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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 1.5.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 5:50 min 

ÚČASTNÍCI: 

Z1 = neznámý redaktor 

JF = Jan Fego, hrdina socialistické práce, vedoucí Velkostroje, 

Vřesová 

 

R-Z1: praha, (.) hlavní město československé socialistické 

republiky, (.) dnes dopoledne. na prvomájovou manifestaci na 

letenské pláni přicházeli, (.) její obyvatelé ve slavnostní náladě. 

(.) sešli se tu dělníci průmyslových závodů, (.) vědci, (.) 

stavbaři, (.) lékaři, (.) vojáci, studenti, (.) sportovci, ţeny a 

děti. (.) prostě všichni, pro něţ je boj za mír a mezinárodní 

solidarita pracujících celého světa, (.) pevnou součástí jejich 

ţivotního postoje, (.) postoje občana (.) socialistické společnosti. 

(…) krátce před devátou hodinou bouřlivě pozdravováni shromáţděnými 

praţany, (..) vystoupili na slavnostně vyzdobenou tribunu nejvyšší 

straničtí a státní představitelé. (…) generální tajemník ústředního 

výboru komunistické strany československa, (..) a prezident 

republiky gustav husák, (..) a dále soudruzi (.) lubomír štougal, 

(.) vasil bilak, (.) karel hofman, alois jindra, (.) miloš jakeš, 

(.) antonín kapek, josef kempl, josef korčák, jan fojtík, josef 

haman, mikuláš beňo, josef havlín, františek pitra, (.) zdeněk 

dvořený a marie kabrhelová. (.) čestná místa na hlavní tribuně 

zaujali dále, vedoucí oddělení uvékáesčé ((míněno ÚV KSČ)), 

místopředsedové a ministři federální a české vlády, (…) 

představitelé zastupitelských  sborů, (.) zástupci orgánů 

politických stran, (.) společenských organizací národní fronty, (..) 

československé lidové armády, (.) a další osobnosti našeho 

politického a veřejného ţivota. (…) prvomájové manifestaci 

přihlíţeli rovněţ hrdinové socialistické práce. (.) národní umělci a 

laureáti státních cen klementa gotvalda ((míněno Gottwalda)), kteří 

převzali vysoká státní vyznamenání na praţském hradě, (.) 
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v předvečer svátku práce. (..) prvomájovou přehlídku sledovali také 

velvyslanci socialistických zemí, (..) a další členové (.) praţského 

diplomatického sboru, (.) a mnozí (.) zahraniční hosté. (.) 

v prvních řadách praţské májové manifestace pochodovali nejlepší 

dělníci, nositelé státních vyznamenání, hrdinové socialistické 

práce, poslanci, odbojáři, (.) členové lidových milicí a mnozí 

další. (.) milicionáři nesli heslo, (.) proletáři všech zemí spojte 

se. (.) heslo všech prvních májů, heslo, jeţ vyjadřuje sepjetí (.) 

všech pokrokových sil světa, a internacionální solidaritu 

pracujících. (.) řady dělníků v pracovních oděvech, a jejích 

transparenty připomněly, (..) ţe pracující téměř (.) sedm set 

praţských výrobních organizací jsou odhodláni splnit úkoly sedmé 

pětiletky (.) a přispět k úspěšnému splnění programu šestnáctého 

sjezdu strany. (…) pod hesly, (.) na počest čtyřicátého výročí 

osvobození kráčeli dělníci a technici ze závodu čékádé ((míněno 

ČKD)), kteří před několika dny, (.) vyzvali strojaře z celé 

republiky, (.) k vyšší úrovni pracovního procesu, (.) pracovní kázně 

a disciplíně, (.) k maximálnímu podílu elektronizace, (.) 

automatizace (.) a robotizace ve výrobě. (…) heslo nesené 

příslušníky československé lidové armády, (.) varšavská smlouva 

nerozborná záštita míru a socialismu, (.) připomnělo třicáté výročí 

zaloţení varšavské smlouvy. (..) a také význam (.) nedávného 

prodlouţení platnosti tohoto (.) obranného spojenectví 

socialistických zemí. (…) čelo průvodu (.) bylo i tentokrát 

tradiční. (..) opět je tvořily (.) ţiţkovské ţeny. (..) na 

transparentech, které nesli pracující praţských závodů, sme mohli 

číst významné závazky ke splnění nadcházejících náročných úkolů. 

(..) o závazkovém hnutí jsme hovořili i s jedním z nových (.) hrdinů 

socialistické práce. ((střih)) 

R-JF: no závazky by v ţádném případě neměly (.) nahrazovat teda 

nedostatky, (..) v řízení (.) v řízení výroby třeba, ale (..) měly 

by přinést něco navíc teda, (.) tomu k čemu se zavazujeme a mmmm a 

nám to naše rekordní (..) úsilí, přineslo to, ţe (.) jsme byli 

schopni: (.) právě tím, ţe jsme dávali vţdycky (.) něco navíc, 

splnit pětiletku teda původní plán, (.) sedmé pětiletky pro náš 

technologický celek uţ jednadvacátého třetí (.) osmdesát pět, 
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R-Z1: tradiční závěr praţského prvomájového průvodu tvořili 

svazáčci, svazarmovci, příslušníci československé lidové armády, (.) 

vojsko ministerstva vnitra, a členové (.) lidových milicí. (..) 

uzavřeli pestrobarevné řady (.) více neţ dvou set dvaceti tisíc 

praţanů, kteří (.) se po více neţ tři hodiny procházeli slavnostně 

vyzdobenou letenskou plání a nadšeně pozdravovali naše nejvyšší 

představitele, (.) a zahraniční hosty mezi nimiţ byli i osvoboditelé 

prahy. (…) přehlídka jednoty síly a radosti, (.) přesvědčivě 

dokumentovala, (.) dosaţené úspěchy obyvatel hlavního města, (..) 

ale i jejich (.) odhodlání. pod vedením komunistické strany 

československa, (.) vynaloţit všechny další síly k všestrannému 

rozvoji naši socialistické společnosti, v duchu odkazu slavného 

výročí (.) vítězstvi nad fašismem.  
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 9.5.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 5:50 min 

ÚČASTNÍCI: 

Z1-Z3 = neznámí redaktoři 

 

R-Z1: generální tajemník ústředního výboru komunistické strany 

československa a prezident republiky gustáv husák (.) přijal dnes 

dopoledne v přítomnosti dalších vedoucích stranických a státních 

představitelů (.) na praţském hradě, členy stranických a vládních 

delegací, které se účastní oslav čtyřicátého výročí vyvrcholení 

národně osvobozeneckého boje československého lidu, (.) a osvobození 

naši vlasti sovětskou armádou. (.) přijetí se zúčastnila delegace 

bulharské lidové republiky, (.) maďarské lidové republiky, německé 

demokratické republiky, (.) polské lidové republiky, (.) rumunské 

socialistické republiky, ((nádech)) a dalších zemí socialistického 

společenství. (…) soudruh gustav husák přivítal jménem nejvyšších 

československých stranických a vládních orgánů vzácné hosty, (..) a 

poděkoval jim za účast na oslavách čtyřicátého výročí osvobození 

československa sovětskou armádou. (..) blahopřál bratrským 

socialistickým zemím k úspěchům, ((nádech)) kterých dosáhli při 

budování nové společnosti. (..) vysoce vyzdvihl rozhodující podíl 

sovětského svazu na vítězství ve druhé světové válce, (..) a 

připomněl, ţe i dnes, ve spolupráci s bratrskými socialistickými 

zeměmi stojí v čele boje za odvrácení válečného nebezpečí, (.) a za 

udrţení míru. (..) s hrdostí bilancujeme dosaţené výsledky řekl 

soudruh husák, (.) a znovu si připomínáme, ţe naše svobodná mírová 

práce, (.) byla draze zaplacena (.) milióny obětí. jejich odkaz nás 

zavazuje (.) i nadále společně vynakládat veškeré síly k zajištění 

mírového, spokojeného ţivota lidstva. (..) jménem delegací 

bratrských socialistických zemí poděkoval za přijetí vedoucí 

stranické a vládní delegace německé demokratické republiky horst 

dolus. ((míněno Horst Dohlus)) zdůraznil, ţe československý lid pod 

vedením své komunistické strany, (..) se rozhodným vystoupením proti 
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fašistickým okupantům zařadil na čestné místo, (.) v široké frontě 

národů bojujících po boku sovětského svazu. popřál bratrskému 

československému lidu, (.) mnoho dalších úspěchů při plnění závěrů 

šestnáctého a v přípravě sedmnáctého sjezdu komunistické strany 

československa. (..) soudruh gustav husák a další naši představitelé 

poté setrvali s hosty v srdečné (..) a (.) přátelské besedě. 

((střih)) v národním památníku na vrchu ţiţkově v praze se dnes 

členové delegací poklonili památce neznámého bojovníka. (…) věnce 

k jeho hrobu poloţila delegace bulharské lidové republiky vedená 

ogněm dojnovem, ((míněno Ogňan Dojnov)) maďarské lidové republiky, 

(.) v čele s miklóšem ováněm. ((míněno Miklós Óvári)) (….) věnce ke 

hrobu (.) poloţili také delegace (.) německé demokratické republiky, 

(..) kterou vede soudruh (.) horst dolus, ((míněno Horst Dohlus)) 

(…) polské lidové republiky v čele se zbygněvem mesnerem, ((míněno 

Zbigniew Messner)) (…) rumunské socialistické republiky vedená 

iljiem verdetsem, ((míněno Ilie Verdet)) (.) a členové dalších 

socialistických zemí, (.) které se u nás účastní oslav čtyřicátého 

výročí osvobození československa (.) sovětskou armádou. (…) na 

ústředním čestném pohřebišti sovětské armády na olšanských 

hřbitovech potom členové delegací poloţili věnce (.)  k památníku 

sovětských vojáků padlých při osvobozování československa. (..) při 

pietních aktech zahraniční hosty doprovázeli soudruzi peter coltka, 

(.) alois jindra, (.) josef koutný, (.) josef haman, (.) josef 

havlín, (.) františek pitra a další osobnosti.  

