a Jakubková, razie v tržnici SAPA, sníh v Česku, nový 
prezident soudcovské unie 

1. CRT+SNG: Poslanecký klub SZ opustily Zubová a Jakubková (SYN: 2krát Olga Zubová, 
poslankyně; Věra Jakubková, poslankyně; Přemysl Rabas, předseda poslanecké klubu SZ; 
Martin Bursík, předseda strany; Kateřina Jacques, poslankyně); SNG Zina Plchová z 
jednání republikové rady SZ v Pardubicích 

2. MO+SYN: Prezident Klaus se připravuje na jednání ÚS o Lisabonu (SYN: Václav Klaus, 
prezident, pokračuje MO) 

3. CRT+SNG: Policejní zátah na asijskou tržnici SAPA (SYN: Jana Příhodová, ředitelka ČOI; 
Hubert Lang, Ředitelství služby cizinecké policie; Jiří Kopečný, velitel policejní akce 
Mikuláš; Marek Ženkl, mluvčí ČOI; Miroslav Nováček, ředitel sekce pátrání GŘC; Tran 
Quang Hung, provozní ředitel Saparia; Hoang Van Khoa, vietnamský obchodník; Ly Quoc 
Tan, rada vietnamské ambasády; Vladislav Husák, ředitel cizinecké policie); SNG Karel 
Rožánek z tržnice SAPA 

4. CRT: Lyžařská sezona v Česku začíná (SYN: 2krát Pavel Voldřich, skiareál Zadov; Šárka 
Sásková, dětská lyžařská škola Zadov; návštěvník Šumavy; Rudolf Chlad, náčelník horské 
služby; Svatava Nováková, provozovatelka vleku na Božím Daru) 

5. CRT: Hromadná nehoda na D1 (SYN: Michal Polanský, pracovník odtahové služby; 2 
účastníci nehody; 2krát Miroslav Olšán, Správa a údržba silnic kraje Vysočina) 

6. CRT: Přívaly sněhu zaskočily celou Evropu (SYN: polský řidič kamionu) 
7. MO: Václav Havel kritizuje Sarkozyho kvůli postoji k radaru 
8. MO: Asi 40 pravicových radikálů se sešlo na demonstraci v Karviné 
9. CRT: Novým prezidentem soudcovské unie je Tomáš Lichovník (SYN: Jaromíre Jirsa, 

současný prezident soudcovské unie, Tomáš Lichovník, nový předseda SU; TLF Jiří Pospíšil, 
ministr spravedlnosti) 
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MEZIHED: světová krize ve finančním sektoru, v litoměřickém dómu vysvěcen nový biskup, 
Havlova hra Odcházení na Slovensku 

10. STUDIO+SNG: Podle Obamy čekají USA špatné časy; SNG Michal Kubal z Washingtonu 
11. CRT: Problémy americké ekonomiky a krize ve finančním sektoru (SYN: Julio Lopet, bývalý 

zaměstnanec banky; TLF Jan Švejnar, ekonom; Jan Bureš, ekonom Poštovní spořitelny) 
12. STUDIO+SNG: Problémy banky Citigroup/Citybank; SNG Michal Kubal 
13. CRT: Působení KGB v rádiu Svobodná Evropa nebylo podle odborníků úspěšné (SYN: 2krát 

Richard Cummings, bývalý ředitel pro bezpečnost RFE; Prokop Tomek, historik) 
14. CRT: Nový litoměřický biskup Jan Baxant (SYN: 3 věřící; Miloslav Vlk, kardinál; Jan 

Baxant, biskup litoměřický) 
15. CRT: V Somálském přístavu se schyluje k boji mezi piráty a radikálními islámskými povstalci 

(SYN: Abdul Kádir Mohamed, somálský povstalec; na placce Ahmed Abdullahi, obyvatel 
Haradheere; Mohamed Saíd Nor, guvernér oblasti Súl) 

16. MO: Novou předsedkyní francouzských socialistů je M. Obryová 
17. MO: Ukrajina si připomíná 75 let od hladomoru 
18. MO: Indonéský ostrov Sumatra zasáhlo zemětřesení 
19. STUDIO+SNG: Havlova hra Odcházení má premiéru ve slovenském Národním divadle; SNG 

Olga Baková z Bratislavy 
MEZIHED: snímky Josefa Koudelky ve Washingtonu, československý hip hop slaví 20tiny 

20. CRT: Výstava fotografií Josefa Koudelky z invaze vojsk Varšavské smlouvy ve Washingtonu 
(SYN: Chat Wyatt, fotograf; Josef Koudelka, fotograf; Jack Rasmussen, ředitel výstavní síně) 

21. CRT: Československý hip hop slaví 20tiny (SYN: Wich; Vladimir 518; Indy) 
 
23.11. Iveta Toušlová, Bohumil Klepetko 
HED: důlní otřes v Karviné, Paroubkův požadavek na předčasné volby, čeští vývozci chtějí přijmout 
euro; souzení českých soudců 

1. CRT+SNG: Při otřesu v dole v Karviné zahynuli dva polští horníci (SYN: 2 horníci; Leo 
Bayer, provozní ředitel OKD; 2 obyvatelé Orlové); SNG Iva Bartoňová od sídla OKD + Klaus 
Dieter Beck, generální ředitel OKD 

2. MO+SYN: Předseda ČSSD Paroubek chce předčasné volby do PS (SYN: Jiří Paroubek, 
předseda ČSSD; Pavel Bém, místopředseda ODS) 

3. STUDIO+SNG: V Praze jedná výkonná rada ODS; SNG Zina Plchová ze Žofína 
4. STUDIO+SNG: Lidovci bojkotují koaliční schůzku na ministerstvu zahraničí; SNG Silvie 

Friedmannová z MZ) 
5. CRT: Čeští vývozci chtějí rychlé přijetí eura (SYN: Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy;  

Miroslav Singer, viceguvernér ČNB; Jiří Paroubek, předseda ČSSD; Jan Švejcar, ekonom) 
6. MO: České rodiny pozvaly cizince na oběd 
7. MO: V Jánských lázních pokáceli vánoční strom pro Prahu 
8. CRT: Podle českých právníků jsou čeští soudci často podjatí (SYN: TLF Pavel Kučera, 

místopředseda Nejvyššího soudu; Petr Angyalossy, mluvčí Vrchního soudu v Olomouci; Jan 
Fořt, mluvčí Vrchního soudu v Praze; 2krát Václav Vlk, advokát) 

MEZIHED: čeští vojáci se připravují na misi v Afghánistánu, velká koalice v Rakousku, Izrael by se 
podle zprávy Rady národní bezpečnosti měl připravit k útoku na Írán 

9. CRT: Příprava českých vojáků na misi v Afghánistánu (SYN: Petr Procházka, velitel 3. 
kontingentu PRT Lógar; Aleš Opata, ředitel sekce rozvoje druhů sil MO;  Petr Hulínský, 
stínový ministr obrany; Jan Hamáček, předseda zahraničního výboru PS; Jiří Paroubek, 
předseda ČSSD; Vlastimil Picek, náčelník generálního štábu) 

10. STUDIO+SNG: Velká koalice lidovců a sociálních demokratů v Rakousku; SNG Jan Moláček 
z Vídně 
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11. CRT: Izrael by se podle zprávy Rady národní bezpečnosti měl připravit k útoku na Írán (SYN: 
2krát na placce citace za zprávy) 

12. MO: Nezávislost Tibetu na Číně je podle Dalajlamy zatím nereálná 
13. MO: Gruzie si připomíná 5. výročí růžové revoluce 
14. MO: V Kosovu zatčeni 3 Němci pro podezření z účasti na bombovém útoku 
15. MO: Velký meteor nad Kanadou 
16. CRT: Dva roky od smrti ruského agenta Litviněnka (SYN: 2krát Andrej Lugovoj, hlavní 

podezřelý; Marina Litviněnková, manželka) 
17. STUDIO+SNG: Do Prahy přijela kapela Electric Light Orchestra; SNG Otakar Svoboda 

z Kongresového centra (SYN: Erik Troy, klávesista a zpěvák) + ukázka 
18. CRT: Francouzský baletní soubor uvedl v ND Sněhurku (SYN: Isabelle Arnaud, Sněhurka; 

2krát Angelin Preljocaj, choreograf) 
 
25.11. Marcela Augustová, Roman Pistorius 
HED: Lisabonská smlouva u ÚS, nepokoje v Bangkoku, Zubová proti Bursíkovi, dvakrát přejetý 
chodec 

1. CRT+SNG: ÚS začal projednávat Lisabonskou smlouvu (SYN: 2krát Václav Klaus, 
prezident; Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské záležitosti; 2krát Pavel Rychetský, 
předseda ÚS; Luděk Sefzig, předseda senátního výboru pro EU; Dick Roche, irský ministr pro 
evropské záležitosti); SNG Daniel Takáč z Brna 

2. STUDIO+SNG: Na rozhodnutí ÚS čekají i v Bruselu; SNG Barbora Šámalová z Bruselu 
3. CRT: V Bangkoku se střetli příznivci vlády s opozicí (SYN: Čajvat Sinthuwong, lídr 

opozičního Lidového spojenectví pro demokracii; Nattawut Sajkuer, mluvčí vlády; Songkitti 
Čakkabatr, vrchní velitel armády) 

4. STUDIO+SNG: Americká vláda dává tamnímu hospodářství umělé dýchání – a vší silou; 
SNG Michal Kubal z Washingtonu 

5. CRT: Olga Zubová napadla Martina Bursíka, že na ni nasadil člověka (SYN: Olga Zubová, 
poslankyně; 2krát Miloslav Málek, člen SZ; Martin Bursík, ministr životního prostředí) 

6. CRT: Vyšetřovací komise v kauze Morava zatím nevznikla, strany se neshodly na obsazení 
(SYN: Miloslav Vlček, předseda PS;  2krát Jan Vidím, poslanec ODS; Pavel Severa, předseda 
poslaneckého klubu KDU-ČSL; Přemysl Rabas, předseda poslaneckého klubu SZ; Jeroným 
Tejc, poslanec ČSSD) 

7. MO: Nový úsek dálnice D1 u Lipníku nad Bečvou 
8. MO: Brno přijde o hokejový stadion u parku Lužánky 
9. CRT: Strakoničtí policisté vyšetřují případ dvakrát přejetého chodce (SYN: 3krát Jiří Čapek, 

zraněný;  Jan Dušek, mluvčí českobudějovické nemocnice; 2krát Jaromíra Nováková, mluvčí 
strakonické policie) 

10. MO: Shořelé křídlo Průmyslového paláce se opraví podle originální dokumentace 
11. MO: Odškodnění pro oběti nehody ve Studénce 
12. CRT: Mimořádné cvičení v Dukovanech (SYN: Zdeněk Linhart, ředitel JE Dukovany; 2krát 

Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost; Miroslav Štěpán, ředitel 
HZS ČR) 

13. CRT+SNG: Premiéra filmu Hlídač č. 47 (SYN: Václav Jiráček, herec; Karel Roden, herec; 
Filip Renč, režisér); SNG Jiří Svoboda ze Slovanského domu + Filip Renč 

MEZIHED: první krok hejtmana Ratha, Polsko chce vyšetřit střelbu na prezidenta Kaczynského, 
dopadení muže, který vyhrožoval bombovým útokem 

14. STUDIO+SNG: Vládě se nepodařilo prosadit program schůze Sněmovny; SNG Zina Plchová 
ze Sněmovny 
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15. CRT: Dohady o reformních zdravotních zákonech mezi lidovci (SYN: Mirek Topolánek, 
premiér; Pavel Severa, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL; Marek Šnajdr, náměstek 
ministra zdravotnictví) 

16. CRT: Nový hejtman Rath odvolal ředitele 5 středočeských nemocnic (SYN: 2krát David Rath, 
hejtman SČ kraje; Miroslav Petrik, odvolaný ředitel benešovské nemocnice; Petr Bendl, 
bývalý hejtman) 

17. CRT: Polsko vyšetřuje střelbu v Gruzii na prezidenta Kaczynského (SYN: 2krát Lech 
Kaczynski, prezident; Michail Saakašvili; gruzínský prezident; Grzegorz Napieralski, 
předseda Svazu demokratické levice) 

18. MO: Afghánská policie zatkla muže, kteří popálili kyselinou studentky lycea 
19. MO: Soud s teroristickými nadacemi v USA 
20. MO: V Anglii, Walesu a Severním Irsku začal platit zákon proti sňatkům z donucení 
21. CRT: Policie v Č. Budějovicích zatkla muže, který vyhrožoval bombovým útokem na nádraží 

(SYN: Jiří Kafka, vedoucí ČD pro Jihočeský kraj; 2krát Regina Tupá, mluvčí ČB policie; 
František Mlčák, manažer obchodního centra; Rostislav Nesnídal, psycholog) 

MEZIHED: spor dvou muzikantů u soudu, historické letadlo 
22. CRT: Výhledy evropské astronomie v příštích 20 letech (SYN: Jan Palouš, Astronomický 

ústav AV ČR; Petr Heinzel, ředitel Astronomického ústavu AV ČR) 
23. CRT: Spor o autorství refrénu písně In daYard mezi Support Lesbiens a Janem Kalouskem 

(SYN: advokátka Jaroslava Helešice; Milan Zelenka, HAMU; Martin Valehrach, soudce) 
24. CRT: Historické letadlo C 104 v Národním technickém muzeu (SYN: 2krát Karel Jareš, 

bývalý pilot; Jindřich Zimák, provozovatel letadla; Miloš Josefovič, náměstek gen. ředitele 
NTM) 

 
26.11. Marcela Augustová, Roman Pistorius 
HED: Lisabonská smlouva není podle ÚS v rozporu s Ústavou, finanční pomoc pro země EU, 
problémy na letišti v Bangkoku, cvičení v JE Dukovany 

1. CRT: Ústavní soud rozhodl, že Lisabonská smlouva není v rozporu s Ústavou (SYN: Pavel 
Rychetský, předseda ÚS; Vojen Güttler, soudce zpravodaj; Václav Klaus, prezident; Přemysl 
Sobotka, předseda Senátu, Mirek Topolánek, premiér; Martin Bursík, předseda SZ; Jiří 
Paroubek, předseda ČSSD; Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM) 

2. STUDIO+SNG: Na verdikt čekala s nervozitou i EU; SNG Barbora Šámalová z Bruselu 
3. CRT: Reakce na rozhodnutí ÚS v Bruselu (SYN: TLF Andrew Duff, člen EP a mluvčí 

Liberální platformy; Antonio Missiroli, Středisko pro evropskou politiku; Piotr Kaczynski, 
Centrum pro evropská politická studia; Patty Smith, komentátor The Irish Times)  

4. CRT: Záchranný plán Evropské komise pro evropské ekonomiky (SYN: José Barroso, 
předseda EK; Joaquín Almunia, komisař pro hospodářské otázky; André Sapir, profesor 
ekonomie v Bruegelu) 

5. CRT: Rok 2009 bude podle ekonomů v Česku rokem propouštění (SYN: 2krát Pavel Sobíšek, 
ekonom UniCredit; Antonín Šípek, ředitel Sdružení automobilového průmyslu; Pavel Tóth, 
místostarosta Stříbra; Tomáš Bartovský, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu) 

6. CRT+TLF: Odpůrci vlády v Bangkoku zablokovali letiště (SYN: Andrea Mali, italský turista; 
Tomio Okamura, mluvčí Asociace cestovních agentur; TLF Svatava Bártová, delegátka CK 
Firotour v Thajsku; Anupong Paočinda, vrchní velitel thajské armády; Somčaj Vongsavat, 
thajský premiér); TLF Vojtěch Bernatský z Bangkoku 

7. MO: Srážka kamionů a vysypaný jed na Jižní spojce v Praze 
8. MO: Přemysl Sobotka zůstane předsedou Senátu 



Bakalářská práce 
 

 

9. CRT+SNG: Nácvik zásahu proti jaderné nehodě v Dukovanech (SYN: Petr Spilka, mluvčí 
elektrárny; 2 evakuovaní zaměstnanci; Zdeněk Linhart, ředitel elektrárny); SNG Jan Matzner, 
zástupce vedoucího krizového štábu Zóny 2008 

10. MO+SYN: Vietnamští studenti předali Sněmovně petici odsuzující policejní zásah v SAPĚ 
(SYN: Nguyen Tung, vietnamský student, pokračuje MO) 

11. MO: Litvínovská radnice zakázala pochody krajních pravičáků, Romského křesťanského 
sdružení i nespokojených obyvatel Janova 

12. CRT: Končí 11. ročník Festivalu francouzských filmů (SYN: Laurent Cantet, režisér filmu 
Mezi zdmi; Franck Keita, student; Rachel Réguliérová, studentka) 

