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1.1.1. Přehled zpráv- Zpravodajský deník, Prima, úterý 29.3. 2005 
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1 1 Rozpadne se 
koalice 

Rozpadne se 
koalice 
Lidovci možná už zítra 
odejdou z vlády. 

S. Duchková Terezie 
Kašparovká, 
Miloš 
Kozumplík 
(mimo obraz) 

2 Zdražení 
pohonných hmot 
Největší cenový šok 
zažili řidiči v Praze. 

S. Duchková Cte 
moderátor, 
mimo obraz, 
přechází od 
stolu 
к nástěnné 
obrazovce 

3 3 Další tisíce 
mrtvých 

Další tisíce 
mrtvých 
Asie po včerejším 
zemětřesení opět 
počítá mrtvé. 

S. Duchková Lucie 
Horáčková 

2 4 Kdo získá 
Telecom? 

Kdo získá 
Telecom? 
0 Český Telecom mají 
zájem čtyři zahraniční 
firmy. 

S. Duchková Miloš 
Kozumplík a 
Jan Čada 

5 Cirkus nebude? Cirkus nebude? 
Cirkusy se u nás bojí 
krachu. Lidé o ně 
ztrácejí zájem. 

S. Duchková Krajské štáby a 
Zuzana 
Dastychová ( 
v obraze) 

6 Přichází jaro Přichází jaro 
Majitelé 
seznamovacích 
agentur si mnou ruce. 

Š. Duchková Mirka Vildová 
(mimo obraz) 

7 Za požár к soudu Český turista 
půjde к soudu 

Š. Duchková Hudba 

8 Zmatek 
v Kirgistánu. 

Hudba 

9 Vina za zřícení 
střechy 
aquaparku 
v Moskvě. 

Hudba 

10 Rychlé léčení Rychlé léčení 
Diagnóza zlomená 
ruka. Lékaři si dnes 
umí poradit i bez 
sádry. 

Š. Duchková Libor Tantiér 

Přílohy 1 



11 Jdou do stávky S. Duchková Hudba 

12 Trest pro řidiče, 
který způsobil 
smrt. 

Hudba 

13 Opilí řidiči při 
dopravních 
kontrolách. 

Hudba 

14 Záby na cestách Záby na cestách 
Začíná jarní migrace 
žab к potokům a 
tůním. 

Š. Duchková Sylva 
Dymáková a 
Kristýna 
Janderová 

1.1.2. Přehled zpráv- Zpravodajský deník, Prima, středa 30.3.2005 
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1 1 Lidovci odejdou 
z vlády 

Závěry konference 
KDU-CSL. Štěpánka 

Duchková 
Terezie 
Kašparovská, 
Miloš 
Kozumplík 

Přímý přenos 
s novinářkou, 
poté reportáž, 
poté živý 
rozhovor 
Kašparovská-
Kalousek, 
pak 
telefonická 
reakce dvou 
poslanců. 

2 Policejní 
manévry 

Dopravní akce 
policejního 
prezidenta. 

Štěpánka 
Duchková" 

Krajské štáby 
a Pavel Šuba 

3 3 Další rána 
Jukosu 

Kauza Chodorovský. Štěpánka 
Duchková 

Vladimír 
Kouba 

2 4 Chtějí víc peněz Stávka ve Škodovce. Štěpánka 
Duchková 

Lucie Pokorná 
v obraze 

Přílohy 2 



5 Tahal všechny za 
nos 

Chlapec se skrýval 
v lese. 

v 

Štěpánka 
Duchková 

6 Týrali na rozkaz Generál Sanchéz 
nařídil brutální 
vyšetřovací metody. 

Štěpánka 
Duchková-

Hudba 

7 Papež vyživován 
sondou. 

Hudba 

8 Američanka 
prodala své 
jméno. 

Hudba 

9 Budeme platit? Stomatologové 
žádají změnu 
v placení. 

Štěpánka 
Duchková 

Věra 
Knedlhansová a 
Stáňa 
Raupachová 
v obraze 

10 Jedovatá vejce? Nález nebezpečných 
látek ve vejcích. 

Štěpánka 
Duchková 

Jakub Vrána 

11 Budou 
vyvlastňovat 

Zákon o 
vyvlastňování. 

Štěpánka 
Duchková 

Hudba 

12 Vyděrač u soudu 
Vyhrožoval 
trhavinou 
v obchodě. 

Hudba 

13 Pokuta Telecomu 
Zasáhl 
antimonopolní úřad. 

Hudba 

14 Požár v autobuse 
Český linkový 
autobus hořel. 

Hudba 

15 Vlajka slaví 
jubileum 

Výročí vlajky. Štěpánka 
Duchková 

David Frank 
a Kristýna 
Janderová 

Přílohy 3 



1.1.3. Přehled zpráv- Zpravodajský deník, Prima, čtvrtek 31.3.2005 
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1 1 Konec koalice 
potvrzen 

Lidovci podali 
demisi, prezident ji 
převzal. 

Dana 
Makrlíková 

Terezie 
Kašparovská 
v obraze 

1 2 Podpora 
komunistů nejistá 

KSČM bude jednat o 
podpoře vládě. 

Dana 
Makrlíková 

Miloš 
Kozumplík v 
obraze 

2 3 Tragický příběh 
skončil 

Smrt Terri Shiavo. Dana 
Makrlíková 

Lucie 
Horáčková 

4 Nepořádek v 
penězích 

Penzijní fond 
a ministr NKÚ. 

Dana 
Makrlíková 

Stáňa 
Raupachová 
v obraze 

3 5 Těžký život 
alergika 

Připlácení na vakcínu 
proti alergii na včelí 
píchnutí. 

Dana 
Makrlíková 

Včra 
Knedlhancová 

6 Neplatiči bez 
plynu 

Odpojování plyny 
na severní Moravě. 

Dana 
Makrlíková 

Markéta 
Šeňková 

7 Unos potvrzen Tři rumunští novináři 
uneseni v Iráku. 

Dana 
Makrlíková 

Hudba 

8 Vyšetřování 
únosu papeže. 

Hudba 

9 Soukromé vězení 
- snížení trestů 
Američané 
provozovali 
soukromé vězení v 
Iráku 

Hudba 

Přílohy 4 



10 Poslední možnost Odevzdávání 
daňových přiznání. 

Dana 
Makrlíková 

Sylva 
Dymáková a 
Jan Čadek 

11 Vysoké tresty 
pro vrahy 

Soud za vraždu 
třebenlckého faráře. 

Dana 
Makrlíková 

Hudba 

12 Zámek zůstává 
v majetku obce. 

Hudba 

13 Shořel archiv 
v Domažlicích. 

Hudba 

14 Slovenský 
kamion 
s falešným 
značkovým 
zbožím. 

Hudba 

15 Bezpečnější cesta 
do školy 

Opatření pro 
ochranu dětí. 

Dana 
Makrlíková 

1.1.4. Přehled zpráv- Zpravodajský deník, Prima, pátek, 1.4. 2005 
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1 1 Gross se udržel Hlasování o 
nedůvěře vládě 
Stanislava Grosse. 

Dana 
Makrlíková 

Terezie 
Kaašparovská 
v obraze 

2 2 Bojuje o život Zdravotní stav 
papeže. 

Dana 
Makrlíková 

Martina 
Háchová 

2 3 Modlí se za 
papeže 

Věřící na celém 
světě se modlí za 
papeže. 

Dana 
Makrlíková 

Markéta 
Seňková, 
Jan Čada 
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4 Povedené 
sousedky 

Okrádaly své 
mentálně postižené 
sousedy. 

Dana 
Makrlíková 

Marcel Mourek 

3 5 Neumějí s 
internetem 

Soudy neodpovídají 
na elektronická 
podání. 

Dana 
Makrlíková 

6 Zavedou víza? USA versus 
Evropská unie. 

Dana 
Makrlíková 

Hudba 

7 Havárie 
v Albánii 
Americké armádní 

letadlo. 

Hudba 

8 Maschadov prý 
zabit 
spolubojovníky. 

Hudba 

9 Monacký král 
vážně nemocen. 

• 

Hudba 

10 Tragická nehoda Studenti havarovali 
v mikrobuse při 
cestě na olympiádu 
v matematice. 

Dana 
Makrlíková 

Martin Pešta 
v obraze 

11 Kradená auta do 
Afriky 

Dana 
Makrlíková 

Hudba 

12 Požár solária. Hudba 

13 Výsledky 
dopravní akce. 

Hudba 

14 Zavolejte 
hrochovi 

Aprílové hrátky. Dana 
Makrlíková 

Přílohy 6 



1.2.1. Přehled zpráv- Události, ČT 1, úterý 29.3. 2005 
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1 1 Krize: O osudu 
vlády rozhodnou 
komunisté 

Iveta 
Toušlová 

Nora 
Fridrichová a 
Petr Mrzena 
Mrzena v 
obraze 

2 Zákon o regulaci 
prostituce. 

Iveta 
Toušlová 

Cte 
moderátor 

2 3 Telecom: 
Privatizace 
nabrala na 
obrátkách 

Josef Maršál Fiala, 
Opletalová oba 
v obraze 

3 4 Sumatra: Otřes 
tentokrát 
nerozbouřil moře 

Iveta 
Toušlová 

Filip Kanda, 
Michale 
Tučková 

5 Dostane 
Chodorovský 
deset let za 
daňové úniky? 

Josef Maršál Cte 
moderátor 

6 Pomoc Iráku-
vyšetřovatelé 
kritizují šéfa 
OSN 

Iveta 
Toušlová 

Tomáš Rákos 

7 Český turista, 
který způsobil 
požár v Chile, 
půjde před soud. 

Josef Maršál Cte 
moderátor 

4 8 Škodovka: 
Výstražná stávka 
za vyšší mzdy 

Iveta 
Toušlová 

Jana 
Pavlíčková 
v obraze 

9 Zdražení 
pohonných hmot. 

Iveta 
Toušlová 

Čte 
moderátor 

10 Čínská 
konkurence: 
Slezan míří ke 
krachu 

Josef Maršál Jana Dronská 
v obraze 

11 Soudce Košela 
nesmí soudit. 

Josef Maršál Cte 
moderátor 

Přílohy 7 



12 Smrt na 
přechodu: 
Podmínka pro 
řidiče 

Iveta 
Toušlová 

Helena 
Sindlerová 
v obraze 

13 Tularémie: 
Mimořádná 
opatření na 
Přerovsku 

Iveta 
Toušlová 

Lenka 
Kratochvílová 
v obraze 

14 Katarský princ 
bude souzen. 

Josef Maršál Čte 
moderátor 

15 Jacksonův soud: 
Obhajoba to 
bude mít těžší 

Iveta 
Toušlová 

Vendula 
Mouchová 

16 Teroristé unesli 
další novináře. 

Josef Maršál Cte 
moderátor 

5 17 Austrálie: 
Chlapci přišili 
ruce a nohu 

Josef Maršál David 
Miřejovský 

1.2.2. Přehled zpráv- Události, ČT 1, středa 30.3. 2005 
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1 1 Lidovci jdou 

z vlády, budou 
proti ní 

Bohumil 
Klepetko 

Ivan Lukáš, 
Petr Mrzena-
v titulku 
Ivan Lukáš-
, v obraze 

Po reportáži 
přímý 
rozhovor 
Klepetka 
s Kalouskem 

2 2 Škodovka: 
Výstraha vedení 
kvůli mzdám 

Iveta 
Toušlová 

Jana 
Pavlíčková v 
obraze 

3 Lékaři začali 
papežovi podávat 
výživu sondou. 

Bohumil 
Klepetko 

Čte 
moderátor 

3 4 Irák: Násilí 
posvětil generál 
Sanchéz 

Iveta 
Toušlová 

David 
Miřejovský 

Přílohy 8 



5 Boj v ruské 
politice. 

Bohumil 
Klepetko 

Bez 
komentáře, 
původní 
ruština v 
reportáži 

6 Soud restituentky 
s hlavním 
městem Praha. 

Iveta 
Toušlová 

Cte 
moderátor 

7 NKU: V Bublavě 
porušeny tři 
zákony 

Bohumil 
Klepetko 

Eva 
Souhradová v 
obraze 

8 Vyvlastňování 
pozemků. 

Iveta 
Toušlová 

Čte 
moderátorka 

4 9 Taxislužba: 
Poslanci chtějí 
větší přísnost 

Bohumil 
Klepetko 

Nora 
Fridrichová v 
obraze 

10 Soud 
s vyděračem. 

Iveta 
Toušlová 

Čte 
moderátor 

11 Soud: Šarapatka 
proti úřadu vlády 

Bohumil 
Klepetko 

Jiří Hynek 
v obraze 

12 Přídavky za péči 
o postižené 
příbuzné. 

Iveta 
Toušlová 

Čte 
moderátor 

13 Charita bez 
peněz: Lidem 
hrozí 
vystěhování 

Bohumil 
Klepetko 

Antonín 
Bruštík v 
obraze 

14 Nález výbušniny 
ve Španělsku. 

Iveta 
Toušlová 

Čte 
moderátor 

15 Německo: 
Ministerstvo má 
problémy 
s minulostí 

Bohumil 
Klepetko' 

Jan Moláček 
v obraze 

5 16 Zemětřesení: 
Záchranné práce 
na Niasu 

Iveta 
Toušlová 

Filip Kanda 

Přílohy 9 
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1 1 Hlasování o 
vládě: Komunisté 
se zdrží 

Roman 
Pistorius 

Petr Mrzena 
v obraze 

2 Klub KSČM 
budejednat i 
zítra 

Roman 
Pistorius 

Nora 
Fridrichová 

Rozhovor 
Pistorius 
Fridrichová 
živě 

2 3 Změny ve vládě: 
Gross už má 
náhradníky 

Marcela 
Augustová 

Přemysl Čech, 
Kateřina 
Eliášová, 
Eliášová 
v obraze 

Dovětek po 
reportáži o 
přímém 
přenosu 
jednání 
sněmovny 

3 4 USA: Terri 
Schiavová 
zemřela žízní 

Roman 
Pistorius 

Tereza 
Engelová 

5 Případ atentátu 
na papeže znovu 
otevřen. 

Marcela 
Augustová 

Čte 
moderátor 

6 Obchod: EU 
zavádí clo na 
zboží z USA 

Roman 
Pistorius 

Jiří František 
Potužník 
v obraze 

7 Dluh CR se 
zvýšil. 

Marcela 
Augustová 

Čte 
moderátor 

4 8 Telefonica: 
Co může 
očekávat 
zákazník 

Roman 
Pistorius 

Michael Fiala, 
Filip Kanda, 
jeden z nich 
v obraze 

9 Daně: Přiznání 
na poslední 
chvíli 

Marcela 
Augustová 

Pavla 
Řezníčková, 
Karel Vovesný, 
Řezníčková 
v obraze 

10 Obvinění firmy 
ICOM: 
Miliardová škoda 

Roman 
Pistorius 

Blanka Poulová 

11 Katarský princ 
obžalován. 

Marcela 
Augustová 

Čte 
moderátor 
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5 12 Brutální vražda 
Г r v tarare: 
Výjimečné tresty 

Roman 
Pistorius 

Jan Stuchlík 
v obraze 

13 Bushova komise 
kritizuje tajné 
služby. 

Roman 
Pistorius 

Cte 
moderátor 

14 Zimbabwe: 
Předem 
odsouzené volby 

Marcela 
Augustová 

Petr Buchta 

15 Klementinum: 
Opis kroniky už 
je к vidění 

Roman 
Pistorius 

Silvie Bínová 
v obraze 

1.2.4. Přehled zpráv- Události, ČT 1, pátek 1.4. 2005 
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1 1 Vláda přežila, 
prezident má 
podmínky 

Marcela 
Augustová 

Petr Mrzena 
v obraze, 
Kateřina 
Eliášová 

2 2 Vatikán: Stav 
Jana Pavla II. je 
kritický 

Roman 
Pistorius 

Tomáš Rákos 
v obraze 

3 US-DEU jedná 
o své 
budoucnosti 
ve vládě 

Marcela 
Augustová 

Augustová, 
Fridrichová 

Živý vstup-
rozhovor 
Augustová, 
Fridrichová 

4 Menšinová 
vláda: Problém 
pro ekonomiku 

Roman 
Pistorius 

David Borek 
v obraze, 
Přemysl Čech 

5 Nehoda 
mikrobusu: Osm 
zraněných, jeden 
mrtvý 

Roman 
Pistorius 

Aleš Hazuka 
v obraze 

6 Podvod: Auta 
na leasing 
končila v Africe 

Marcela 
Augustová 

Jitka 
Volejníková v 
obraze 

7 Expo 2005: 
Japonky vyšly 
levněji 

Roman 
Pistorius 

Martina 
Konvičná, 
v obraze 
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8 Volby 
v Zimbabwe. 