R-Z2: dnešní den byl významný pro dvaačtyřicet českých umělců všech 

oborů, kteří přebrali čestný titul zaslouţilá umělkyně zaslouţilý 

umělec. (.) slavnostního předávání v historických prostorech 

valdštejnského paláce v praze se zúčastnili soudruzi antonín kapek, 

josef gorčák, josef havlín, a další představitelé našeho 

společenského ţivota. (.) mezi oceněnými jsou představitelé 

dramatického umění jak je znáte z televizní obrazovky, filmu i 

divadel. koncertní umělci, kteří po dlouhá léta oţivují poselství 

vloţené (.) do klasické i soudobé hudby. (.) operní pěvci v jejíţ 

práci se spojuje divadelní umění s krásnými hlasy, (.) architekti, 

(.) výtvarníci nejrůznějších oborů, básníci, filmoví a televizní 

umělci, (.) loutkoherci, (.) tvůrci z oblasti baletu, populární 
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hudby i lidového umění. (..) zároveň byla jednotlivcům i kolektivům 

předána další státní vyznamenání. (..) za poctivou, ideově i 

umělecky náročnou a kvalitní práci poděkoval všem vyznamenaným 

ministr kultury české socialistické republiky, (.) milan klusák.  

((konec předtočené reportáţe)) 

R-Z3: sto dvacet civilistů z dvaadvaceti zemí absolvovala původní 

etapu, letošního ročníku závodu míru, (.) prolog. těţké, šesti 

kilometrové stoupání ze smíchova na strahov zvládl z 

československých reprezentantů nejlíp (.) roman krojcigr, ((míněno 

Kreuziger)) který skončil jedenáctý. (.) třetí v pořadí byl (.) petr 

ulgrjumov, ze sovětského svazu, (…) druhý mladý uhe ampler (.) 

z týmu endéer ((míněno NDR)), (…) o sekund (.) sedm rychlejší (.) a 

tedy dnes vítězný polský cyklista, (.) lech kjasecky. v soutěţi týmů 

je první endéer, ((míněno NDR)) před sovětským svazem, třetí jsou 

poláci. (.) naši, (.) zatím čtvrtí.  
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 9.8.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 9:55 min 

ÚČASTNÍCI: 

MB = Miroslav Bouda, moderátor 

Z1 = Slavomír Horský, redaktor 

Z2 = Jaromír Klokočník, redaktor 

Z3 = Martin Mikušek, redaktor 

Z4 = Vít Holubec, redaktor 

Z5 = Stanislav Kračmer, redaktor 

  

MB: moskva. (.) prezídium nejvyššího sovětu sovětského svazu, 

vyznamenalo našeho ministra zahraničních věcí bohuslava chňoupka 

řádem, rudého praporu práce. toto vyznamenání mu bylo uděleno za 

zásluhy o upevněni bratrského přátelství a všestranné spolupráce, 

mezi sovětským svazem a československem u příeţitosti jeho (..) 

šedesátých narozenin.  

N1: více neţ pětadvacet tisíc lidí se dnes sešlo na mírovém 

shromáţdění v japonském městě nagasaki. které se, (.) před čtyřiceti 

lety, stalo druhým cílem (.) amerického jaderného bombardování. (..) 

účastníci minutou ticha uctili památku sedmdesáti tisíc oběti tohoto 

zbytečného barbarství, jak známo, (.) devátého srpna devatenáct 

čtyřicet pět nebylo ve městě jediné vojenske zařízení. (..) 

shromáţdění pak přijalo nagasackou deklaraci, která obsahuje i tuto 

výzvu. ať je nagasaki jednou provţdy posledním místem na světě, 

které se stalo obětí atomového bombardování. (.) deklarace dále 

vyzývá všechny státy a národy světa, aby usilovali o zákaz a 

likvidaci jaderných zbraní, a o dosaţení (.) trvalého světového 

míru. (…) právě do nagasaki bylo z hirošimy přeneseno také jednání 

první světové konference starostů měst za mír. (..) někteří 

delegáti, například starosta (.) australského města sanšajn [míněno 

Sunshine] jan mil připomněl i mimořádný význam závazku sovětského 

svazu, (.) ţe nepouţije jako první jaderných zbraní, i nedávného 
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sovětského moratoria (.) na veškeré pokusné (.) jaderné výbuchy. 

((střih)) prezident spojených států ronald regan ((míněno Ronald 

Reagan)) dnes podepsal a tím, (.) definitivně schválil zákon o 

poskytnutí vojenské a hospodářské pomoci jiným státům v příštích (.) 

dvou letech. podle tohoto zákona, poskytnou spojené státy přes 

pětadvacet miliard dolarů na podporu a vyzbrojování, diktátorských 

reţimů, a teroristických band (.) v různých částech světa.  

((začátek předtočené reportáţe))  

R-Z1: za největší od vyhlášení výjimečného stavu označují agentury 

nepokoje v černošských getech ((míněno ghetto)) jihoafrického 

durbanu. pětadvacet let po masakru v šátevil devět let po zabíjení v 

sovetu, rasistická policie nadále masově vraţdí. (…) ani demonstrace 

v durbanu, se neobešla bez asistence speciálních bezpečnostních 

jednotek nerozpakujících se střílet do bezbranných lidí. (..) 

v ulicích města zůstalo poté leţet čtyřiadvacet demonstrantů. mezi 

nimi, podle očitých svědků starci, ţeny i děti. (…) také naprostá 

většina z půl druhého sta raněných byla do durbanských nemocnic 

přivezena se střelnými ranami. (..) situace v jihoafrické republice 

se vyostřuje uţ od počátku týdne, kdy se nejprve vojsko pokusilo 

zabránit shromáţdění, (.) na památku zavraţděné advokátky viktorie 

psengeové, (.) a kdy policejní oddíly přepadli dům přes dvacet let 

vězněného černošského bojovníka proti aparteidu, ((míněno 

apartheidu)) nelsona mandely, a odvlekly členy jeho rodiny. (…) 

neklid je hlášen také z provincie natálsko, kde tento týden začal 

skandální proces, (.) se šestnácti vedoucími činiteli 

protirasistické jednotné demokratické fronty. (..) aby zcela 

neztratila kontrolu nad situací vybavila prétorijská ((míněno 

pretorijská)) vláda policii (.) širokými pravomocemi. jihoafrický 

prezident bota ((míněno Botha)) se přitom nechal slyšet, (.) ţe 

v případě potřeby nebude jeho vláda váhat podniknout proti 

černošskému obyvatelstvu, (.) ještě ostřejší kroky neţ dosud. (..) 

přibliţně ve stejnou dobu americký prezident regan ((míněno Reagan)) 

prohlásil, ţe jihoafrická republika nemá na západě věrnějšího 

spojence neţ je on. (.) a aby nezůstalo pouze u slov, vyslal svého 

poradce pro otázky národní bezpečnosti roberta makfarlana ((míněno 
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Robert MacFarlan)) do vídně, na předem neoznámené rozhovory (.) 

s jihoafrickým ministrem zahraničí botou. ((míněno Bothou)) 

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: týniště nad orlicí dnes v poledne. voda v korytu řeky ale 

především mimo něj. tak tedy orlice odpovídá na deštivé počasí které 

se do východočeského kraje vrátilo po krátké přestávce i dnes. jak 

nás informovali na povodí labe v hradci králové, i přes postupný 

pokles trval pro okres rychnov nad kněţnou třetí stupeň povodňové 

aktivity, (.) vedle orlice hrozila podobně řeka metuje, a tichá 

orlice u čermné. (.) krátce po půlnoci byla dnes zastavena také 

plavba na labi mezi doušní a chvaleticemi, kde byl překročen limitní 

stav. v přelouči tři centimetry nad dvě stě osmdesát centimetrů. (.) 

v průběhu dne se však počítalo s otevřením labské vodní cesty. 

povodňová komise okresu rychnov nad kněţnou, (.) kde byla situace 

asi nejhorší, sdělila ţe voda zatím nadělala škody nejvíce na 

zemědělských porostech. ((střih))  

R-Z3: v průběhu dnešního dopoledne se situace na řekách severní 

moravy oproti včerejšímu stavu opět poněkud zhoršila, i kdyţ 

v těchto chvílích jiţ vykazují hladiny toků setrvalý stav, anebo 

mírný pokles. na odře, která má ve svínově průměr ročního průtoku 

dvanáct metrů krychlových, dnes v poledne naměřili těch krychlových 

metrů za sekundu čtyři sta šedesát čtyři. (.) co takové zvýšení 

znamená vidíte sami. (.) v okrajových čtvrtích ostravy jsou zatopeny 

domy, (.) sklepy, a pod koblovem, i panelárna. na severomoravském 

krajském národním výboru zasedá povodňová komise, která operativně 

rozhoduje o způsobu záchranných prací. (.) vzhledem ke zvýšenému 

nebezpečí byl uzavřen provoz na mostu přes řeku odru u hrušova. (.) 

od včerejška je rovněţ vyhlášen stav ohroţení na řece olši v okrese 

karviná. (..) zde v petrovicích, marklovicích vzrostla hladina říčky 

petrůvky dokonce o tři metry. (.) v zajetí vodního ţivlu je přes 

třicet rodinných domků jejichţ obyvatelé jsou izolováni od 

příjezdových cest. (.) národní výbor a členové poţárního útvaru 

z marklovic a závady, zabezpečují od včerejška dopravu občanů do 

zaměstnání. (.) zároveň nepřetrţitě zajišťují zásobování základními 
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potravinami. celkem je v oblasti petrovic zaplaveno přes dvěstě 

domků. podle předpovědi meteorologů lze počítat pro nejbliţší období 

jen s mírným poklesem hladin. (.) v beskydech má pršet ještě i tuto 

noc. ((střih)) 

R-Z4: čtyři kombajny typu bizon vedou v lánech obilí jezedé ((míněno 

JZD)) řínov na mělnicku členové zdejší základní organizace ssm. 