MEZIHED: znovu výzva k předčasným volbám od ČSSD; doživotí pro Brita, který znásilňoval své 
dcery, větší nezávislost Grónska 

13. STUDIO+SNG: Paroubek ve Sněmovně znovu vyzval k předčasným volbám, ODS chce 
mimořádné schůze PS; SNG Jana Čermáková z PS 

14. CRT: Doživotí pro Brita, který 25 let zneužíval své dcery (SYN: Simon Tor, policista; Ian 
Keates, žalobce; na placce Gordon Brown, premiér) 

15. CRT: Exhumace ostatků polského generála Sikorského (SYN: Tadeusz Szumowski, svědek 
exhumace; Norman Davies, historik z Oxfordské univerzity) 

16. MO: Americký ministr obrany Gates zůstane ve funkci i po Obalově nástupu 
17. MO: Čína odložila summit s EU plánovaný na prosinec 
18. MO: Záplavy a sesuvy půdy v jižní Brazílii 
19. CRT: Za dvojnásobnou vraždu doživotí pro Roberta Templa (SYN: Robert Tempel, obviněný; 

2krát Petr Šnajdr, státní zástupce; Kolja Kubíček, Templův obhájce) 
MEZIHED: koncert americké kapely Biohazard v Praze; speciální elektronické obojky pro zvířata 

20. CRT: Grónsko si odhlasovalo větší nezávislost na Dánsku (SYN: Hans Enoksen, grónský 
premiér; 2 obyvatelé Nuuku) 

21. CRT: Koncert americké kapely Biohazard v Praze (SYN: Danny Schuler, Biohazard; Bobby 
Hambel, Biohazard; Billy Graziadel, Biohazard) 

22. CRT: Speciální elektronické obojky pro zvířata (SYN: Pavel Šustr, vedoucí telemetrického 
projektu NP Šumava; František Krejčí, ředitel NP Šumava; Karl Fridrich Sinner, ředitel NP 
Bavorský les) 

 
27.11. Jolana Voldánová, Josef Maršál 
HED: teroristické útoky v Bombaji, senát schválil dohodu o radarové základně; skandál s únikem 
rozhovoru Topolánka se Sarkozym, vládní kompromis o zdravotnických reformních zákonech 

1. CRT+TLF: Teroristické útoky v Bombaji - časová souslednost (SYN: Rakeš Patel, britský 
turista; Šimon Rozenberg, otec unesené ženy; Vilasrao Dešmukh; hlavní představitel státu 
Západní Maharaštra; Manmohan Singh, indický premiér); TLF Hynek Kmoníček, velvyslanec 
ČR v Indii 

2. CRT: Pumové atentáty jsou v Indii běžné, ale za posledních 5 let jejich počet narůstá – celkem 
10 minut 

3. CRT: Senát schválil smlouvy o radaru (SYN: Mirek Topolánek, premiér; Karel 
Schwarzenberg, ministr zahraničí; Vlasta Parkanová, ministryně obrany; Alena Gajdůšková, 
senátorka ČSSD; Milan Štěch, senátor ČSSD; Jiří Dienstbier, senátor ČSSD; Přemysl 
Sobotka, předseda Senátu) 

4. MO: Senát schválil i novelu bankovního zákona 
5. CRT: Únik rozhovoru mezi Topolánkem a Sarkozym v Reflexu (SYN: na placce citace 

z rozhovoru; Bohumil Pečinka, Reflex; Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské 
záležitosti; na placce Pavel Fischer, český velvyslanec v Paříži; Karel Schwarzenberg, ministr 
zahraničí) 
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6. CRT: Šéf slovenského Národního bezpečnostního úřadu Blanárik možná donášel 
komunistické kontrarozvědce (SYN: citace ze spisu; Robert Fico, slovenský premiér; 
Vladimír Gemela, mluvčí ministerstva obrany; Dušan Jarjabek, člen Zvláštního kontrolního 
úřadu pro činnost NBÚ; István Farkas, místopředseda Zvláštního kontrolního úřadu pro 
činnost NBÚ; Milan Žitný, bývalý místopředseda komise pro lustrační zákon) 

7. MO: Legislativní rada vlády předloží 3 varianty přímé volby prezidenta 
8. MO: Litvínovská radnice vyhlásila nulovou toleranci nepřizpůsobivým obyvatelům Janova 
9. CRT: Vláda schválila novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění (SYN: Cyril Svoboda, 

předseda Legislativní rady vlády; Jiří Čunek, předseda KDU-ČSL; Tomáš Julínek, ministr 
zdravotnictví; Martin Bursík, ministr životního prostředí; Ludvík Hovorka, poslanec KUD-
ČSL) 

10. MO: Podle ředitele Archeologického ústavu AV ČR je v Česku nedostatek archeologů 
11. MO: Milionářská výstava m-motion 2008 v Praze 
12. CRT: Česká soda vyjde poprvé na DVD (SYN: Milan Tesař, dramaturg České sody; Fero 

Fenič, autor projektu České sody) 
MEZIHED: 3. fáze důchodové reformy ministra Nečase, cvičení v Dukovanech, třetinový propad 
prodeje nemovitostí  

13. CRT: 3. fáze důchodové reformy ministra Nečase (SYN: 2krát Petr Nečas, ministr práce a 
sociálních věcí; Jan Procházka, analytik Cyrrus; Petr Dufek, analytik ČSOB) 

14. CRT+SNG: Cvičení na únik radioaktivity v Dukovanech (SYN: 2 evakuovaní žáci ZŠ; 2 
obyvatelé Mohelna; Karel Havelka, obsluha vojenského stanu; Lukáš Kettner, ředitel 
záchranné služby; Denisa Vrbová, mluvčí hasičů kraje Vysočina); SNG Blanka Poulová ze 
sídla krizového štábu kraje Vysočina + hejtman Vysočiny Jiří Běhounek 

15. CRT: ČSSD zatím nemá kontrolu nad zdravotnickým holdingem královéhradeckých 
krajských nemocnic (SYN: 3krát Rostislav Všetečka, ředitel Zdravotnického holdingu; 2krát 
TLF Vladimír Dryml, vicehejtman KH kraje; 2krát Lubomír Franc, hejtman KH kraje) 

16. CRT: Švýcarsko se stalo 25. členem Schengenské zóny (SYN: Falco Galli, mluvčí spolkového 
ministerstva spravedlnosti; Hans Kaufmann, poslanec opoziční SVP; Thomas Schrömli, 
mluvčí pohraniční policie) 

17. MO: Nepokoje v Bangkoku pokračují 
18. MO: Irácký parlament schválil smlouvu o odchodu USA vojáků ze země 
19. MO: Předsedkyně nejsilnější izraelské vládní strany Kadima Cipi Livniová vyzvala premiéra 

Olmerta, aby odstoupil 
20. CRT: Propad prodeje nemovitostí, ceny se ale drží (SYN: 2krát Michal Kocián, předseda 

představenstva FINEP; TLF Kamil Ziegler, viceprezident ECM REI; 2krát Karel Potměšil, 
analytik Cyrrus) 

21. SNG+CRT: SNG Edita Horáková ze Strahovského kláštera; CRT: Výstava Jak se oblékají 
pohádky (SYN:Jana Sommerová, kurátorka výstavy; Věra Krátká, Barrandov Studios; Helena 
Vondráčková, zpěvačka) 

 
28.11. Iveta Toušlová, Bohumil Klepetko 
HED: teroristické útoky v Bombaji, Klaus zvažuje odchod z ODS, plyn příští rok nezdraží, kamery na 
hřbitově v Terezíně 

1. CRT: Útoky v Bombaji si vyžádaly už 160 mrtvých, boje pokračují (SYN: J.K. Dutt, velitel 
bombajské policie; člen komanda; 3 osvobození rukojmí  

2. STUDIO+TLF: Filip Kanda z Bombaje k aktuální situaci 
3. CRT: Situace v hotelu Oberoi (SYN: Isaac, příslušník židovské komunity v Bombaji; 

příbuzný oběti; Promok Omar, poradce Bezpečnostní rady v Dillí) 
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4. CRT: Indičtí vyšetřovatelé hledají stopu k pachatelům (SYN: Manmóhan Singh, indický 
premiér; Pranáb Mukherdží, ministr zahraničí; 2krát člen zásahové jednotky) 

5. CRT: Prezident Klaus zvažuje odchod z ODS a podporu nové strany (SYN: na placce Václav 
Klaus pro MfDnes; Jaroslav Kubera, senátor za ODS; 2krát Martin Bursík, předseda SZ; Petr 
Just, politolog, Erik Tabery, komentátor Respektu; 2krát Mirek Topolánek, premiér; 
Vladimíra Dvořáková, politoložka) 

6. CRT: Zemní plyn pro domácnosti podle RWE nepodraží (SYN: Martin Chalupský, mluvčí 
RWE Transgas; Jan Procházka, analytik Cyrrus; TLF Martin Novák, prodejce palivového 
dřeva) 

7. STUDIO+SNG: Meteorologové varují před silným větrem, SNG Blanka Poulová z Vysočiny 
8. CRT: Češi podle průzkumu nevěří působení NATO v Afghánistánu (SYN: 2krát Jan Pejšek, 

vedoucí odboru komunikace MO; Vlastimil Picek, náčelník generálního štábu; TLF Jan 
Hamáček, předseda zahraničního výboru PS) 

9. CRT: Národní a židovský hřbitov v Terezíně budou hlídat kamery (SYN: TLF Jan Cieslar, 
tiskový odbor ministerstva kultury; 2krát Stanislav Krejný, vedoucí technického oddělení 
Památníku Terezín; majitel sběrny) 

10. CRT: Sklárny ve Světlé nad Sázavou míří do konkurzu (SYN: Josef Böhm, místostarosta 
Světlé; Helena Horová, insolvenční správkyně; Pavel Vlček, mluvčí CitiBank; Stanislav 
Vaněk, Odborová organizace Sklo Bohemia; Petr Papaj, mechanik Sklárny Bohemia; TLF 
Karel Samec, mluvčí Bohemia Crystalex Trading; David Marek, ekonom Patria) 

11. MO: Společnost BAE Systems představila nová obrněná vozidla pro ČR 
12. MO: Noční policejní kontroly řidičů v Praze 
13. MO: Výročí 10 let od uznání pravoslaví v Česku 
14. CRT: 80. narozeniny katolické organizace Opus Dei (SYN: 2krát Stanislav Hykyš, člen Opus 

Dei; Ivan Odilo Štampach, religionista) 
15. CRT: Odsouzení dvou zaměstnanců ČD za neposkytnutí pomoci (SYN: Tomáš Nouza, státní 

zástupce; Tomáš Hodný, policie Kostelec nad Orlicí; Luboš Vosáhlo, otec oběti; Jiří Stejskal, 
obžalovaný) 

MEZIHED: noví hejtmani ve všech krajích, snaha farmaceutických firem bránit zlevňování léků, 
snaha slovenské vlády vyhnout se placení českému podnikateli 

16. STUDIO+SNG: Česko zná 13 nových hejtmanů; SNG Jana Pavlíčková z Liberce 
17. STUDIO+SYN: Podezření z farmaceutických kartelů v rámci EU (SYN: Barbora Šámalová 

z Bruselu) 
18. MO: Nový rakouský min. zahraničí chce dál bojovat proti Temelínu 
19. MO: Somálští piráti unesli chemický tanker 
20. CRT: Ficova vláda zatím nezaplatí českému podnikateli 2 miliardy kvůli prohranému sporu 

(SYN: Robert Fico, premiér; Ivan Mikloš, bývalý ministr financí; Ján Počiatek, ministr 
financí; Daniel Lipšic, bývalý ministr spravedlnosti) 

21. MO: Nepokoje v Bangkoku pokračují 
22. MO: Čína popravila vědce Wo Wej-chana obviněného ze špionáže 
23. CRT: Kostra velryby v Národním muzeu slaví 120. narozeniny (SYN: 2krát Jiří Litochleb, 

ředitel Přírodovědeckého muzea; Michal Lukeš, ředitel NM) 
24. CRT: Hudebně-divadelní představení pražská Burleska se vrací (SYN: David Jahn, režisér 

představení; Stephanie Van der Strump; Demonica Coca) 
 
29.11. Jolana Voldánová, Josef Maršál 
HED: útoky v Bombaji, boj o křeslo předsedy ODS; boj o zákazníky energetických společností, plán 
ministerstva vnitra pro zahraniční dělníky 
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1. STUDIO+SNG: Po třech dnech skončily boje v Bombaji; SNG Filip Kanda z Bombaje 
k aktuální situaci 

2. CRT: Kdo stál za útoky (SYN: J. K. Dutt, velitel Národní bezpečnostní gardy; francouzská 
turista z hotelu Taj Mahal; zaměstnanec hotelu; David Mulford, velvyslanec USA v Indii; 
Nicolas Sarkozy, francouzský prezident); SNG Filip Kanda – jaká bezpečnostní opatření 
přijaly úřady 

3. CRT: Situace v hotelu Taj Mahal (SYN: Sanath Agarval, majitel módního obchodu v hotelu 
Taj Mahal; Radish Sindh, bratr oběti; Sukhuman, manžel nezvěstné; Ori Heller, izraelský 
novinář; příslušník Národní bezpečnostní gardy); SNG Filip Kanda o útočnících  

4. STUDIO+SNG: V ODS vrcholí předkongresová nervozita, kandidáti sbírají hlasy v krajích; 
SNG Daniel Takáč z Nymburku 

5. CRT: Boj o středočeské nominační hlasy (SYN: 2krát Pavel Bém, místopředseda OPDS; 2krát 
Mirek Topolánek, premiér; Jan Schwippel, poslanec; Vlastimil Tlustý, poslanec; Petr Tluchoř, 
předseda poslaneckého klubu ODS) 

6. CRT: Na trhu s elektřinou se rozjíždí konkurenční boj o zákazníky o levnější energii (SYN: 
Veronika Dostálová, majitelka domu v Brně; Aleš Havlíček, vedoucí pekárny v Brně; Marek 
Sviták, mluvčí ČEZ jižní Čechy; Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu; Vladimír Vácha, 
mluvčí E.ON; Milan Urban, stínový ministr průmyslu a obchodu) 

7. CRT: Obětí propouštění kvůli krizi se stávají zejména zahraniční pracovníci (SYN: Daniel 
Krysl, zprostředkovatel práce pro cizince; Vasil Stachniv, ukrajinský dělník; Jan Schorth, 
Mezinárodní organizace pro migraci; Tomáš Haišman, odbor azylové a migrační politiky MV 
ČR; Marie Bílková, ředitelka Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV) 

8. CRT: Těžce dopadla finanční krize zejména na Hong Kong (SYN: 2 obyvatelé Hong Kongu; 
David O´Rear, ekonom; Siao Čchu-ti, majitel restaurace) 

9. MO+SYN: Do Prahy přiletěl Dalajlama (SYN: Dalajlama) 
10. MO: Na východě republiky bude opět foukat silný vítr 
11. CRT: Členové monarchistické strany si připomínají památku Karla IV. (SYN: 2krát Václav 

Srb, předseda strany Koruna Česká; Nohel Petr, generální sekretář strany) 
12. STUDIO+SNG: Města po celé republice zdobí ode dneška vánoční výzdoba; SNG Markéta 

Hýlová ze Staroměstského náměstí 
13. CRT: Advent (SYN: Romuald Štěpán Rob, převor Kláštera dominikánů; Petr Benáčan, 

obchodní ředitel Bizon Rose; Jaroslav Rod, dráteník; Zdeněk Zahradník, ředitel Muzea 
východních Čech) 

MEZIHED: mezinárodní kritika české péče o opuštěné děti, unikátní přístroj na vyšetření srdce, bitva 
3 císařů po 200 letech 

14. CRT: Počet dětí v ústavech stoupl od roku 1989 na dvojnásobek narozdíl od zahraničí (SYN: 
Chris Gardiner, bývalý předseda rady Mezinárodní organizace pěstounské péče; Emmanuel 
Sherwin, koordinační tým projektu Quality4Children; Marián Hošek, náměstek ministra práce 
a sociálních věcí; Ondřej Liška, ministr školství) 

15. CRT: Slovenští vědci představili unikátní přístroj na vyšetření srdce (SYN: Miroslav Kliment, 
vedoucí programátorského týmu; Gabriel Valočik, FN L. Pasteura Košice; Roland Rajňák, 
programátor) 