Marcela 
Augustová 

Cte 
moderátor 

9 Londýn: Další 
skandál 
královské rodiny 

Roman 
Pistorius 

Tereza 
Engelová 

10 Kravčenko 
spáchal 
sebevraždu. 

Roman 
Pistorius 

Cte 
moderátor 

3 11 Dánsko: Výročí 
velkého 
pohádkáře 

Marcela 
Augustová 

Otakar 
Svoboda 

Živý vstup-
rozhovor 
Augustová, 
Svoboda 

12 Kroměříž se 
loučila 
s Manďákovými 

Roman 
Pistorius 

Josef 
Kvasnička v 
obraze 
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1 1 Vládní krize-KDU-
ČSL trvá na odchodu 
S. Grosse. 

L. 
Borhyová 

Kamil Houska 
(v obraze) a Martina 
Kuzdasová 

net 

2 Zběsilá honička-
Opilec s sebou vezl 
malé děti. 

R. 
Koranteng 

Ivan Berka net 

3 Konec pěstování 
zeleniny-Zemědělcům 
se nevyplatí pěstovat 
zeleninu. 

L. 
Borhyová 

Jiří Pánek a krajské 
štáby 

net 

2 4 Zemětřesení 
v Thajsku. 

R. 
Koranteng 

Magdaléna 
Frauzová 

Předěl 

5 Žádost o 
prodloužení 
vyšetřování-Trestní 
stíhání 
M. Součkové trvá už tři 
měsíce. 

L. 
Borhyová 

Michal Šebela 
a Jan Tuna v obraze 

net 

6 Tradiční problém-
Přejídat se vejci může 
způsobit zažívací 
problémy. 

R. 
Koranteng 

Iva Michalčíková 
(v obraze)a krajské 
štáby 

net 

Upoutávka- hledaný vodák a pes motorkář (v obraze oba moderátoři) 
Předěl 

7 Michael Jackson jde 
před soud. 

R. 
Koranteng 

Jakub Szánto 

8 Generální tajemník 
podezřelý z korupce. 

L. 
Borhyová 

? Hudba v 
podkresu 

9 Unos rumunských 
novinářů v Iráku. 

? Hudba v 
podkresu 

10 Chile žaluje českého 
turistu. 

? Hudba v 
podkresu 

Předěl 
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11 Jiskra naděje-
Údajně mrtvý vodák 
je možná naživu. 

R. Koranteng Jana Peterková a 
Dušan Volejník 
(v obraze) 

net 

3 12 Stávka-Odbory se 
nedohodly na 
kolektivní smlouvě. 

L. Borhyová Kamila Jandová 
(v obraze) 

net 

Předěl 

8 Pes motorkář-
Láska к motorkám je 
nakažlivá. 

L. Borhyová net 

1.3.2. Přehled zpráv- Televizní zprávy, NOVA, středa 30.3. 2005 
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1 1 Konec vládní 
koalice-Odchod 
KDU-ČSL z vlády. 

R. Koranteng Jiří Borovec a Jiří 
Dlabaja (jeden 
z novinářů v obraze) 

Kamil 
Houska živě, 
živý rozhovor 
s Miroslavem 
Kalouskem, 
poté reportáž, 
net 

2 Přepadení 
železniční stanice. 

L. Borhyová Martin Novotný a 
Martin Krpač 

net 

3 3 Stávka 
v automobilce 
Škoda-
Před vedením firmy 
protestovalo 
na 12 tisíc lidí. 

R. Koranteng Kateřina Zilvarová a 
Kamila Jandová 
(jeden z novinářů 
v obraze) 

net 

2 4 Papež. L. Borhyová 

Předěl 

5 Zkrat starosty 
Bedřichova-Muž 
havaroval 
pod vlivem alkoholu 
a utíkal před policií. 

R. Koranteng Ivan Berka(v 
obraze) 

net 

6 Vlajka-Kulaté 
výročí. 

L. Borhyová Eva Michalčíková 
(v obraze) a krajské 
štáby 

net 

Upoutávka: hledání vraha, fotbal 
Předěl 
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7 Zřekla se jména. R. Koranteng Magdaléna 
Frauzová 

8 Záchrana 
v Indonésii. 

L. Borhyová ? Hudba v 
podkresu 

9 Rvačka v Dumě. ? Hudba v 
podkresu 

10 Sanchéz 
odpovědný za 
týrání vězňů 

? Hudba v 
podkresu 

Předěl 
11 Konec hledání 

nebezpečného 
vraha-Muže našli 
mrtvého v den 
pohřbu jeho obětí. 

L. Borhyová Barbora Janošová 
(v obraze) 

Ve 
slovenštině 
net 

12 Mimořádná rada 
Církve 
československé-
DŮvodem bylo 
objasnění machinací 
uvnitř církve. 

R. Koranteng Jan Tuna 
(v obraze) 

net 

Předěl 
13 Závod vraků 

S přívěsy-Netradiční 
sportovní disciplína. 

L. Borhyová net 

1.3.3. Přehled zpráv- Televizní zprávy, NOVA, čtvrtek 31.3. 2005 
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2 1 Naděje pro vládu-
Očekávaná podpora 
KSČM. 

L. Borhyová Michaela Urbanová 
a Jan Tuna, Tuna 
v obraze 

net 

1 2 Demise ministrů-
Prezident čeká na 
výsledek zítřejšího 
hlasování 
v Poslanecké 
sněmovně. 

R. Koranteng Kamil Houska a 
Michaela Urbanová, 
Houska v obraze 

net 

Předěl 
3 Dopadení vrahů 

faráře- Duchovní je 
přistihl 
při vloupání. 

L. Borhyová Soňa Veverková 
v obraze 

net 

4 Odpojování 
neplatičů- Za plyn 
dluží přes 40 mil. 

R. Koranteng Markéta Pernická net 
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5 Jmenování nových 
soudců- Ministr 
Němec ve sporu 
s prezidentem. 

L. Borhyová Kamila Jandová 
v obraze 

net 

6 Daňová přiznání-
Řada účetních 
pracovala i v noci. 

R. Koranteng Petra Mašková a Iva 
Michalčíková 

net 

Upoutávka- prodej Telecomu, krádež vzrostlých dubů 
Předěl 

3 7 Zemřela Terri 
Shiavo. 

L. Borhyová Jakub Szánto 

8 Utok na prezidenta 
v Palestině. 

L. Borhyová ? Hudba v 
podkresu 

9 Rozsáhlý požár 
v USA. 

? Hudba v 
podkresu 

10 Americké tajné 
služby. 

? Hudba v 
podkresu 

Předěl 
11 Prodej Telecomu-

Vláda chce 
zrealizovat obchod 
za každou cenu. 

R. Koranteng Kamil Houska a 
Kamila Kuzdasová, 
Kuzdasová v obraze 

net 

12 Krádež dubů na 
Teplicku- Škoda se 
pohybuje 
v řádech statisíců. 

L. Borhyová Jitka Fárová 
(v obraze) 

net 

Předěl 
13 Nutrie ve městě-

Neobvyklá atrakce v 
Hradci Králové. 

R. Koranteng net 

1.3.4. Přehled zpráv- Televizní zprávy, NOVA, pátek 1.4. 2005 
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1 1 Hlasování o 
nedůvěře-viáda 
přežila díky KSČM. 

R. Koranteng Jan Tuna (v obraze) net 

2 2 Veřejný slib-Podle 
S. Grosse překračuje 
V. Klaus své 
pravomoce. 

L. Borhyová Martina Kuzdasová net 

Předěl 

3 Stav Jana Pavla II. R. Koranteng 
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3 4 Modlení za 
papeže-Kostely 
praskaly ve švech. 

L. Borhyová Jiří Pánek 
(v obraze)a krajské 
štáby 

net 

Předěl 
5 Boj o jméno-Kofola 

jako obecný název? 
L. Borhyová Barbora Jánošová a 

Žaneta Kroupová 
(v obraze) 

net 

6 Apríl-Oblíbené 
kanadské žertíky. 

R. Koranteng Iva Michalčíková 
v obraze a Ivan 
Berka 

net 

Upoutávka: nehoda studentů, co je zakázáno v Mostě? 
Předěl 

7 Connery musí 
platiti sousedům. 

R. Koranteng Magdaléna 
Frauzová 

8 Diskuse kolem 
smrti Terri Shiavo. 

L. Borhyová ? Hudba v 
podkresu 

9 Krádež Renoira 
v Paříži. 

? Hudba v 
podkresu 

10 Zřícení letadla 
v Albánii. 

7 Hudba v 
podkresu 

11 Tragédie-Řidič 
osobního auta 
zemřel. 

R. Koranteng Lucie Kándlová net 

12 Radost-Konec 
ježdění 
na skateboardech 
v centru Mostu. 

L. Borhyová David Vaniček 
(v obraze) 

net 

Předěl 

13 Hejno racků-
Stávka rozhaněčů 
značně ovlivnila 
koňský dostih. 

R. Koranteng net 
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2. Přepis vybraných reportáží 

2.1. 
Televize: Prima 
Datum odvysílání zprávy: 29.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: -
Pořadí zprávy v relaci:2. 

Zdražení pohonných hmot 
Štěpánka 
Duchková 

Ceny pohonných hmot znovu výrazně narostly. 

Během minulého týdne litr Naturalu 95 podražil 

v průměru o třicet haléřů. Podobně je na tom i nafta. 

Ta je v těchto dnech dražší než benzín. Nej větší 

cenový šok zažili řidiči v Praze. 

Moderátorka se zvedá 
ze svého místa a odchází 
vlevo, kde je digitální 
nástěnná plastická mapa ČR 
s vyznačenými cenami 
benzínu , hledí na ni. 

Oproti minulému týdnu tam benzín podražil 

o padesát haléřů, a stojí tak už přes šestadvacet 

korun. Naopak nejméně zaplatí motoristé 

Záběr na mapu, detail 
středních Čech. Červeně 
označená Praha. 

Přejezd na západní Čechy, 

severní Moravu, 

ve východních Čechách. Litr benzínu tam pořídí 

přibližně za pětadvacet korun. 
celé Čechy. 

Zhruba stejně to vypadá i na severní Moravě. Celá Česká republika. 

Ve středních a západních Čechách se benzín drží 

téměř přesně na průměrných hodnotách. EkonomoVé 

odhadují, že ceny pohonných hmot budou růst 

nejspíš až do poloviny dubna. Pak by měly zůstat na 

stejné úrovni, nebo začnou dokonce mírně klesat. 
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Televize: Prima 
Datum odvysílání zprávy: 29.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: 3. 
Pořadí zprávy v relaci: 3. 
Další tisíce mrtvých 
Štěpánka 
Duchková 

Lucie 
Horáčková 

Sušilo 
Bambang 
Judhojono, 
indonéský 
prezident 

Lucie 
Horáčková 

Smith 
Thammasoroj, 
výbor pro 
živelné 
pohromy, 
Thajsko 

Lucie 
Horáčková 

lne 
Reumerová, 
nizozemská 
turistka 

Asie po včerejším zemětřesení opět počítá mrtvé. 

Indonéské úřady hlásí až dva tisíce obětí a značné 

materiální škody. Zemětřesení o síle 8, 7 Richterovy 

škály mělo epicentrum poblíž indonéského ostrova 

Sumatra. 

Zemětřesení zasáhlo především Neas, ostrůvek 

poblíž Sumatry, kde zničilo asi 

pětasedmdesát procent budov. 

Otřesy vyřadily z provozu i místní letiště. Situaci 

nadále komplikovaly požáry a výpadky elektřiny. 

Jménem indonéské vlády chci vyjádřit soustrast 

rodinám obětí. Uvítáme pomoc humanitárních 

organizací. 

Zemětřesení zachytily i přístroje tichomořského 

centra pro varování před tsunami, 

které o něm informovalo Thajsko, Indii i Srí Lanku. 

Tyto státy okamžitě připravovaly obyvatelstvo na 

evakuaci. 

Nejsme absolutně spokojeni, ale na devadesát osm 

procent určitě. Poučili jsme se. 

Varováni byli i turisté. 

Řekli nám, že se možná blíží tsunami a že pro nás 

připravili pokoj ve třetím patře. 

Digitální mapa oblasti, zoom 
na sever Sumatry, svítící 
červený bod vedle. 
Střecha domu na zemi, před ní 
dítě. 
Detail suti. 
Letecký pohled, pobřeží 
se sutinami domů, z některých 
míst se zvedá dým. 

Muž v obleku, reprezentativní 
opěradlo, za ním budova 
se sloupky, mikrofon mezi 
květy. 

Letecké snímky pobřeží, 
stromy a mezi nimi sutiny. 

Lidé spoře oblečení, na 
hlavách rance, jdou po silnici. 
Stan a pod ním zválená tráva a 
hadry a lidé. 

Muž v košili, upevněný 
mikrofon. 

Pobřeží, výhled na moře, 
koupající se lidé a na moři, 
obrovský parník a menší loď. 

Žena na pláži. 
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Lucie 
Horáčková 

Seizmologové zařadili včerejší zemětřesení mezi 

deset nej horších za posledních sto let. Do zničených 

oblastí míří humanitární pomoc. Lucie Horáčková, 

televize Prima. 

Záběr interiéru, propadlá 
střecha, zborcené zdi. 
Letadlo zezadu, před nim 
nákladní auto. 
Lidé nakládají do letadla velké 
krabice. 

2.3. 

Televize: Prima 
Datum odvysílání zprávy: 29.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: -
Pořadí zprávy v relaci: 14. (poslední) 
Žáby na cestách 

Štěpánka 
Duchková 

Kristýna 
Janderová 

Karel Kerouš 
Česká 
obchodní 
inspekce 

Kristýna 
Janderová 

Pozor žáby. Pokud uvidíte u silnice takovouto 

značku, měli byste zpozornět. Právě v těchto dnech 

začíná jarní migrace žab к potokům a tůním, kde 

kladou vajíčka. Tato tažení končí každý rok pro 

tisíce žab smrtí pod koly aut. Ochránci přírody proto 

začali u silnic stavět bariéry a sami pak žáby 

přenášejí. 

Na záběrech z pražského přírodního parku Šárka 

můžete vidět, jak samička se samcem na zádech 

skáče směrem к vodě. 

Tento pár měl štěstí, jiní ho ale nemívají. V Praze " 

přesto stále žijí stovky žab. 

Jedná se ее o tři druhy žab, e o skokana hnědého, 

ropuchu zelenou a ropuchu obecnou 

Dobrovolníci drží hlídky a žáby sami přes silnice 

přenášejí. 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. Pod 
nápisem „žáby na cestách" 
červený trojúhelník a v něm 
žába. 

Velká žába s malým žabákem 
na zádech skáče ze schodu 
dolů do trávy. 
Nápis-záběry ČSOP „Poznej a 
chraň". 

Žáby skáčí do vody a mizí 
pod hladinou. 

Prsty nabírají z vody vazkou 
hmotu plnou vajíček. 

Muž ,v pozadí stromořadí. 

Detailní pohled do 
nakloněného červeného 
plastového kbelíku, kde je 
plno žab, které z něj lezou, 
jsou vidět ruce, v jedné 
baterka. Kamera ujíždí zpátky, 
týž výjev z dálky, na lezoucí 
žáby se dívá dítě. Značka 
u lesa- trojúhelník se žábou. 
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Petr Slavík 
Referent 
odboru zeleně, 
Magistrát 
hl.města Prahy 

Vítáme i dobrovolníky a na internetových stránkách 

magi magistrátu je výzva i adresy 

Muž, v pozadí stromy. 

Sylvie 
Dymáková 

К navigaci obojživelníků se připravují i na východě 

Čech. 

Žena, spíše elegantně 
oblečená, kožená bunda, 
u bariéry, za ní mladík, kope 
před bariérou. 

Ochránci přírody začali podél rizikových úseků 
Záběr na silnici s bariérou, u 
ní lidé, projíždějící auto. 

silnic stavět bariéry. 

Jaroslav Bajer 
ekolog 

My jsme ten projekt nazvali Záchrana zakletých 

princezen. 

Mladý muž v pracovním 
oblečení, za ním pole. 

David Čip 
Ochránce Loni jsme na více úsecích e vss v podstatě v celým 

Mladý vousatý muž, dlouhé 
vlasy, flanelová košile. 

zvířat královéhradeckým kraji odchytili kolem šesti tisíc 

obojživelníků. 
Týž muž v záběru shora, 
shýbá se pod bariéru, v ruce 
drží bílý kbelík, žába mu 
utíká, rychlým pohybem ji 
zachycuje a vrací do kbelíku. 

Kristýna 
Janderová 

Kritické období migrace žab skončí zhruba 

v polovině dubna. Sylva Dymáková a Kristýna 

Janderová, televize Prima 

U silnice, za ní dopravní 
cedule s nápisem Zóna 
migrace žab. 
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2.4. 

Televize: ČT 1 
Datum odvysílání zprávy: 29.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: 5. 
Pořadí zprávy v relaci: 14.(poslední) 
Austrálie: Chlapci přišili ruce a nohu 

Josef Maršál Lékařům v australském [férsu] se podařila unikátní 

operace, první svého druhu na světě. Desetiletému 

chlapci během osmihodinové operace přišili obě 

ruce a nohu. Končetiny mu usekla padající zeď. 

Podle doktorů pacient nebude mít trvalé následky. 

Standardizovaný obraz 
moderátora. 