((míněno SSM)) uţ v červnu se svazáci připravili na zaloţení 

komplexní sklizňové linky obilovin, (.) a na počest sedmnáctého 

sjezdu káesčé, ((míněno KSČ)) slíbili ukončit sklizeň obilovin o dva 

dny dříve, a právě tak úklid slámy. (.) na minimalizaci ztrát pod 

normovanou hranicí jednoho a půl procenta, se podílejí vedle 

kombajnérů i další členové tohoto kolektivu. dopravci zrna. (..) 

svazáci z jezedé ((míněno JZD)) řínov se zavázali zabezpečit sklizeň 

zrna (.)  z tří sta padesáti hektarů. a dnes uţ mají za sebou dvě 

stě dvacet dva hektary. (.) vydrţí-li počasí, splní svůj závazek (.) 

za čtyři dny.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z5: dnes dopoledne zmizely poslední vzpěry a lešení, a takzvaný 

děkanský chrám v mostě, má po staletích, znova svou podobu jako 

v době dostavby. to znamená v šestnáctém století. (..) znamená to, 

ţe pracovníci bromstavu pardubice dokončili na rekonstrukci této 

unikátní památky, stavební práce. zbývá elektroinstalace a 

zpevňování a úpravy okolí, (..) celý objekt vedle mimořádné 

historické ceny se zapsal do vědomí veřejnosti i unikátním způsobem 

záchrany před postupující důlní činností. známý přejezdem po 

kolejích v délce osm set metrů, z tohoto pohledu byla nyní 

nejsloţitější rekonstrukce věţe, dosahující výšky jedna sedmdesáti 

metrů. (.) po předchozích letech zbytečných zpoţdění se tedy nakonec 

dostaly práce do tempa, (.) a celý objekt předají stavebníci, včetně 

okolí v polovině září podniku výstavnictví, který zde bude 

instalovat v nových podzemních podlaţích expozici dějin mostecka. 

(.) uvnitř ještě budou pracovat restaurátoři na unikátním 
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historickém reliéfu. (..) vedle vlastní památky zde pak budou pro 

veřejnost výstavní a konzertní (.) prostory.  

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 3.9.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 6:05 min 

ÚČASTNÍCI:  

ZK = Zdeněk Kantořík, moderátor 

Z1 = Petr Kučera, redaktor 

Z2 = neznámí redaktor 

KH = Karel Havlíček, moderátor 

 

ZK: komunistická strana sovětského svazu a francouzská komunistická 

strana usilují o zákaz (.) jakékoli militarizace vesmíru. o okamţité 

zastavení rozmisťování raket na západě, i na východě, o 

konstruktivní dialog, jehoţ cílem je dosáhnout sníţení výzbroje na 

co nejniţší úroveň, uvádí se to mimo jiné v dnes zveřejněném 

společném prohlášení, komunistické strany sovětského svazu a 

francouzské komunistické strany, které bylo přijato při včerejším 

setkání (.) generálního tajemníka úvékáeses ((míněno ÚV KSS)) 

michaila gorbačova, s generálním tajemníkem efkáes ţorţem maršézem. 

((míněno Georges Marchais)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: generální tajemník úvékáeses ((míněno ÚV KSS)) (.) michail 

gorbačov dnes přijal v kremlu předsedu demokratické skupiny 

v americkém senátu ričrda berta ((míněno Richard Bert)) a další 

americké senátory. soudruh gorbačov v průběhu rozhovoru zhodnotil 

současný stav sovětsko-amerických vztahů. (.) v této souvislosti 

řekl, ţe si sovětský svaz (.) upřímně přeje, aby se tyto vztahy, (.) 

vrátily do kolejí normální, korektní, a vzájemně výhodné spolupráce. 

konstruktivního dialogu, (.) aby se vytvořila, byť minimální (.) 

vzájemná důvěra (.) a vzájemné respektování (.) zákonných práv. (.) 

hlavním úkolem současnosti je ukončení horečného zbrojení. (.) 

zajištění obratu k mírovému rozvoji, vzájemně výhodné spolupráci. 

určující v sovětsko-amerických vztazích je situace v oblasti 
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bezpečnosti. proto je třeba především právě zde hledat moţnosti 

k dosaţení dohod týkajících se závaţných (.) ústředních problémů. 

v souvislosti se sovětsko-americkým setkáním na nejvyšší úrovni 

soudruh gorbačov zdůraznil, (.) ţe sovětská strana k tomuto setkání 

přistupuje s upřímnou (.) dobrou vůlí. s přáním udělat vše, co je 

moţné (.) pro upevnění míru. je třeba aby toto setkání (.) 

neuspokojilo, (.) jen lid obou naších zemí, ale národy (.) celého 

světa. (.) projeví-li i americká strana, (.) dobrou vůli, (.) mohou 

být výsledky setkání (.) pozitivní. (.) řekl (.) soudruh gorbačov.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: z oficiální přátelské návštěvy korejské lidově demokratické 

republiky, (.) se dnes vrátila do prahy delegace federálního 

shromáţdění vedena soudruhem aloisem jindrou. (.) na ruzyňském 

letišti ji přivítali zástupci našeho největšího zákonodárného sboru 

(.) a další osobnosti.  

((konec předtočené reportáţe)) 

ZK: spolu s delegací se vrátil i náš zvláštní zpravodaj karel (.) 

havlíček. (.) jaký byl ohlas návštěvy v korejské lidově (.) 

demokratické republice.  

KH: ohlas návštěvy (.) byl (.) skutečně rozhodně velký. o návštěvě 

informovaly deníky, i: televizní zpravodajské relace (.) vţdy na 

předních místech. ((smích)) nám se sice nepodařilo v průběhu 

návštěvy navázat e spojení prostřednictvím televizních linek, ale 

(.) několikrát sme do prahy telefonovali a dál dopisovali, abychom 

informovali  o nejdůleţitějších akcích celého pobytu. (..) 

s kameramanem miroslavem křenem, jsme současně natáčeli filmový 

materiál, který v této chvíli zpracováváme a připravujeme 

dokumentární (.) pořad pro (.) československou televizi. první část 

materiálu jsme však stačili připravit uţ (.) pro tuto zpravodajskou 

relaci. (..) ve feneru stejně tak jako po našem příletu do prahy 

dnes večer (.) pršelo. (..) takhle vypadají (.) fenjanské (.) ulice, 

jsou skutečně ţivé. a všude je také vidět, ţe korejští pracovníci a 
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mládeţ jsou o ţivotě naší země (.) informováni, a ţe se ţivě 

zajímají o náš hospodářský, sociální i kulturní rozvoj. ((nádech)) 

v tom se velmi podle mého názoru velmi výrazně odráţí i ohlas 

vřelého přijetí soudruha kim ir sena, ((míněno Kim Ir-sen)) při 

loňské návštěvě v československu, (.) a zejména výsledky jeho 

jednání s generálním tajemníkem úvé káesčé ((míněno ÚV KSČ)) a 

prezidentem republiky, (.) gustavem husákem. (.) ((nádech)) 

československá parlamentní delegace navštívila (.) před závěrem 

pobytu velkou lidovou studovnu. to je monumentální budova v centru 

budovy. (.) je to významné osvětové vzdělávací zařízení země. má (.) 

bohatou knihovnu. (.) moderně vybavené audiovizuálně učebny (.) 

jazyků a dalších předmětů. (.) ((nádech)) znalosti si tu doplňují a 

ověřují nejen studenti středních a vysokých škol, ale především 

dělníci, (.) technici a ostatní pracující. práce pěti set odborných 

lektorů a pedagogů je zaměřena zejména na orientaci zájemců na 

moderní (.) vědní disciplíny, (..) na doplňování teoretických 

znalostí potřebných pro praxi, na zdokonalování v cizích jazycích, a 

tak dále. (.) vyvrcholením (.) celého pobytu bylo (.) nedělní 

odpoledne, kdy delegaci federálního shromáţdění vedenou soudruhem 

jindrou, (.) přijal generální tajemník korejské strany práce a 

prezident (.) korejské lidově demokratické republiky (.) kim ir sen. 

((míněno Kim Ir-sen)) jak jste uţ byli v televizních novinách 

informování (.) soudruh jindra charakterizoval návštěvu naši 

parlamentní delegace, (.) jako (.) výraz československo-korejské 

spolupráce a uvedl, ţe všechna jednání která ve feneru delegace 

vedla, byla uţitečná. (.) ((nádech)) zdůraznil potřebu dalšího 

rozvoje vzájemné spolupráce v oblasti hospodářské vědeckotechnické i 

v dalších oblastech. a význam realizace výsledků jednání loňský 

loňského jednání představitelů obou zemí. ((nádech)) velkou 

pozornost věnoval také problematice mezinárodních vztahů a 

jednotného postupu socialistických zemí v boji (.) za uhájení 

světového míru. ((nádech)) soudruh kim ir sen, ((míněno Kim Ir-sen)) 

(.)  při této příleţitosti vysoce ocenil československou pomoc, 

korejské lidově demokratické republice, a také se plně vyslovil pro 

realizaci, (.) výsledků loňských jednání, která vedl se soudruhem 

gustavem husákem. (.) hovořil o konkrétních návrzích korejské lidově 
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demokratické republiky, směřujících k vytvoření podmínek pro mírové 

sjednocení koreje, a také o překáţkách které tomu staví do cesty 

politika, (.)  severoamerického imperializmu. (..) za nejdůleţitější 

úkol dneška označil soudruh kim ir sen ((míněno Kim Ir-sen)) 

zmírňování mezinárodního napětí a zdůraznil význam aktivní podpory 

mírových návrhů sovětského svazu a dalších socialistických zemí.   
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 24.12.1984 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 10 min 

ÚČASTNÍCI: 

MB = Miroslav Bouda, moderátor ČST 

PK = Petr Kučera, moskevský zpravodaj ČST 

Z1 = V. Vymazal, redaktor 

Z2 = D. Štrouf, redaktor 

Z3 = Jaromír Klokočník, redaktor 

 

MB: do moskvy (.) na pohřeb (.) h ministra obrany sovětského svazu, 

(.) maršála dimitrije ustinova odletěla delegace (.) československé 

lidové armády, vedená prvním zástupcem ministra národní obrany, 

generál plukovníkem, karlem (.) rusovem. ((střih)) 

PK: moskva (.) se loučí s dmitrijem fjodorovičem ustinovem. (..) po 

sedm hodin dnes procházeli před katafalkem se zesnulým pracující 

moskvy, (.) příslušníci sovětských ozbrojených sil, (.) 

představitelé stranických, státních a společenských organizací, (.) 

aby se poklonili památce (.) vynikajícího představitele komunistické 

strany, (.) a sovětského státu. (..) s jedním (.) z velkých 

organizátorů obranného průmyslu, (.) a vedoucích činitelů 

ozbrojených sil sovětského svazu, (.) se dnes přišly rozloučit (.) 

nekonečné zástupy, (.) sovětských lidí. ve sloupové síni domu 

odborů, se památce dmitrije fjodoroviče ustinova, (.) poklonila také 

řada, (.) zahraničních delegací. mezi nimi, (.) i představitelé (.) 