16. MO: Thajští protivládní demonstranti zaútočili na policii 
17. MO: Tisíce maďarských státních zaměstnanců protestují proti zrušení 13. platu 
18. CRT: Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách v Praze (SYN: Miroslav Táborský, 

herec; Jan Borna, režisér) 
19. CRT: Rekonstrukce bitvy 3 císařů u Slavkova (SYN: 2krát Miroslav Jandora, pořadatel; 

Janucz Sieniawski, polský předseda Středoevropské napoleonské společnosti; Mark 
Schneideder, představitel Napoleona) 
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20. STUDIO+SNG: Druhý ročník soutěže Pretty Woman; SNG Tereza Krásenská ze Státní opery 
+ Jana Paulová, glosátorka soutěže 

 
30.11. Jolana Voldánová, Josef Maršál 
HED: další spory kolem Lisabonské smlouvy, odpovědnost za útoky v Bombaji, vichřice v Česku, 
výkupné za ukrajinskou loď pro somálské piráty 

1. CRT: Lisabonská smlouva může podle Bendla prolomit Benešovy dekrety (SYN: Petr Bendl, 
místopředseda ODS; 2krát Ladislav Jakl, tajemník prezidenta; 3krát Mirek Topolánek, 
premiér; 2krát David Rath, hejtman Středočeského kraje) 

2. MO+SYN: Topolánek potvrdil pravost přepisu rozhovoru mezi ním a Sarkozym (SYN: Mirek 
Topolánek, premiér) 

3. STUDIO+SNG: Indie chce sestavit protiteroristický tým, rezignoval ministr vnitra; SNG Filip 
Kanda z Bombaje 

4. CRT: Situace v Bombaji 4 dny po útoku (SYN: Jalak Gurabat, manažer developerské firmy; 
Arish Lakhab, majitel obchodu v Bombaji; Parsanta Das, manažer hotelu Sahil); SNG Filip 
Kanda o vztahu Indie a Pákistánu 

5. STUDIO+SNG: Česko zasáhla vichřice; SNG Marta Pilařová z Ostravy  
6. CRT: Vichřice (SYN: Zdeněk Vicher, obyvatel Ostravy; Jan Garay, HZS Moravskoslezského 

kraje) 
7. CRT: Somálští piráti se dohodli na propuštění ukrajinské lodi (SYN: na placce Andrew 

Mwangura, Východoafrický asistenční program pro námořní dopravce; na placce Sugule Ali, 
zástupce somálských pirátů; propuštěný námořník z lodi Stolt Valor; Amin Ali, somálský 
rybář) 

8. CRT: Dálniční známky na příští rok nezdraží (SYN: 3krát Karel Hanzelka, mluvčí 
ministerstva dopravy; Vojtěch Hromíř, ČESMAD; Roman Onderka, stínový ministr dopravy) 

9. STUDIO+SYN: David Rath o auditu ve středočeských krajských nemocnicích (SYN: David 
Rath, hejtman SČ kraje; Petr Bendl, bývalý hejtman) 

10. STUDIO+SYN: Předseda ÚS Rychetský naznačil, že další stížnost na Lisabon by neuspěla 
(SYN: Pavel Rychetský, předseda ÚS) 

11. CRT: Dalajlama v Praze (SYN: 3krát 14. tibetský dalajlama) 
MEZIHED: smrt chovných bizonů na jihu Čech, dopady finanční krize na západě Čech, srážky 
křesťanů s muslimy v Nigérii 

12. CRT: V jižních Čechách někdo tráví stádo chovných bizonů (SYN: 2krát Eva Jelínková, 
majitelka stáda; Petr Vorlíček, mluvčí MZe; Věra Mžiková, mluvčí jindřichohradecké policie) 

13. CRT: Na západě Čech přibývá nezaměstnaných, hlavně v automobilovém průmyslu (SYN: 
2krát Tomáš Moravec, Úřad práce Plzeň; 3 zaměstnanci s výpovědí; Pavel Rödl, primátor 
Plzně) 

14. CRT: Střety křesťanů s muslimy v Nigérii (SYN: obyvatelka města Jos; na placce Aboi 
Madaki, lékař univerzitní nemocnice Jos; obyvatel města Jos) 

15. CRT: Od pondělí si Slováci budou moci koupit tzv. startovací eurobalíčky (SYN: Jaroslav 
Setnický, mluvčí Mincovny Kremnica; Jozef Dvonč, primátor Nitry; Dušan Králik, majitel 
obchodu s numismatikou; Paul Kinji, obchodník s europeněženkami) 

16. CRT: Ruský milionářský veletrh v Moskvě (SYN: 2 návštěvníci veletrhu; Jelena Kudozovová, 
ředitelka veletrhu; Anna Kryninovová, obyvatelka Moskvy; moskevský dělník) 

17. CRT: První lyžařský víkend na českých horách (SYN: 2krát Jiří Beran, skiareál Špindlerův 
Mlýn; 4 lyžaři a snowboardisté) 
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Příloha č. 14: Struktura Zpráv v 7 – listopad 2008    
 
Zprávy v 7 – listopad 2008 
 
1.11. Aneta Snopová, Ondřej Kapic 
HED: povinnost používat zimní pneumatiky, německé průmyslové odbory IG Metall vyhlásily 
výstražnou stávku, Kongo na pokraji humanitární katastrofy, volba prezidenta v USA 

1. CRT: Povinnost mít zimní pneumatiky na části dálnice D1 a vybraných komunikacích (SYN: 
Lukáš Daněk, policie Chomutov; Stanislav Huml, dopravní expert) + avízo na 19.30 Stanislav 
Huml 

2. CRT: Podle České asociace zdravotních sester chybí v Česku 5 000 zdravotních sester a 
asistentů (SYN: Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví; Dana Jurásková, prezidentka České 
asociace sester) 

3. CRT: ČSSD už má v 5 krajích jasno, s kým bude vládnout (SYN: David Rath, kandidát na 
hejtmana; Libor Joukl, předseda krajské organizace ČSSD) 

MEZIHED: do voleb prezidenta v USA zbývají 3 dny, zpravodaj zjišťoval preference v prodejně 
masek (SYN: Tiffany Poucherová, prodavačka masek); evropští komisaři čelí podezření, že nejsou 
dostatečně nezávislí (SYN: Mark Gray, mluvčí EK); Pražský hrad otevřel veřejnosti nepřístupné 
prostory (SYN: František Kadlec, průvodce na Pražském hradě) 

4. CRT: Německé průmyslové odbory IG Metall vyhlásily výstražnou stávku, požadují 8 % 
k platu (SYN: na placce Berthold Huber, předseda IG Metall; Werner Neugebauer, regionální 
ředitel IG Metall) 

5. MO: Jediný zájemce o aerolinky Alitalia, konsorcium CAI, odstoupilo od dohody o koupi 
6. MO: Až třetina dospělých Islanďanů uvažuje kvůli krizi o odchodu do ciziny 
7. CRT: Teplárrnám může během 5 let chybět uhlí, doly budou snižovat těžbu (SYN: Alexej 

Nováček, ředitel Tepláren Brno; Petr Jeník, ředitel United Energy) 
8. MO: Česko opět zasáhl silný vítr, meteorologové v Beskydech a Jeseníkách naměřili poryvy o 

síle orkánu 
9. MO + TLF: Silný vítr zasáhl zejména česká pohoří, vítr bude ustávat (SYN: TLF Miloš 

Dvořák, meteorolog ČHMÚ) + avízo na 19.30 Pavel Borovička, meteorolog ČHMÚ 
10. CRT: V Kongu vypukla kvůli bojům mezi povstaleckými jednotkami generála Nkundy a 

vládními jednotkami humanitární krize, do oblasti dorazili ministři zahraničí Francie a Velké 
Británie (SYN: Alan Doss, zvláštní zmocněnec OSN) + avízo na 19.30 Jan Filipenský, český 
velvyslanec v Kongu (ukázka rozhovoru) 

11. CRT: Obama nadále vede v průzkumech veřejného mínění před McCainem (SYN: Arnold 
Schwarzenegger, guvernér Kalifornie) 

12. CRT: Halloweenskému průvodu v New Yorku chyběli hollywoodští hrdinové, v obchodech 
byl zájem o masky prezidentských kandidátů (SYN: Tiffany Poucherová, prodavačka masek) 

13. MO: Libye chce těsněji spolupracovat s Ruskem v energetické oblasti 
14. CRT: Evropští komisaři čelí podezření, že nejsou dostatečně nezávislí při důležitých 

rozhodováních, nechávají se hostit na jachtách atd. (SYN: Mark Gray, mluvčí EK; 2krát 
David Charter, zpravodaj The Times) 

15. CRT: Předsednictví ČR v EU se blíží, v zahraničí z něj mají obavy (SYN: Ladislav Jakl, 
tajemník prezidenta; Jiří Pehe, politolog) 

16. CRT: Den otevřených dveří na Pražském hradě (SYN: 2krát František Kadlec, průvodce na 
Pražském hradě) 

17. CRT: V pražské Stromovce si lidé mohli vyzkoušet, jak se slaví Dušičky po mexicku (SYN: 
Tereza Vohryzková, spoluorganizátorka akce) 
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2.11. Aneta Snopová, Ondřej Kapic 
HED: kongres ODS, vrcholící prezidentská kampaň v USA, Hyundai v Česku, Vyšehradský tunel 

1. CRT: Blížící se kongres ODS – mimořádný briefing předsedy Mirka Topolánka – že bude 
obhajovat post předsedy (SYN: Mirek Topolánek, předseda ODS; Pavel Bém, místopředseda 
strany)   

2. CRT: Kdo přišel podpořit Mirka Topolánka na briefing - všichni straničtí ministři, i ti, které 
chce vyměnit, Pavel Bém chyběl (SYN: 2krát Mirek Topolánek, 2krát Pavel Bém) + avízo na 
19.30 Karel Hvížďala, komentátor Z1 

3. CRT + TLF: Prezidentskou kampaň v USA ovládla témata ekonomické krize (SYN: na placce 
Barack Obama, na placce John McCain, Arnold Schwarzeneger); TLF Vlastimil Milý, 
reportér Z1 z USA 

4. CRT: Komik z kanadského rozhlasového pořadu napálil po telefonu republikánskou 
kandidátku na post viceprezidentky Sarah Palinovou, když se jí představil jako Nicolas 
Sarkozy  (SYN: na placce ukázka rozhovoru) 

5. MO: Dohoda o míru v Náhorním Karabachu, kterou uzavřely Rusko, Ázerbajdžán a Arménie 
6. MO: Následky zemětřesení v Pákistánu – 70 tisíc lidí bez domova, humanitární organizace 

stavějí stany a dovážejí oblečení 
7. MO: Sněhová bouře v Tibetu, zemřelo 9 lidí 
8. MO: Severní Korea se znovu pokusila rozptýlit spekulace o špatném zdravotním stavu Kim 

Čong-ila, zveřejnila jeho fotky z fotbalového zápasu 
9. CRT: Britský premiér Gordon Brown hledá stovky milionů dolarů pro navýšení finančních 

rezerv Mezinárodního měnového fondu na podporu zemí zasažených ekonomickou krizí 
(SYN: Gordon Brown, britský premiér) 

10. CRT: Hyundai zítra zahájí výrobu v Nošovicích, začne výrobou modelu i30 (SYN: Zdeněk 
Fořt, generální ředitel Hyundai Motor Czech) 

11. MO + TLF: Prahu čekají dopravní komplikace, Vyšehradský tunel bude od zítra na měsíc 
uzavřen kvůli opravě kolejí; TLF Jan Heroudek, ředitel odboru dopravy hl. m. Prahy 

 
3.11. Jana Víšková, Martin Severa 
HED:  Hyundai v Nošovicích spustila výrobu, vláda chce sloučit výběr daní, cel a pojistného, kampaň 
v USA vrcholí, Vyšehradský tunel uzavřen 

1. CRT: Evropská komise představila pravidelnou ekonomickou prognózu, růst hospodářství EU 
se příští rok téměř zastaví (SYN: 2krát Joaquín Almunia, eurokomisař pro ekonomiku); 
STAND UP Grohová 

2. CRT: Nošovice - první vozy Hyundai vyrobené v Česku (SYN: Pavel Nesset, ekonom Škoda 
Auto vysoká škola) 

3. CRT: Limitovaná edice Hyundai i30 Made in CZ v barvách české trikolory, vyrobí se 300 ks 
(SYN: Zdeněk Fořt, generální ředitel Hyundai Motor Czech) 

4. CRT: Česká vláda chce zjednodušit a zrychlit placení daní a pojistného, ministr financí 
Kalousek navrhuje, aby lidé platili pojištění, daně a clo na jednom úřadě prostřednictvím 
jednoho formuláře (SYN: Miroslav Kalousek, ministr financí; TLF Jiří Dolejš, poslanec 
KSČM) 

5. CRT: Vrcholící prezidentská kampaň v USA (SYN: Barack Obama, John McCain) 
6. CRT: V keňském Nairobi vznikl o Obamovi muzikál; (SYN: režisér, návštěvník muzikálu) 
7. STUDIO: 11 světově známých spisovatelů se zastalo Milana Kundery kvůli kauze Ústavu pro 

studium totalitních režimů (Kundera měl udat agenta Dvořáčka) 
8. CRT: Premiér Mirek Topolánek slibuje výměnu ministrů už od prohraných voleb, tají ale 

konkrétní jména, jednání začnou, až se vrátí Jiří Čunek (SYN: Tomáš Julínek, ministr 
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zdravotnictví; Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí, Miroslav Kalousek, ministr financí, 
Martin Bursík, ministr životního prostředí) 

9. MO: Olga Zubová nabídne svoji funkci předsedkyně republikové rady SZ, nechce se podílet 
na konceptu strany, kterou prosadil předseda Bursík 

10. MO: MMR varuje občany před nabídkou firmy Eurobay Invest Group, která nabízí 
zprostředkování dotací z EU na stavbu domů 

11. MO: ČSÚ - ve vlastním domě žije 40 % Čechů, v bytě v osobním vlastnictví 20 %, nájem 23 
% domácností, družstevní 12 % 

12. MO: Panasonic se zatím nedohodl se Sanyem na podmínkách možného sloučení 

MEZIHED: konflikt Maďarů a Slováků kvůli bitce na fotbalovém zápasu, teplotní rekordy na 
Moravě, výročí stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí 

13. CRT + TLF: Dohra po zápasu Maďarsko vs. Slovensko, bitka a výtržnosti fanoušků, jednali 
kvůli tomu i ministři zahraničí obou zemí (SYN: Ján Škoda, mluvčí ministerstva zahraničí 
SR); TLF Gregor Martin Papucsek, spolupracovník Z1 v Budapešti 

14. CRT: Ode dneška je uzavřen Vyšehradský tunel (SYN: Jan Šurovský, vedoucí investora 
stavby, TLF Jan Heroudek, ředitel odboru dopravy hl. m. Prahy) 

15. MO: Teplotní rekordy v Česku 
16. MO: Zácpa na D1 směr Praha kvůli nehodě kamionu 
17. CRT: 90. výročí stržení Mariánského sloupu, symbolizoval nadvládu Habsburků nad Čechy 

(SYN: 2krát Karel Kavička, Společnost pro obnovu Mariánského sloupu)  

 
4.11. Veronika Sedláčková, Martin Severa 
HED: volba prezidenta v USA, přerušení výroby ve Škoda Auto, pokračující maďarské protesty proti 
zásahu slovenských policistů na fotbale 

1. CRT: Volba prezidenta v USA (SYN: Sarah Palinová, Hillary Clintonová) 
2. MO: Celý svět sleduje volby v USA, očekávají se oslavy po celém světě 
3. MO: Americké ministerstvo financí zvažuje, že v rámci záchranného plánu nakoupí účasti 

v širším spektru firem, nejen v bankách 
4. MO: Ministři financí EU schválili úvěr pro Maďarsko 6,5 miliard eur 
5. CRT: Škoda během listopadu a prosince znovu přeruší výrobu (SYN: Jaroslav Černý, mluvčí 

Škoda Auto) 
6. CRT: Malé a střední podniky mohou dostat 50 miliard korun z evropských fondů, MPO 

urychlilo čerpání dotací (SYN: Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu, Petr Kužel, 
prezident Hospodářské komory ČR) 

7. STUDIO: Za vraždu Václava Kočky ml. může podle Bohumíra Ďurička Kočkův otec (ukázka 
interview MfDNES s Bohumírem Ďuričkem) 

8. MO: Advokát Jiří Teryngl se nebude zodpovídat z vydírání, státní zástupce zrušil obvinění 
9. MO: Radovan Krejčíř se může volně pohybovat v JAR, neplatí omezení tamní policie 
10. MO: Karlův most ztratil svoji autenticitu, podle studie památkové inspekce min. kultury 
11. MO + TLF: Diplomatická krize po fotbalovém zápasu Maďarsko vs. Slovensko; TLF Gregor 