David 
Miřejovský 

Narozeninová oslava se změnila v tragédii. Malé děti sedí na zemi v bytě, 
mají v rukou knihy, pestré 
barvy, hluk. 

Děti hrály košíkovou, 

zeď garáže, kde byl basketbalový koš, se ale 

utrhla, 

zavalila 

Dort s nápisem. 

Auto v budově, která je 
rozpadlá, dva sloupky a 
sutiny. 

Garáž z jiného pohledu. 

Sutiny. 

desetiletého Terriho a usekla mu obě ruce 

nad zápěstím a nohu nad kotníkem. 

Detail sloupku a nárazníku 
auta, záběr přejíždí na sutiny. 

Rodiče odvezli syna do nemocnice, utržené 

končetiny dali do nádoby s ledem. Nervy i tkáně tak 

zachránili. Tři lékařské týmy dohromady pracovaly 

osm hodin. Další dvě hodiny pracoval plastický 

chirurg. 

Všechny tři údy ale doktoři museli zkrátit o čtyři 

centimetry. 

Foto malého chlapce s 
brýlemi. 

Rozevřená kniha, detail 
obrazu s tkáněmi ruky. 

Robert Love, 
plastický 
chirurg 

Všechny končetiny se chytly a jsou dobře prokrvené. 

Myslím, že chlapec zase bude sportovat, i když 

s malým omezením. 

Muž před skleněnými dveřmi, 
v košili a kravatě. 
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David 
Miřejovský 

Teri má už v deseti letech černý pás v kungfu, jeho 

otec doufá, že 

rehabilitace bude úspěšná a jeho jediný syn díky 

sportu překoná traumatické zážitky. 

Dítě v tělocvičně, bílé 
kimono, klečí nad jiným 
ležícím dítětem, naznačuje 
úder, oba se zvedají, klečící 
pomáhá ležícímu. 

Sutiny. 

Tan Vo, otec 
Terryho Vždycky měl silnou vůli, věřím, že se s tím vyrovná. 

Polocelek muže, v pozadí 
zábradlí a zeleň. 

Australští lékaři jsou Lékař z předchozího záběru, 
z jiného úhlu, odpovídá do 
mikrofonu. 

první na světě, komu se podařilo provést tak 

náročnou operaci. 

Záběr dvou knih 
s vyobrazením tkání ruky, 
zády sedící postava, listuje. 

Sami ale tvrdí, že víc než zápis do Guinessovy knihy 

rekordů 
Znovu detail vyobrazení tkání 
ruky z knihy. 
Sedící postava knihu zvedá. 

je pro ně důležitější zdraví malého chlapce. Foto chlapce. 

2.5. 

Televize: Prima 
Datum odvysílání zprávy: 30.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: 1. 
Pořadí zprávy v relaci: 1. 
Lidovci odejdou z vlády 

Štěpánka 
Duchková 

Lidovci odejdou z vlády. Celostátní konference 

KDU-ČSL doporučila třem lidoveckým ministrům," 

aby podali demisi. Křesťanští demokraté opouštějí 

koalici s ČSSD a Unií svobody DEU kvůli 

Zvedá ruce a nadzdvihuje 
papíry před sebou, jsou 
růžové. 

nesouhlasu s premiérem Stanislavem Grossem. Na 

místě je naše reportérka Terezie Kašparovská. 

Terezie, bylo to rozhodnutí jednoznačné? 

Práce grafiky. Moderátorka se 
otáčí vpravo, zabrána 
z profilu, na místě, kam 
směřuje její pohled, se otáčí 
sloup a na jeho druhé straně se 
objevuje velká obrazovka, v ní 
je reportérka, mikrofon u 
obličeje. 

Terezie 
Kašparovská 

Dobrý večer. Tak to rozhodnutí bylo poměrně 

jednoznačné. Přechod na obrazovku, za ní 
chodí lidé, rychlé tempo řeči. 
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Sedmdesát čtyři členů celostátní konference pro 

odchod z vlády, čtrnáct proti. A teď to přesné 

rozhodnutí. Celostátní konference ukládá předsedovi 

Miroslavu Kalouskovi, aby ukončil koaliční 

smlouvu s ČSSD a Unií svobody, doporučuje 

lidoveckým ministrům, aby podali demisi, 

a zároveň, a to je teď velmi důležité, aby lidovečtí 

poslanci v pátek hlasovali pro vyslovení nedůvěry 

vládě. Tu jsou teď ochotni podpořit už pouze 

komunisté. Ovšem mají podmínky. Já poprosím režii 

o reportáž. 

Miloš 
Kozumplík Chcete, abychom podpořili vládu? V tom případě 

máme své požadavky, říkali už ráno komunisté. 

Chodba, záda Krause, za ním 
je možno chvílemi vidět 
Grebeníčka, kamera je 
obchází, Grebeníček je vidět 
celý. 

Ministerstvo zahraničí nechť místo Cyrila Svobody 

vede Jan Kavan, ministra Němce ať vystřídá Jitka 

Kupčová a ve vládě musí zůstat Jan Palaš. 

Graf, modré pozadí, název: 
Podmínky komunistů. 
Objevuje se jméno, 
přeškrtnutí, šipka a jméno 
nástupce, v dalším řádku totéž, 
Palaš nepřeškrtnut. 

Miroslav 
Grebeníček 

Nám to zamotá hlavičkou a budeme o tom hodně 

přemýšlet. 

Grebeníček ve světlé 
místnosti, před ním několik 
mikrofonů. 

Stanislav 
Gross My nebudem dělat s nikým žádné handly. Stanislav Gross před 

mikrofony na chodbě. 

Miloš 
Kozumplík 

Stanislav Gross se pak déle než dvě hodiny radil se 

svými spolustraníky. Nechyběl ani zmiňovaný Jan 

Záda několika mužů, kráčí 
к proskleným dveřím, v čele 
se ukazuje Gross 
Kavan u prosklených dveří. 

Kavan. 

Zjednání Gross odešel na utajovanou schůzku 

s komunisty. 

Grebeníček na chodbě, 
ukazuje směrem do druhé 
chodby a odchází tam, pohled 
kamery za ním, čekají tam na 
něj fotoaparáty, blesky. 

Socialisté se s komunisty sešli ve svém poslaneckém 

klubu a jednoznačně je vyzvali 

Reportér na ulici- vedle auta u 
velkých historických dveří, 
reportér ukazuje rukou 
s papíry na dveře. 
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Kováčik 
aby v zájmu politické, ekonomické a sociální 

stability země nepodpořili návrh ODS na vyslovení 

nedůvěry vládě. 

Bílá chodba, Kováčik hledí do 
papírů, vedle stojí Gross 
a u něj v záběru Kraus. 

Stanislav 
Gross 

Já nevidím důvodu, proč v (pokus o lehký smích) 
parlamentní demokracii by mělo být jednání e mezi 
politiky e něčím potupným. 

Gross a Kraus, na smích 
Grosse reaguje úsměvem i 
Kraus. 

Miloš 
Kozumplík 

Gross se s komunisty setkal ještě předjednáním 

lidovců. 

Detail obličeje Grebeníčka 
z profilu, za ním je vidět část 
tváře Kováčika, kamera 
odjíždí, politici poskytují 
rozhovor, v popředí dva mladí 
muži, jeden v ruce mobil. 

Ti tvrdili, že jejich plán opustit kabinet to nijak 

neovlivní. 
Podlouhlý stůl, zabíraný 
zprava, tváře politiků, mezi 
nimi Kalousek. 

Terezie Kašparovská a Miloš Kozumplík, Televize 

Prima 
• 

Terezie 
Kašparovská Tak já mám vedle sebe předsedu KDU-ČSL, pana 

Miroslava Kalouska, dobrý večer. 

Kašparovská ze svého 
stanoviště, mikrofon v ruce, 
vedle ní Kalousek. 

Miroslav 
Kalousek Dobrý den Vám i divákům. 

Terezie 
Kašparovská 

Pane předsedo, řekl jste á odcházíme z vlády, jaké 

bude bé, budete vyvolávat jednání o předčasných 

volbách? Nebo jaké máte řešení? 

Reportérka z profilu, Kalousek 
natočen čelem, obličej po 
položení první otázky natočen 
spíše na reportérku a dívá se 
na ni, po položení otázky mu 
podává mikrofon к ústům. 

Miroslav 
Kalousek 

My preferujeme stále to jedno, podle našeho názoru Miroslav 
Kalousek 

nejlepší řešení, to znamená pokračování stávající 

spolupráce ČSSD, US-DEU a KDU-ČSL, 

samozřejmě s jiným předsedou vlády. 

Přílohy 25 



Terezie 
Kašparovská Druhá věc, viděli jsme, že komunisté vyvolali 

jednání, pozval š i je к sobě Stanislav Gross. 

Neovlivní to ještě vaše další kroky v tuto chvíli? 

Miroslav 
Kalousek 

My komunisty do hry nepouštíme, do hry je pustí 

Kamera najíždí blíže, do půl 
těla. 

Miroslav 
Kalousek 

ten, kdo s nimi bude spolupracovat a to nebudou 

křesťanští demokraté. 

Terezie 
Kašparovská 

Říkáte, že chcete pokračování koalice s jiným 

premiérem, pokud by se vám toto pov- podařilo 

dohodnout, podpoříte v pátek vládu? 

Miroslav 
Kalousek Já si nemyslím, že něco takového je do pátku možné 

dohodnout, a my v pátek budeme hlasovat proti 

vládě Stanislava Grosse, protože naším cílem je sice 

stávající koalice, ale s jiným premiérem. My jsme se 

několik týdnů snažili e poctivě dosáhnout toho, aby 

pan premiér odstoupil, žádný politický instrument 

к tomu nestačil, nyní volíme instrument ústavní, to 

znamená demisi našich ministrů a hlasování o 

nedůvěře jeho vládě, což není nedůvěra vůči koaliční 

vládě, ale zásadní nedůvěra vůči Stanislavu 

Grossovi. 
Terezie 
Kašparovská 

Pane předsedo, děkuji vám za váš roz- za váš čas i za 

rozhovor, já vracím slovo do studia, pěkný večer. 

Kalousek se usmívá, uklání 
hlavu i horní část trupu a 
pomalu odchází ze záběru 
kamery. 

Štěpánka 
Duchková Terezie děkujeme za informace a my se teď 

podíváme na to, jak na situaci reagují dva naši kua-

Vladimír 
Laštůvka 

koaliční politici. 

To není žádné překvapení, to jsme všichni několik e 

týdnů čekali. 

Modré pozadí, obraz se otáčí 
jako deska zleva doprava, 
na obraze telefon, nápis 
Vladimír Laštůvka (ČSSD) 
poslanec, v levé části jeho 
foto- v chodbě u mikrofonu. 
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Karel Kühnel Já ten krok nepovažuji za racionální a není rozhodně 

důvodem pro to, aby se stejně chovali další koaliční 

strany. 

Totéž, nápis Karel Kühnel, 
místopředseda US-DEU, foto-
sedí ve světlé košili, bez 
mikrofonu. 

2.6. 

Televize: Prima 
Datum odvysílání zprávy: 30.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: 2. 
Pořadí zprávy v relaci: 4. 
Chtějí víc peněz 

Štěpánka 
Duchková 

Tisíce lidí demonstrovaly před vedením 

mladoboleslavské Škodovky. V továrně se na hodinu 

zastavily všechny stroje. Odboráři už několik týdnů 

neúspěšně vyjednávají o platech. Zatímco vedení 

firmy nabídlo navýšení pouze o inflaci, odbory 

prosazují desetiprocentní nárůst. 

Moderátorka ve studiu. 
Nadpis Chtějí víc peněz, 
v obraze dav lidí a přes ně 
značka Škoda auto. 

Lucie Pokorná Demonstrovat za zvýšení platů přišlo před vedení 

firmy 

12 tisíc pracovníků. 

Muž bije do sudu, za ním 
transparent, zoom na 
transparent. 
Tři muži bijí do sudů, za nimi 
dav. 

9 
Chceme víc, to je jasný, ne? Muž, za ním hloučky. 

? Dyť vydělali kolik miliónů. Zena, za ní proudící dav. 

Lucie 
Horáčková 

Dělník bere ve Škodovce v průměru 16 tisíc korun 

hrubého. 

Pochodující dav, transparent 
Chceme vyšší platy. 

Jaroslav 
Povšík, 
předseda 
odborů 

Ale za opravdu veliký úsilí. To si z vás nikdo 

nedovede představit. Tam když ten dělník e se uteče 

vyčůrat, tak má 

Muž, kolem něj hlouček lidí, 
většinou s mikrofony. 

v podstatě podmínku, že ho vyloučej. My už 

těhletěch nespravedlností máme dost. 

Dav lidí s bílými vlajkami, 
kamera přejíždí dav zleva 
doprava, lidé až na horizont. 

Hluk Detail do davu, lidé tleskají a 
křičí, dva hrozí rukou. 
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Hanba 

Lucie 
Horáčková 

Podle zástupců firmy jsou ale zdejší podmínky 

srovnatelné s jinými automobilkami. Hodinové 

Muž v obleku v hovoru se 
ženou, za nimi přechod a 
emblém Škodovky. 

zastavení výroby v každé směně přijde Škodovku Přední část auta, kolem něj 
stroje, lidé je drží v ruce a 
manipulují s nimi, titulek 
archivní záběry 

na desítky miliónů korun. 
Auto z boku, do něj vkládá 
člověk sedačku. 

Bude to znamenat ztrátu zhruba 240 vozů. Dvě ramena stroje se к sobě 
přibližují. 
Auta na lince, ramena strojů 
kolem nich. 

Evžen 
Krauskopf, 
mluvčí 
spol.Škoda 
auto 

Předpokládáme, že bysme to mohli do konce roku 

za použití různých operativních opatření dohnat. 
Muž, za ním panelový dům. 

Lucie 
Horáčková 

Pokud se obě strany nedohodnou, jsou odboráři 

ochotni stávkovat i několik dní. Z Mladé Boleslavi 

Reportérka uprostřed 
hlučícího davu, zvýšený hlas, 
zoom zpátky, v záběru celý 

pro televizi Prima Lucie Pokorná. dav. 

2.7. 

Televize: Prima 
Datum odvysílání zprávy: 30.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: -
Pořadí zprávy v relaci: 10. 

Jedovatá vejce? 

Štěpánka 
Duchková Pouhé dva dny po Velikonocích zveřejnili 

ekologové šokující informace. Tuzemská vejce od 

malých chovatelů jsou zamořena toxickými látkami. 

Z desítek testovaných zemí dopadlo Česko 

jednoznačně nejhůř. 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 
Pod titulkem Jedovatá vejce? 
obrázek z demonstrace, lidé 
převlečeni za bílá vajíčka. 

Jakub Vrána Ekologové nechtěli vyvolávat zbytečnou paniku, 

proto s výsledky testů přišli až po Velikonocích. 

Novinář, v pozadí lidé 
kráčející v převlecích 
s transparenty. 
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Jenže Češi právě o svátcích snědli desítky vajec. 
Žena na dvorku, jenom 
v tričku, směje se a ukazuje 
jedno z vajíček, které má 
v košíčku. 

V těle si tak uložili hlavně hexachlorbenzen, dioxin, 

nebo polychromované bifenyly. 

Graf- Množství 
lexachlorbenzenu ve vejcích, 
nanogramů/gram tuku, modré 
pozadí. 
Postupně se ukazují sloupky 
různých barev u jednotlivých 
zemí, nad sloupcem číslo, celý 
graf se otáčí zleva doprava, 
první sloupce nabíhají velmi 
rychle, před posledním se 
zpomaluje, 

Nejhůř dopadly vzorky z Liberce. 

vyjíždí červený sloupek ČR, 
Liberec třikrát vyšší než 
sousední, hodnota 250. 

Marek 
Jehlička, 
mluvčí 
sdružení 
Arnika 

Jsou to vůbec vlastně nejtoxiětější, nejnebezpečnější 

látky e na světe pro zdraví člověka. 

Mladý muž, holohlavý, bledý, 
s náušnicí, v pozadí historická 
budova. 

Obyvatelé 
Liberce 

Já je nekupuju vůbec.Protože se jich bojim. 

Já tomu nevěřim. 

Starší paní někde na ulici. 

Žena středních let. 

Já vajíčka nejím, takže mně to nevadí. 
Žena, při hovoru si 
nadzdvihuje z očí sluneční 
brýle a zaklání hlavu. 

Jakub Vrána 
Nic není tak žhavé, jak to vypadá, kontruje státní 

správa. 

Detail vajíčka, které se 
zachytilo na pásu, kamera 
odjíždí a vedle plata vajíček. 

Některá vejce sice mohou být zamořená, prý ale ne 

ta, která se dostanou do obchodů. 

Záběr na papír s grafem, který 
někdo drží v ruce a ukazuje na 
něm hodnoty, 

Josef Duben, 
mluvčí státní 
veterinární 

Když někomu běhaj slepice po dvoře, kde se 

manipuluje se všemi možnými chemickými látkami, 

Muž v roláku, s koženou 
bundou, střední věk, na ulici 
před budovou se sloupky a 
historickými dveřmi. 

správy tak pochopitelně, že se to do vajec může dostat. 
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Jakub Vrána 
Případ zamořených vajec ale není v Česku zdaleka 

jediný. 