československé (.) lidové armády. ((střih)) 

MB: sovětský list pravda se dnes zabývá nadcházejícími sovětsko–

americkými ozbrojovacími rozhovory. list připomíná, ţe se budou 

týkat celého komplexu otázek zahrnujících jaderné a kosmické 

zbrojení, přičemţ zvláštní význam, bude mít odvrácení militarizace 

kosmu. (.) sovětský svaz je připraven ve všech těchto otázkách 
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hledat a vypracovat ta (.) nejradikálnější řešení. uvádí list (.) 

pravda. ((střih)) 

peking. ve dnech (.) dvacátého prvního aţ dvacátého třetího 

prosince, se první náměstek předsedy rady ministrů sovětského svazu 

ivan archipov, a náměstek předsedy státní rady čínské lidové 

republiky jao li in, sešli na třech zasedáních při nichţ se navzájem 

informovali, o hospodářské situaci ve svých zemích, a vyměnili si 

názory na otázky dalšího rozvoje obchodní hospodářské a vědecko-

technické spolupráce mezi oběma zeměmi. ve všech otázkách jak bylo 

zdůrazněno na slavnostní večeři bylo dosaţeno vzájemné shody. obě 

strany se dohodli podepsat v první polovině roku devatenáct set 

osmdesát pět, dlouhodobou dohodu o výměně zboţí a platbách na léta 

devatenáct set osmdesát šest aţ (.) devatenáct set devadesát. 

((střih)) vošington. ((míněno Washington)) (.) předsedkyně britské 

vlády margaret tečerová, ((míněno Margaret Tatcherová)) která včera 

jednala v kemp dejvidu ((míněno Camp David)) s americkým prezidentem 

(.) ronaldem reganem, ((míněno Ronald Reagan)) se dnes vrátila zpět 

do londýna. (.) letiskové konferenci před odletem (.) ze spojených 

států oznámila, ţe amerického prezidenta informovala, i o svých 

dojmech z nedávné návštěvy delegace (.) nejvyššího sovětu sovětského 

svazu v británii. rozhovory s michailem gorbačovem označila za 

konstruktivní, realistickou, věcnou, a přátelskou výměnu (.) názoru. 

((střih)) proti stavbě (.) vodní elektrárny v hainburgu ((míněno 

Hainburg)) v rakousku, se vyslovil také předseda komunistické strany 

rakouska franc múri. ((míněno Franz Muhri)) prohlásil ţe krajina 

kolem dunaje, u hranic, s československem, musí být zachována 

v původním stavu. předseda komunistické strany rakouska navrhl, (.) 

aby elektrárna byla postavena jinde, coţ by odpovídalo (.) zájmům 

ochrany (.) ţivotního prostředí. ((střih)) nju jork. ((míněno New 

York)) tyto záběry televizní společnosti enbící ((míněno NBC)) 

potvrzují, ţe nju jork ((míněno New York)) patří mezi města 

s nejvyšší zločinností na světě. (.) k nejnebezpečnějším místům pak 

patří zdejší metro, (.) podle policejních statistik je v něm měsíčně 

spácháno deset vraţd. v samotných spojených státech je jedna vraţda 

spáchána kaţdých dvacet pět minut. kaţdých padesát devět vteřin tu 

dojde k loupeţnému přepadení a kaţdých pět vteřin ke vloupání. (.) 
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reportérka společnosti enbící ((míněno NBC)) přiznala, (.) ţe pokud 

jde o zločinnost, drţí spojené státy (.) ve světě (.) primát. 

((střih)) no a (.) nyní něco (.) příjemnějšího. (…) tyto záběry 

finské televize, (.) jsou z nejsevernější části země (.) z laponska. 

právě odtud vyjíţdí oblíbený děda mráz, který se ve finsku jmenuje 

santa klaus, ((míněno Santa Claus)) aby obdaroval děti v celé zemi. 

(.) některé z dárků nechal aţ za polárním kruhem, (.)  kde díky 

bohaté sněhové nadílce a (.) pořádnému mrazu, (.) vládne ta pravá 

(.) vánoční atmosféra.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: silnice číslo padesát pět břeclav přerov, hlavní tah, který 

spojuje jiţní moravu s moravou severní a severozápadním slovenskem. 

(.) málokterý z pravidelných účastníku dopravy na této trase opomene 

zastavit se v motorestu sport v babicích na šedesátém kilometru. (.) 

heslo zní, (.) tady se dobře najíte. (.) je to neuvěřitelné. ale 

jenom hlavních jídel tady nabízejí denně kolem sedmdesáti druhů. 

překvapuje mnoţství hlavních jídel v ceně do desíti korun. (.) dnes 

sme jich napočítali dvacet sedm. (.) alespoň jednou měsíčně tu 

pořádají gastronomickou akci, ale nikdo vám ji nenutí, (.) je to 

akce navíc. normální jídelníčky platí i během ní. (.) motorest sport 

(.) v babicích, který provozuje jednota uherský ostroh, dokazuje, 

(.) ţe úroveň sluţeb je především závislá na úrovni lidí, (.) kteří 

v nich pracují.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: ani dnes se nezastavil kaţdodenní shon a ruch na 

gynekologicko-porodnickém oddělení primáře jana turka, v nemocnici 

s poliklinikou v bohumíně. (.) za jediný měsíc tu mají osmdesát aţ 

sto porodů. a tak se lékaři a sestřičky mají co ohánět. (.) v době 

naší návštěvy slouţil doktor miroslav šturc, a nebýt vánoční 

slavnostní výzdoby (.) ani by si blíţící se svátky nepřipomněl. 

zato, (.) čerstvé maminky na dnešní den nikdy nezapomenou.  

((konec předtočené reportáţe)) 



25 

 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z3: tak tohle na lyţování opravdu není. takovéto sněhové podmínky 

jsme dnes dopoledne zaznamenali v peci pod sněţkou. a: to se 

pochopitelně projevuje i na počtu návštěvníků. (.) kapacita osmi set 

parkovacích míst pro osobní vozy není tedy zdaleka vyuţita. národní 

výbor je na případný příděl sněhu, přichystán, (.) technika je 

v pohotovosti. k lyţařským vlekům tady přibyl letos nový. nad 

hotelem horizont. ovšem tak jako všechny ostatní zatím stojí. (.) 

vánočním horám tedy chybí sníh, ovšem na kráse, (.) jim to nic 

neubralo.  
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 5.8.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 10 min 

ÚČASTNÍCI: 

MB = Miroslav Bouda, moderátor ČST 

Z1 = Pavel Bouda, redaktor ČST 

PT = Paul Tibbets 

JK = Jošitaka Kavamoto, ředitel hirošimského Muzea míru 

Z2 = neznámý redaktor 

MŠ = Miroslav Štěpán, předseda Mezinárodního svazu studentstva 

Z3 = Petr Studenovský, redaktor ČST 

Z4 = Pavel Dumbrovský, redaktor ČST 

MB = Mikuláš Belan, vedoucí hospodářské správy, Závody Julia Fučíka 

Chomutov 

VP = Václav Plodník, zahradník z JF Chomutov 

JK = Josef Kadlec, moderátor ČST 

Z5 = Jan Chmelík, redaktor ČST 

 

MB: k událostem v zahraničí. (.) před čtyřiceti lety zhruba (.) 

v těchto hodinách, se k japonsku blíţila skupina amerických 

strategických bombardérů, (.) patřících ke zvláštní (.) skupině 

dvacáté letecké flotily. (..) jen letci bombardérů a pár 

nejvlivnějších lidí ve spojených státech věděli, ţe cílem, (.) 

tohoto letu je svrhnout na japonsko atomovou pumu. rekapitulaci této 

události připravil redaktor, pavel bouda.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: pátého srpna devatenáct set čtyřicet pět, nikdo z obyvatel 

hirošimi ještě netušil, ţe jejich městu zbývají (.) poslední hodiny 

ţivota. (.) a přesto právě tou dobou na tichomořském ostrově tinián 

((míněno Tinian)) vzdáleném od japonska více neţ dva tisíce 

kilometrů, (.) probíhaly závěrečné předletové přípravy ke svrţení 
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první atomové bomby v dějinách lidstva. následující den, (..) ve dvě 

hodiny třicet minut místního času, strategický bombardér bé dvacet 

devět, enola gej ((míněno bombardér B-29 Enola Gay)) odstartoval. 