Martin Papucsek, spolupracovník Z1 v Budapešti 

MEZIHED: jednání o vedení hejtmanství ve středních Čechách, mimořádná schůze Sněmovny 
12. STUDIO: ČSSD a KSČM jednaly o podobě vedení Středočeského kraje 

!!! a běží CRT o svolání mimořádné schůze Sněmovny, tu chce ČSSD i ODS – na téma jak se 
bránit krizi (SYN: Miloslav Vlček, předseda PS) 

13. CRT: ČSSD a KSČM jednaly o podobě vedení Středočeského kraje (SYN: Dolejš, 
Vondrášek) 
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14. CRT: Exekutoři chtějí, aby tisíce lidí zaplatily v Brně pokutu za jízdu načerno dvakrát (SYN: 
Pohanová, mluvčí DP Brno; Lejnarová, advokátka) 

15. CRT: Cizinci budou muset prokázat znalost Čj, aby dostali povolení k pobytu (SYN: 
Baladová, výzkumný ústav pedagogický; Mach, poradce min. školství; Jelínková, 
multikulturní centrum) 

16. CRT: Ministr Pospíšil chce, aby státy EU elektronicky sdílely trestní rejstřík (SYN: Pospíšil; 
Vychopeň, místopředseda České advokátní komory; Jirsa, předseda Soudcovské unie) 

17. MO: Generálním ředitelem České filharmonie bude Darjanin 
18. CRT: Mediální poradce bin Ládina Bahlul byl v USA na Guantanámu odsouzen na doživotí 

(SYN: Bahlul; advokát) 
19. CRT: Vůdce konžských rebelů Nkunda hrozí útokem na hlavní město Kindžasu, pokud s ním 

vláda nebude jednat (SYN: Nkunda) 
20. CRT: Trump začíná podnikat v golfu 

 
5.11. Veronika Sedláčková, Jan Němec 
HED: Obama vítězem, reakce světa na Obamu, ministerstvo obrany předloží novou smlouvu na nákup 
transportérů od Steyeru, nový ředitel dopravní policie 

1. CRT + SNG: Obama bude prezidentem (SYN: Obama); SNG Milý z New Yorku 
2. CRT: Svět gratuloval Obamovi (SYN: McCain, Brown, Karzáí, Merkelová, Zuhrí) 
3. STUDIO: Bush pogratuloval – (SYN: Bush); HOST Calda, vedoucí katedry amerických studií 

FSV UK 
4. CRT: Akciové trhy po zvolení Obamy mírně poklesly – trhy se budou odvíjet podle toho, jaká 

ekonomická opatření Obama oznámí (SYN: analytik, ekonom na placce); TLF Zelený, 
Fordham University 

5. CRT: Reakce českých politiků na Obamu (SYN: Schwarzenberg, Vondra, Zaorálek) 
6. CRT: Obdivovatelé Obamy v Keni (SYN: 2 místní, babička Obamy) 
7. MO: Medvěděv pohrozil odvetnými opatřeními, pokud USA vybudují štít v Evropě 
8. STUDIO+SYN: Reakce Schwarzenberga na Medveděva 
9. CRT: Nový ředitel dopravní policie Tržil (SYN: Tržil; TLF Huml; Bílek, náměstek dopr. 

ředitele) 

MEZIHED: KSČM k moci na krajské úrovni, Kočka starší reaguje na vyjádření Ďurička, soud v Brně 
poslal do vězení 5 přívrženců Národního odporu 

10. CRT: KSČM k moci v Moravskoslezském kraji (SYN: 2 krát Jaroslav Palas, kandidát na 
hejtmana; TLF Pavol Lukša, předseda krajské organizace KDU-ČSL) 

11. CRT: 5 extremistů z Národního odporu do vězení za popírání holocaustu a propagaci fašismu 
(SYN: Michal Kabelík, předseda soudu; 2krát Klára Slámová, advokátka) 

12. CRT: Kočka vs. Ďuričko, Kočka nechce, aby ho propustili (SYN: Josef Lžičař, advokát; 
Ďuričko; Kočka starší) 

 
6.11. Veronika Sedláčková, Jan Němec 
HED: ČNB snížila úrokové sazby, Obama začíná sestavovat tým, v Praze hořela tržnice, soutěž 
Absurdita roku 

1. CRT: ČNB výrazně snížila úrokové sazby na 2,75 % (SYN: 2krát Zdeněk Tůma, guvernér; 
Petr Kužel, prezident Hospodářské komory) 

2. CRT: Základní úrokovou sazbu snížila i Evropská centrální banka (SYN: Trichet, předseda; 
Luboš Mokráš, analytik Č. spořitelny); HOST analytik Michal Brožka 

3. CRT: Obama začal sestavovat vládní kabinet (SYN: Obama; TLF Neumann z USA) 
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4. CRT: Američtí demokraté po volbách zvýšili převahu v Kongresu + referenda, která se konala 
souběžně s volbou prezidenta (např. zákaz adopce pro nesezdané páry v Arkansasu); (SYN: 
George Bush) 

5. STUDIO+SNG: Požár skladu v tržnici v pražské Libuši, SNG Tomáš Pancíř a Vít Pernica 
6. CRT: Vláda chce složit zbraně v boji s opozicí během českého předsednictví (SYN: Vondra; 

2krát Paroubek) 
7. MO: EK rozhodla, že krachující polské loděnice v Gdyni a Štětíně musejí vrátit masivní státní 

pomoc 
8. CRT: Anticena Absudrita roku za nesmyslnou administrativní zátěž (SYN: 2krát Petr Kužel, 

prezident Hospodářské komory; Eva Svobodová, Asociace malých a středních podniků) 
9. CRT: Jacek Spyra dostal dvouletou podmínku – měl podvést Komerční banku padělanými 

šeky (SYN: Jaroslava Lišková, soudkyně; Milan Strnad, advokát) 
10. MO: Exposlanec Jan Morava se zřejmě nedopustil vydírání, útisku atd. 
MEZIHED: lékařům se nelíbí, že pojišťovny mají na účtech desítky miliard a nevracejí je do 
systému, Češi jsou na čelních místech v užívání konopí a extáze v Evropě, pokuta pro Čunka za 
odepření výpovědi 
11. MO: Výběrová komise nedoporučila min. Jehličkovi jmenovat šéfem filharmonie Darjanina, 

tvrdí dva členové komise 
12. MO: Pokuta 20 tisíc pro Čunka za odepření výpovědi v kauze Vaškůje a Šmiřáka 
13. CRT: Češi jsou na čelních místech v užívání extáze a konopí (SYN: 2krát Komorous, šéf 

Národní protidrogové centrály; Viktor Mravčík, vedoucí monitorovacího centra; Richard 
Pieper, australská protidrogová jednotka) 

14. CRT: Pojišťovny podle ČLK hromadí na svých účtech protiprávně miliardy korun, měly by je 
dát na úhradu zdravotní péče zdravotnickým zařízením (SYN: Milan Kubek, prezident ČLK; 
Julínek, ministr; Vladimír Kothera, viceprezident Svazu zdravotních pojišťoven)  

  
10.11. Aneta Snopová, Jan Martinek 
HED: zimní gumy na úseku D1, růst spotřebitelských cen v Česku zpomalil, obvinění zaměstnanců 
ČEZu z vydírání 

1. CRT: Zákaz jízdy na letních pneumatikách na D1 v úseku mezi Humpolcem a Jihlavou (SYN: 
2 krát Karel Hanzelka, mluvčí min. dopravy; TLF Stanislav Huml, dopravní expert) 

2. CRT: Policie obvinila 32 zaměstnanců firmy ČEZ Měření z vydírání (SYN: Pavel Škranc, 
poškozený; Jaromír Volf, poškozený; Pavel Hanták, mluvčí policie; Ladislav Kříž, mluvčí 
skupiny ČEZ; Jan Rytíř, právník poškozených); HOST reportér Tomáš Pancíř 

3. CRT: Maďarští demonstranti částečně zablokovali přechody na maďarsko-slovenské hranici 
(SYN: Ján Kubiš, slovenský ministr zahraničí; Robert Kiss, kapitán Maďarské gardy) 

4. CRT: Klaus na státní návštěvě Irska, chystá schůzku s Ganleym (SYN: na placce Klaus) 
5. CRT: EU je připravena obnovit smlouvy o strategickém partnerství s Ruskem (SYN: Bernard 

Kouchner, francouzský ministr zahraničí; Karel Schwarzenberg, ministr zahraničí) STAND 
UP Grohová 

6. CRT: Topolánek jednal se zástupci České bankovní asociace (SYN: 2krát Topolánek, premiér; 
Jiří Kunert, prezident Bankovní asociace) 

7. MO: Hyundai Nošovice oficiálně zahájila sériovou výrobu osobních aut 
8. MO: Setuza chce převést hlavní část výroby na firmu STZ 
9. MO: EU loni neoprávněně vyplatila miliardy eur, vyplývá to ze zprávy o plnění rozpočtu EU 

za rok 2007  
10. MO: USA chtějí pomoci evropským státům diverzifikovat jejich energetické zdroje 
11. MO: Roste počet turistů, kteří jezdí do ČR za golfem 
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MEZIHED: na pivovarnickém trhu roste silný hráč – skupina K-Brewery Group (SYN: Jan Veselý, 
Český svaz pivovarů a sladoven), asijské akcie zahájily týden růstem (SYN: Stephan Gollop, analytik 
Tyche Group), dochovaný tank se vystaví v muzeu na Vítkově 

12. CRT: Silný hráč na pivovarnickém trhu, K-Brewery group, koupila během dvou let 9 pivovarů 
(SYN: 2krát Jan Veselý, Český svaz pivovarů a sladoven) 

13. CRT: Růst spotřebitelských cen v ČR v říjnu zpomalil na 6 % (SYN: 2krát Vojtěch Benda, 
ekonom ING) 

14. CRT: Deutsche Post zruší 9,5 tisíce pracovních míst a zavře všechna místa DHL v USA 
(SYN: Frank Appel, Deutsche Post; TLF Jan Švejnar, ekonom) 

15. CRT: Asijské akcie zahájily týden růstem, nejvíce posílil čínský Šanghaj Composite (SYN: 
Stephan Gollop, analytik Tyche Group) 

16. CRT: Unikátní tank Škoda LT vzor 35 bude k vidění ve Vojenském historickém muzeu na 
Vítkově (SYN: Aleš Křížek, ředitel Vojenského historického ústavu) 

17. ST+SYN: Sever Česka zasáhne silný vítr (SYN: TLF Dagmar Honsová, meteoroložka) 

 
11.11. Jana Lejpová, Vladimír Kroc 
HED: Sněmovna schválila nový trestní zákoník, Julínek se nedohodl S Čunkem na lidovecké podpoře 
reformy zdravotnictví, poslanci schválili zvýšení limitu pro pojištění v českých bankách 

1. CRT + HOST: Poslanecká sněmovna schválila nový trestní zákoník (SYN: Jiří Pospíšil, 
ministr spravedlnosti; Jeroným Tejc, právní expert ČSSD); HOST Tomáš Pancíř, reportér Z1 

2. CRT: Poslanci schválili zvýšení limitu pro pojištění v českých bankách na 50 000 eur (SYN: 
Jiří Paroubek, předseda ČSSD; Mirek Topolánek, premiér; Miroslav Kalousek, ministr 
financí) 

3. CRT: Podle Kalouska je zvýšení pojištění dostatečné pro 97 % všech vkladů fyzických osob 
(SYN: TLF Marek Hatlapatka, analytik Cyrrus; Josef Kotrba, analytik Deloitte) 

4. CRT: Ministr Julínek jednal s lidovci o podpoře druhé vlny reformy zdravotnictví (SYN: 
Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví; Jiří Čunek, předseda KDU-ČSL) 

5. STUDIO + TLF: Topolánek, Bém a Nečas přijeli na oblastní sněm ODS do Brna jednat o 
podpoře; TLF Zuzana Bakalíková, spolupracovnice Z1 v Brně 

MEZIHED: vídeňská burza chce založit Středoevropskou burzovní alianci (SYN: Michael Buhl, 
ředitel vídeňské burzy), rozhovory o íránském jaderném programu, sonda Phoenix skončila svoji misi 
na Marsu 

6. CRT: Vídeňská burza chce založit Středoevropskou burzovní alianci (SYN: Michael Buhl, 
ředitel vídeňské burzy; Tomáš Klápště, výkonný ředitel Patria) 

7. STUDIO + SYN: Další možné expanze vídeňské burzy (SYN: Michael Buhl, ředitel vídeňské 
burzy) 

8. MO: Stavební výroba v září meziročně vzrostla o více než 9 % 
9. MO: Průmyslová výroba v září v Česku meziměsíčně vzrostla o 9,6 % 
10. MO: Raiffeisenbank v září meziročně zvýšila svůj zisk o 43 % 
11. MO: Slovenská národní banka snížila úrokovou sazbu o půl procentního bodu 
12. MO: Americká firma Honeywell přestěhuje část výroby do Hluboček na Olomoucku 
13. MO: Prezident Klaus je druhým dnem na návštěvě Irska, sejde se s Ganleym + avízo na 19.30 

Václav Müller, redaktor Z1 
14. CRT: Šéf mezinárodní organizace pro atomovou energii vítá šanci na americko-íránské 

rozhovory o íránském jaderném programu (SYN: Muhammad Baradej, generální tajemník 
MAAE) 

15. CRT: Sonda Phoenix uzavřela svoji misi na Marsu (SYN: na placce Doug McCuistion, ředitel 
výzkumného programu na Marsu NASA; na placce Peter Smith, výzkumný pracovník 
z Univerzity Arizóna) 
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16. CRT: Vedení ČEZu si bude stěžovat na postup policie v kauze 32 obviněných zaměstnanců 
firmy ČEZ Měření (SYN: Jiří Kudrnáč, ředitel ČEZ Distribuce; Karel Vaniš, vedoucí odboru 
ČEZ Měření; Pavel Hanták, mluvčí policie; Přemysl Vániš, ředitel ČEZ Měření) 

17. MO: Den válečných veteránů 
18. MO: Polsko si připomnělo konec I. světové války – slaví ho jako znovuobnovení nezávislosti 

+ avízo na 19.30 Ivan Šedivý, historik 
19. CRT: Stanice metra Národní třída bude kvůli rekonstrukci uzavřena 10 měsíců (SYN: 

Radovan Šteiner, radní pro dopravu) 
20. CRT: CS Cargo koupí 100% podíl ve firmě CS Expres (SYN: Martin Drábek, ředitel CS 

Expres) 

 
12.11. Jana Lejpová, Vladimír Kroc 
HED: jednání vlády o Julínkových reformách skončilo bez výsledku, noví hejtmani v Hradci Králové 
a ve Zlíně, ČSA se ve 3. čtvrtletí dostaly do zisku 

1. CRT + SNG: Vláda přerušila debatu o Julínkových reformách (SYN: 2krát Tomáš Julínek, 
ministr zdravotnictví; Jiří Čunek, předseda KDU-ČSL); SNG Tomáš Julínek, ministr 
zdravotnictví 

2. STUDIO + SYN: Vláda schválila celoroční zákaz jízd kamionů v pátek odpoledne a o víkendu 
(SYN: Jiří Čunek, vicepremiér) 

3. CRT: Noví hejtmani zvoleni v Královéhradeckém a Zlínském kraji (SYN: TLF Lubomír 
Franc, hejtman Královéhradeckého kraje) 

4. CRT: Topolánek a Vondra představili logo pro předsednictví Česka EU (SYN: Tomáš 
Pakosta, autor loga; Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské záležitosti; Mirek Topolánek, 
premiér) 

5. CRT: Klausova soukromá večeře s Ganleym způsobila v Irsku rozruch (SYN: na placce 
Václav Klaus, prezident) 

6. STUDIO + SYN + TLF: Americká vláda zatím nebude používat 700 miliard USD 
k vykupování problematických aktiv finančních institucí (SYN: Henry Paulson, ministr 
financí USA); TLF Lukáš Hinterbuchner, jednatel Eurofinancial.cz 

7. CRT + HOST: Čistý zisk ČSA dosáhl za 3 čtvrtletí 406 milionů Kč (SYN: 2krát Radomír 
Lašák, prezident ČSA); HOST Petr Kováč, ředitel Patria Finance 

8. CRT: Loď Queen Elisabeth II vyplula z Anglie na svoji poslední cestu do Dubaje (SYN: na 
placce Ian McNaught, kapitán lodi) 

 
13.11. Jana Lejpová, Vladimír Kroc  
HED: Škoda Auto propustila přes 1 000 agenturních zaměstnanců, německá ekonomika se propadla 
do recese, Česko už má 4 zvolené hejtmany 