Nedávno třeba ekologové našli rtuť v rybách 

u neratovické Spolany. 

Jakub Vrána, televize Prima 

Demonstranti s velkým 
transparentem Stop toxickým 
látkám kráčejí po Karlově 
mostě. 
Tři postavy převlečené za 
slepice, manipulují s velkými 
bílými pytli, muž je natáčí. 
Lidé ve žlutých převlecích, 
u žlutých kontejnerů, za nimi 
transparenty, kus nápisu : 
....lana,., up now,... npeace 

2.8. 

Televize: Prima 
Datum odvysílání zprávy: 30.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: -
Pořadí zprávy v relaci: 16. (poslední) 
Vlajka slaví jubileum 

Štěpánka 
Duchková 

Česká vlajka má dnes pětaosmdesáté narozeniny. 
Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. Štěpánka 

Duchková 
Přestože není zase tak stará, její vznik je opředen 

tajemstvím. Nikdo z badatelů totiž přesně neví, kdo je 

vlastně jejím autorem. Většina z nich se přiklání 

к názoru, že jím je archivář Jaroslav Kursa. 

• 

Kristýna 
Janderová 

Je to záhada. Nejprve se historici nemohli shodnout 

na autorovi, teď si zase lámou hlavu tím, jak vypadal. 

Nákres čs. vlajky, zpětný 
zoom, list v knize 

Graf: modré pozadí, nápis 
Jaroslav Kursa (1875-1950), 
archivář Ministerstva vnitra. 

Aleš Brožek, 
ředitel Už řadu let se snažím sehnat jeho fotografii, sháním Muž v interiéru. 
severočeské 
vědecké jeho pozůstalé, ale on neměl žádné děti, takže je to 
knihovny dost obtížné. 

Kristýna 
Janderová 

Ať už je autorem kdokoliv, jedno je jasné. Vlajku 

v této podobě schválilo Národní shromáždění 

Československé republiky 30. března 1920 v 18, 45. 

Novinářka, v ruce vlajku, za 
zády panorama Prahy. 
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Od té doby, vyjma válečných let, nám vlajka vydržela 

dodnes. 
Vlajka za detailem na 
rostlinu, změna, detail na 
vlajku, rozostřená rostlina. 

? 
Já bych jí popřál, aby vydržela minimálně těch dalších Mladý muž na ulici. 

? 
80 let. 

? Nevím, jestli lidem ještě, jestli je pro ně důležitá. Mladý muž na ulici. 

? Myslím si, že to není zapomenutý symbol. 
Žena před historickou 
budovou. 

Kristýna 
Janderová 

To dokazují i tyto záběry. Česká vlajka stále ještě 

patří na demonstrace 
Václavské náměstí zaplněné 
davem, nad hlavou vlajky a 
transparenty. 

či oslavy sportovních vítězství. David Frank a 

Kristýna Janderová, televize Prima. 

Hokejisté na podiu zezadu, 
před kamerou vlajka. 

2.9. 

Televize: ČT 1 
Datum odvysílání zprávy: 30.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: 1. 
Pořadí zprávy v relaci: 1. 
Lidovci jdou z vlády, budou proti ní 

Bohumil 
Klepetko 

KDU-ČSL odstupuje od koaliční smlouvy. Vedení 

strany lidoveckým ministrům doporučilo podat 

demisi. Všichni tři řekli, že to udělají, a sice zítra. 

A v pátek budou lidovečtí poslanci hlasovat 

pro vyslovení nedůvěry vládě Stanislava Grosse. 

Rozhodlo o tom celostátní vedení strany. 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 

Ivan Lukáš 
Ještě dopoledne Stanislav Gross požádal, aby mohl 

na celostátní konferenci KDU-ČSL vystoupit. 

Lidovecké vedení to odmítlo. Nabídlo jen koaliční 

Záběr na Stanislava Grosse, 
přichází dveřmi z nějaké 
místnosti, zastavuje se 
před mikrofonem a hovoří do 
něj. 

jednání. 

Záběr na Stanislava Grosse, 
přichází dveřmi z nějaké 
místnosti, zastavuje se 
před mikrofonem a hovoří do 
něj. 

Miroslav 
Kalousek 

Vystupování hostů z jiných politických stran na naší 

celostátní konferenci není obvyklé a neuděláme 

tento precedens. 

Miroslav Kalousek lehce 
z podhledu, před obličejem 
několik mikrofonů, hluk, 
přesto mluví pomalu a 
s rozvahou. 
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Stanislav 
Gross 

Já jsem považoval za vcelku normální, aby když pan 

Kalousek vystupoval na našem sjezdu, abych měl 

možnost oslovit přímo reprezentanty KDU-ČSL 

z celé republiky. Pokud se něčeho bojí, no tak je to 

jeho problém. 

Znovu Stanislav Gross 
u mikrofonu, bledý, během 
hovoru otáčí hlavou a krčí 
rameny dělá významné gesto. 

Ivan Lukáš Premiér proto zaslal lidovcům na konferenci dopis, 

v němž je vyzval к pokračování vládní koalice. 

V půl druhé pak zasedl za jednací stůl s předsedou 

KSČM Miroslavem Grebeníčkem. 

Miroslav Kalousek 
ve svátečním obleku, v diskusi 
s mužem ve sportovním 
oblečení, manipuluje s kapsou 
a potom živě diskutuje, oběma 
rukama výrazná gesta. 
Záběr na desku s nápisy, 
kamera se přibližuje, v detailu 
nápis Poslanecký klub ČSSD. 

Stanislav Já nevidím důvodu, proč v (pokus o lehký smích) 
Stanislav Gross čelně ve 
svátečním obleku. 

Gross parlamentní demokracii by mělo být jednání e mezi 

politiky e něčím potupným. 

Ivan Lukáš Předseda KSČM už před tím naznačil, že komunisté 

by nemuseli v pátek hlasovat s ODS, 

Chodba, za rohem je vidět 
Stanislava Grosse a za ním tři 
lidé, mezi nimi Grebeníček. 
Gross se na ně otáčí, čeká až 
ho dojdou, blesky fotoaparátů. 

tedy proti Grossově vládě. Záleží, kým by premiér 

lidovce ve vládě nahradil. 

Rozevřené desky v rukou 
kohosi, v nich listina,kamera 
se vzdaluje, desky v rukou, 
blesky fotoaparátů, Kováčik, 
vedle něj stojí Gross, 
mikrofony 

Miroslav 
Grebeníček 

Nás docela bude zajímat, nakolik nakolik e je 

schopen premiér vyjednat tyto posty pro osobnosti, e 

které prostě budou přeci jenom provázány 

s původním volebním programem České strany 

sociálně demokratické. 

Grebeníček na chodbě, 
nesedící sako. 

Ivan Lukáš Miroslav Grebeníček novinářům řekl i jména. 
Gross u zdi, vedle Kováčika 
a Krause, mikrofony ve větší 
vzdálenosti, kamera přejíždí 
doprava, vedle Krause se 
objevuje i Grebeníček. 
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Místo Cyrila Svobody by se komunistům líbil Jan 

Kavan, 

Detail na desky, kamera 
odjíždí, v ruce je drží svátečně 
oblečený Svoboda, na chodbě, 
ještě dva lidé zády. 
Lavice, židle po dvou, 
historická místnost, v lavicích 
muži v oblecích, v první sedí 
sám Kavan. 

Jitka Kupčová by mohla vést spravedlnost, 

stávající ministr zemědělství Jaroslav Palaš má 

naopak jejich důvěru. 

Kupčová na bílém pozadí za 
stolem, bere něco ze stolu, 
vedle ní jiná žena. 
Palaš sedí bez saka u stolu, 
vedle něj probíhá hovor mezi 
stojící postavou a sedícím 
Dostálem, on mu naslouchá. 

S premiérem ale předseda KSČM podle svých slov 

nejednal. 

Znovu záběr na Grosse u zdi 
mezi komunisty, v záběru 
i hlava reportérky. 
Stanislav Gross u zdi 
s komunisty, záběr jen na něj. Stanislav 

Gross 

Pokud se dnes e dozvím, že KDU-ČSL se rozhodla 

rozbít další koalici, ve které působila, tak v ten 

okamžik samozřejmě budu pracovat s jinými jmény. 

Znovu záběr na Grosse u zdi 
mezi komunisty, v záběru 
i hlava reportérky. 
Stanislav Gross u zdi 
s komunisty, záběr jen na něj. 

Ivan Lukáš Sociální demokraté zároveň vyzvali poslance 

KSČM, aby v pátek nepodpořili ODS a Grossovu 

vládu podrželi. 

Grebeníček prochází vstupem 
s otáčivou brankou, před ním 
muž a za ním další lidé, záběr 
plynule pokračuje, Grebeníček 
zezadu, Kováčik, vrátnice. 

Pavel Kováčik Návrh ODS na vyslovení nedůvěry vládě je prvním 

krokem к uskutečnění programu ODS, který 

představuje reálné riziko likvidace sociálního státu. 

Kováčik vedle Grosse, kamera 
zajíždí na jeho polocelek. 

Ivan Lukáš 0 tom, zda komunisté podpoří vládu, definitivně 

rozhodne čtvrteční výkonný výbor KSČM. 

Ivan Lukáš, Česká televize 

Reportér na ulici, za ním 
branka, auto a nějací lidé 
se pomalu rozcházejí. 

Bohumil 
Klepetko 

Do paláce Charitás na Karlově náměstí v Praze, sídla 

KDU-ČSL, teď zdravím předsedu strany Miroslava 

Kalouska. Dobrý večer, pane předsedo. 

Obraz rozdělen na dvě okna, 
v jednom moderátor, ve 
druhém Kalousek, stojí 
v interiéru, za ním skleněné 
dveře, ve spodní části titulek 
reportáže. 
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Miroslav 
Kalousek 

Dobrý večer Vám i divákům. 

Bohumil Už jste o rozhodnutí celostátní konference vaší 
Klepetko strany vystoupit z vládní koalice informoval 

Miroslav 

premiéra Stanislava Grosse? 

Ne, neměl jsem čas. To skončilo před chvílí a vaši 

Skok jen najedno okno 
(s Kalouskem), spodní titulek 
trvá v obraze, nahoře titulek 
Živě. 

Kalousek zaměstnanci mě okamžitě zatkli, abych promluvil 

к vašim divákům, takže to udělám neprodleně po 

tom, co e skončí televizní noviny. 

Dvojokno. 

Bohumil Možná se to dozví už z našeho vysílání. E. Kdyby 
Klepetko v pátek vláda při hlasování sněmovny padla a e 

prezident republiky pak pověřil sestavením kabinetu 

někoho jiného ze sociální demokracie než Stanislava 

Grosse, e šli byste do takové vlády? Šli byste zpátky 

do takové koalice? 

Skok na okno. 
Miroslav 
Kalousek 

Součástí našeho usnesení je i to, jakou variantu 

preferujeme dál, a my stále preferujeme variantu 

spolupráce ČSSD, Unie svobody a KDU-ČSL. 

Ovšem s jiným předsedou vlády. Náš krok není 

výrazem nedůvěry vůči koalici těchto tří stran, náš 

krok je výrazem zásadní nedůvěry vůči Stanislavu 

Grossovi. 

Bohumil 
Klepetko 

Premiér Stanislav Gross dnes o podpoře svého 

kabinetu jednal s předsedou KSČM Miroslavem 

Grebeníčkem. Vy jste dali najevo, že i to vám vadí. 

Pokud vláda páteční hlasování o vyslovení nedůvěry 

přečká, budete napříště ve sněmovně a priori 

hlasovat proti takové vládě, nebo budete postupovat 

případ od případu, návrh od návrhu? 

Dvojokno. 
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Miroslav My vždycky podpoříme zákon, který bude v souladu Okno. 
Kalousek 

s naším programem, ale a priori nemůže mít naši s naším programem, ale a priori nemůže mít naši 

důvěru žádná vláda, která by se opírala 

o komunistické hlasy. 

Pane předsedo, děkujeme vám za informace, Oba moderátoři u stolu, 
Bohumil 

nashledanou. 
moderátor mluví do kamery. 

Klepetko nashledanou. 
moderátor mluví do kamery. 

A já dodávám, že páteční hlasování v poslanecké 

sněmovně o vyslovení nedůvěry vládě vedené 

Stanislavem Grossem vysílá Česká televize 

v přímém přenosu v devět hodin ráno na programu 

ČT 1 . 

2.10. 

Televize: ČT 1 
Datum odvysílání zprávy: 30.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: 3. 
Pořadí zprávy v relaci: 4. 
Irák: Násilí posvětil generál Sanchéz 

Iveta Doušová Trýznění iráckých vězňů v žaláři Abu Grajb povolil 

přímo bývalý velitel amerických sil v Iráku, generál 

Richardo Sanchéz. Vyplývá to ze zprávy, kterou 

podepsal, a nezisková organizace Americká unie pro 

ochranu občanských svobod ji zveřejnila. Ani 

Pentagon obsah tohoto dokumentu nezpochybňuje. 

Generál v něm schválil devětadvacet vyšetřovacích 

technik, z nichž dvanáct výrazně přesahovalo běžné 

metody. 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 
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David 
Miřejovský 

?Amrit Singh 

David 
Miřejovský 

Zastrašování vězňů psy 

nebo svazování do bolestivých pozic, takové metody 

používali 

američtí dozorci v Abú Grajbu к výslechu Iráčanů. 

Zveřejněné fotografie způsobily skandál a oslabily 

autoritu 

Spojených států v arabském světě. Někteří dozorci 

skončili ve vězení, jiné soud teprve čeká. 

Povolení používat netradiční metody jim dal přímo 

vrchní velitel. 

Generál Sanchéz povolil vyšetřovací techniky, které 

jasně porušovaly ženevské konvence na ochranu 

válečných zajatců. 

Humanitární organizace viní bývalého velitele 

amerických sil v Iráku z přímé odpovědnosti 

za mučení Iráčanů a chtějí ho hnát před soud. 

Richardo Sanchéz odstoupil z funkce v červenci -

2004, když skandál kolem Abú Grajbu vypukl. 

Americká média o nařízení podepsaném Sanchézem 

už před časem informovala, Pentagon ale zprávu 

měsíce tajil, údajně aby neohrozil národní 

bezpečnost. 

Okno, v něm muž na židli, 
ruce za opěradlem, před ním 
muž drží na vodítku černého 
psa. 

Foto: muž na chodbě, jen ve 
spodním prádle, na hlavě 
pytel, ruce přivázány pod 
kolena, sehnutý trup. 

Zoom téhož. 

Muž na čtyřech, nahý, pytel na 
hlavě, zadní partie digitálně 
rozostřená. 
Nahý muž se sklání 
před ranou stojícího muže, 
v pozadí hromada nahých těl. 

Změť těl na zemi, oblečení, 
mezi nimi ženy, pestré barvy. 

Muž v uniformě hovoří do 
mikrofonu. 

Graf: Amrit Singh, Americká 
unie pro ochranu občanských 
svobod. Tištěný text, který čte 
novinář. 

Internetové stránky. 

Listina s údaji, některé jsou 
přeškrtané. 

Muž u mikrofonu za 
řečnickým stolkem. 

Na zemi sedí nahý muž, nad 
ním se sklání jiný a ohýbá mu 
záda, stahuje mu kuklu, nahý 
muž zvedá hlavu a leze po 
čtyřech směrem za ním, 
v pozadí další nahý člověk. 
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2.11. 

Televize: Nova 
Datum odvysílání zprávy: 30.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: 1. 
Pořadí zprávy v relaci: 1. 
Konec vládní koalice 

R. Koranteng Třicátý březen roku 2005 se do politických 

kalendářů České republiky zapíše jako datum, kdy 

prakticky skončila vládní koalice sociálních 

demokratů, lidovců a Unie svobody. Celostátní 

výbor KDU-ČSL zhruba před hodinou drtivou 

většinou hlasů doporučil svým ministrům, aby odešli 

z vlády. Jeho jednání sledoval Kamil Houska 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 

Kamil Houska 

Dobrý večer. Jednání celostátního výboru 
Dvojokno- Koranteng a 
Houska. 

KDU-ČSL nakonec trvalo bezmála tři hodiny. Okno- Houska. 

Kromě toho, že celostátní výbor doporučil svým 

ministrům podat demisi a doporučil před e nebo 

vyzval předsedu e Miroslava Kalouska, aby 

vypověděl koaliční smlouvu s ČSSD a Unií svobody 

DEU, tak také přijal doporučení svým poslancům, ať 

v pátek po boku ODS hlasují pro nedůvěru kabinetu 

Stanislava Grosse. Já mám teď vedle sebe předsedu 

KDU-ČSL Miroslava Kalouska, dobrý večer. 

Otáčí se na Kalouska. 
Kalousek a Houska. 

Miroslav 
Kalousek Dobrý večer, já si dovolím vás trochu opravit, nebyl Kalousek a Houska. 

Kamil Houska 
Miroslav 
Kalousek 
Kamil Houska 

to celostátní výbor, byla to celostátní konference, 

Já se omlouvám. 