(..) jeho posádce velel tehdy plukovník, nyní brigádní generál ve 

výsluţbě, pól tibets. ((míněno Paul Tibbets)) o tom, jak hodnotí 

celou operaci po čtyřiceti letech nejlépe svědčí interview, které 

poskytl televizní společnosti ejbící. ((míněno ABC))  

R-PT: /předně chci říci, ţe bych to udělal kdykoli znovu. (.) a 

pokud de o samotnou akci, letěli sme téměř šest hodin neţ se pod 

námi objevil cíl. (.) pak ferebí ((míněno Ferebee)) vykřikl, mám ho. 

všichni jsme věděli, ţe se mu podařilo zaměřit most aoi. (.) potom 

uţ jen odpočítával, patnáct, (.)deset, (.) pět, čtyři, tři, dva, 

jedna./  

R-Z1: pumovnice bombardéru kterému jeho velitel dal dokonce jméno 

své matky, (.) se otevřela ve výšce deseti kilometrů. bylo přesně 

osm hodin patnáct minut, sedmnáct sekund hirošimského času. (.) o 

čtyřicet sedm sekund později čtyřtunová bomba, (.) o síle dvaceti 

kilotun trinitrotoluenu ve výšce šest set padesáti metrů, 

explodovala. (..) v tu chvíli zemřelo téměř (.) osmdesát tisíc lidí. 

(…) ty, kdo přeţili dnes v japonsku nazývají hibakuša, nebo-li (.) 

člověk ohnivé bomby. (..) patří k nim i ředitel hirošimského muzea 

míru, (.) jošitaka kavamoto.  

R-JK: /bylo mi, třináct let řekl mimo jiné v interview pro americký 

časopis tajm. ((míněno Time) (.) byl jsem zrovna ve škole, budova 

stála necelých osm set metrů od epicentra výbuchu. (.) dvě třetiny 

z mých spoluţáků byli zabity okamţitě přímo v lavicích. a: jeden po 

druhém, k nim přibývali všichni ostatní. (.) já sám kromě silné 

třísky v levé ruce, neměl ţádné další zranění. (.) v tom jsem 

zahlédl, jak se pod hromadou prken pohla čísi ruka. (..) byl to ota. 

jeden z mých přátel. (.) měl zlomenou páteř, díval se mna mne jen 

levým okem, (.) pravé mu viselo z očního důlku. chvíli na to, (.) 

také zemřel. (..) ale na ten pohled, (.) nikdy nezapomenu. (.) 

stejně jako nikdy nepochopím, (.) význam té hrůzy./  
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R-Z1: z vojenského hlediska svrţení atomové bomby na hirošimu, a 

později také na nagasaki opodstatnění podle názoru odborníků, 

skutečně nemělo. vošingtonu ((míněno Washington)) však nešlo o to, 

jak oficiálně prohlašoval, ukončit druhou světovou válku. (.) 

hlavním cílem bylo především demonstrovat svou sílu. (..) jaderný 

monopol měl bílému domu zabezpečit v poválečném období především 

moţnost, neomezeně diktovat. (..) atomové bombě přisoudili spojené 

státy hlavně úlohu nástroje na ataku. namířeného zejména vůči svému 

spojenci v protihitlerovské koalici, sovětskému svazu. tento závěr, 

(.) potvrdil (.) vývoj dalších historických událostí. ale také 

bývalý prezident úesá, ((míněno USA)) ričrd nixn. ((míněno Richard 

Nixon)) a to v rozhovoru pro týdenník tajm, ((míněno Time)) kde mimo 

jiné uvedl, (.) ţe on sám, přemýšlel během své politické kariéry na 

pouţití jaderných zbraní proti socialistickým zemím, (.) a jejich 

spojencům, (.) celkem (.) čtyřikrát.  

((konec předtočené reportáţe)) 

MB: tisk ve světě se dnes vrací široce k dvanáctému světovému 

festivalu mládeţe a studentstva, který v sobotu skončil v moskvě. 

kupříkladu zpravodajka britského listu mórning stár ((míněno Morning 

Star)) napsala, ţe festival byl i nezapomenutelnou zkušeností, (.) 

která otevřela mnoha lidem oči pro reality (.) sovětského ţivota, 

francouzský limanité ((míněno L`Humanité)) zase napsal, (.) ţe 

festival potvrdil,  ţe mládeţ sdílí stejné hodnoty, (.) a to mír, 

(.) solidaritu, (.) rozvoj, (.) účast, (.) snášenlivost, (.) a odpor 

k rasismu.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: festival skončil delegáti se dnes rozjíţdějí domů. s čím novým 

oproti těm předcházejícím festivalům se patrně vracejí, 

R-MŠ: dalo by se říci mnoho. v číslech sto padesát osm zemí uţ (.) 

sama o sobě tato fakta mluví o tom, ţe šlo o nejširší, 

nejreprezentativnější dialog. (.) ale zejména s tím, ţe je od něj 

potřeba udělat, (.) a ţe moskva pomohla k tomu, aby práce která bude 

udělána, aby byla úspěšná. nelze nevidět i význam, veliký význam 

vystoupení michaila sergejeviče gorbačova na zahájení, který 



29 

 

ovlivnil diskuzi, (.) a stejně tak i vyhlášení o moratoriu. (.) to 

všechno řekl bych v té druhé části festivalu přivedlo diskuze (.) do 

situace, kterou: sme dříve na mládeţnických fórech (.) neviděli. 

řekl bych diskuze odpovídající charakteru lidí, kteří pochopili, (.) 

ţe mají velkou odpovědnost nejenom po dobu festivalu ale i zejména, 

(.) do dalších desetiletí.  

R-Z2: a hodně se hlavně na západě psalo o tom, ţe do moskvy jede 

pouze komunistická mládeţ, takţe se ptám kdoţe tady vlastně všechno 

byl, 

R-MŠ: při různých příleţitostech sme říkali, ţe moskva láká dobré 

lidi, (.) lidi dobré vůle, (.) ale současně (.) i někteří, kteří 

mají jiné zájmy neţ perspektiva o budoucnost mládeţe. moskva 

přivítala ale skutečně velkou šířku politickou. sociální demokraté, 

liberálové, (.) zelení, ochránci přírody a další, mládeţ studenti 

politických stran, dá se tedy i říct, ţe s ohledem na tuto 

skutečnost, (.) šlo o (.) neopakovatelnou reprezentativnost tohoto 

fóra.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z3: na brigádnický tábor univerzity karlovy, přicestovalo včera do 

prahy více neţ dva tisíce našich i zahraničních studentů. (.) dnes 

ráno jiţ všichni nastoupili do práce. (.) na sídlišti luţiny, 

v praze pět, ((míněno Praha 5)) jsme zastihli studenty, kteří byli 

přiděleni závodu devět inţenýrských a průmyslových staveb. je jich 

celkem čtyřicet, a budou pomáhat pracovníkům závodu při terénních 

úpravách na pěti místech. (.) jejich třítýdenní brigáda je ze strany 

závodu pečlivě připravena. a věřme, ţe mladí brigádníci budou 

třiadvacátého srpna odjíţdět s pocitem dobře vykonané práce. 

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z4: jako v pěkném parku to vypadá při vstupu do závodu julia 

fučíka v chomutově, stejný pocit má kaţdý návštěvník, i kdyţ 
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prochází kolem (.) výrobních hal. (.) jsme přitom v ţelezárnách, kde 

se vyrábí ušlechtilá ocel, různé dráty ventily, do traktorů, tedy 

(.) samé takzvané špinavé provozy, 

R-MB: máme tady naše vlastní závodní zahradnictví, (.) máme tady asi 

šest skleníků, (..) několik pařenišť, několik záhonů, (..) a: (.) 

všecko si vypěstujeme sami, a vo to se nám starají dva zaměstnanci.  

R-Z4: nyní tu je například připraveno k výsadbě pět druhů květin a 

další stovky kusů zeleně, (.) uţ brzy totiţ zkrášlí další nové 

zelené plochy v závodě. jednu například teď dokončují pracovníci 

provozu energetiky. další zeleň připravuje zdejší zahradnictví pro 

okolí parkoviště závodu, kde dosud byla, (.) divoká skládka. ve 

sklenících sme však našli i zeleninu. (.) dnes tu například sklízeli 

uţ první rajčata, okurky, a také mrkev a petrţel. ((střih)) co s tou 

zeleninou děláte? 

R-VP: veškerá zelenina, co se tady vypěstuje:, přichází do závodní 

kuchyně. 

R-Z4: všechno co zde vypěstují, (.) samozřejmě vhodně vyuţijí, 

květiny a pěknou čerstvou zeleň ze zahradnictví tu najdete také 

v kaţdé místnosti, ale i v mateřské škole, rekreačním střediku, (.) 

nechybějí ani při slavnostních příleţitostech. ((střih)) vyplácí se 

vám vůbec tohle zahradnictví?  

R-MB: pochopitelně, (.) perfektně sme ozdravili (.) prostředí našeho 

závodu, (.) a našim lidem se zde líbí. (..) a (.) za druhé zjara 

dodáváme rychlenou zeleninu do závodního stravování, (.) čím 

zpestříme jídelníček (.) našim strávníkům, (.) kdy eště je ty 

zeleniny na trhu málo. dále pak (.) posekáme zelené plochy, (.) 

kterých není málo, (.) je to desetina (.) plochy celýho závodu, (.) 

seno usušíme a dodáváme státním statkům.  

((konec předtočené reportáţe)) 

JK: téměř patnáct procent ploch obilovin, přesně dvě stě dvacet tři 

tisíc tři sta dvacet hektarů je podle dnešních podvečerních 

informací sklizeno z letošní úrody. (..) postavme si otázku, co můţe 

plánovanou úrodu ještě ohrozit. (.) samozřejmě ţe (.) ztráty. 
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((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z5: českobudějovický závod zemědělského zásobování a nákupu se 

chce letos vyhnout nepříjemnostem se zdlouhavým přijímáním obilí. 

(..) proto všechny dopravní prostředky, vlastní i cizí očísloval, a 

vytvořil i organizační předpoklady, aby nákladní automobily (.) 

netvořily fronty na dvorech výkupu. (..) k realizaci tohoto opatření 

vyhlásil letos poprvé soutěţ. mezi středisky. i ve špičce by čekací 

doba neměla přesáhnout pětasedmdesát minut. (..) nejde samozřejmě 

jen o ztráty času, ale především zrna. (.) známé cestičky po naších 

silnicích vznikaly i proto, ţe vozidla při přerušení pomoci 

zemědělcům, vozila hrubší materiály neţ je zrní. a těsnění velice 

často porušila. (..) letos kaţdé takové auto bude před nasazením do 

ţní znovu prohlédnuto vedoucím autodopravy, zemědělského zásobování 

a nákupu, (.) který je osobně odpovědný za přepravu obilí 

v českobudějovickém okrese.   