1. CRT: Německá ekonomika se propadla do recese (SYN: Miroslav Ševčík, ředitel Liberálního 
institutu; Petr Mach, Centrum pro ekonomiku a politiku)  

2. CRT: USA použije záchranný balíček 700 miliard USD na kapitálovou podporu bank (SYN: 
Henry Paulson, ministr financí USA; Sam Stovall, analytik Standard and Poor´s) 

3. CRT: Škoda Auto propustila přes 1 000 agenturních zaměstnanců (SYN: TLF Jaroslav Černý, 
mluvčí Škoda Auto; TLF Raduan Nwelati, primátor Mladé Boleslavi) + avízo na 19.30 Petr 
Korbel, redaktor týdeníku Ekonom 

4. CRT + HOST: ČEZ dosáhl za 3 čtvrtletí čistý zisk 41,5 miliard korun (SYN: 2krát Martin 
Roman, ředitel ČEZ); HOST Petr Novák, analytik Atlantik FT 
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MEZIHED: situace na D1 se zlepší nejdříve v roce 2015 (SYN: Karel Hanzelka, mluvčí ministerstva 
dopravy), Klaus jednal se zástupci konference evropských rabínů (SYN: Aby Dunner, ředitel 
konference) 

5. CRT: Noví hejtmani a KSČM opět u moci – v Karlovarském a Moravskoslezském kraji (SYN: 
Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje; Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského 
kraje) 

6. CRT + HOST: Žalobkyně Nejvyššího státního zastupitelství Votavová se podle MfDnes 
přátelila s rodinou mafiánského bosse Běly (SYN: TLF Pavel Foltán, mluvčí NSZ; na placce 
Elena Votavová); HOST Janek Kroupa, novinář 

7. CRT: Britský princ Charles oslaví 60 (SYN: královna Alžběta II.) 
8. CRT: Americký ministr obrany Gates označil výroky Moskvy o rozmístění raket 

v Kaliningradu za provokativní (SYN: Robert Gates, ministr obrany USA) 
9. CRT: Situaci na D1 zlepší až dostavba silnice R35 kolem roku 2015 (SYN: Karel Hanzelka, 

mluvčí ministerstva dopravy; Veronika Benediktová, mluvčí policejního prezidia) 
10. CRT: ČD posílí spojení mezi Prahou a Kladnem (SYN: Jiří Schmidt, ředitel Odboru rozvoje 

ČD; Jiří Prokel, ředitel PID) 
11. CRT: Prezident Klaus jednal se zástupci konference evropských rabínů (SYN: Aby Dunner, 

ředitel konference; Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v ČR) 
12. CRT: Ministr Liška ocenil 3 vědce za přínos výzkumu a vývoji (SYN: Karel Bouzek, 

VŠCHT) 
13. CRT: Nehodu na ruské jaderné ponorce Něrpa zavinil člen posádky (SYN: Petr Kopáček, 

mluvčí hasičů ČR; na placce Vladimir Markin, mluvčí vyšetřovací komise; na placce 
nejmenovaný důstojník Něpry) 

 
14.11. Martina Kociánová, Ondřej Kapic 
HED:  Sarkozy se vyslovil proti zřizování základen v Polsku a Česku, česká ekonomika ve 3. čtvrtletí 
zrychlila růst, USA astronomové mají snímky jiných planet než obíhajících kolem Slunce 

1. CRT+SNG: Sarkozy se na summitu EU a Ruska vyslovil proti zřízení systému protiraketové 
obrany v Polsku a Česku (SYN: Sarkozy, francouzský prezident, Dmitrij Medveděv, ruský 
prezident); SNG Johana Grohová z Nice 

2.  CRT: ČR a Polsko věří, že radar bude – po setkání se Schwarzenbergem to řekl polský 
ministr zahraničí Radoslav Sikorski (SYN: 2krát Sikorski) 

3. CRT: Poslanci ruské Dumy schválili v 1. čtení prodloužení mandátu prezidenta ze 4 na 6 let 
(SYN: Gennadij Zjuganov, předseda Komunistické strany Ruska; Boris Gryzlov, předseda 
ruské Státní dumy) 

4. MO: Clintonová a Obama se sešli, aby diskutovali o jejím případném postu ministryně 
zahraničí 

5. MO: Terorista z případu Lockerbie zůstane ve vězení 
6. MO: Usáma bin Ládin se podle CIA skrývá na severozápadě Pákistánu 
7. MO:  Ruská policie zatkla v souvislosti s tragédií na jaderné ponorce Něrpa druhého člena 

posádky 

MEZIHED: podle Čunka může krize zpomalit tempo zvyšování regulovaného nájemného, první 
česká hejtmanka, nouzové přistání letadla ČSA na Ruzyni 

8. CRT: Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí zrychlila růst, HDP meziročně vzrostl o 4,7 % (SYN: 
David Jukl, Profi Jet Financial Services) 

9. CRT: Ekonomika eurozóny se poprvé od jejího vzniku dostala do recese, ve 3. čtvrtletí se 
propadla o 0,2 % (SYN: David Jukl, Profi Jet Financial Services) 

10. MO: Německá automobilka Opel požádala o vládní pomoc 
11. MO: Francouzská automobilka Renault je kvůli poklesu prodeje nucena omezit produkci 
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12. MO: Americká počítačová společnost SunMicrosystems zruší 5 až 6 tisíc pracovních míst 
13. MO: Britská banka Royal Bank of Scotland chce propustit 3 tisíce lidí 
14. MO: Španělské firmě Telefónica klesl za 9 měsíců čistý zisk o 30 % na 5,6 miliardy eur 
15. CRT: Česko má první hejtmanku v historii – v Plzeňském kraji Milada Emmerová, jasno je po 

dnešku i v Olomouckém kraji a na Vysočině (SYN: TLF Milada Emmerová, hejtmanka 
Plzeňského kraje, Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina) 

16. CRT: Česko bylo v minulých dnech na pokraji obrovského výpadku elektřiny, tzv. blackoutu 
(SYN: TLF 2krát Pavel Švejnar, ředitel sekce České energetické přenosové soustavy)  

17. CRT: Na ruzyňském letišti nouzově přistálo letadlo ČSA (SYN: Daniela Hupáková, mluvčí 
ČSA) 

18. CRT: Žáci 9. tříd si letos poprvé budou moci podat přihlášky na tři střední školy (SYN: 2krát 
Jindřich Kitzberger, náměstek ministra školství) 

19. MO: Vláda už ví, čím bude vozit delegace během českého předsednictví 
20. MO: Žaloba na poslance KSČM Josefa Vondušku, který měl v 80. letech týrat politického 

vězně Jiřího Volfa 
21. MO: Ministerstvo vnitra slavnostně předalo moravským policistům 700 nových vozů 
22. CRT: Američtí astronomové mají první snímky planet mimo sluneční soustavu (SYN: Ed 

Weiler, NASA; Paul Kalas, Kalifornská univerzita) 

 
16.11. Martina Kociánová, Ondřej Kapic  
HED: Čunek chce, aby zdravotnické poplatky šly zdravotním pojišťovnám, irácká vláda schválila 
americko-iráckou bezpečnostní dohodu, afghánský prezident Karzáí nabídl vůdci Talibanu záruky, 
pokud přijede jednat o míru 

1. CRT: Vicepremiér Jiří Čunek chce, aby vybrané zdravotnické poplatky šly zdravotním 
pojišťovnám (SYN: Jiří Čunek, vicepremiér; Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví) 

2. CRT: Irácká vláda schválila americko-iráckou bezpečnostní dohodu, která má zajistit odchod 
USA vojáků z Iráku do konce roku 2011 (SYN: Alí Dabaggh, mluvčí irácké vlády) HOST 
Vlastimil Milý, reportér Z1 

3. CRT: Afghánský prezident Karzáí nabídl vůdci Talibanu záruky, pokud přijede do 
Afghánistánu jednat o míru (SYN: Hamíd Karzáí, afghánský prezident) 

4. MO: Při izraelském náletu na pásmo Gazy přišli o život 4 palestinští radikálové, kteří stříleli 
rakety na Izrael 

5. MO: V Rusku vznikla nová prokremelská strana s názvem Pravá věc 
6. MO: Americké Los Angeles ohrožují prudké požáry 
7. CRT: Liberecká ČSSD se ani dnes nedohodla na vládní koalici, chce sestavit menšinovou 

vládu (SYN: TLF Stanislav Eichler, kandidát na hejtmana) 
8. CRT: Klaus podle průzkumu ČT škodí svými názory (např. na Lisabonskou smlouvu) obrazu 

Česka a na prezidentský pár podalo žalobu bytové družstvo (SYN: falešný Klaus na placce) 
9. CRT: Boj o post předsedy ODS se stupňuje, pro oba kandidáty se už vyslovují jednotlivé 

oblastní sněmy (SYN: Pavel Bém, primátor Prahy; na placce Topolánek) 
10. MO: Obama podpořil reakci skupiny G20 na finanční krizi – úsilí o společnou podporu růstu 
11. MO: Automobilka Porsche chce vyrábět nový Golf o rok déle, než původně plánovala 
12. MO: Stávka pilotů Air France třetím dnem komplikuje provoz na pařížském mezin. letišti 
13. MO: Zpráva EK podporuje zrušení překážek volného přístupu na pracovní trh 
14. MO: Írán chce, aby se světové ceny ropy vrátily na 70 až 100 dolarů za barel 

MEZIHED: ruská vláda věří, že se Obama bude snažit o zlepšení vztahů s Moskvou, výbuch plynu 
v Hradci Králové, protesty sexuologů proti snížení hranice pro legální sex 
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15. MO: Každý stát má podle Sarkozyho právo rozhodnout, jestli bude mít na území radar – 
protiraketový štít USA ale podle něj nepřispěje bezpečnosti v Evropě 

16. CRT: Ruská vláda věří, že se Obama bude snažit o zlepšení vztahů s Moskvou (SYN: Dmitrij 
Medveděv, ruský prezident) 

17. CRT: Výbuch plynu zdemoloval obytný dům v centru Hradce Králové (SYN: mluvčí hasičů; 
Jaromír Kočí, primář urgentního oddělení, TLF Jana Jelínková, mluvčí FN Královské 
Vinohrady, TLF Anna Pešavová, mluvčí policie Hradec Králové) 

18. ST+SYN: Město Hradec Králové je připraveno poškozeným poskytnout pomoc (SYN: Pavla 
Fimfrlová, náměstkyně primátora Hradce Králové) 

19. CRT: Snížení hranice legálního pohlavního styku na 14 let se nelíbí sexuologům (SYN: 
falešný na placku Jaroslav Zvěřina, sexuolog; Hana Fifková, sexuoložka) 

 
17.11. Aneta Snopová, Jan Martinek 
HED: střet krajní pravice s policií v Litvínově, dnes končí víza do USA, 19. výročí Sametové 
revoluce, německá vláda jedná s Opelem o finanční pomoci, japonská ekonomika spadla do recese 

1. MO: Střet policistů s příznivci krajně pravicové dělnické strany před litvínovským sídlištěm 
Janov + ohláška na SNG v dalších zprávách + zpráva, že radikálové pochodují i Kopřivnicí na 
Novojičínsku 

2. CRT: Výročí 17. 11. 1939 – uctění památky Jana Opletala před Hlávkovou kolejí v Praze 
(SYN: Karel Hýbek, bývalý student; Mirek Topolánek, premiér) 

3. STUDIO+SNG: 19. Výročí Sametové revoluce, lidé chodili na Národní třídu zapalovat svíčky, 
objevili se tam i aktivisté z hnutí NE Základnám; SNG z Národní třídy (SYN: Václav Havel, 
exprezident; Bohuslav Sobotka, poslanec ČSSD; Přemysl Sobotka, předseda Senátu) + avízo 
na Karla Hvížďalu v 19.30 

4. CRT: Čechům při cestě do USA stačí už jen biometrický pas a vyplněný elektronický formulář 
5. MO: Volby do Sněmovny by v listopadu vyhrála ČSSD 
6. ST+SYN: Prezident Klaus vyzývá k otevřené debatě o Lisabonské smlouvě na české politické 

scéně (SYN: Václav Klaus v Interview B.T.) 
7. MO: Bytový dům v Hradci Králové, kde vybuchl plyn, nečeká demolice 
8. CRT: Německá vláda jedná o pomoci pro automobilku Opel (SYN: Roland Koch, zemský 

premiér, Hessensko) 
9. ST+SNG: Situace v Janově, kde se střetla policie s příznivci krajně pravicové Dělnické strany 
10. CRT: Japonská ekonomika spadla poprvé od roku 2001 do recese (SYN: Takeo Kawamura, 

tajemník kabinetu; Naomi Fink, stratég Bank of Tokio) + avízo na HOSTA v 19.30 Libor 
Ševčík, ředitel Liberálního institutu 

11. CRT: Obama zavře věznici na Guantanámu a ukončí mučení tamních vězňů (SYN: na placce 
Obama) 

12. CRT: Proces s vrahy novinářky Anny Politkovské bude přístupný veřejnosti, rozhodl soud 
(SYN: Murad Musajev Sajin, obhájce obviněných; Dmitrij Muradov, šéfredaktor listu Novaja 
Gazeta) + avízo na zprávy v 10 – Libor Dvořák, komentátor ČRo 6 

MEZIHED: evakuace desítek tisíc obyvatel Kalifornie kvůli mohutným požárům, piloti AirFrance 
KLM pokračují ve stávce 

13. CRT: Francouzská policie zatkla jednoho z vojenských šéfů separatistického hnutí ETA 
(SYN: Michele Alliot-Marie, francouzská ministryně vnitra) 

14. CRT: Požáry v Kalifornii zasáhly během 4 dnů téměř tisícovku budov, domov muselo opustit 
50 tisíc lidí (SYN: Arnold Schwarzeneger, guvernér Kalifornie) 

15. CRT: Piloti AirFrance KLM pokračují čtvrtým dnem ve stávce, mají skončit o půlnoci (SYN: 
Jean-Pierre Mathieu, cestující; Raphaela Bammi, cestující) 
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16. MO: Americká bankovní skupina City Group zruší až 50 tisíc míst kvůli ekonomické krizi 
17. MO: Stavební spořitelny půjčily lidem za posledních deset měsíců přes 63 miliard korun 
18. MO: Ceny benzinu a nafty v Česku dále klesají o desítky haléřů 
19. MO: General Motors prodá svůj 3% podíl v japonské Suzuki Motor 
20. MO: Firma Michelin Polska omezí kvůli krizi výrobu pneumatik 

 
18.11. Veronika Sedláčková, Jan Němec 
HED: policie obvinila 12 pravicových extremistů za pochod na Janov, debata o přijetí eura bude podle 
Tůmy kvůli krizi až příští rok, za kráter ve Stromovce podle úřadů nikdo nemůže, somálští piráti 
unesli loď, NATO otřásá špionážní skandál 

1. CRT: Policie obvinila 12 extremistů v souvislosti s pochodem na litvínovské sídliště Janov 
(SYN: Milan Šťovíček, starosta Litvínova) + avízo na TLF v 19.30 Jan Charvát, odborník na 
extremismus z FSV UK 

2. ST+SYN: Prezident Klaus letos poprvé chyběl na pietních akcích k výročí 17. listopadu, svou 
neúčast zdůvodnil únavou (SYN: TLF Radim Ochvat, mluvčí prezidenta) 

3. MO: Předseda Sněmovny Vlček zařídil podle HN pro své rodné město nejlepší fotbalové 
hřiště v zemi 

4. MO: Policie odložila vyšetřování prodeje obecních bytů ve Vsetíně, které se týká Čunka 
5. MO: Okresní soud v Kladně potrestal 5 bývalých dopravních policistů za zneužití pravomoci 

veřejného činitele 
6. ST+SYN: Za kráter ve Stromovce podle úřadů nebude nikdo potrestán, rozhodlo státní 

zastupitelství P7 (SYN: Martin Skalský, sdružení Arnika) 
7. MO: Během večera a noci by mělo začít sněžit nejen na horách, ale i ve středních polohách; 

SNG meteorolog Jan Havelka, ČHMÚ Komořany 
8. MO: Tři české vojáky zranila v afghánském Lógaru po domácku vyrobená mina 
9. CRT: Somálští piráti unesli obří saúdskoarabský ropný tanker (SYN: na placce Jane 

Campbellová, mluvčí 5. americké flotily; Mike Mullen, šéf Sboru náčelníků americké armády) 
10. CRT: NATO čelí obrovskému špionážnímu skandálu, úředník estonského ministerstva obrany 

měl předávat materiály ruské rozvědce (SYN: na placce citace z Der Spiegel) + avízo na 19.30 
Johana Grohová, zpravodajka Z1 v Bruselu 