(nesrozumitelné- mimo mikrofon) 

To se vám omlouvám. Mě by zajímalo, ta situace 

může občanům přijít hodně, e ta situace za 

posledních několik týdnů může přijít hodně zmatená. 

Co podle vás teď bude dál. Je podle vás ještě šance, 

Nájezd na Kalouska, Kalousek 
z profilu, za ním nástěnka. 

Miroslav 
že byste se mohli nějak domluvit. 
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Kalousek Naše stanovisko bylo stále stejné. Nám eminentně 

záleželo a svým způsobem i záleží na pokračování 

spolupráce stran této vládní koalice, ale s jiným 

předsedou vlády. My jsme poctivě vyčerpali 

všechny politické prostředky, aby pan předseda 

vlády odstoupil, nyní tedy volíme i ten instrument 

ústavní, když naš, kdy naši ministři podávají demisi 

a my budeme hlasovat pro nedůvěru této vládě. 

Zdůrazňuji, že to není nedůvěra této koalici, je to 

nedůvěra vůči Stanislavu Grossovi. 

Kamil Houska 
Vy říkáte, že pořád byste upřednostňovali koalici, 

nicméně sociální demokraté se spíš tváří tak, že už 

s vámi se nějak dohadovat moc nechtějí. V takovém 

případě, pokud se přece jenom nedohodnete, myslíte 

si, že jsou jediným řešením potom předčasné volby? 

Nebo co budete upřednostňovat? 

Miroslav 
Kalousek V našem usnesení skutečně je, že jako nejlepší 

řešení vidíme pokračování stran stávající vládní 

koalice, nebude-li to možné budeme hledat řešení se 

všemi demokratickými stranami, nechceme hledat 

Kamil Houska 

řešení s komunisty. 

E, my jsme se snažili Stanislava Grosse ss sehnat, 

poté, co jste tady vy, co jste se tady usnesli, nicméně 

on byl zrovna na vládě. Vy osobně už jste s ním 

mluvil, sdělit jste mu to, zatelefonoval, napsal? 

Zpětný zoom, oba v obraze. 

Miroslav 
Kalousek Ano, já jsem mu telefonoval asi před sedmi 

minutami, informoval jsem ho o našem usnesení 

a sejdeme se zítra, abych mu to mohl sdělit a předat 

oficiálně. 
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Kamil Houska 
Já se vás ještě zeptám, jestli se neobáváte, že jste 

tím, že vlastně jste odešli z vlády, tak nahráváte 

trochu komunistům, kteří se dostanou do hry, 

protože sociální demokraté s nimi už dnes e jednali. 

Miroslav 
Kalousek Komunisty dostává do hry ten, kdo s nimi bude 

spolupracovat, a to nebudou křesťanští demokraté. 

Kamil Houska 
Já vám děkuji za rozhovor, My si teď ale můžeme 

pustit, jak rušno dnes bylo po celý den kolem 

komunistické strany. 

Houska -čelem. 

Miroslav 
Grebeníček Osobně jsem tuto vládu nepodporoval a to 

opakovaně a bohužel výsledky sjezdu ČSSD jenom 

mě utvrzeli v mém postoji. 

Grebeníček v interiéru. 

? 
To ještě ráno tvrdil komunistický předseda 

Grebeníček a současně prozradil, že jej čeká důležitá 

schůzka s premiérem. Gross ale schůzku popřel. 

Novinář, za ním dva monitory, 
na nich obraz Grebeníčka. 

Stanislav 
Gross My jsme zatím žádnou schůzku nesvolali. (střih) My 

nebude dělat s nikým žádné u handly. 

Gross u mikrofonů 
z poloprofilu (střih), Gross 
u mikrofonů čelem. 

? 
Jenom hodinu a půl po tomto prohlášení 

Gross jde interiérem, kamera 
přes rameno za ním. 

se ale Gross s Grebeníčkem setkal a předal mu 

písemnou výzvu, kterou ČSSD adresovala i 

Ze dveří vystupuje žena a za 
ním Grebeníček. 
Grebeníček na nádvoří. 

koaličním partnerům. 

Miroslav 
Grebeníček Pochopitelně je to jistá výzva к tomu, abychom 

takzvaně podrželi Českou stranu sociálně 

demokratickou. 

Grebeníček na nádvoří. 
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7 

Miroslav Grebeníček naznačil, že by mohl Grossovi 

vyhovět a že by komunisté nehlasovali proti vládě. 

Grebeníček přichází 
přes nádvoří ke kameře. 
Škromach jde kolem kamer 
v interiéru. 

Miroslav 
Grebeníček Rozhodně nepatříme к těm, kteří by chtěli hlasovat 

sODS. 

Grebeníček na nádvoří. 

? 
Toto stanovisko silně podráždilo ODS, která 

o páteční hlasování o nedůvěře vládě požádala. 

Topolánek na pódiu, jde 
к mikrofonům, za ním velká 
obrazovka. 

Ivan Langer 
Platí, kdo drží Grosse, je stejný jako Gross 

a komunisté si musí vybrat. 

Langer v interiéru. 

? 
Zadarmo ale komunisté Grossovi na ruku nepůjdou, 

Smějící se Gross, ohlíží se 
na smějící se Šárku 

už dopoledne naznačili, za jakých okolností jsou 

ochotni přimhouřit oko. 

Grossovou. 
Gross u mikrofonů. 

Miroslav 
Grebeníček Například si dovedu představit výměnu ministra 

zahraničí Cyrila Svobody za pana Kavana. 

Grebeníček v interiéru. 

? 

Stanislav 
Gross 

I Vladimír Laštůvka by byl prý přijatelný. V rezortu 

spravedlnosti by komunisté rádi viděli Jitku 

Kupčovou, a zemědělství by měl i nadále řídit Palaš. 

Rozhodně nehodlám jednat s KSČM o žádných 

podmínkách typu personálních nebo mocenských. 

Grafika: Sbor postav, 
s „nalepenými" hlavami 
politiků, na jednom dvojhlava, 
к nim vedou „bubliny" 
s popisky. V čele postava 
s hlavou Grebeníčka, ukazuje 
na sbor. 

Gross u mikrofonů. 

? 
Toto už jsou dnešní záběry z pražského Václavského Dav na Václavském náměstí. 

náměstí. Lidé opět vyzývali premiéra к okamžitému 

odstoupení. Protože šlo o nepovolenou akci, policie 

proti demonstrantům nakonec zasáhla. 

Hluk. 
Muž z davu u mikrofonu. 
Postrkování mezi policisty 
a demonstranty. 

? 
Grosstapo, Grosstapo, hanba, hanba Několik málo lidí před starým 

autobusem. 
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? 

Zda vláda premiéra Grosse v pátek skutečně padne Novinář u monitorů. Na Zda vláda premiéra Grosse v pátek skutečně padne 
monitorech Gross. 

či nikoliv v tuto chvíli nedokáže nikdo odhadnout. 

Hlavní slovo ale budou mít jednoznačně komunisté. 

Ti už zítra oznámí, jak budou koncem týdne 

hlasovat. Jiří Borovec a Jiří Dlabaja, televize Nova 

2.12. 

Televize: Nova 
Datum odvysílání zprávy: 30.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: -
Pořadí zprávy v relaci: 5. 
Zkrat starosty Bedřichova 

R. Koranteng 0 pořádnou ostudu se postaral starosta Bedřichova 

v Jizerských horách. Ten v noci na dnešek havaroval 

se svým vozem. Místo toho, aby na místě počkal, 

začal před policisty utíkat. Podle nich totiž před 

jízdou požil alkohol. Nakonec ho zklidnila až pouta 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 

Ivan Berka 
na rukou. 

Starosta spěchal z Liberce domů. Cestou ovšem 

najel do protisměru 

Tma, policejní auto 
s výstražným světlem, kamera 
odjíždí, záběr havarovaného 
vozu. 

Účastník 
nehody 

a přehlédl protijedoucí auto. Následovala havárie. 

Prostě vyjel ze zatáčky a najel do mě. 

Papír v rukou. Na něm graf, 
ruka píše, odjezd kamery, 
policistova záda v reflexním 
obleku, sklání se na zem. 

Mladý muž s úsměvem. 

Starosta utekl do lesa a policie měla plné ruce práce, 

aby ho chytila. 

Policejní auto z boku, jeden 
policista přidržuje tlustějšímu 
muži hlavu a ten usedá do 
vozu, vepředu jiný policista. 

Když sej í to podařilo, bylo jasné, proč měl tak 

naspěch. 

Záběr na tlustého muže v autě, 
okénkem, kamera najíždí, muž 
se snaží zvednout a odklonit 
tvář, nemotorné pohyby. 

Vlasta Naměřili policisté v jeho dechu 1, 39 promile Polocelek policistky 
v uniformě, za ní policejní 
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Suchánková, 
mluvčí Policie 
ČR 

alkoholu. VŮZ. 

Ivan Berka Starosta ale policistům zmizel ještě jednou. Ti už 

toho měli dost, a tak si hned vyzkoušel, jaké to je být 

v poutech. 

Blikající maják policejního 
auta, kamera sjíždí na dva 
policisty za zády muže, muž 
ruce za zády. 

Nakonec kvůli bolestem policisty uprosil, aby mu je 

sundali. 

U vozu, záda policistů, z auta 
vylézá muž. 
Muž zády к policistům. 

? Máte hlavně tu levou, levou na pravou se vyserte, 

Ivan Berka 

levou, levou, levou 

Po této zkušenosti už ho zaječí úmysly zcela 

opustily. 

Chlapi, fakt už nebudu utíkat. 

Muž v okénku auta, hlava 
podložená rukou, spí, kamera 
odjíždí na záběr celého vozu. 
Muž vstupuje do auta, 
policista přidržuje dveře, textu 
není rozumět je přepsán ve 
spodní části. 

Ivan Berka 

? 

Starosta, který má v Bedřichově pověst váženého a 

pracovitého občana, všechny obyvatele hodně 

překvapil. 

Já jsem z toho šokován 

Den, muž jde vedle mladíka, 
v ruce tašku, v pozadí dřevěná 
rekonstruovaná budova. 
Roubené stavení, kamera 
najíždí na detail- nápis Obecní 
úřad. 
Silnice z auta, kolem domy. 
Starý muž, za ním pole a sníh. 

? 
? 

Ivan Berka 

Ty jo, teď jste mi vyrazil dech, nezlobte se.. 

Slabá chvilka. 

On sám svůj včerejší incident, při kterém 

klidně mohl někdo zemřít, označil za zkrat, 

ze kterého hodlá vyvodit 

osobní důsledky. 

Mladý muž u domu a staršího 
auta. 
Mladá žena, za ní zasněžený 
prostor. 

Noc, nakládání luxusního 
vozu. 
Naložené luxusní auto, vedle 
modré auto ve vzduchu na 
jeřábu. 
Muž a mladý muž 
před dřevěnou budovou. 
Muž v pozadí roubená okna. 

Milan 
Koucký, 
starosta 
Bedřichova 

Jsem e blbec, stalo se mi to poprvý a určitě 

naposled(střih) na zastupitelstvu nechám hlasovat 

o důvěře starostovi. 

Noc-Muž vychází z auta, 
policisté zády u dveří auta. 
Noc- auto na jeřábu nad 
plošinou jiného auta. 

Ivan Berka 
Kromě pořádné ostudy teď čeká starostu tučná Reportér u dřevěné tabule 

s nápisem: Nashledanou 
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pokuta a dlouhý zákaz řízení. příště, www. Bedřichov.cz, 
reportér na tabuli ukazuje. 

Obyvatelé Bedřichova starostovi vzkazují, na 

shledanou, příště úplně střízlivý. Pro televizi Nova 

Ivan Berka 

2.13. 

Televize: Nova 
Datum odvysílání zprávy: 30.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: -
Pořadí zprávy v relaci: 6. 
Vlajka 

L. Borhyová Kulaté výročí dnes slaví jeden z nejvýznamnějších 

symbolů České republiky, státní vlajka. Její podobu, 

tak jak ji známe dodnes, schválilo před osmdesáti 

pěti lety Národní shromáždění Československé 

republiky. Podle heraldiků je jednou 

z nej originálnějších na světě, a proto je podle nich 

škoda, že ji lidé vyvěšují jen při výjimečných 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 

Eva 
Michalčíková 

příležitostech. 

Tak to je ona, dnešní 

oslavenkyně.(hraje hymna) 

Dokument s nápisem Státní 
návrh, rozevření dokumentu a 
tam čs. vlajka. 

Vlajka na stožáru, za ní 
panorama Prahy. 

Tuto podobu má naše vlajka už celých 85 let. Novinářka v místnosti, bere 
visící látku vlajky a roztahuje 
ji-

Robert 
Speychal, 
Vojenský 
historický 
ústav, Praha 

Bílá a červená jsou národní barvy, tedy Čechů, 

a byly po několik staletí, modrá přibyla právě toho 

30. března 1920. 

Mladý muž v uniformě, 
v pozadí budova. 

Eva 
Michalčíková 

Aleš Brožek, 
heraldik 

Otcem vlajky je podle historiků někdejší archivář 

Ministerstva vnitra Jaroslav Kursár. 

Se samozřejmě konaly zkoušky na Vltavě, kde 

Muž vytahuje z fólie papíry 
a pokládá je na stůl. 

Muž v obleku, za ním obraz 
na zdi. 
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Eva 
Michalčíková 

Jaromír 
Vacek, 
obchodní 
ředitel 
stavební 
společnosti 

Eva 
Michalčíková 

Eva 

vzorek vlajky byl připevněn na loď a z dálky potom 

členové komise se dívali, jak vlajka vynikne. 

Stačilo ale málo a vlát u nás mohla vlajka takováto. 

Anebo třeba tahle. 

Naši krajané v Americe dokonce navrhovali tuhle 

podobu. 

Čtyři hvězdy měly znamenat Čechy, Moravu, 

Slezsko a Slovensko. 

Zkoušely vodorovné nebo svislé pruhy, dokonce i 

úhlopříčné pruhy a nakonec to vyhrál modrý 

trojúhelník. 

I když se vlajka na rozdíl od ostatních státních 

symbolů nemění, i dnes dokáže potrápit řadu 

pořadatelů. Takhle ji popletli loni v Makedonii, 

obráceně visela dokonce na sobotním sjezdu sociální 

demokracie. 

Jenže doby, kdy vlajka vlála v každém okně, 

skončily. Pryč je i doba slavných držáků v oknech. 

Na těch moderních domech to neuvidíte a už se to 

nepoužívá. 

Většina vlajek totiž zahálí na půdách a ve sklepích. 

Je to tak 15 roků, co jsem to tady někde schoval. 

Znovu papír s nákresem 
čs.vlajky. 

Nákres vlajky. 

Jiná vlajka. 

Papír se šesti vlajkami, 
kamera zajíždí na detail, 
vlajka má červenobílé pruhy 
a modrý klín se čtyřmi 
hvězdami. 

Detail předchozí vlajky. 

Muž v ruce papír s několika 
vlajkami. 

Čs. vlajka ve stojanu 
v interiéru, pohled shora dolů. 

Muži sedí pod přístřeškem 
v exteriéru, objevuje se 
překreslení: tabulka se jmény 
a s vlajkou, která má modrý 
pruh dole a klín je červený. 

Záběr muže, prochází kolem 
podlouhlého stolu к pódiu, za 
ním vlajka. 

Detail vlajky, graficky 
znázorněný kruh kolem ní. 

Vlající vlajka v exteriéru. 

Detail držáku. 

Dveře historické budovy, po 
stranách držáky. 

Muž na ulici, za ním stará 
fasáda domu s nápisem 
sprejem. 

Záběr ulice. 

Muž na půdě v předklonu, 
bere do rukou krabice, z jedné 
vytahuje vlajku a roztahuje ji 
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Michalčíková 
A to je podle českých heraldiků škoda, říkají totiž, 

že je jednou z nejhezčích v Evropě. Eva 

Michalčíková a krajské štáby, televize Nova. 

do kamery 

2.14. 

Televize: Nova 
Datum odvysílání zprávy: 30.3.2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: -
Pořadí zprávy v relaci: 12. 

v 

Mimořádná rada Československé církve husitské 
R. Koranteng V Praze se dnes mimořádně sešla biskupská rada 

Církve československé husitské. Důvodem bylo 

zveřejnění vážných obvinění a pochybností kolem 

finančních toků v lukrativním Chrámu svatého 

Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí 

a dalších údajných machinací v církvi. 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 

Jan Tuna 
Je jedenáct hodin a za těmito dveřmi právě 

mimořádně začali jednat biskupové z celé republiky. 

Podle našich informací budou žádat odstup 

patriarchy, a to proto, že veřejně hovořil o poměrech 

Reportér v místnosti, kříž 
na stěně a bysta na skříňce, 
za ním dveře, novinář se к nim 
otáčí. 

v církvi. 

Kdo církev poškozuje jakýmkoliv způsobem, kydá 

na ni hnůj. Takový by měl být postaven před kárný 

výbor a z jeho jednání církev poškozujícího by měly 

být vyvozeny důsledky. 