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 6.8.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 10 min 

ÚČASTNÍCI: 

MB = Miroslav Bouda, moderátor ČST 

Z1 = neznámý redaktor 

Z2 = Kateřina Perknerová, redaktorka ČST 

Z3 = neznámý redaktor 

Z4 = L. Nývltová, redaktorka ČST 

MO = Milan Ouzký 

PK = Pavel Kaštánek 

OŠ = Ota Šebesta 

 

MB: a k událostem v zahraničí. (.) od dnešního dne, sovětský svaz 

jednostranně zastavuje veškeré jaderné výbuchy. (.) toto moratorium 

platí, do prvého ledna příštího roku. ale můţe platit i nadále, 

pokud spojené státy přijmou výzvu sovětského svazu a upustí, (.) 

rovněţ od jaderných výbuchů. v den obětí atomového bombardování 

hirošimy, tak sovětský svaz přichází s iniciativou, která má za cíl 

(.) zabrzdit horečné zbrojení a vytvořit překáţku zkouškám a (.) 

dalšímu zdokonalování zbraní hromadného ničení. (..) tento čin 

v zájmu míru přijala se sympatiemi nejširší světová veřejnost, která 

v těchto hodinách vzhlíţí do míst, (.) kde si atomová bomba vyţádala 

poprvé statisíce obětí. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: údery zvonu v hirošimském parku míru, dnes (.) celému světu 

připomněly čtyřicáté výročí svrţení první (.) americké atomové bomby 

(.) na toto město. v osm hodin patnáct minut tedy přesně ve chvíli, 

kdy jaderný výbuch proměnil šestého srpna devatenáct set čtyřicet 

pět, (.) v jediném okamţiku, celou hirošimu v trosky, (.) si více 

neţ padesát tisíc japonců a zahraničních hostů, (.) připomnělo 
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památku obětí této tragédie (.) minutou ticha. (…) jako kaţdoročně, 

byl i letos přiloţen k pomníku uprostřed památníku další seznam se 

jmeny těch, kdo zemřeli, na následky ozáření. (…) dodnes jejich 

počet dosáhl uţ téměř sto čtyřiceti tisíc. (.) přitom se odhaduje, 

ţe sto osmnáct tisíc obyvatel města zahynulo bezprostředně po 

výbuchu, (.) dalších dvacet dva tisíc, ještě do konce roku, (.) 

devatenáct set čtyřicet pět. (…) na závěr vzpomínkového aktu vzlétlo 

k obloze (.) jeden tisíc pět set holubic, symbolizujících touhu 

všech mírumilovných lidí, (.) ţít ve světě bez válek.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: českoslovenští delegáti dvanáctého světového festivalu mládeţe 

a studentstva, se dnes vrátili zpět do vlasti. československou 

mládeţ zastupovalo na moskevském festivalu na dva tisíce delegátů, 

hostů a účastníků vlaků druţby. svým aktivním vystupováním ve 

festivalových diskusích, jednání s představiteli zahraničních 

mládeţnických organizací, i vysokou hodnotou kulturních pořadů, 

naplnili českoslovenští chlapci a děvčata svůj festivalový slib.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z3: nedávné odhalení skrýší dohromady s třemi kilogramy čistého 

heroinu, pro jehoţ nelegální převoz bylo zneuţito lidského 

zaţívacího ústrojí. je výbornou vizitkou příslušníků odboru pasové 

kontroly, (.) a celníků na letišti v praze ruzyni. (..) denně projde 

jejich kontrolou v tomto letním období, (.) kolem osmi tisíc 

pasaţérů. coţ znamená, (.) ţe kaţdý z nich musí během své sluţby 

odbavit (.) v průměru asi tři stovky cestujících. ale v jejich práci 

nemůţe jít pouze o rychlost, (..) rozhodující je především 

bezpečnost dopravy a lidí. (.) dodrţování celního zákona a 

devizového hospodářství, ochrana letištního pasového prostoru, (.) a 

tedy ochrana republiky, jako (.) na kaţdém jiném hraničním přechodu. 

proto se na ní podílejí i příslušníci pohraniční stráţe (.) a sboru 

národní bezpečnosti. (..) k jejich činnosti patří i ostraha letištní 
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plochy, (.) kontrola odbavování letadel, (.) ochrana proti dovozu 

nezákonných tiskovin, a videokazet, (.) stejně jako prevence proti 

leteckému piráctví, a tak tomu, kdo se chystá třeba někam k moři na 

dovolenou, mohou tady v ruzyni, (.) s klidem popřát (.) šťastný let.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z4: v neděli se dozvěděli podnik, ve kterém budou pracovat. (.) 

včera je čekala bezpečnostní školení, (.) zdravotní prohlídky, (.) 

exkurze po závodech, a teprve si zkoušeli práci, která je v příštích 

třech týdnech čeká. (.) jak nám včera večer sdělil městský štáb 

letní pracovní aktivity, na druhý turnus, brigád nastoupilo tisíc 

osm set sedmdesát šest vysokoškoláků, (.) z celé české socialistické 

republiky, (.) studujících v praze. (.) pracují ve sluţbách, (.) 

v potravinářských závodech, (.) pomáhají také například lesům 

v harachově. (.) ale hlavně pomáhají v podnicích, které na území 

hlavního města řeší nejaktuálnější pracovní úkoly. v praţské prefě 

((míněno Prefa)) dnes začal vlastně první pracovní den pro studenty 

stavební fakulty čévéúté. ((míněno ČVUT)) ((střih)) to je vaše první 

brigáda? 

R-MO: ne moje první brigáda to není, i kdyţ všechny předtím jsem 

dělal teda na stavbě:, (.) a: po prvý jsem teďkon v továrně,  

R-Z4: myslíte, ţe vyuţijete zkušenosti odtud potom ve škole? 

R-MO: no já si myslím, ţe určitě, protoţe je rozdíl (.) vidět to 

teda ve skutečnosti:, neţ někde na vobrázku nebo jenom namalovaný.  

R-PK: no tak na takovoudle brigádu: vysokoškolák jde proto:, aby buď 

si vydělal nějaký peníze, dál je to důleţitý aby dostal zápočet, (.) 

no a seznámil se tady s provoze:m no a získal nějaký zkušenosti. 

((střih)) 

R-Z4: získat praktické zkušenosti pro další studium, to je tedy 

další úkol, který letní aktivita má plnit. (.) jak se ale na 

studenty dívají z této stránky v podnicích, (.) které svou 

odborností odpovídají jejich studijnímu zaměření? 
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R-OŠ: tak u nás pracovalo v tom prvním turnusu: padesát čtyři 

studentů stavební fakulty čévéúté ((míněno ČVUT)) (..) a: fakulty 

fyzikálního a jadernýho inţenýrství. je to uţ několikátý ro:k, co 

tady (.) tito studenti pracují, a (.) my v současný době, i kaţdý 

rok, protoţe sme stavebnictví, (.) doba dovolených, tak počítáme 

s těmito studenty, přímo na pracovišti a tady do výroby, (.) bez 

nich si to skoro nemůţeme představit. my potřebujeme studenty těchto 

škol, (.) a doufáme, ţe tady kdyţ vidí, jak se vyrábí panely, (.) ţe 

jim to něco dá pro jejich studium a ţe by pak mohli aţ ukončí školu 

(.) jít k nám. ((střih)) 

R-Z4: národní podnik praga ve vysočanech přivítal brigádní studenty 

z fakulty strojního inţenýrství čévéúté. ((míněno ČVUT)) (.) pracují 

ve třech provozech. v jednom z nich ve středisku čtyři sta dvacet 

tři, (.) nám dílny vedoucí pavel lysoněk potvrdil také, (.) ţe se 

studenty byli v prvním turnusu spokojeni. (.) a o těch, kteří začali 

pracovat naplno dnes řekl, (.) ţe je vidět, ţe mají o strojírenství 

přehled. vědí o co se jedná, (.) a zapadli do kolektivu.  

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 12.10.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 10 min 

ÚČASTNÍCI: 

JM = Josef Morávek, moderátor ČST 

Z1 = S. Kopečný, redaktor ČST 

Z2 = Pavel Bouda, redaktor ČST 

MŠ = Martin Švehla, moderátor ČST 

Z4 = S. Kopečný, redaktor ČST 

Z5 = Ladislav Langr, redaktor ČST 

JF = Josef Foltýn, nositel vyznamenání za vynikající práci, kameník 

ČMPK Hradec Králové 

 

JM: známý sovětský komentátor alexander bovin se dnes v listě 

izvěstija zamýšlí nad vrcholnou sovětsko-americkou schůzkou 

v ţenevě. ať navrhne sovětský svaz cokoli, (.) úesá ((míněno USA)) 

ze svého postoje neustoupí. prosazují hvězdné války. (.) proč tedy 

američané do ţenevy pojedou. píše (.) alexander bovin. pokládá i 

další otázku. a proč vlastně poletíme do ţenevy (.) my. dosud je 

alespoň malá naděje a tu je třeba vyuţít odpovídá. (.) nepodaří-li 

se to, bude třeba hledat nebo vytvářet nové šance. taková je (.) 

politika. píše alexandr bovin.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: delegaci nejvyššího sovětu sovětského svazu přijal v pekingu 

předseda čínské lidové republiky lisin njen. rozhovor, který se 

konal v konstruktivním a otevřeném duchu se týkal dalšího rozvoje 

sovětsko-čínských vztahů, a různých mezinárodních problémů 

zajímajících obě země. (.) při jednání obě strany poukázali na 

významnou úlohu rozšiřování parlamentních styků, pro prohlubování 

vzájemného porozumění a zlepšení vztahů, mezi sovětským svazem a 

čínskou lidovou republikou.  