11. MO: Překupníkům vstupenek na inauguraci Obamy hrozí vysoké tresty 

MEZIHED: hlavní hygienik varuje před silnou chřipkovou vlnou, Mickey Mouse slaví 80 
12. CRT: Diskuse o zavedení eura v ČR začne příští rok, do roka bychom měli znát i termín přijetí 

(SYN: Zdeněk Tůma, guvernér ČNB; Ivan Šramko, guvernér Národní banky Slovenska) 
13. CRT: EK vyzvala starší členské země, aby zcela uvolnily pracovní trh novým zemím (SYN: 

Vladimír Špidla, eurokomisař) + avízo na 19.30 Jan Jedlička, analytik České spořitelny 
14. MO: Pražská burza dnes výrazně oslabila 
15. MO: Alfa Helicopter a DSA vyhrály tendr na poskytování služeb letecké záchranné služby 
16. MO: Stovky sklářů ze Světlé nad Sázavou podaly hromadnou výpověď 
17. MO: PPF získala podle ruského soudu kontrolu nad 38 % akcií pojišťovny Ingosstrach 

v souladu se zákonem 
18. MO: Světová banka snížila odhad růstu ruské ekonomiky pro příští rok na 3 % 
19. MO: Americká bankovní skupina City Group plánuje kvůli krizi zrušit 50 tisíc pracovních 

míst 
20. CRT: Letošní chřipková sezona by mohla být podle hlavního hygienika Michaela Víta silnější 

než v předchozích letech (SYN: 2krát Michael Vít, hlavní hygienik) 
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21. CRT: Rektoři pražských VŠ chtějí prosadit daňové úlevy pro firmy, které podporují vědu a 
výzkum na VŠ (SYN: Václav Hampl, rektor UK; Richard Hindls, rektor VŠE; Václav 
Havlíček, rektor ČVUT) 

22. CRT: Národní cenu vlády, která se vyhlašuje v rámci soutěže Česká hlava, dostal chemik 
Pavel Hobza (SYN: 2krát Pavel Hobza, laureát Národní ceny vlády) 

23. CRT: Národní divadlo má novou střechu, rok trvala rekonstrukce sousoší Trig a pozlacení 
korunky (SYN: 2krát Ondřej Černý, ředitel ND; Václav Jehlička, ministr kultury) 

24. MO: Mickey Mouse slaví 80tiny 
25. CRT: O víkendu začne v českých ski areálech lyžařská sezona (SYN: 2krát Milan Vodička, 

technik zasněžování; Petr Hynek, provozovatel ski areálu v Krkonoších) 

 
19.11.  Sedláčková, Němec 
HED: vláda schválila 3 ze 4 reformních zákonů ministra Julínka, v ČR budou mít možná otcové týden 
placené dovolené, somálským pirátům se postavila indická válečná loď, 8000 zemědělců obklíčilo 
budovu Rady EU, od příštího školního roku mohou děti ve školách dostávat zdarma ovoce a zeleninu 

1. CRT: Vláda schválila balíček zákonů ministra Julínka reformujících zdravotnictví, kromě 
návrhu zákona o zdravotním pojištění, který se nelíbí lidovcům (SYN: Mirek Topolánek, 
premiér; 2krát Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví) 

2. CRT: Vláda schválila i tzv. prorodinný balíček, který například zavádí týdenní placenou 
otcovskou dovolenou (SYN: 2krát Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí) 

3. CRT: Populismus nebo uzavřenost hrozí podle Topolánka ODS kvůli volební prohře (SYN: 2 
krát na placce Topolánek; Karel Hvížďala, komentátor) 

4. CRT: Velké koalice ODS a ČSSD v Jihomoravském a Jihočeském kraji (SYN: Jan Zahradník, 
odstupující hejtman Jihočeského kraje; Jiří Zimola, kandidát na hejtmana) 

5. CRT: Podle člena vládní rady pro záležitosti romské komunity Cyrila Kokyho hrozí v ČR 
občanské nepokoje (SYN: Koky na placce; Tomáš Vandas, předseda Dělnické strany; TLF 
Jan Charvát, odborník na extremismus FSV UK) 

6. MO: Zástupci 8 českých médií se sešli s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou, aby 
projednali návrh novely trestního zákona (náhubkový zákon) 

7. MO: 23 libereckých zastupitelů je podezřelých, že porušili své povinnosti při správě cizího 
majetku 

8. MO: Královéhradecký kraj vyplatí občanům z domu, kde vybuchl plyn, celkem 150 tisíc 
korun 

 MEZIHED: do ČR jezdí méně turistů, kteří by tu pobyli více dní, dnes je světový den toalet 
9. CRT: Somálští piráti útočí stále častěji, včera unesli tři lodě, indická se ubránila (SYN: 

Achilleas Stefanou, řecký námořní kapitán; Nur Hassan Husejn, somálský premiér) 
10. CRT: Ministři zemědělství EU jednají v Bruselu o reformě evropské zemědělské politiky, 

zemědělci stávkovali před budovou Rady EU (SYN: 2krát Petr Gandalovič, ministr 
zemědělství) 

11. MO: Od příštího roku mohou školáci v EU dostávat zdarma ovoce a zeleninu, shodli se 
ministři zemědělství EU + avízo na 19.30 Johana Grohová a reportér Z1 Pavel Kovář 

12. MO: Druhý nejvyšší představitel Al Káidy Zavahrí kritizoval Obamu 
13. MO: Ruská státní duma odsouhlasila návrh dodatku Ústavy na prodloužení funkčního období 

prezidenta 
14. MO: Francie uspořádá příští rok summit o finanční krizi a novém modelu kapitalismu 
15. MO: Neznámí útočníci zabili v maďarském městě Pécs romský pár 
16. MO: Španělští chirurgové mají za sebou unikátní transplantaci průdušnice 
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17. CRT: Ruský soud bude o vraždě novinářky Anny Politkovské dál jednat s vyloučením 
veřejnosti, rozhodl soudce na žádost porotců (SYN: falešný na placce Grigorij Pasko, ruský 
novinář) 

18. CRT: Vláda schválila návrh nového daňového řádu (SYN: Miroslav Kalousek, ministr financí) 
+ avízo na 19.30 Petr Dufek, analytik ČSOB 

19. CRT: Ubývá turistů, kteří v Česku pobývají více dnů (SYN: Jaromír Beránek, analytik Mag 
Consulting; Tomio Okamura, mluvčí AČCKA) 

20. MO: Na trhu s pohonnými hmotami se objevuje tzv. černé zboží – nezdaněné PHM 
21. MO: Odboráři společnosti Tesco se nedohodli s vedením společnosti na navýšení počtu 

zaměstnanců 
22. MO: Akcionáři bankovní instituce Lloyds schválili převzetí banky HBOS 
23. MO: Coffee Heaven zavře v ČR třetinu svých provozoven 
24. MO: Inflace v USA meziročně klesla na 3 a ¾ % 
25. CRT: Mezinárodní den toalet (SYN: na placce Jack Sims, zakladatel Světové záchodkové 

organizace) 
26. MO: Dnes o půlnoci se otevřou první lahve nového Beaujolais 

 
20.11. Sedláčková, Němec 
HED: EU se dohodla na změnách zemědělské politiky, BIS varuje: kauza „Janov“ se může opakovat, 
evropské i japonské akcie klesaly, cena ropy je nejníže za dva roky, somálští piráti chtějí výkupné za 
saúdskoarabský tanker 

1. CRT: Ministři zemědělství EU se dohodli na největších změnách zemědělské politiky za 
poslední roky (SYN: Petr Gandalovič, ministr zemědělství; Michel Barnier, francouzský 
ministr zemědělství) + HOST Martin Mařík, redaktor HN  

2. CRT: Jednání tripartity o návrzích zdravotnických reforem skončilo krachem, odboráři a 
zaměstnavatelé odešli po půl hodině (SYN: 2krát Milan Štěch, Konfederace odborových 
svazů; 2krát Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví) 

3. ST + TLF: BIS očekává, že dojde k dalším ostrým střetům mezi policisty a extremisty; TLF 
Jan Šubrt, mluvčí BIS 

4. CRT: Podle Topolánka bude jednání o novém šéfovi strany i rozhodování i tom, jestli bude 
Česko proevropské nebo se přikloní k Moskvě (SYN: Topolánek na placce) 

5. CRT: Lisabon už schválilo 24 zemí - dnes asi schválí švédský parlament (SYN: Kaczynski na 
placce) 

6. ST+SNG: Rath představil kandidáty na funkce radních a náměstků ve středočeské  krajské 
vládě ČSSD (SNG Pancíř z Lidového domu + Zdeněk Seidl, kandidát na náměstka hejtmana 
pro oblast zdravotnictví) 

7. MO: Firma, která zastupuje město při opravě Karlova mostu, chce podat žalobu na inspekci 
ministerstva kultury 

MEZIHED: novojičínská továrna na autodíly Visteon Autopal propustí kvůli krizi až 550 lidí, 
posádce mezinárodní vesmírné stanice utekl pavouk 
8. ST + SNG:  Meteorologové varují před náledím; SNG v ČHMÚ Jan Šrámek, meteorolog 
9. CRT: Kolem protiraketového štítu ve střední Evropě panuje po zvolení Obamy v Česku i 

Polsku nejistota (SYN: na placce Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské záležitosti; 
Radoslav Sikorski, polský ministr zahraničí) 

10. MO: Somálští piráti chtějí za saúdskoarabský tanker a jeho posádku 25 milionů dolarů 
11. MO: Jihokorejští aktivisté poslali za hranice Severní Koreji letáky, které kritizují Pchong Jang 
12. MO: Austrálii sužují nejhorší záplavy za posledních 30 let 
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13. CRT: Cena ropy je nejnižší za poslední dva roky, WTI stojí pod 50 dolarů/barel (SYN: Petr 
Sklenář, hlavní ekonom Atlantik FT; TLF Jan Bureš, hlavní ekonom Poštovní spořitelny) + 
avízo na 19.30 Luboš Mokráš, analytik ČS 

14. CRT: Světové trhy se celý den pohybují v červených číslech, odrážejí dopady zpomalení 
globální ekonomiky  

15. CRT: Rusko nedopustí, aby krize postihla jeho občany, řekl premiér Putin na sjezdu strany 
Jednotné Rusko (SYN: Vladimir Putim, ruský premiér) 

16. MO: Novojičíská továrna na autodíly Visteon Autopal propustí kvůli krizi až 550 lidí 
17. CRT: Konflikt mezi vedením řetězce Tesco a odbory se podařilo zažehnat (SYN: Eva 

Karasová, tiskové oddělení Tecso Stores; Jiří Šafář, mluvčí odborů Tesco Stores) 
18. MO: Počet nezaměstnaných v USA je na 16 letém maximu 
19. MO: Modernizace JE Dukovany vyjde na 20 až 40 miliard korun 
20. MO: Německá realitní společnost ECE provedla první krok k zahájení arbitráže s ČR 
21. MO: Francouzská automobilka Peugeot-Citroen plánuje ve Francii zrušit až 3 000 pracovních 

míst 
22. MO: Kosmonautům na ISS utekl jeden ze dvou pavouků 
23. CRT: V noci na dnešek se otevřely první lahve Beaujolais (SYN: 2krát Alberto Gola, 

sommelier) 

 
21.11. Víšková, Severa 
HED: Petr Bendl zvažuje, že bude bojovat o post předsedy ODS, pardubičtí zastupitelé strávili 
dovolenou na Floridě za peníze podnikatele Šmidberského, Lisabonskou smlouvu schválil i švédský 
parlament, ruská státní duma schválila prodloužení prezidentského období ze 4 na 6 let, 
meteorologové varují před sněhem a náledím 

1. CRT: Dva týdny před kongresem ODS je favoritem na předsedu Topolánek, kandidovat by ale 
mohl i někdo třetí – například Sobotka nebo Bendl (SYN: 2krát Petr Bendl, místopředseda 
ODS; Bém na placce, ukázka z promo klipu Ivana Langera) 

2. CRT: Hejtmanem Jihomoravského kraje bude Michal Hašek (SYN: Michal Hašek, hejtman; 
Stanislav Juránek, bývalý hejtman) 

3. CRT: Pardubičtí zastupitelé strávili dovolenou na Floridě za peníze podnikatele Šmidberského 
(SYN: 2krát Jaroslav Kňava, zastupitel; Jindřích Tauber, opoziční zastupitel; TLF František 
Brendl, zastupitel) 

4. MO + SYN: Meteorologové varují před sněhem a náledím (SYN: Tomáš Mrázek, mluvčí 
Technické správy komunikací)  

5. ST + SYN + SNG: Meteorologové varují i před silným větrem, v Českých Budějovicích strhl 
střechu budovy (SYN: Martin Sviták, vedoucí zásahu HZS České Budějovice; SNG Jan 
Havelka, meteorolog ČHMÚ) 

MEZIHED: 4 miliony korun může Česko stát řešení kauzy Blob, rekordní nezaměstnanost vedla 
jednotlivé státy USA ke zvyšování daní 

6. CRT: Ruská státní duma schválila prodloužení prezidentského mandátu ze 4 na 6 let, ano musí 
ještě říci horní komora (SYN: Oleg Morozov, místopředseda Státní dumy; Vladimir 
Žirinovskij, předseda Liberálně-demokratické strany) + avízo na 19.30 Ondřej Soukup, 
komentátor HN 

7. CRT: USA budou v příštích 20 letech postupně ztrácet vliv v politické, hospodářské a 
vojenské oblasti, předpovídají to americké tajné služby (SYN: na placce citace Národní 
zpravodajské rady) 

8. ST + SYN: Český velvyslanec v USA Petr Kolář předpokládá, že i nová vláda Baracka 
Obamy bude mít zájem postavit radar v Brdech (SYN: Petr Kolář, velvyslanec ČR v USA) 
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9. CRT: Švédský parlament schválil výraznou většinou Lisabonskou smlouvu, jediné Česko 
zatím nehlasovalo (SYN: na placce Lech Kaczynski, polský prezident; Laurent Cohen-Tanugi, 
francouzský politolog) 

10. MO: Indie dostala od OSN formální povolení pronásledovat piráty v somálských vodách 
11. MO: Obama pravděpodobně jmenuje Clintonovou ministryní zahraničí 
12. MO: Bílý dům odmítl rozhodnutí soudu, podle kterého má být propuštěno 5 ze 6 Alžířanů 

z Guantanáma 
13. MO: Několik tisíc iráckých šíitů protestovalo v Bagdádu proti nové americko-irácké 

bezpečnostní dohodě 
14. MO: Čína přiznala, že při mohutných zemětřeseních před půl rokem zahynulo 19 tisíc školáků 
15. MO: Nejdražší letovisko světa zahájilo provoz v Dubaji – hotel Atlantis na umělém ostrově 
16. CRT: Skupina amerických senátorů sjednala kompromisní plán, který by mohl zachránit 

automobilky před krachem (SYN: Mike Enzi, senátor; Rick Wagoner, výkonný ředitel 
General Motors) 

17. MO: Rekordní nezaměstnanost vedla jednotlivé státy USA ke zvyšování daní 
18. MO: Růst spotřeby českých domácností v první polovině roku zpomalil 
19. MO: Ruský ropný koncern Lukoil má zájem o expanzi na českém trhu 
20. MO: Automobilka Honda pokračuje ve snižování výroby – redukce o 60 000 vozů v Japonsku 

a Evropě 
21. MO: Zaměstnanci firmy Karlovarský porcelán dostali polovinu ze svých mezd za měsíc říjen 
22. MO: Společnost Hartman Rico uzavře do konce příštího roku závod v Mostě 
23. CRT: 4 miliony korun může Česko stát řešení kauzy Blob – pokud nebude projekt do 2. 

března zadán, bude muset Národní knihovna Kaplickému tuto částku vyplatit (SYN: TLF Jan 
Kaplický) 

24. CRT: Z obecného ohrožení a nedovoleného ozbrojování obvinili policisté 39letého Slováka, 
který v úschovně Hlavního nádraží v Brně nechal kufřík s výbušninou (SYN: Pavel Hanták, 
mluvčí ÚOOZ; Robert Šlachta, ředitel ÚOOZ) 

25. ST + TLF: Tomáš Púta, souzený v případu Berdychova gangu, je podezřelý i z účasti na 
loupeži století (SYN: Štěpánka Zenklová, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze) 