Graf: Modré pozadí, v něm 
papírové bankovky, chrám 
Svatého Mikuláše a kříž 
s Ježíšem. Přes podkres jde 
text. Nápis : Je to vypouštění 
páchnoucího džina! A přepis 
mluveného textu. Zdeněk 
Kovalčik, farář církve 
Československé husitské, 
Náchod. 

Jan Tuna 

Tohle jsou obvinění, která se minulý týden dostala 

na veřejnost. Chrám svatého Mikuláše, 

mnohamilionový byznys kolem koncertů, poplatek 

deset tisíc za svatební požehnání, tisíc korun za 

křest. 0 všem vypovídali i bývalí duchovní chrámu. 

Graf, stejný podkres. Červené 
pozadí nápisu Církev 
Československá husitská, 
modré pozadí textu řádků, 
které se objevují. 

Chrám svatého Mikuláše 
Staroměstské nám.- 6-7 mil. 

Jan Židlický, 
bývalý 
duchovní 

Se jim zazdálo, že bych jim mohl dělat potíže nebo 

že bych do toho příliš viděl, tak mi tam ukončili tu 
Modré pozadí, stejné tři 
symboly v podkresu, jinak 
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Chrámu sv. 
Mikuláše, 
Staroměstské 
náměstí 

Jan Tuna 

? patriarcha 

1 patriarcha 

Jolana 
Hršelová, 
asistentka, 
Církev 
československá 
husitská 

Jan Tuna 

Jana Šilerová, 
olomoucká 
biskupka, 
Církev 
československá 
husitská 

Jan Tuna 

lhůtu, kterou jsem tam měl. 

К tomu pochybnosti kolem rozdělování povodňové 

pomoci, za kterou mělo být nakupováno třeba 

šampaňské a ančovičky. 

O vině patriarchy za zveřejnění dnes biskupové 

jednali celé čtyři hodiny. 

Já potřebuj u vodu pro biskupy. 

Co? 

Vodu pro biskupy. 

Sestra [...] mě právě před chvílí požádala, abych 

vám vyřídila, abyste odešli. 

Proč? 

Ze dveří byly slyšet zvýšené hlasy právě především 

olomoucké biskupky. Veřejně ale nikdo nechtěl říci 

ani slovo. 

Přátelé, pauza, problémy církve neřešíme před 

médii. Děkuju vám za pochopení. 

seskupené, text: Telefonuje... 

Pokračování předchozího 
grafu, Církev Československá 
husitská,další položkou 
občanské sdružení Enya. 

Novinář ve stejné místnosti 
z úvodu, přechází před oknem, 
jenom silueta, hlas člověka 
mimo kameru, objevuje se 
zády ke kameře žena. 

Z podhledu, žena zpola skrytá 
za otevřenými dveřmi. 

Paní biskupko, můžu se vás jenom zeptat ее 

Církev je placena i z veřejných zdrojů, tak jestli nám 

můžete říct nějaké stanovisko. Požadujete, aby 

patriarcha odešel? 

Můžu se zeptat vás na váš názor? 

Můžu se vás zeptat tedy podle vás uzavřená a nejste 

tedy 

Žena krčí rameny a schovává 
se za dveře. 

Pootevřené dveře, vedle nich 
schránka na dopisy, kamera se 
kymácí, ze dveří vychází žena 
v tmavém splývavém 
oblečení, mikrofon. 

Žena, v pozadí kříž na zdi. 

Snaží se obejít novináře, 
z jedné strany, z druhé strany, 
sklopená hlava, občas se 
objeví v kameře, kamera ji 
sleduje, otvírá skleněné dveře, 
mikrofon v záběru, za ní jdou 
další lidé, biskupka je nechává 
předejít. 

Ve dveřích, za ní schodiště, 
odchází ke schodišti, novinář 
v zábčru,natahuje za ní ruku 
s mikrofonem. 
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Jana Šilerová 

Jan Tuna 

Jan Schwarz 

Jan Tuna 

Rádi bychom, kdybyste se třeba i vy teď pomodlil, 

místo té zuřivé.. 

Nechováte se teď jako uzavřená sekta? 

Jsem zavázán biskupskou radou, abych o této věci 

dál neinformoval veřejnost. 

V husitské církvi teď každým dnem roste napětí. 

Vše má řešit v půli dubna její ústřední rada a pak 

církevní zastupitelstvo. Patriarchu ale může odvolat 

pouze sněm a ten se má sejít až v roce 2008. Jan 

Tuna, televize Nova. 

Muž z profilu, dívá se na 
novináře, za ním kříž na stěně, 
po skončení repliky hned 
odchází ke dveřím, kamera ho 
sleduje, dveře se otevírají 
a v nich muž s překvapeným 
výrazem. 

Novinář na náměstí, za ním 
historická budova, kamera 
najíždí na polocelek novináře. 

2.15. 

Televize: Nova 
Datum odvysílání zprávy: 30.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: -
Pořadí zprávy v relaci: 13. (poslední) 
Závod vraků s přívěsy 

L. Borhyová Tak a teď vám ukážeme soutěž v jedné 

neopakovatelné sportovní disciplíně. Ve Velké 

Británii závodily vraky s přívěsem. Sami uvidíte, že 

po chvíli vypadala jako vrakoviště i samotná 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 

? závodní dráha. 

Tento pán neničí svůj přívěs, pouze ho zdokonaluje 

pro náročný závod. 
Muž tluče to velkého objektu, 
ten se rozpadá. 

Nápadně odlehčený bez oken a bez interiérů, tak je 

to ono. 

Okno přívěsu, zevnitř někdo 
vytlouká okno. 
Dva muži tlučou vevnitř 
do předmětů, celé se s nimi 
kýve. 

Tady ještě všichni jedou jako andílci, ovšem za pár 

sekund začíná ta pravá mela. 

Auta s přívěsy vjíždí do 
zatáčky. 

Jako první odpadají dvířka, další klopí svůj přívěs už 
Detail zatáčky, odpadající kus. 
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v první zatáčce. 

Ano správně, když už konec, tak i soupeřův. 

Dráha brzy připomíná smetiště, ale závodníci to 

nevzdávají. Dokážou proklouznout i tou nejmenší 

skulinou, výdrž je neopouští, ani když už za sebou 

tahají jen podvozky. 

Tenhle růžovec by přežil snad i otočení celého 

přívěsu, nebýt ovšem bílého záškodníka. Někdo si to 

kvůli nepořádku zkoušel krátit přes louku. 

Kdo zvítězil jsme se ale nedozvěděli. 

Sám rozhodčí totiž už po pár minutách vůbec nic 

neviděl. 

kamera sleduje jeden vůz, 
přívěs se otáčí na stranu, 
sousední se pokládá zcela. 

Dvě auta v zatáčce, přívěs 
jednoho se přetáčí na druhý, 
pokládají se oba. 

Záběr z auta, kličkování mezi 
troskami a auty. 

Auto se vyhýbá stojícímu 
autu. 

V zatáčce několik aut, jedno 
táhne jen podvozek. 

Růžový přívěs za autem se 
otočí na střechu, naráží do něj 
auto s bílým přívěsem. 

Auto jedoucí po trávě, projíždí 
troskami přívěsu. 

Auto najíždí do dvou přívěsů. 

Muž s kostkovaným 
praporem, mává s ním, 
zahalen v prachu. 

2.16. 

Televize: Prima 
Datum odvysílání zprávy: 31.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: 2. 
Pořadí zprávy v relaci: 3. 
Tragický příběh skončil 

Dana 
Makrlíková 

Lucie 
Horáčková 

Příběh, kterým v posledních dnech žila Amerika i 

celý svět, dospěl ke svému konci. Po sérii soudních 

jednání a třinácti dnech od chvíle, kdy ji lékaři 

odpojili od přístrojů, Terri Shiavová zemřela. Sdělila 

to s politováním její rodina. 

Terri Shiavová před patnácti lety kvůli srdeční 

zástavě 

utrpěla vážné poškození mozku. Od té doby 

nedokázala přemýšlet nebo se vědomě pohybovat. 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 

U titulku vlevo nahoře obraz 
ženy, která má dementní 
výraz, hlavu jí přidržuje cizí 
ruka, žena vypadá vesele, má 
otevřená ústa, jsou jí vidět 
zuby. 

Foto krásné mladé ženy 
s mužem někde na zábavě, 
sedí u stolu. 

Žena s otevřenými ústy 
v posteli, hledí směrem na 
velký talíř, kterým jí kdosi 
míhá před obličejem. 

Po schodech vybíhá a objevuje 
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Její manžel Michael Shiavo jako opatrovník zažádal, 

aby lékaři odpojili 

ženu od vyživovacích přístrojů. 

se před kamerou muž 
z fotografie. Schody vychází 
svižně, má šortky a sportovní 
tričko. 
Žena v posteli, záběr brán 
od nohou. Půl horní části těla 
podložena polštáři. Ruce 
pokřiveně zkřížené na prsou, 
košile vykasaná na kolena, 
lesknoucí se pohublé lýtko. 

Někdo se rukou dotýká její 
nohy a ta se celá pohybuje, 
(zřejmě masáž, nebo kontrola 
nervů) 

Michael 
Shiavo Nepřála by si takhle žít. Nechte Terri důstojně 

Muž ve sportovním oblečení 
v polocelku. Oči upřené 
do kamery, stíny pod očima 
smutný výraz, rychle mrká. 

zemřít. Viděli jsme za poslední roky už tolik lékařů • 

Lucie 
Horáčková 

a žádný nám nedal naději. 

Lékaři Terri odpojili před dvěma týdny. 

Záběr postele s pacientkou 
z boku, postel má železné, 
vyšší chránění. 

S jejich rozhodnutím se ale nehodlali smířit rodiče 

a bratr. 

Šedivý muž a tmavovlasá 
žena, opřeni do sebe kráčí ve 
skupině lidí, kteří mají 
transparenty, jeden muž za 
nimi jim uvolňuje cestu, ale 
jdou volně. 

Mary 
Schindlerová 

Zákonodárci, prosím vás, pro lásku boží nenechte 

mou dceru zemřít. 

Tmavovlasá žena, za rameno 
ji drží mladý muž, nešťastný 
výraz. 

Lucie 
Horáčková 

Kolotoč soudních jednání, 

Pohled shora na historickou 
místnost, historické sedačky, 
kruhově uspořádané kolem 
hlavního stolu. Lidé. 

odvolání a zamítnutí sledoval 

Muž u mikrofonu, polocelek, 
hledí na papírek, který drží 
v ruce. 

s napětím celý svět. 

Pohled shora na historickou 
místnost, historické sedačky, 
kruhově uspořádané kolem 
hlavního stolu. Lidé. 

Prezident Bush u mikrofonu, 
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Do případu se zapojil i prezident Bush i slavní kněží. 
pomalým tempem, hovoří 
i rukama. 

Jesse Jackson 

Kněz a 
bojovník za 
lidská práva 

Zákony jsou důležité, ale lidský život je přednější. 

Nechte ji žít, prosím. 

Muž černé pleti v parku, za 
ním lidé a transparent, 

Lucie 
Horáčková Poslední zamítnutí nejvyššího soudu Spojených států 

dostala rodina Terri 

Pohled na ženu, zoom na 
hlavu, cizí ruka dvěma prsty 
zvedá ženě obočí, otevřená 
ústa, ruka před prsy ohnutá do 
nepřirozené pozice. 

jen několik hodin před její smrtí. Lucie Horáčková. 

Televize Prima. 

Pohled na ženu v posteli, u 
postele její matka, snižuje si 
železnou ohrádku, zvrácená 
hlava na polštáři, nepřirozeně 
ohnutá ruka. Matka se к ní 
naklání. 

2.17. 

Televize: ČT 1 
Datum odvysílání zprávy: 31.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: 3. 
Pořadí zprávy v relaci: 4. 
USA: Terri Shiavová zemřela žízní 

• 

Roman 
Pistorius 

Boj o život těžce postižené Američanky Terri 

Shiavové definitivně skončil. Jednačtyřicetiletá žena 

zemřela necelé dva týdny po tom, co ji lékaři 

odpojili od umělé výživy. Končí tak i právní souboj 

mezi jejím manželem a rodiči. Ti nechtěli odpojit 

Terri od přístrojů, které ji držely při životě. Do 

komatu žena upadla před patnácti lety po srdeční 

zástavě, která jí vážně poškodila mozek. 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 

Tereza 
Engelová 

Sedm let bojovali rodiče Terri o její život. Dnes 

bitva končí. 

Okno s obrazem ležící ženy, 
které je podpírána hlava, 
naklání se nad ní žena 
v brýlích a něco jí říká. 

Ležící žena, otevřená ústa, 
pomalu otáčí hlavu. 
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Reverend 
Jesse Jackson 

(čte mužský 
hlas) 

Tereza 
Engelová 

Třináct dní po odpojení od umělé výživy Terri 

zemřela. 

O ukončení života Terri požádal její manžel u soudu 

poprvé v roce 1998. 

Dvakrát jí byla výživa pozastavena, dvakrát se 

rodičům Terri podařilo rozhodnutí zvrátit. 

Případ ženy žijící dlouhodobě v komatu dostal do 

sporu nejen její příbuzné, ale i celou americkou 

veřejnost, včetně prezidenta George Bushe. 

Ten společně s poslanci prosadil narychlo zákon, 

který umožnil rodičům Terri odvolat se 

к Nej vyššímu soudu. 

To v případech rodinného práva ústava zakazovala. 

Můžeme si z celé téhle tragédie vzít poučení. Terri 

nezaslouženě trpěla. Její případ ale upozornil na 

problematiku dlouhodobé léčby pro nás všechny. 

Terri Shiavová upadla do komatu po těžkém 

infarktu, 

který si podle manžela Michaela přivodila bulimií. 

Na přístrojích přežívala 15 let. 

Záběr muže profilu. 

Stejný muž v obleku stojí 
v soudní síni, žvýká. 

Nad ženou v posteli se sklání 
žena se stetoskopem, hladí ji 
po hlavě, přikládá stetoskop. 

Zapálená petrolejka? 

Tma, hlouček lidí, transparent 
National Guard. 

Historická zasedací místnost 
shora, americká vlajka za 
řečníkem. 

Muž v obleku mluví 
a gestikuluje rukou. 

Znovu zasedací místnost. 

Kráčející lidé- žena a muž. 

Muž v obleku, kolem mnoho 
lidí, za ním transparenty. 

Černobílá fotografie mladé 
dívky. 

Černobílá fotografie ženy a 
muže. 

Nad hlavou ženy v posteli se 
sklání hlava brýlaté ženy, líbe 
ji na pusu za doprovodu 
náležité zvukové kulisy. 

2.18. 

Televize: Nova 
Datum odvysílání zprávy: 31.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: -
Pořadí zprávy v relaci: 3. 
Dopadení vrahů faráře 
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L. Borhyová 

Tomász 
Dziedzic 
současný 
třebenický 
farář 

Soňa 
Veverková 

Věra 
Benešová, 
soudkyně 

Soňa 
Veverková 

Otec 
odsouzeného 
mladíka 

Soňa 
Veverková 

Když vloni v září někdo zavraždil faráře 

v Třebenicích na Litoměřicku, místním ta zpráva 

nejprve připomínala víc zlý sen než realitu. Jenže 

pak policie odhalila vrahy a zlý sen pokračoval. 

Jedním z nich byl teprve patnáctiletý mladík, který 

na faru pravidelně docházel. Dnes mu soud vyměřil 

osm a půl roku vězení. Sedmadvacetiletý muž, který 

vraždil s ním, bude za mřížemi sedmnáct let. 

Tá krev byla tady tým směrom a [..] do té místnosti 

kde byl [..Jmučen. 

Tak popisuje dějiště zločinu Tomáš Dědič, nový 

třebenický farář. 

Jeho předchůdce zavraždili Rudolf Šamko a 

patnáctiletý mladík, který sem chodil ministrovat. 

Osmasedmdesátiletý duchovní je přistihl při 

vloupání. 

A uvedený zločin spáchali zvlášť surovým 

způsobem. 

Tím, kdo navrhl faráře zabít, byl podle soudu mladší 

z lupičů. 

Jeho rodiče musela soudkyně ze soudní síně 
vykázat. 

My to jako nenecháme takhle. 

Poslední smrtelnou ránu nožem zasadil 

starší z dvojice, Rudolf Šamko. 

Starý muž umíral v krutých 

bolestech před trezorem s šedesáti tisíci korunami. 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 

Muž zády ke kameře, natahuje 
ruku ke dveřím, na zem 
а к druhým dveřím. 

Muž u postele, ukazuje na 
zem, kamera ho sleduje, 
potom záběr na zem, tam 
velká tmavá skvrna. 

Chodba, jí přichází průvod 
lidí, jdou za sebou, v čele 
policista, za ním mladík 
s pouty, procházejí kolem 
kamery doleva do dveří. 

Žena v soudcovském taláru, 
hledí do papíru, stojí. 

Dva policisté zády ke kameře, 
před nimi dva muži, snímání 
pout. 
Otevřené dveře, policista, 
vychází muž, má digitálně 
rozostřený obličej. 
Muž s digitálně rozostřeným 
obličejem v chodbě. 