((začátek předtočené reportáţe)) 
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((konec předtočené reportáţe)) 

R-Z2: v diskusích ke správě předsednictva v adenu dnes pokračoval 

třetí sněm jemenské socialistické strany. (.) toto vrcholné jednání 

bojového předvoje jemenské lidové demokratické republiky má na 

programu aktuální otázky domácí i zahraniční politiky. má rovněţ 

rozhodnout o hlavních směrech třetího pětiletého plánu hospodářského 

a sociálního rozvoje země, (.) na léta devatenáct set osmdesát šest 

aţ devatenáct set devadesát. (.) jak řekl generální tajemník 

ústředního výboru strany álí násir mohamad, ((míněno Ali Nasir 

Muhammad)) jemenský lid za posledních pět let dosáhl významných 

úspěchů v rozvoji ekonomiky země. byly vybudovány důleţité 

hospodářské jednotky. vznikla nová zemědělská druţstva, a země 

učinila velký krok vpřed v rozvoji školství zdravotnictví a kultúry. 

(.) třetí sjezd jemenské socialistické strany, který se koná pod 

heslem, dalšího upevňování revolučního procesu v zemi, a za splnění 

plánu hospodářského a sociálního rozvoje země, skončí zítra, (.) 

volbou generálního tajemníka strany.  

((konec předtočené reportáţe)) 

JM: záběry které jste teď sledovaly jsme získali díky 

organizátorskému a technickému úsilí intervize. (.) přibila tak 

další země z níţ vám můţeme nabídnout (.) aktuální zpravodajství. a 

teď k dalším informacím, v pondělí má do velké británie přijet 

rádţíf gándí. ((míněno Gándhí)) britská policie dnes zatkla devět 

osob, které obvinila, (.) z přípravy atentátu na gándího. ((míněno 

Gándhí)) nicméně protestní demonstrace syrských extremistů a ti za 

pokusy o atentáty na indické představitele (.) takřka vţdy stojí, 

demonstrace tedy byly (.) britskou vládou (.) povoleny.  

R-Z3: uţ (.) druhý den stojí unesené egyptské dopravní letadlo boing 

sedm set třicet sedm ((míněno Boeing 737)) na vojenské základně 

severoatlantického paktu sigonela, na sicílii. (..) jeho posádku zde 

přinutili na trase z portsajdu ((míněno Portside)) do tunisu 

americké stíhačky (.) ef čtrnáct. ((míněno F14)) podle agenturních 

zpráv bylo toto přepadení civilního letounu v mezinárodním vzdušném 

prostoru i dnes terčem, ostré kritiky světové veřejnosti. (..) 
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nejvíce se v této souvislosti hovoří o tom, ţe nejsou zadrţováni 

pouze čtyři teroristé, (.) únosci (.) lodi akile auro, ale také dva 

příslušníci organizace pro osvobození palestiny, (.) kteří se (.) 

nejvíce zasadili o propuštění čtyř set čtyřiceti rukojmí, 

z italského výletního plavidla, (.) a kompletní egyptská posádka. 

(.) a dále je citován výrok prezidenta regana, ((míněno Reagan)) 

který v noci na dnešek v tiskové konferenci ve vošingtnu ((míněno 

Washington)) prohlásil, ţe v případě neuposlechnutí výzvy amerických 

stíhačů, byli piloti připraveni egyptský bóing, ((míněno Boeing)) 

(.) sestřelit. 

((konec předtočené reportáţe)) 

MŠ: sobota byla pro stovky brigádníků ve znamení sklizně brambor, 

(.) na polích uţ práce vrcholí, ale pomoc je třeba i (.) při 

likvidaci dočasných skládek, u třídiček a v dalších proudech 

podzimních prací. z faktu, ţe spolu (.) s milionem zemědělců, 

vkládají i tisíce (.) dalších pracujících své úsilí i (.) volný čas 

do sniţování ztrát a zvyšování (.) efektivnosti zemědělské výroby, 

vyplývá i dnešní téma našeho (.) pravidelného ohlédnutí. ((střih)) 

za uplynulých šest dnů navštívilo sezamovskou přehlídku elektroniky 

v šumperku přes deset tisíc zájemců, vedle audiovizuální techniky 

byly hlavní atrakcí osobní počítače, a hlavním poznatkem, ţe: přece 

jenom rychle roste počet těch, kteří si i při této příleţitosti (.) 

dovedou uţ s počítačem popovídat.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z4: šumperský závod silnice ostrava hlásí splněný socialistický 

závazek. s osmi měsíčním předstihem před stanoveným termínem tady 

uvedli do provozu poslední úsek čtyřproudé silnice ve směru olomouc 

mohelnice. (.) s ohledem na to, ţe se jedná o vysoce frekventovaný 

úsek, osmi měsíční předstih představuje úsporu nákladů ve výši 

pětatřiceti miliónů korun. (.) úspěchu bylo dosaţeno uplatněním 

moderních forem organizace práce.  

((konec předtočené reportáţe)) 
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MŠ: pozvání národních výborů a výborů národní fronty v ústí nad 

labem k pomoci v akci zet, přijalo dnes na deset tisíc brigádníků, 

za pololetí tady odhadují hodnotu do úprav města touto formou na 

devět set tisíc korun. hlášení například z neštěmic, v severočeském 

kraji však hovoří o příkladech, kdy občané takto nahrazují placené 

organizace. uklízejí nepořádky, opravují (.) nekvalitní práci, jak 

to vypadá z dnešního zastavení nad úpravou našeho hlavního města, 

podobné dluhy by v praze zůstat (.) neměly, lhůta dokončení trasy 

nového metra, (.) opět o čtyřiadvacet hodiny kratší.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z5: říká se, ţe praţské komunikace za pět let toho nenadláţdily 

tolik, jako za poslední tři měsíce. (.) například jenom tady na 

náměstí republiky, kde bude ústit pěší zóna, úkol stanovil sedm 

tisíc čtverečních metrů dlaţby. (.) dnes jedenadvacet dnů, před 

zahájením provozu trasy bé ((míněno trasy B)) praţského metra zbývá 

ještě necelá tisícovka čtverečních metrů. (..) proto si ani dnes 

dlaţdiči neodpočinuli. (.) stanice metra náměstí republiky bude mít 

celkem sedm výstupů. (.) jeden z nich vyústí i do nově vzniklého 

podloubí naproti nádraţí střed. (.) tady dnes zase pokládali 

mramorové obklady (.) pilířů a stěn, pracovníci českomoravského 

průmyslu (.) kamene (.) z hradce králové. ((střih)) řekněte mi, 

sobota většina lidí tráví volno a vy tady pracujete proč? 

R-JF: no tak zaprvní máme termín nějaký ţe: a za druhý chceme to 

udělat co nejdřív. 

R-Z5: a teď by mě zajímalo (..) kolik uţ jste obloţil čtverečních 

metrů mramorem a ţulou tady na praţském metru. 

R-JF: no: no uţ jsem začínal (..) v třiasedmdesátym ţe? (..) to bylo 

na céčku, ((míněno trasa C)) u muzea na stanici, (.) od té doby, (.) 

všechny stanice metra.  

R-Z5: takţe to určité můţete dát návod na to, jak by měla vypadat 

dobrá (.) kamenická práce. 

R-JF: no jistě: (..) měla by být kvalitní, pohledná, (.) aby sme se 

nemuseli za ni stydět. ((střih)) 
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R-Z5: a právě (.) v praţském metru se uţ tradičně snoubí řemeslný 

fortel s uměleckou tvorbou. (..) proto také jak finišují dokončovací 

práce dostává konečnou podobu i umělecká výzdoba. na stanici náměstí 

republiky bude věnována tradicím a současnosti společného státu (.) 

čechů a slováků.  
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 28.10.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 10 min 

ÚČASTNÍCI: 

MB = Miroslav Bouda, moderátor ČST 

Z1-Z2 = neznámí redaktoři 

N1 = neznámý moderátor 

KG = Karel Gott, národní umělec 

 

MB= kábul. agentura báhtár oznámila, ţe afgánští kontrarevolucionáři 

ostřelovali raketami mešitu v západo-afgánském (.) městě herátu. při 

zákeřném útoku bylo zabito čtrnáct lidí. (.) sedmdesát osm dalších 

věřících bylo (.) zraněno.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: nejvyšší afgánský představitel babrak se dnes setkal 

s absolventy školy lidové milice, (.) kteří v těchto dnech ukončili 

studium. (…) ve svém projevu k novým milicionářům babrak karmal 

zdůraznil úlohu, (..) jakou lidové milice hrají v boji (.) proti 

teroristickým akcím (.) afgánské kontrarevoluce.  

((konec předtočené reportáţe)) 

MB: bon. (.) zemský sněm strany zelených v hesensku se vyslovil pro 

vytvoření vládní koalice (.) se sociálně (.) demokratickou stranou. 

v nové zemské vládě, (.) první svého druhu v eneser ((míněno NSR)) 

tak obsadí zelení funkce ministra pro energetiku a ţivotní 

prostředí, a dvou státních tajemníků. (.) proti tomuto, (.) prvnímu 

pokusu o vládní spolupráci obou stran útočí především burţoazní 

rámcové strany a podnikatelé, (.) kteří vyhroţují přemístěním (.) 

velkých průmyslových podniků z hesenska. (.) s další aktualitou se 

z bonu hlásí náš zpravodaj, (.) jaroslav janků.  

((začátek předtočené reportáţe)) 
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R-Z2: před čtyřiceti lety, dvacátého osmého října devatenáct set 

čtyřicet pět, (.) byli mohutné manifestaci na václavském náměstí 

v praze, (..) vyhlášeny dekrety o znárodnění klíčového průmyslu. 