26. MO: Madonna a Guy Richie se rozvedli  

 
22.11. Víšková, Severa  
HED: Česko zasáhla zima, série nehod zablokovala D1, pražskou asijskou tržnici obsadilo tisíc 
celníků, policistů a inspektorů obchodní inspekce, Zubová a Jakubková opustily poslanecký klub SZ, 
Obama slibuje do dvou let vytvoření 2,5 milionu pracovních míst 

1. CRT: Pražskou asijskou tržnici SAPA obsadilo tisíc celníků, policistů a inspektorů obchodní 
inspekce, nasazeny byly i obrněné transportéry (SYN: Vladislav Husák, ředitel cizinecké 
policie; Marek Ženkl, mluvčí ČOI) + SNG Pavel Štrunc ze SAPY 

2. ST + SYN: Policie prohledávala také tržnici v pražských Holešovicích (SYN: Jana Příhodová, 
ředitelka ČOI) 

3. CRT: Počasí komplikovalo dopravu po celém Česku, zejména na D1 v oblasti Vysočiny 
4. MO + TLF: Vánice, ledové námrazy, kolony aut a nehody sužují také Rakousko, Polsko a 

Německo; TLF Jan Havelka, meteorolog ČHMÚ 
5. ST + SYN: Přívaly sněhu naopak vítají vlekaři a lyžaři (SYN: Petr Hynek, provozovatel 

skiareálu Janské Lázně – Černá hora) 
6. ST + SYN: Na sezonu se připravují i v dalších střediscích (SYN: Zdeněk Spilka, provozovatel 

skiareálu Horní Mísečky) 
7. CRT: Lyžuje se už také téměř v celých Alpách, Češi stále více jezdí lyžovat do zahraničí 

(SYN: Tomáš Brejcha, ředitel marketingu ČEDOK)  
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8. CRT: Poslankyně Zubová a Jakubková vystoupily z poslaneckého klubu SZ (SYN: 2krát 
Martin Bursík, předseda SZ; Věra Jakubková, poslankyně SZ) + SNG Jakub Žižka z jednání 
republikové rady SZ z Pardubic 

9. CRT: Prezident Klaus připustil, že nedorazí na celostátní sjezd ODS (SYN: Václav Klaus, 
prezident; Ondřej Kapusta, předseda ODS Zlín-město; Irena Ondrová, primátorka Zlína) 

10. MO: Prezident Klaus není podle ministra zahraničí Schwarzenberga plně seznámen s realitou 
EU 

11. CRT: Dnešní střety policie s pravicovými extremisty na severu Moravy nebyly tak velké jako 
v Janově, obavy policistů se nenaplnily (SYN: Zlatuše Viačková, mluvčí karvinské policie; 
Roman Fojtík, pořadatel akce) 

12. MO: V hale bývalého okresního stavebního podniku v Karviné včera hořely stovky pneumatik 
13. CRT: Obama slibuje do dvou let vytvoření 2,5 milionu pracovních míst (SYN: Barack Obama, 

zvolený prezident USA) 
14. MO: George Bush na summitu v Limě řekl, že krizi nelze řešit zaváděním ochranářských 

opatření 
15. MO: Barroso vyzval členské země EU k růstu veřejných výdajů a poskytnutí dočasných 

daňových úlev pro krizí postižená průmyslová odvětví 
16. MO: Více než polovina lidí v Česku si myslí, že v reakci na globální hospodářský útlum musí 

více šetřit 
17. MO: Společnosti DATART and International hrozí exekuce na 50 milionů korun ve sporu 

s firmou AXP Praha 
18. CRT: Obama staví nový kabinet, podle kritiků tam má ale moc lidí spojených s érou Clintona 

a Bushe (SYN: na placce Leslie Sanchezová, stratég republikánů) + avízo na 19.30 Dušan 
Neumann, zpravodaj Z1 v USA 

19. MO: Ruský soud, který jedná o vraždě Politkovské, byl na 10 dní odročen 
20. MO: Předsedkyní francouzské socialistické strany bude starostka města Lyle Martine 

Aubryová 
21. MO: Islamističtí povstalci v Somálsku chtějí bojovat s piráty, kteří unesli saúdskoarabský 

tanker Sirius Star 
22. MO: Libanon si připomněl 65. výročí nezávislosti na Francii 
23. MO: Nová digitální knihovna EU nevydržela nápor návštěvníků hned po otevření, čeká na 

rozšíření kapacity 

 
23.11. Jana Víšková, Martin Severa 
HED: zemětřesení na Karvinsku zabilo dva polské dělníky, lidovci nepřišli na jednání k návrhu 
zákona o zdravotním pojištění, Německo poskytne Islandu půjčku 308 milionů eur, obsazení Obamova 
kabinetu 

1. CRT: Zemětřesení o síle 3,5 st. Richterovy škály u Karviné, Bohumína a Orlové si vyžádalo 
dva lidské životy a tři zraněné (SYN: 2krát Leo Bayer, provozní ředitel OKD; Tomáš Trávník, 
obyvatel Ostravy; Pavel Damek, horník) 

2. STUDIO + SNG: Na pozvání ministra Julínka se sešli koaliční zdravotní experti, lidovci 
chyběli (SNG Jakub Žižka, ministerstvo zdravotnictví; SYN Jiří Čunek, předseda KDU-ČSL, 
Džamila Stehlíková, ministryně pro lidská práva a menšiny) 

3. CRT: Topolánkova vláda je menšinová, shodli se na tom Jiří Paroubek a Pavel Bém – 
reagovali tak na odchod Zubové a Jakubkové z poslaneckého klubu SZ (SYN: Pavel Bém, 
místopředseda ODS, na placce Jiří Paroubek, předseda ČSSD) 

4. STUDIO + SNG: Jednání výkonné rady ODS na pražském Žofíně (SNG Pavel Štrunc, Palác 
Žofín Praha) 

5. MO: Většina českých silnic je po nočním sněžení sjízdná 
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6. STUDIO + TLF: V noci na dnešek se ve Volarech na Prachaticku strhla rvačka, policie šetří, 
jestli byla rasově motivovaná (TLF Jaroslav Beran, mluvčí českobudějovické policie) 

7. MO + SYN: Česko-vietnamská společnost se ohradila proti policejnímu zásahu v tržnici 
SAPA a brutalitě policistů (SYN: TLF Kateřina Rendlová, mluvčí cizinecké policie) + avízo 
na 19.30 Marcel Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti 

MEZIHED: na Staroměstské náměstí míří z Krkonoš vánoční strom, meteorit v Kanadě 
8. CRT: Německo poskytne Islandu půjčku ve výši 308 milionů eur 
9. CRT: Obama obsadil klíčové ekonomické posty ve své vládě (SYN: Alec Young, Ratingová 

agentura Standard & Poor ´s) + avízo na 19.30 Dušan Neumann, zpravodaj Z1 v USA 
10. MO: Ministři zahraničí Ruska a USA se shodli na novém postupu proti somálským pirátům 
11. MO: Izrael by se měl připravit k útoku na Írán, aby mu zabránil získat jaderné zbraně - 

doporučuje zpráva izraelských bezpečnostních složek 
12. MO: Od tzv. růžové revoluce v Gruzii uplynulo 5 let 
13. MO: Vojáci v Guinea-Bissau napadli sídlo tamějšího prezidenta 
14. MO: V Rakousku bude nadále vládnout velká koalice sociálních demokratů a lidovců 
15. MO: Australští ochránci zvířat vrátili do oceánu 11 velryb 
16. CRT: Roberto Saviano, autor bestselleru o praktikách mafie v Neapoli, vystoupil na 

konferenci o obchodování s drogami v Paříži (SYN: 2krát Roberto Saviano, novinář a 
spisovatel) 

17. MO: Na Slovensku vypukl skandál kvůli vyplacení dvou miliard korun českému podnikateli 
Radovanu Vítkovi 

18. CRT: 90 letý vánoční smrk vyrazil z Janských lázní do Prahy (SYN: Radek Drahný, mluvčí 
Lesy ČR, Evženie Belanová, mluvčí vánočních trhů, Martin Švestka, vedoucí transportu) 

19. CRT: Památku těch, kteří ve 40. letech zemřeli při potopení britské lodi Patria, uctili Židé na 
hřbitově v Olšanech (SYN: Helena Sofrová, pamětnice, Miroslav Grégr, syn cestujícího) 

20. MO: Oblohu nad Kanadou rozzářil meteorit, byl vidět 700 km daleko 

 
25.11. Jana Lejpová, Jan Němec 
HED: ÚS vyslechl prezidenta Klause, o Lisabonské smlouvě rozhodne zítra, americká centrální banka 
pošle do ekonomiky dalších 800 miliard dolarů, protivládní protesty v Bangkoku pokračují, otevření 
nového úseku dálnice D1 

1. CRT: ÚS vyslechl prezidenta Klause, o Lisabonské smlouvě rozhodne zítra (SYN: Václav 
Klaus, prezident, Alexandr Vondra, místopředseda vlády) 

2. CRT: Klausovo vyjádření o Lisabonské smlouvě pobavilo některé koaliční politiky, podle 
opozice jeho výroky nejsou opodstatněné (SYN: Martin Bursík, předseda SZ; Cyril Svoboda, 
předseda Legislativní rady vlády; Mirek Topolánek, premiér; Lubomír Zaorálek, poslanec 
ČSSD) 

3. CRT: ČR jako jediná země v EU zatím o Lisabonu nerozhodovala + avízo na 19.30 Karel 
Hvížďala, komentátor Z1 

MEZIHED: plány hejtmana Ratha ve Středočeském kraji, osud brašny s nářadím, která uletěla z ISS 
4. CRT: Schůze Sněmovny skončila po 2,5 hodinách, poslanci neschválili ani program (SYN: 

Lubomír Zaorálek, místopředseda PS; Miroslav Kalousek, ministr financí) 
5. STUDIO + SYN: Vláda by měla vzít zpět zákon o specifických zdravotních službách, shodli 

se lidovci (SYN: Mirek Topolánek, premiér) 
6. STUDIO + SYN: Lidovcům na něm vadí, že potraty by v Česku mohly podstoupit i cizinky 

(SYN: Cyril Svoboda, předseda Legislativní rady vlády) 
7. STUDIO + SYN: Situace v SZ se přiostřuje, Olga Zubová zaútočila na Martina Bursíka (SYN: 

Olga Zubová, poslankyně SZ; Martin Bursík, předseda SZ) 
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8. CRT: Nový hejtman Středočeského kraje Rath začal s radikálními změnami ve vedení 
krajských nemocnic, odvolal 5 ředitelů (SYN: David Rath, hejtman; Miroslav Petrík, ředitel 
nemocnice Benešov; TLF Ladislav Řípa, ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav; 
Tomáš Cikrt, mluvčí ministerstva zdravotnictví; Petr Hnízdo, zástupce Středočeského kraje 
v Bruselu) 

9. CRT: Nový 16 km úsek dálnice D1 
10. CRT: Americká centrální banka pošle do ekonomiky dalších 800 miliard dolarů (SYN: Henry 

Paulson, ministr financí; Jiří Havel, ekonom) + avízo na 19.30 Michal Brožek, analytik 
Raiffeisen Bank 

11. CRT: Ekonomika vyspělého světa se podle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
zřejmě ponoří do nejhlubší recese od počátku 80. let (SYN: Klaus Schmidt-Hebbel, 
šéfekonom OECD) 

12. CRT: Čeští podnikatelé kritizují zvýšení cen elektřiny (SYN: Jakub Židoň, analytik ČS; TLF 
Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR) 

13. CRT: V Praze byl otevřen další fast food – americký Burger King (SYN: Brian Jonston, 
ředitel rozvoje Burger King pro východní Evropu; Drahomíra Jiráková, ředitelka PR 
McDonald´s) 

14. MO: Barack Obama rozšiřuje svůj tým ekonomických poradců + avízo na 19.30 Miloš Calda, 
vedoucí katedry Amerických studií FSV UK 

15. CRT: Protesty v Bangkoku se vyostřují, provoz na mezinárodním letišti byl přerušen (SYN: 
Chaiwat Sinthuwong, jeden z vůdců opozice) 

16. CRT: Grónsko hlasuje o případném zvýšení autonomie v rámci Dánského království (SYN: 
Ivar Jensen, obyvatel Grónska) + avízo 19.30 Adam Černý, komentátor HN 

17. MO: Brašna s nářadím, která uletěla z ISS, je viditelná na noční obloze 
18. CRT: Metropolitní opera v NY bude hrát operu Faust a Markétka v novém pojetí (SYN: Susan 

Graham, pěvkyně; Marcello Giordani, pěvec) 

 
26.11. Jana Lejpová, Vladimír Kroc  
HED: pasáže Lisabonské smlouvy nejsou v rozporu s Ústavou, rozhodl ÚS, strany chtějí smlouvu 
schválit už letos, Brusel schválil záchranný plán na 200 miliard eur, demonstranti v Thajsku stále 
okupují letiště 

1. CRT + SNG: ÚS nenašel rozpor mezi Lisabonskou smlouvou a českým ústavním pořádkem 
(SYN: Pavel Rychetský, předseda ÚS; Vojen Güttler, zpravodaj ÚS) SNG: Vojen Güttler, 
zpravodaj ÚS 

2. STUDIO + SYN: Klaus označil rozhodnutí ÚS jako politické a ne striktně právní (SYN: 
Václav Klaus, prezident) 

3. CRT: Politici by chtěli Lisabon přijmout ještě letos (SYN: Mirek Topolánek, premiér; 
Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské záležitosti; Karel Schwarzenberg, ministr 
zahraničí) 

4. CRT: Evropa reagovala na rozhodnutí ÚS převážně s úlevou (SYN: Pia Hansenová, mluvčí 
EK; TLF Gregor Martin Papucsek, spolupracovník Z1 v Budapešti) + avízo na 19.30 Ivan 
Kytka, novinář v Londýně 

5. CRT + SYN: Brusel posílí evropskou ekonomiku až 200 miliardami eur (SYN: 2krát José 
Manuel Barroso, předseda EK); SYN: Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské záležitosti 

6. CRT: Obama vytvořil nový poradní orgán, který se zaměří na boj s krizí (SYN: Barack 
Obama, budoucí prezident USA) 

MEZIHED: koalice ve všech krajích jsou známé, do Dubaje připlula Queen Elisabeth II., premiéra 
filmu Austrálie 
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7. CRT + TLF: Srážka dvou kamionů zablokovala na 6 hodin Jižní spojku v Praze (SYN: 2krát 
TLF Eva Miklíková, mluvčí pražské policie); TLF Tomáš Hulan, mluvčí pražské policie 

8. CRT + TLF: Šéf Sněmovny Vlček rozhodl o svolání dvou mimořádných schůzí na příští týden 
(SYN: 2krát Bohuslav Sobotka, stínový ministr financí; Miroslav Kalousek, ministr financí); 
TLF Miloslav Vlček, předseda PS 

9. CRT: ČSSD se po 6 týdnech dohodla na koalicích ve všech krajích (SYN: Petr Benda, 
předseda ČSSD v Ústeckém kraji) 

10. CRT: Vrchní velitel armády vyzval thajského premiéra, aby rozpustil vládu (SYN: irský 
turista v Bangkoku + avízo na 19.30 David Jakš, spolupracovník Z1 v Bangkoku 

11. MO: Irácký parlament znovu odložil hlasování o bezpečnostní smlouvě s USA 
12. MO: Do Dubaje připlula Queen Elisabeth II. 
13. MO: Záplavy a sesuvy půdy v jižní Brazílii 

 
27.11. Martina Kociánová, Ondřej Kapic 
HED: počet obětí teroristického útoku v Bombaji přesáhl stovku, Senát schválil obě smlouvy o 
americkém radaru v Brdech, vláda schválila novelu o veřejném zdravotním pojištění, protivládní 
protesty v Thajsku si vyžádaly uzavření už druhého letiště v Bangkoku 

1. CRT: Boje v indické Bombaji stále pokračují, ozbrojené síly se snaží vysvobodit rukojmí 
z luxusního hotelu Trident Oberoy, stejně je na tom i hotel Taj Mahal (SYN: Manhóm Singh, 
indický premiér) 

2. CRT: Výpovědi svědků odhalují dramatický průběh celého útoku (SYN: host zachráněný 
z hotelu Taj Mahal; britský turista zachráněný z hotelu Oberoi; britská turistka zachráněná 
z hotelu Taj Mahal) 

3. CRT: Většina velvyslanectví radí občanům, aby do Bombaje necestovali a zvážili plánované 
cesty, některé aerolinie zrušily lety (SYN: David Miliband, ministr zahraničí Velké Británie; 
Kevin Rudd, premiér Austrálie) + avízo na 19.30 Alicie Savová, ředitelka Asociace pro 
mezinárodní otázky 