Muž z profilu, hlava skloněná, 
z obou stran policisté. 
Detail obličeje, blesky. 

Fotografie starého muže, 
úsměv, za ním okno domku. 
Tmavá skvrna na podlaze, 
kamera snímá podlahu a 
zastavuje se na trezoru. 
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Tomász 
Dziedzic 
současný 
třebenický 
farář 

Soňa 
Veverková 

Soňa 
Veverková 

Tomász 
Dziedzic 
současný 
třebenický 
farář 

Soňa 
Veverková 

Tady je ten trezor, (pauza) který, u kterého ho tady 

mučili. 

V ani ne dvoutisícových Třebenicích snad nebylo 

člověka, který by místního faráře neznal. 

Každý si ho vážil. 

Pan farář byl docela hodnej člověk. 

Pomáhal tady každýmu a... 

Nový třebenický farář se podle svých slov na faře 

s tak hrůznou historií nebojí, přesto o lepším 

zabezpečení přemýšlí. 

A udělám se mříže zezadu, na té okna dolní. 

Z Ústeckého kraje pro televizi Nova Soňa 

Veverková. 

Duchovní pokládá ruku na 
trezor, hledí na něj, poklepne 
na něj. 

Fotografie duchovního 
v obřadním rouchu, hledí na 
kojence v rukou dvou žen. 

Fotografie: muž u postele, kde 
leží vyhublá žena, usmívá se a 
hledí na něj, drží ji za ruce. 

Fotografie: čtyři postavy, 
usmívají se, jeden hledí na 
třetího zleva. 

Žena v podloubí. 

Žena na ulici. 

Duchovní procházející 
pokojem. 

Duchovní a novinářka na 
chodbě v hovoru. 

Duchovní, v pozadí klenba 
a na zdi kříž s Ježíšem. 

Novinářka před cedulí 
s nápisem Krajský soud. 

2.19. 

Televize: Nova 
Datum odvysílání zprávy: 31.3. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: 
Pořadí zprávy v relaci: 12. 
Krádež dubů na Teplicku 

L. Borhyová Severočeští policisté vyšetřují krádež šedesáti 

vzrostlých dubů z okolí Tišnova na Teplicku. Podle 

lesníků stromy někdo ukradl na zakázku. Jednalo se 

totiž o velmi kvalitní dřevo. Škoda jde proto do 

několika stovek tisíc korun. 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 
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Jitka Fárová Po řádění zlodějů tu zůstaly jenom pařezy a větve. 

To nej cennější, tedy celé kmeny, si pachatelé 

Novinářka v lese, zpětný 
zoom, záběr novinářky vedle 
čerstvého pařezu. 

odvezli. Tady vidíte, jak to na některých místech 

v lese vypadá. Jsou tu jenom 

Planinka v lese, rozježděná 
hlína, záběr vlevo, planina je 
větší, dva muži se psem. 

paseky a na nich haldy větví. 
Uříznutá větev. 

Pavel Hajduk, 
revírník Došlo tady ke krádeži 57 vzrostlejch dubů. Muž, v pozadí les. 

Jitka Fárová 
Podle lesníků zloději pokáceli duby staré až 150 let. 

Škoda se tak pohybuje přes půl miliónu korun. Pro 

Pařez, detail. 

Pařez, pohled přes zem 
к dalšímu pařezu. 

lesníky je to ale ztráta nevyčíslitelná. Muž hledí na pařez. 

Aleš Klib, 
zástupce 
lesního 

Se jedná o barbarství. 
Další muž, v pozadí les. 

správce 

Jitka Fárová 
Zloději si vybrali ty nejkvalitnější stromy podél Novinářka jde po lesní cestě. 

správce 

Jitka Fárová 
cesty, aby mohli s lupem co nejrychleji zmizet. 

Podle lesníků to nebyli žádní amatéři, ale dobře 

vybavení profesionálové. 
Dva muži v lese, zpětný zoom, 
v popředí pařez, v pozadí dva 
muži. 

Jeden kmen totiž váží až tři tuny. Kmen. 

? 
Muselo to bejt auto, který na to bylo zařízený. 

Muž v lese. 

? 
Museli to bejt lidi, který to uměli. 

Jitka Fárová Stromy lupiči zřejmě uloupili na zakázku. Planina v dynamickém záběru 
zleva doprava. 

S majitelem pily jsme spočítali, kolik dubových 

stolů nebo parket se z ukradených stromů dá udělat. 

Novinářka zády, muž na 
dvoře, za ním vyrovnaná 
prkna. 

Když vše vynásobíme průměrnou cenou, sami Stroj ořezává kulatinu. 

vidíte, kolik na tom zloději vydělají. Například na Graf- modré pozadí. 

Jiří Kučera, 
parketách téměř 14 a půl milionu. 

truhlář a 
majitel pily 

Dubové dřevo je jedno z nej kvalitnějších. Muž před vyrovnaným 
sloupem prken. 

Jitka Fárová Případem se už začala zabývat policie. Zatím ale Les, záběr se pohybuje do 
korun stromů. 

nemá žádné stopy, které by ji к pachatelům dovedly. Pařez. 

Pro televizi Nova Jitka Fárová. Les. 

Přílohy 54 



2.20. 

Televize: ČT 1 
Datum odvysílání zprávy: 1.4. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: 2. 
Pořadí zprávy v relaci: 2. 
Vatikán: Stav Jana Pavla II. je kritický 

Marcela 
Augustová 

К situaci na české politické scéně se ještě za chvíli 

vrátíme. 

Teď ale další důležité téma dne. 

Standardizovaný obraz ve 
studiu- oba moderátoři 

Roman 
Pistorius 

Týká se Jana Pavla II. Papež je v kritickém stavu, 

dýchá pomocí přístrojů, má nízký tlak a vysokou 

horečku. Jeho zdravotní stav se zhoršil v noci, když 

se к infekci močových cest připojila otrava krve 

a zástava srdce. Podle italské televize [skai itália] 

dokonce upadl do komatu. Vatikán to vzápětí popřel. 

I přesto Svatý otec už dostal poslední pomazání. 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu 

Tomáš Rákos 
Svatý otec přežil atentát, prodělal řadu operací, trpí 

vleklou Parkinsonovou chorobou. Smrti se dotkl 

několikrát, jeho nejbližší přiznávají, že teď ji má 

nadosah. Odmítl odjet do nemocnice [dževeli], kde 

byl letos už dvakrát, lékaři o něj pečují doma, italská 

média spekulují, že by převoz nemusel přežít. 

Okno, z něj visí černá látka, 
Svatý otec v okně, střih, tentýž 
záběr z větší blízkosti. 
Ulice, v záběru bazilika sv. 
Petra. 
Běžná italská ulice, po ní jdou 
dva kněží (zezadu). 
Znovu papežovo okno, záběr 
se pomalu přibližuje. 
Profil mladého muže, který 
hledí před sebe do výšky. 

Joaquin 
Navarro-Valls, 
mluvčí 
Vatikánu 

r 

Je stále při vědomí, jeho stav je stabilní, ale zůstává 

vážný. 

Starší muž ve svátečním 
decentním obleku na světle 
modrém pozadí s černým 
rámem. 

Tomáš Rákos Podle Vatikánu papež o svém vážném stavu ví. 

Dopoledne přijal několik spolupracovníků. Četli mu 

Záběr mše, pohled směrem 
к oltáři, u oltáře máry, dvě 
zapálené svíce. 
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texty, které na Velký pátek provázejí při liturgii 

křížové cesty. Při každém ze čtrnácti zastavení 

Ježíše Krista naznačil znamení kříže. 

Noc, záběr na velký počet lidí, 
kteří sledují papeže na 
obrazovce. 
Jan Pavel II. zezadu, drží 
v ruce kříž s Kristem, proti 
barevnému oknu. 

Marco Politi, 
vatikánský 
zpravodaj listu 
La Republica 

Myslím, že papež cítí, že přišly jeho poslední chvíle. 
Muž v civilním oblečení 
někde v exteriéru, tma. 

Tomáš Rákos 

Už včera dostal Jan Pavel II. poslední pomazání, 

ve svém životě podruhé, poprvé to bylo v roce 1981, 

když ho postřelil atentátník. Do Vatikánu také přijel 

kardinál [rujnik], který podle kanonického práva 

oznamuje veřejnosti papežovu smrt. Věřící vyzval, 

aby se modlili. 

Záběr dvou pater domu, večer, 
v jednom okně se svítí. 
Stejný pohled z velké dálky, 
v popředí sloupy. 
Rozsvícené okno v detailu. 

Střecha Svatého Petra, hodiny. 
Znovu záběr dvou pater, 
tentokrát se v okně nesvítí. 

Patrick 

Nevím, jestli papež potřebuje naše modlitby, 

potřebuje je starý muž, který se jmenuje Karol 

Muž v exteriéru v civilním 
oblečení, v pozadí lidé, zřejmě 
náměstí. 

McBehan Wojtyla, ten umírá. 

Tomáš Rákos 

Zprávy o zhoršení stavu Jana Pavla II. přivedly 

do kostelů katolíky na celém světě. Podporu mu 

Interiér kostela, záběr 
z podhledu, v pozadí sbor 
kněží v červených hábitech. 

vzkázali i muslimští a židovští duchovní Mladá žena a starší žena 
zapalují svíčky. 
Kněží v kostele. 
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2.21. 

Televize: ČT 1 
Datum odvysílání zprávy: 1.4. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: -
Pořadí zprávy v relaci: 12. (poslední) 
Kroměříž se rozlučila s Manďákovými 

Roman 
Pistorius 

Stovky lidí se v Kroměříži rozloučily s Vladimírem 

a Marii Manďákovými. Vloni v prosinci je 

v Thajsku zabila ničivá vlna tsunami. 

Standardizovaný obraz ve 
studiu. 

Josef 
Kvasnička 

Ničivá vlna tsunami zastihla rodinu Manďákových 

na Thajském ostrovu [fuchet]. Katastrofa si vybrala 

krutou daň - rodiče zahynuli, jejich syn je stále na 

seznamu pohřešovaných, domů se vrátil pouze jeden 

syn. Rodina měla výtečnou pověst. Otce Vladimíra 

znalo okolí jako tvrdého, ale férového podnikatele. 

Záběr na exotické pobřeží, 
z nadhledu, zřejmě z patra 
domu, na pobřeží přiráží 
obrovská vlna. 
Po katastrofě- bahno, domky, 
v popředí dvě křesla a na nich 
hadry. 
Trosky- detail neznámo čeho, 
pohled na rozbitý bazén. 
Kamera v autě projíždí kolem 
trosek domů. 
Fotka usmívajícího se 
černovlasého muže. 

Petr Pšikal, 
ředitel 
nemocnice, 
Kroměříž 

Pro mě to byl člověk, který udělal spoustu krásné 

práce, spoustu krásných věcí a škoda je těch, které 

už prostě neudělá. 

Muž- polocelek smuteční 
tmavý oblek, před skleněnou 
vitrínou, evidentně dojatý. 

Josef 
Kvasnička 

Manďákovi byli štědrými mecenáši kultury 

ve zlínském regionu. 

Záběr náměstí. 

К šéfovi měly velkou úctu i dvě stovky jeho 
Pohled na dům, kde je 
vyvěšena černá vlajka. 

zaměstnanců. Své nároky totiž uměl vyvážit Detail vlajky. 

dodržením daného slova. Záběr na nápis v čele budovy-
MANĎÁK. 

Petr Sedláček 
(ODS), 
místostarosta 
Kroměříže 

Na druhou stranu dokázal se e být i velkorysý 

v případě, že se to, co se dohodlo, řádně plnilo, takže 

jako opravdu, myslím si, že ho i měli lidi rádi v tom 

dobrém slova smyslu i jako šéfa. 

Mladý muž ve smutečním 
obleku před knihovnou. 
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Josef 
Kvasnička 

Jiří 
Polišenský, 
podnikatel 

Josef 
Kvasnička 

Vydělané peníze si Vladimír Manďak sice uměl 

užívat, nikdy ale nezapomenul na potřebné. 

Při tom podnikání dodržoval roteriánské zásady, to 

znamená, že neškodil jiným lidem. 

Firma i nadále pokračuje v dobročinných aktivitách. 

Nic na tom nezměnila ani smrt jejího zakladatele. 

Josef Kvasnička. Česká televize. 

Vesnická hudba- záběr na 
skupinu asi 15 starších mužů. 
Otevřené černé auto a v něm 
rakev. 

Sedící holohlavý muž, sedí 
v kožené sedačce, za ním bílá 
zeď, smuteční oblek, dívá se 
do stolu. 

Reportér ve smutečním kabátě 
na hřbitově, ve větší 
vzdálenosti od účastníků 
pohřbu. 

2.22 

Televize: Nova 
Datum odvysílání zprávy: 1.4. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: 3. 
Pořadí zprávy v relaci: 4. 
Modlení za papeže 

L. Borhyová 

Reportérka 

Jiří Pánek 

Těžké chvíle sdílí s papežem v duchu obrovské 

množství lidí po celém světě. Věřící se za něj modlí 

i u nás. Před malou chvílí italská televize [skaj] 

oznámila, že Svatý otec ztratil vědomí. Podle státní 

televize byla uzavřena bronzová vrata 

svatopetrského chrámu, což je prý symbolem 

papežovy smrti. Nejhůře prožívají zprávy o jeho 

zdravotním stavu lidé v jeho rodišti, v polských 

Wadovicích. 

Celý den se lidé z celého Polska sjížděli sem do 

Wadovic, do rodného města Jana Pavla II., aby se za 

něj mohli pomodlit. 

Tohle je dům, kde se Jan Pavel II. narodil, právě sem 

dnes zamířily stovky věřících. 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 

Reportérka v civilním 
džínovém oblečení v kostele, 
za ní kněz klečící před 
oltářem. 

Záběr domu, od střechy ke 
dveřím. 
Interiér, po schodech nahoru 
stoupá asi 5 lidí. 
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Věřící 
Modlíme se a doufáme, že ho Pánbůh ještě uzdraví. 

(posmrknuti) 

Stará žena v šátku, před 
vlnitým plechem, žena si po 
výpovědi klade kapesník před 
ústa. 

Jiří Pánek Mnohé polské kostely se zaplnily do posledního 

místa. 

Záběr dětí v kostele, ze strany. 
Záběr kostela zezadu, směrem 
к oltáři, kostel plný věřících. 

Celé Wadovice se modlí za Svatého otce. Starší muž před vchodem do 
kostela, za ním ruch. 

Jiří Pánek 
Podobně jako v Polsku to dnes vypadalo i v mnoha 

českých a moravských kostelech. Nebylo 

Detail ženy v lavici v kostele, 
kamera se vzdaluje, ukazuje se 
polozaplněný prostor. 
Záběr stařenky se sepjatými 

bohoslužby, při které by si na Jana Pavla II. 

nevzpomněli. 

prsty. 
Muž v soustředění, opřený o 
opěradlo lavice před ním. 
Mladý muž se sepjatýma 
rukama, v zamyšlení, nebo 
v modlitbě. 
Detail sepjatých rukou. 

Brno, kněz? Dnes se budeme modlit o zdraví pro našeho drahého 

Svatého otce. 

Mladý kněz u mikrofonu u 
oltáře. 

(Zpěv a varhany) 
Záběr kostela zprava doleva, 
sál zaplněn věřícími. 

Zlínsko, 
mladý muž Dneska jsem si vyměnil eee směnu v práci 

s kamarádem, abych moh jít do kostela zapálit za něj 

Mladý muž před kostelem, 
sportovně oblečený. 

Jiří Pánek 

Bez popisku, 
stará paní 

svíčku. 

Jiní udělali totéž doma. Nad papežovým obrázkem 
v 

se modlí někteří věřící celé hodiny. 

Nemohu ani skoro jíst, protože toužím po jeho 

zdraví. 

Detail rukou, zapalujících 
červené svíčky. 
Obličej ženy, výraz 
soustředěný na obrázek 
papeže. 

Jiná žena sleduje obrázek 
papeže, obrázek sejí klepe 
v ruce. 

Jiří Pánek 
Paní Tomanová ze Strakonic se s papežem před Mladší žena v kuchyni na 

stole rozložené fotografie. 

Přílohy 59 



sedmi lety osobně setkala. 0 to hůř prožívá poslední 

hodiny. 

Záběr společné fotografie. 
Paní zezadu, sedí u stolu a 
ukazuje fotografie. 

Bohumila 
Tomanová Tahle zpráva mě zaskočila. 

Paní stojí, za ní ozdobně 
pověšený sušený česnek. 

Jiří Pánek 
Velmi smutno je i sochaři Otmaru Olivovi, který pro 

papeže tři roky ve Vatikánu pracoval. 

Sochař z podhledu, otáčí 
nějaký velký objekt. 
Detail fotografie, na níž je 
papež s nějakou ženou, 
v pozadí muž v obleku. 
Druhá fotografie, velice 
podobná. 

Jiří Pánek Podobné pocity má i herec Martin Stropnický. Setkání mužů v oblecích, 
čelem stojí Stropnický, podává 
ruku jednomu z mužů a uklání 
se mu. 

Martin 
Stropnický, 
telefonát 

Já jsem se s papežem měl tu vzácnou příležitost 

potkat i mezi čtyřma očima, takže já samozřejmě ten 

okamžik asi prožívám o něco intenzivněji. 

Text je na obrazovce, modré 
pozadí, fotografie 
Stropnického. Text Martin 
Stropnický, bývalý 
velvyslanec ČR ve Vatikánu. 

Stará paní ? 

Já sa za něho modlím, já sem myslela, že sa uzdraví. 
Ulice, v polocelku žena 
v šátku, mluví plačtivě. 

Stará paní? 

Bych mu přála hodně zdraví. Žena v polocelku, sedí na 
posteli, za ní sporé vybavení, 
kus další postele. 

Jiří Pánek 
Tisíce věřících budou v modlitbách za papeže 

Jiří Pánek v polocelku, za ním 
oltář kostela, mluví tlumeným 

pokračovat i zítra. Jak při tom řekl jeden hlasem. 

z vatikánských kněží, i když si sotva někdo myslí, že 

se situace zlepší, každý věří v zázrak. Jiří Pánek a 

krajské štáby, televize Nova 
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2.23. 

Televize: Nova 
Datum odvysílání zprávy: 1.4. 2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu: -
Pořadí zprávy v relaci: 5. 
Boj o jméno 

L. Borhyová 

Žaneta 
Kroupová v 
obraze 

Žaneta 
Kroupová 

Mikuláš 
Vincze, 
majitel 
slovenské 
společnosti 
Mivi 

Žaneta 
kroupová 

Na Slovensku se perou o KOFOLU. Výrobce 

tradičního českého nápoje, krnovská společnost 

KOFOLA, je velmi rozhořená rozhodnutím 

slovenského nej vyššího soudu. Z něj vyplývá, že 

slovo KOFOLA není originální značka, ale obecné 

označení nápoje, tedy něco podobného jako slovo 

limonáda. Česká KOFOLA se chce bránit soudně. 

Hrozí totiž, že slovenský trh černé limonády, které 

se budou jmenovat KOFOLA, doslova zaplaví. 

Bude na Slovensku KOFOLA název pouze pro tento 

nápoj, anebo se z něj stane obecné označení, něco 

jako tonik nebo pivo? Tak o to se teď vedou tvrdé 

boje. 

Tato malá slovenská firma začala vyrábět svůj 

vlastní nápoj. Obdobná chuť a obdobný název: Roza 

slovenská KOFOLA. Spor skončil u soudu a ten 

slovenské firmě zakázal používání názvu KOFOLA 

a nařídil pokutu milion korun. Firma ale stále tvrdí. 

Název KOFOLA zlidověl a je to něco jako 

limonáda. 

Za ty roky, keď počujete slovo limonáda, tak sa vám 

vynára chuť nějakého nápoj a. 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 

Novinářka u silnice, v ruce 
drží láhev s nápisem Kofola, 
jde, kamera s ní, v pozadí 
paneláky. 

Nízké, nevzhledné budovy 
u pole. 
Čtyři staré modré nákladní 
vozy na dvoře, kamera najíždí 
blíž. 
Stejný pohled z větší dálky. 
Zelená vrata, detail nákladního 
vozu, nízká budova, kamera 
přejíždí opět na nákladní vozy. 
Linka s lahvemi černé 
tekutiny. 

Muž na ulici, mává rukou, v ní 
klíče. 

Všechno se dostalo před nej vyšší soud. Ten pokutu 

zrušil a navíc prohlásil, že slovenská KOFOLA není 

Linka s lahvemi s označením 
Kofola, už zabalené do 
plastového obalu. 
Znovu dvůr s nízkými 
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Muž? 

Eugen 
Záthurecký, 
právní 
zástupce 
společnosti 
Kofola 

Roman Pařík, 
mluvčí 
společnosti 
Kofola 

Žaneta 
Kroupová 

Eugen 
Záthurecký, 
právní 
zástupce 
společnosti 
Kofola 

Mikuláš 
Vincze, 
majitel 
slovenské 
společnosti 
Mi vi 

Žaneta 
Kroupová 

problém. 

Firmě Mivi nic nebránilo a nebrání, aby KOFOLU 

vyráběla a distribuovala pod tímto názvem. 

Tento rozsudok odvolacieho súdu je úplně 

zmetočný. 

Společnost KOFOLA podá dovolání к nejvyššímu 

soudu. 

Na Slovensku tedy podle posledního rozhodnutí 

soudu jako by název KOFOLA nebyl ochrannou 

známkou. Česká společnost za ni přitom před lety i 

z recepturou zaplatila přes 200 miliónů korun. 

Všeci, ktorí budú mat záujem o ilegálnú výrobu 

KOFOLY, budú týmto rozsudkom mávat 

s odůovodněním, veď to povedal naj vyšší súd. 

Nic sa neto, kto chce vyrábat KOFOLU, nech si 

označí svoj výrobok podia ее svojho.(střih) 

Právníci KOFOLY teď čekají, že se na Slovensku 

objeví řada dalších firem, které svoji černou 

limonádu budou chtít prodávat pod názvem 

KOFOLA. 

budovami. 

Tmavě hnědé pozadí, láhev 
s červenou tekutinou, text 
přepsán: Zdroj: slovenský 
týdeník Trend. 

Modré pozadí, rozmazaný 
telefon, záběr města z letecké 
perspektivy, dominantní 
kostel. 
Text Z Banské Bystrice 
telefonuje. 

Mladý muž, polocele, v pozadí 
luxusní fasáda a luxusní dveře. 

Nízká budova, rovná střecha, 
do ní vstupuje neznámý muž, 
zoom, detail desky s nápisem 
Kofola. 
Vysoká budova z podhledu, 
dynamický zoom na nápis 
Kofola. 
Výrobní hala, posun záběru, 
linka s lahvemi Kofoly. 
Žena u linky bere jednu 
KOFOLU do ruky. 

Modré pozadí, rozmazaný 
telefon, záběr města z letecké 
perspektivy, dominantní 
kostel. 
Text: Z Banské Bystrice 
telefonuje. 
Moderní vozík nakládá paletu 
s Kofolami. 
Linka, kde jedou Kofoly 
jednotlivě. 

Muž, polocelek na ulici. 

Budova, před ní vyvěšené tři 
vlajky žluté barvy, záběr se 
posouvá na nízký domek 
s rovnou střechou. 
Linka s prázdnými lahvemi. 
Linka z jiného úhlu. 
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V takovém případě se prý KOFOLA ani nebude 

stíhat se všemi soudit. 

Barbora Jánošová a Žaneta Kroupová, televize Nova 

Novinářka sedí u barového 
stolu, na něm láhev Kofoly, 
nalitá sklenka, za ní se mihne 
barmanka. 

2.24. 

Televize: Nova 
Datum odvysílání zprávy: 2.4.2005 
Pořadí zprávy v úvodním přehledu:? 
Pořadí zprávy v relaci:? 
Ceny Týtý 

Karel Voříšek Tak už za pár minut budete při tom. Hned po 

Televizních novinách nás čeká velká premiéra. 

Vůbec poprvé se budou zrcátka popularity Týtý 

Standardizovaný obraz 
moderátora ve studiu. 

rozdávat v přímém přenosu na Nově. Na místě, jak 

vidíte, už je Martin Krpač a má pro nás pár 

zajímavých klepů ze zákulisí. 

Dvě okna- v jednom Voříšek, 
ve druhém Krpač. 

Martin Krpač Tak těch klepů mám hned několik, Karle, krásný 

večer tobě i vám všem. Předně, tady je vše 

připraveno e tady v sále, e tento sál bude za chvíli, 

za pár okamžiků doslova zaplněn těmi 

nej vzácnějšími hosty a já vám mohu prozradit, že je 

Krpač si vyndává 
naslouchátko z ucha. Stojí na 
jevišti zády do prázdného sálu. 
Na modrých židlích papíry-
zjevně cedulky se jmény. Za 
jeho zády chodí lidé, kamera 
se vzdaluje, vidíme i balkon 
sálu. 

to přesně podle pořekadla známého ze 

showbussinesu, že ten, kdo není na Týtý, ten jako by 

nebyl. Naleštěny už jsou také ceny. Já tady jednu 

z nich mám, je to vám určitě známé pokřivené 

Moderátor drží v ruce cenu, 
není moc dobře vidět, nejedná 
se o detail, ale záběr 
moderátora a sálu za ním. 

zrcadlo, ale věřte, že dnes ve večer by se v něm 

viděli rádi všichni ti, kteří tady sedí. No a na co se 

ještě můžete těšit? 

... slavnostní hudba... 

Martin Krpač Desítky zpěváků, tanečníků, bavičů, sportovních 

celebrit. Pořad, který znáte, ale v novém kabátu, to 

Jeviště, stojánek pro 
moderátory, červené světlo, tři 
postavy v civilním oblečení. 
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bude dnešní čtrnácté slavnostní vyhlašování cen 

Týtý. 

Střih-známý mladý zpěvák na 
chodbě, jeho pohled do 
camery. 

Střih-zase červené světlo 
z jeviště, líčení tváře umělce, 
možná rozhovor. 

Střih-podium, Slavíková 
potřásá někomu rukou. 

Střih-umělec v červené košili. 

Střih-kamera rychle přejíždí 
zrcadla. 

Jiří Adamec Od Karla Gotta až po olympijské [ее] reprezentanty, 

oceněné sportovce, umělce z nejrůznějších druhů 

a disciplín, spousta, spousta zajímavých tváří. 

Adamec v publiku, za ním 
jeviště s modrým světlem, 
není hluk, na podiu tři 
postavy, jedna něco dělá na 
zemi. 

Martin Krpač Pořadem vás bude tentokrát provázet Zuzana 

Slavíková. Padáka prý nikdo nedostane. 

Zuzana Slavíková ve 
fialových slavnostních šatech, 
kráčí po schodech, přidržuje 
se zábradlí a druhou rukou 
přizvedává sukni. 

Zuzana 
Slavíková 

Máte trému nebo, 

Ano mám. Mám. 

Slavíková na jevišti. 
Slavíková pod zábradlím, 
polodetail. 

Martin Krpač Pro ceny si na zkoušce zatím chodil kompars, takhle 

třeba vypadala Lucka Bílá. Večer ale prý nebude 

nikdo chybět. 

Jeviště, mladík ve sportovním, 
běžném oblečení, třese si 
rukou s postavou stojící zády, 
blesky od fotoaparátů, zelená 
a červená barva. 

Martin Krpač Já jen dodám, že dnes večer si svoji premiéru 

odbydou hned dvě ceny, a to Talent roku, objev roku 

a také seriál roku. Vy určitě víte, že do kategorie 

seriál roku jsme nominovali Ondřeje Brzobohatéého, 
v 

Michala Novotného, nebo třeba Vojtu Kotka. Kdy 

můžete posílat sms zprávy a zasílat svým favoritům 

Krpač před nerozsvícenými 
světly, vypadají jako velké 
talíře, ve druhé části zřejmě 
podium, opět červené světlo. 

Kamera se vzdaluje, širší 
pozadí-podium se zrcadly, 
v nich se odráží barevná 
světla, ocelové konstrukce. 

své hlasy? Až do skončení pořadu a na jeho závěr 

bude vyhlášen vítěz, {polknutí) No, a to je pro tuto 
Kamera zajíždí do podhledu 
a zase se přibližuje a zvedá. 

chvíli vše, vy se dívejte už dnes poprvé na Nově, 

hned po skončení Televizních novin. 
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3. Srovnání zpráv TV Prima, ČT 1 a TV Nova ve dnech 29.3.-1.4. 2005 

Zpráva TV Prima CT 1 TV Nova 

úterý 29.3. 2005 
Rozpadne se koalice? X X X 

Sumatra: Otřes tentokrát nerozbouřil moře X X X 

Český turista, který způsobil požár v Chile, 
půjde před soud 

X X X 

Škodovka: Výstražná stávka za vyšší mzdy X X X 

Zdražení pohonných hmot X X 

Smrt na přechodu: Podmínka pro řidiče X X 

Telecom: Privatizace nabrala na obrátkách X X 

Pomoc Iráku- vyšetřovatelé kritizují šéfa OSN X X 

Jacksonův soud: Obhajoba to bude mít těžší X X 

Vina za zřícení střechy aquaparku v Moskvě X 

Cirkus nebude? X 

Přichází jaro X 

Zmatek v Kirgistánu X 

Rychlé léčení X 

Opilí řidiči při dopravních kontrolách X 

Žáby na cestách X 

Katarský princ bude souzen X 

Tularémie: Mimořádná opatření na Přerovsku X 

Teroristé unesli další novináře X 

Austrálie: Chlapci přišili ruce a nohu X 

Zákon o regulaci prostituce X 

Dostane Chodorovský deset let ? X 

Čínská konkurence: Slezan míří ke krachu X 

Soudce Košela nesmí soudit X 

Zběsilá honička X 

Konec pěstování zeleniny X 

Žádost o prodloužení vyšetřování X 

Tradiční problém-přejídání vejci X 

Únos rumunských novinářů v Iráku X 

Jiskra naděje X 

Pes motorkář X 

středa 30.3. 2005 
Lidovci jdou z vlády, budou proti ní X X X 

Škodovka: Výstraha vedení kvůli mzdám X X X 

Irák: Násilí posvětil generál Sanchéz X X X 

Boj v ruské politice X X X 

Lékaři začali papežovi podávat výživu sondou X X X 

Soud s vyděračem X X 

Vyvlastňování pozemků X X 

Zemětřesení: Záchranné práce na Niasu X X 

Přílohy 65 



Američanka prodala své jméno X X 

Vlajka slaví jubileum X X 

Tahal všechny za nos X 

Policejní manévry X 

Budeme platit? X 

Jedovatá vejce? X 

Pokuta Telecomu X 

Požár v autobuse X 

Soud restituentky s hlavním městem Praha X 

NKÚ: V Bublavě porušeny tři zákony X 

Taxislužba:Poslanci chtějí větší přísnost 
Soud: Šarapatka proti úřadu vlády X 

Přídavky za péči o postižené příbuzným X 

Charita bez peněz: Lidem hrozí vystěhování X 

Nález výbušniny ve Španělsku X 

Německo: Ministerstvo má problémy s 
minulostí 

X 

Přepadení železniční stanice X 

Zkrat starosty Bedřichova X 

Konec hledání nebezpečného vraha X 

Mimořádná rada Církve československé husit. X 

Závod vraků s přívěsy X 

čtvrtek 31.3. 2005 
Hlasování o vládě: Komunisté se zdrží X X X 

Klub KSČM bude jednat i zítra X X X 

Změny ve vládě: Gross už má náhradníky X X X 

USA: Terri Schiavová zemřela žízní X X X 

Daně: Přiznání na poslední chvíli X X X 

Brutální vražda faráře: Výjimečné tresty X X X 

Případ atentátu na papeže znovu otevřen X X 

Bushova komise kritizuje tajné služby X X 

Neplatiči bez plynu X X 

Těžký život alergika X 

Unos potvrzen X 

Nepořádek v penězích X 

Soukromé vězení - snížení trestů X 

Zámek zůstává v majetku obce X 

Shořel archiv v Domažlicích X -

Slovenský kamion s falešným zbožím X 

Bezpečnější cesta do školy X 

Obchod: EU zavádí clo na zboží z USA X 

Dluh ČR se zvýšil X 

Telefonica: Co může očekávat zákazník X 

Obvinění firmy ICOM: Miliardová škoda X 

Katarský princ obžalován X 

Zimbabwe: Předem odsouzené volby X 

Klementinum: Opis kroniky už je к vidění X 
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Jmenování nových soudců X 

Utok na prezidenta v Palestině X 

Rozsáhlý požár v USA X 

Prodej Telecomu X 

Krádež dubů na Teplicku X 

Nutrie vc městě X 

pátek 1.4. 2005 
Vláda přežila, prezident má podmínky X X X 

Vatikán: Stav Jana Pavla II. je kritický X X X 

Nehoda mikrobusu: Osm zraněných, jeden mrtvý X X X 

Podvod: Auta na leasing končila v Africe X X 

Modlení za papeže X X 

Havárie v Albánii X X 

Zavolejte hrochovi (apríl) X X 

Povedené sousedky X 

Neumějí s internetem X 

Zavedou víza? X 

Maschadov prý zabit spolubojovníky X 

Monacký král vážně nemocen X 

Požár solária X 

Výsledky dopravní akce X 

US-DEU jedná o své budoucnosti ve vládě X 

Menšinová vláda: Problém pro ekonomiku X 

Expo 2005: Japonky vyšly levněji X 

Volby v Zimbabwe X 

Londýn: Další skandál královské rodiny X 

Dánsko: Výročí velkého pohádkáře X 

Kroměříž se loučila s Manďákovými X 

Kravčenko spáchal sebevraždu X 

Boj o jméno X 

Connery musí platit sousedům X 

Diskuse kolem smrti Terri Shiavo X 

Krádež Renoira v Paříži X 

Radost X 

Hejno racků X 