4. CRT: Podle tajné služby nejsou v Česku podobné útoky v současné době pravděpodobné, 
terorismus v Evropě je přesto velkou hrozbou (SYN: Jan Šubrt, mluvčí BIS; 2krát Bohumil 
Šrajer, mluvčí Úřadu pro zahraniční styky a informace) 

MEZIHED: Senát schválil zvýšení pojištění bankovních vkladů na dvojnásobek, americké 
ministerstvo financí odkoupilo akcie AIG, američtí vojáci by měli zůstat v Iráku ještě tři roky 

5. CRT: Senátoři schválili smlouvy mezi ČR a USA ohledně umístění radarové základny 
v Brdech (SYN: Alena Gajdůšková, předsedkyně senátorského klubu ČSSD; Tomáš Töpfer, 
senátor za ODS; Milan Štěch, senátor za ČSSD) 

6. CRT: Vláda schválila poslední ze 4 návrhů reformních zákonů ministra zdravotnictví Julínka – 
novelu zákona o všeobecném zdravotním pojištění, nelíbí se lidovcům (SYN: Tomáš Julínek, 
ministr zdravotnictví; 2krát Jiří Čunek, předseda KDU-ČSL; Ludvík Hovorka poslanec KDU-
ČSL) 

7. CRT: Americké ministerstvo financí odkoupilo akcie pojišťovnické firmy AIG za 40 miliard 
dolarů (SYN: Henry Paulson, ministr financí USA; Josef Stoulil, analytik Capital Partners) + 
avízo na 19.30 Miroslav Ševčík, ředitel Liberálního institutu 

8. CRT: Senát schválil zvýšení pojištění bankovních vkladů na dvojnásobek (SYN: Miroslav 
Kalousek, ministr financí; Milan Štěch, místopředseda Senátu) 

9. MO: Švýcarská banka UBS oznámila, že objevila ve svých aktivitách několik daňových 
podvodů 

10. MO: Pojištění bankovních vkladů se letos zvýší, novelu schválil Senát 
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11. MO: Jaroslav Míl ukončí do konce roku spolupráci s italskou společností ENEL, která je 
většinovým vlastníkem slovenských elektráren 

12. MO: Dvě ze tří míst v burzovní komoře pražské burzy obsadí zástupci vídeňské burzy 
13. MO: Dalších 30 000 míst britského trhu práce je v ohrožení, společnost Boulevard´ se dostala 

do problémů kvůli krizi 
14. MO: Důvěra v ekonomiku EU se mezi podnikateli dál propadá, klesla ne nejnižší úroveň do 

roku 1985  
15. CRT: Čína zesiluje opatření proti finanční krizi, centrální banka opět snížila úrokové sazby 

(SYN: Zhang Ping, čínská vládní komise pro rozvoj) 
16. MO: Thajský premiér vyhlásil výjimečný stav na dvou letištích v Bangkoku, obsadili je 

protivládní demonstranti 
17. ST + SYN: Výjimečný stav opravňuje vládu omezit některé osobní svobody, například vydat 

zákaz shromažďování (SYN: Somčaj Vongsavat, thajský premiér) 
18. STUDIO: U francouzské riviéry se zřítil letoun A320, na palubě byla jen 5 členná posádka 
19. MO: Rusko uzavřelo s Venezuelou dohodu o spolupráci v oblasti jaderné energie 
20. MO: Irácký parlament potvrdil irácko-americkou dohodu o odchodu USA vojáků do konce 

roku 2011 
21. MO: Izraelská ministryně zahraničí Cipi Livniová vyzvala premiéra Ehuda Olmerta 

k okamžitému odstoupení z funkce kvůli korupci 
22. MO: Epidemie cholery se rozšiřuje ze Zimbabwe do jižní Afriky 
23. STUDIO: K vraždě starosty severoosetského Vladikavkazu se přihlásili islámští bojovníci ze 

skupiny Alkataib al Chúl 
24. CRT: Vyšehradský tunel je ode dneška opět otevřený pro tramvaje i automobily, uzavírat se 

bude Letná (SYN: Jiří Toman, odbor městského investora Praha; Jan Heroudek, odbor 
dopravy Praha) 

25. CRT: Reflex zveřejnil záznam setkání Topolánka se Sarkozym (SYN: na placce ukázka 
rozhovoru (SYN: Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské záležitosti; Karel 
Schwarzenberg, ministr zahraničí) 

26. CRT: Britští vědci vyvinuli roboty, kteří dokážou vyjádřit základní emoce a reagují na výraz 
lidského obličeje (SYN: Chris Melhuish, ředitel laboratoře robotiky, Bristol) 

 
28.11. Kociánová, Kapic 
HED: boje v indické Bombaji neustávají. Klaus uvažuje o odchodu z ODS, thajský premiér chce 
vydat rozkaz k útoku na demonstranty, sklárny ve Světlé nad Sázavou jdou do konkurzu 

1. MO: Bitva s teroristy v Bombaji si zatím vyžádala 155 mrtvých, od rána je pod kontrolou 
hotel Oberoi, policie zabila 9 teroristů 

2. ST + SYN + TLF: O střelbě v Bombaji hovořilo několik britských občanů, teroristé si podle 
nich vybírali hlavně zahraniční turisty (SYN: Joey Jeetun, britský turista, Steve Vincente, 
britský turista); TLF Hynek Kmoníček, velvyslanec ČR v Indii 

3. CRT: Ani několik dní po teroristickém činu nejsou jasné okolnosti, které mu předcházely – 
rekapitulace známých faktů (SYN: Giri Tripunaneni, svědek útoku; turistka) + avízo na 19.30 
Martin Ehl, vedoucí zahraniční rubriky HN 

4. CRT+SNG: Prezident Klaus uvažuje o tom, že opustí ODS a bude podporovat nějakou nově 
vzniklou pravicovou euroskeptickou stranu, řekl v rozhovoru pro MfDNES (SYN: na placce 
Klaus; TLF Petr Mach, ředitel Centra pro ekonomiku a politiku, TLF Přemysl Sobotka, 
předseda Senátu) + SNG Petr Hájek, zástupce ředitele kanceláře prezidenta republiky 

5. CRT: Předseda ODS Topolánek bude respektovat případné rozhodnutí prezidenta Klause 
vystoupit ze strany (SYN: na placce Topolánek citace z vyjádření) 
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6. ST + SYN: Členové ODS mají na Klausův výrok různé názory – lidé kolem Topolánka to 
odsuzují, lidé kolem Béma chápou (SYN: TLF Přemysl Sobotka, předseda Senátu; SMS 
odpověď primátora Prahy Pavla Béma; TLF Vlastimil Tlustý, poslanec ODS)+ avízo na 19.30 
Petr Nováček, komentátor ČRo 

MEZIHED: moderátor thajské televize se při vysílání ocitl pod palbou, pražské ruzyňské letiště 
přestává být státním podnikem, transformuje se na a.s., výstava Jak se oblékají pohádky 

7. CRT: Polovina zaměstnanců v Česku se příští rok nedočká zvýšení mzdy, firmu budou 
propouštět, vyplývá z průzkumu Hospodářské komory (SYN: TLF Daniel Plovajko, mluvčí 
skupiny KKCG; David Marek, ekonom Patria Finance) 

8. CRT: Sklárny Sklo Bohemia ve Světlé nad Sázavou půjdou do konkurzu (SYN: 2krát Helena 
Horová, insolvenční správkyně Sklo Bohemia; Stanislav Vaněk, předseda odborů Sklo 
Bohemia) 

9. MO + SYN: Thajský premiér Somčaj Vongsavat propustil šéfa policejních jednotek a chce 
vydat rozkaz k útoku na demonstranty (SYN: Somčaj Vongsavat, thajský premiér) 

10. MO: Moderátor thajské televize ASTV se při vysílání ocitl pod palbou   
11. MO: Moskva se podle ruského prezidenta Medveděva vrací do Latinské Ameriky a zejména 

na Kubu 
12. MO: Zahraniční vojáci dnes v afghánském Kábulu zabili dva civilisty včetně malého chlapce 
13. MO: Japonsko letos ukončí svou misi v Iráku a stáhne svoji letku 
14. MO: KLDR dodržela výhružky a od 1.12. zmrazí své vztahy s Jižní Koreou 
15. MO: Šaty filmových princezen je možné obdivovat na výstavě Jak se oblékají pohádky 

v Praze 

 
29.11. Snopová, Kroc 
HED: třídenní teror v Bombaji je u konce, nominace na předsedu unikla Pavlu Bémovi ve 
Středočeském kraji o jeden hlas, protestující thajská opozice donutila policejní jednotky ustoupit od 
letiště Suarnabumi, silnice na jihu Moravy jsou sjízdné 

1. CRT: Drama v Bombaji skončilo, policejní jednotky zabily poslední teroristy, bilance je 195 
mrtvých, 320 zraněných (SYN: Jyoti Dutt, velitel speciálních jednotek) 

2. ST + SYN: Podle českého velvyslance v Indii policie pokračuje v prohledávání hotelů, počet 
mrtvých ještě není oficiální (SYN: Hynek Kmoníček, velvyslanec ČR v Indii) 

3. CRT: Náhoda ochránila v hotelu Taj Mahal 120 lidí, pobývalo tady totiž i 7 členů ochranky 
jihoafrického kriketového týmu, kteří lidi propašovali do konferenční místnosti a pak vyvedli 
(SYN: na placce Bob Nicholls, šéf bezpečnostních opatření při kriketovém turnaji v Bombaji) 

4. MO: Při zásahu zahynulo také 20 vojáků a policistů, pohřeb velitele protiteroristické jednotky 
5. ST + SYN + TLF: Pákistánský ministr zahraničí odmítl podezření z útoku (SYN: Šáh 

Mahmúd Kureší, pákistánský ministr zahraničí) TLF Ivan Kytka, novinář v Londýně; + avízo 
na 19.30 Alice Sabovová, Asociace pro mezinárodní otázky 

6. CRT: Tři dny po teroristickém útoku nejsou jasné okolnosti, které činu předcházely – 
rekapitulace událostí (SYN: Giri Tripunaneni, svědek útoku) 

MEZIHED: do Prahy přiletěl Dalajláma, na Staroměstském náměstí byl rozsvícen tradiční vánoční 
strom a začal trhy, změna nákupního chování Čechů 

7. CRT: Delegáti středočeského sněmu ODS nenominovali na post předsedy ani Mirka 
Topolánka ani Pavla Béma (SYN: Mirek Topolánek, předseda ODS; Jan Schwippel, poslanec 
ODS; Vlastimil Tlustý, poslanec ODS; Petr Bendl, místopředseda ODS; Pavel Bém, 
místopředseda strany) 
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8. ST + SYN: Na pozici prvního místopředsedy ODS Středočeši nominovali Petra Bendla, na 
funkci místopředsedů opět Bendla a Milana Cabrnocha (SYN: Petr Bendl, místopředseda 
ODS) 

9. ST + TLF: Další sněm ODS se konal na jižní Moravě, podporu získal Topolánek; TLF Zuzana 
Bakalíková, spolupracovnice Z1 Brno + avízo na 19.30 Karel Hvížďala, komentátor Z1 

10. CRT: Klaus se v dnešní MfDNES podrobně vyjadřuje ke svým výhradám k Lisabonské 
smlouvě a rozhodnutí Ústavního soudu (SYN: 2krát na placce Klaus – citace z článku) 

11. CRT: V noci zasáhl Česko silný vítr (SYN: 2krát Miloš Dvořák, meteorolog ČHMÚ) 
12. ST + TLF: Nová značka zimní výbava bude na D1 platit na dvojnásobném úseku než doposud 

(TLF Karel Hanzelka, mluvčí ministerstva dopravy) + avízo na 19.30 TLF Karel Hanzelka, 
mluvčí ministerstva dopravy 

13. ST + SNG: Začíná advent, na Staroměstském náměstí byl rozsvícen vánoční strom 
14. ST + SYN: Zítra je první adventní neděle, pro křesťany je advent obdobím očekávání 

příchodu Ježíše Krista (SYN: Romuald Štěpán Rob, převor farnosti sv. Jiljí) 
15. MO: Do Prahy přiletěl tibetský duchovní vůdce Dalajláma 
16. CRT: I když průměrná mzda v posledních dvou letech stoupla o 15 %, útrata za dárky bude 

stejná jako v roce 2006 – tedy 5 000 na hlavu – vyplývá z průzkumu pro CityBank (SYN: 
Tomáš Motl, manažer výzkumu CitiBank) 

17. MO + TLF: Thajští demonstranti donutili policii k ústupu od mezinárodního letiště 
Suvarnabumi (TLF David Jakš, spolupracovník Z1 v Thajsku) 

 

30.11. Aneta Snopová, Jan Martinek 
HED: na Vysočině získal nominaci na post předsedy ODS Mirek Topolánek, indický ministr vnitra 
rezignoval, Obama nominuje Clintonovou na post ministryně zahraničí, v Thajsku pokračuje blokáda 
dvou největších letišť 

1. CRT: Necelý týden před kongresem ODS poráží Mirek Topolánek v nominacích na předsedu 
Pavla Béma, podporuje ho 6 krajů (SYN: 2krát Mirek Topolánek, předseda ODS; Pavel Bém, 
1. místopředseda strany 

2. CRT: Poslance čekají příští týden dvě mimořádné schůze, poslanci by měli jednat například o 
rozpočtu na příští rok (SYN: 2krát Mirek Topolánek, premiér; TLF 2krát Jan Hamáček 
(ČSSD), předseda zahraničního výboru PSP ČR) 

3. STUDIO + SYN: Prezident Klaus možná znovu pošle Lisabonskou smlouvu k ÚS (SYN: 
Ladislav Jakl, tajemník prezidenta; Mirek Topolánek, premiér; Jan Hamáček (ČSSD), 
předseda zahraničního výboru PSP ČR) 

4. CRT: Indický ministr vnitra Šivradž Pátil rezignoval kvůli chybám bezpečnostních sil při 
útocích v Bombaji (SYN: demonstrant; na placce Ratan Tata, šéf společnosti Tata Group) 

5. STUDIO + SYN: V posledních hodinách se objevují informace o možných pochybeních 
pracovníků bezpečnostních a tajných služeb, lidé v Bombaji protestují (SYN: TLF Hynek 
Kmoníček, velvyslanec ČR v Indii) 

MEZIHED: dnes je první adventní neděle, přistání raketoplánu Endeavour odloženo, mezinárodní 
vánoční bazar v Hiltonu, Dalajláma v Česku 

6. CRT: Barack Obama obsazuje klíčové posty nové administrativy, očekává se, že v pondělí 
jmenuje Clintonovou ministryní zahraničí + avízo na 19.30 TLF Dušan Neumann, zpravodaj 
Z1 v USA 

7. MO + TLF: V thajském Bangkoku stoupá napětí kolem blokády letišť, očekává se velký 
protest přívrženců vlády (TLF David Jakš, spolupracovník Z1 v Thajsku) 

8. MO: Papež odsoudil útoky v Bombaji a náboženské násilí v Nigérii 
9. MO: V mexickém městě Ciudad de Juaréz postřílelo 12 maskovaných mužů 8 lidí 
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10. MO: Ve městě Jos v Nigérii došlo ke krvavým srážkám mezi křesťany a muslimy 
11. MO: Somálští piráti se dohodli na propuštění ukrajinské nákladní lodi 
12. MO: Přistání raketoplánu Endeavour odloženo kvůli špatnému počasí 
13. MO: V Kábulu odpálil sebevražedný atentátník bombu poblíž vozidla německého velvyslance 
14. MO: Rumunští voliči rozhodují o novém parlamentu + avízo na 19.30 TLF Gregor Martin 

Papucsek, spolupracovník Z1 v Budapešti 
15. MO: ČSOB odhalila na několika svých bankomatech zařízení umožňující kopírování údajů o 

platebních kartách 
16. MO: Premiér Islandu se ohradil proti výzvám odpůrců, aby rezignoval 
17. MO: Výstavbu 4 průmyslových parků na Slovensku zřejmě nepřekazí finanční krize 
18. MO: Káva je druhou nejobchodovanější komoditou na světě po ropě 
19. CRT: Pro japonské podnikatele je Česko stále jednou z nejvyhledávanějších zemí v Evropě 

(SYN: TLF Jiří Nykodým, náměstek ředitelky CzechInvest)  
20. CRT: Dnešek je první adventní nedělí (SYN: 2krát Romuald Štěpán Rob, převor farnosti sv. 

Jiljí) + avízo na 19.30 Miloš Rejchrt, evangelický duchovní 
21. CRT: Dalajláma v Česku (SYN: 2krát Dalajláma, tibetský duchovní) 
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