(..) jejich přijetí a podepsání prezidentem republiky, (.) si 

vynutil pracující lid vedený komunistickou stranou. (..) současně 

s nimi, byl také podepsán dekret o závodních radách. (..) zajišťoval 

pracujícím účast na vedení podniků, a právo kontroly výroby. (..) 

první svobodný říjen (.) po: šesti letech fašistické okupace, (..) 

výrazně ovlivnil proces (.) postupného přerůstání národní a 

demokratické revoluce, (.) v revoluci, (.) socialistickou. (..) byl 

významným krokem k únoru (.) devatenáct set čtyřicet osm. (..) tedy 

ke skutečnosti, (.) po které pracující lid touţil a usiloval, jiţ 

dvacátého osmého října (.) devatenáct set osmnáct. (…) tehdy pod 

tlakem národně osvobozeneckého boje lidových mas, (.) mohutné vlny, 

(.) lidové aktivity, (.) podnícené idejemi velkého října, (.) vznikl 

(.) samostatný československý stát. (…) po třistaleté porobě, (.) 

lid v první chvílích věřil, (.) ţe společná republika čechů a 

slováků bude i státem sociálně spravedlivým. (.) proto s nadšením 

vítal (.) její ustavení. (.) ti, kdo se však prohlásili za mluvčí 

lidu, (.) demagogickými frázemi strhli na sebe moc, (.) a vtiskli 

novému státu burţoazní charakter, nemohli a ani nechtěli, (.) 

zajistit sociální osvobození pracujících. (.) a jak ukázal další 

vývoj, (.) nebyly s to (.) definitivně zajistit ani svobodu a 

státnost našich národů. (…) třetí historická událost spojená 

s dvacátým osmadvacátým říjnem, je přijetí zákona o československé 

federaci, (.) v roce devatenáct set šedesát osm. (..) touto (.) 

novou kapitolou v dějinách československé státnosti, (.) se 

vytvořily, (.) spolehlivé základy pro nové státoprávní uspořádání 

(.) společného státu čechů a slováků, (.) které se stali trvalou (.) 

přirozenou součástí našeho společenského a státního ţivota.  

((konec předtočené reportáţe)) 

N1: bílé vánoce, (.) a to mám rád (.) muzika. (.) jedny s posledních 

desek (.) karla gota, ((míněno Gott)) vítám ho ve studiu, tady 

v aktualitách. chtěl bych se zeptat, (.) v sobotu vyvrcholila 
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konzertem soutěţ intertalent (.) osmdesát pět. pro vás přinesla něco 

objevného? 

KG: tak já jsem například přerušil svoje tříměsíční zahraniční (.) 

turné, proto (.) abych se (.) svým malým recitálem zúčastnil závěru 

intertalentu (.) tohoto (.) ee čtyřdenního maratonu, mimochodem 

velmi dobře organizovaného, (.) pragokoncertem a dobrou (.) 

platformou (.) pro mladé (.) interprety (.) jak (.) prezentovat (.) 

svoji (.) práci. mně se například líbila vítězka (..) hajdy (.) 

janků, ((míněno Heidy Janků)) která (.) zpívala dobře, moderně, (.) 

dobře se pohybovala (.) a tak nějak celý její projev (.) patří k ní, 

(.) ale (..) pro můj vkus, tam (.) v celém tom festivalu, (.) mně 

trošku chyběla melodičnost.  

N1: mluvíte o festivalu, ale pojďme k české populární hudbě, (.) ona 

melodičnost, (.) nevytratila se z ní úplně? 

KG: já myslím, ţe je to celosvětový trend a ţe (..) naši (.) mladí 

interpreti někdy (.) dobře, a někdy nekriticky přebírají, (.) 

z těchto cizích vzorů (.) a zapomínají při tom na to, (.) ţe vlastně 

(.) ee melodičnost je to, co má český muzikant v krvi a nejenom 

muzikant, ale hlavně (..) posluchač, (.) a proto tu muziku děláme. 

N1: ano. (.) myslíte si:, ţe: (.) stát se populárním zpěvákem 

předpokládá hudebního vzdělání? 

KG: tak určitě zpěvákovi pomůţe, kdyţ svůj hlas (.) umí technicky 

dobře ovládat. (.) kdyţ umí noty, (..) ovládá harmonii, (.) urychlí 

to jeho práci ve studiu, (..) a (.) při zkouškách, ale (.) je tady 

ještě něco důleţitého (.) a to myslím, (.) ţe škola (..) nenaučí, 

(.) to je něco, (.) co si zpěvák sám (.) musí (.) v sobě pěstovat, 

taková (.) určitá kultura (.) zpěvu, (.) kultura projevu, řekl bych 

kultura práce (.) v naší profesi. (..) no a kdyţ sme u té profese u 

té profesionality, často jsem slyšel, (.) ţe (.) mladí interpreti si 

stěţují, ţe (.) zvítězili nebo (.) získali (.) některou z cen 

takového velkého festivalu a potom uţ se o ně nikdo nestará. (.) 

k tomu bych chtěl říct, ţe (..) věřte mě to vám říkám upřímně ze své 

zkušenosti, (.) kdyţ správně vezmete profesionálně do ruky (.) tuto 
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práci a: (.) začnete na sobě (.) dělat, (.) lidi, (.) publikum uţ si 

vás (.) samo najde. (.) a půjde za vámi.  

N1: za vámi šlo publikum přes dvacet let, máte dvacet zlatých 

slavíků. (..) na začátku letošního roku (.) ste prohlásil, ţe uţ o 

dalšího nebudete bojovat, nebudete o něho soutěţit, (.) přitom 

v současném čísle mladého světa vaše jméno znovu figuruje? (.) 

změnil jste snad názor, 

KG: já myslím, ţe sme si s mladým světem asi nerozuměli trochu i 

kdyţ jsem několikrát (.) toto prohlášení (.) opakoval, (.) ale 

stojím za ním samozřejmě dodnes jak jsem říkal na začátku roku, (.) 

dvacet zlatých slavíků je (.) krásná bilance (.) a myslím si, ţe je 

načase abych toto (.) místo uvolnil zpěvákům (.) mladším, kteří si 

tento (.) povzbuzující pocit zlatým slavíkem určitě zaslouţí.  
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 2.11.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 9:45 min 

ÚČASTNÍCI: 

N1-N4: neznámí redaktoři ČST 

GH: Gustav Husák 

 

N1: uţ v ranních hodinách (.) zaplnili praţané novou pěší zónu 

v ulici osmadvacátého října, (.) na můstku pod václavským náměstím, 

na příkopě, na náměstí republiky, (.) na národní třídě. (.) stavbu 

metra střídají v těchto místech její výsledky (.) a tak mnohý 

nelenil, být mezi prvními, postát, podívat se. (.) zachytit na 

památku atmosféru prvního dne v centru města. (.) prvního dne, nové 

tváře, (.) usměvavé, protoţe vzešla (.) z dobré práce. nové dlaţby a 

obklady, nové fasády domů, obchody, (.) to je (.) nový střed města, 

na který si přece chceme zvyknout, (.) co nejrychleji. krátce po 

desáté hodině jsme na jungmanově ((míněno Jungmannovo)) náměstí 

svědky srdečného setkání. představitelé našeho (.) hlavního města, 

(.) vítají generálního tajemníka ústředního výboru komunistické 

strany československa, (.) prezidenta republiky, gustáva husáka. (…) 

spolu (.) s dalšími vedoucími stranickými a státními představiteli a 

delegací, rady ministrů sovětského svazu, se zúčastní zahájení 

provozu na prvním úseku (.) nové trasy (.) praţského metra. (.) 

obnovené jungmanovo ((míněno Jungmannovo))  náměstí. (.) které si 

vzácní hosté prohlédli, (.) vytváří mezi národní třídou a václavským 

náměstím příjemnou příleţitost k odpočinku. (.) uţ samo o sobě 

zklidňuje tuto, (.) jednu z nejnavštěvovanějších částí (.) našeho 

hlavního města. v ulici osmadvacátého října pak soudruha husáka 

pozdravili srdečným potleskem (.) praţané. (..) v těchto místech 

pamatujeme provoz tramvají, a (.) moţná uţ teď marně vzpomínáme, kdy 

tu sevřená do tmavé a hlučné uličky, (.) projela poslední souprava. 

(.) bylo to letos, (.) čtvrtého července krátce před pátou hodinou 

ranní. (.) dnes sem budou jen ve stanovených hodinách zajíţdět auta 

k zásobování prodejen. osmadvacet obchodů tady je po úpravách (.) 
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znovu otevřeno. (…) se zájmem si vzácní hosté prohlédli na můstku 

příjemné architektonické řešení, (.) další části klidové pěší zóny. 

(.) v roce devatenáct set sedmdesát osm, (.) jsme se poprvé prošli 

po nově upraveném václavském náměstí, (.) je to téměř (.) přesně 

sedm let, a kdo si tehdy neuměl představit pokračování započatého 

díla, (.) dostává dnes (.) krásnou odpověď. (.) procházíme kolem 

dětského domu, tady s ulicí panskou pěší zóna (.) končí. (.) praţané 

pozdravují soudruha gustava husáka a ostatní vedoucí představitele 

potleskem. (.) úsměvy. je to naše společné dílo. bude nám denně 

slouţit, a uţ teď je tady kaţdému jasné, (.) ţe budou příjemná a 

přijímaná pozvání architektů, k chvilkám posezení na lavičkách, 

k občasnému (.) porozhlédnutí po dokonalé harmonii tvarů a barev, 

(.) krásy a účelnosti. (..) ano, i kdyţ je jen pár stupňů nad nulou, 

(.) je to krásné sobotní dopoledne. (.) plné radosti, obdivu, 

k dobře odvedené práci, (.) za kterou kaţdý (.) rád poděkuje. (.) 

dvacet tisíc čtverečních metrů dlaţby, (.) šestnáct velkých 

rekonstruovaných objektů, (.) to jsou argumenty, které první padnou 

do oka, (.) naši nejvyšší představitelé tady ocenili práci 

architektů, projektantů, pracovníků dalších profesí, z praţských 

podniků, s organizací z celé republiky. (.) kteří se tu sešli (.) ke 

společnému dílu (.) s jediným termínem, a s jediným měřítkem 

kvality. (.) s tím nejvyšším. (..)  

N2: celkem sedm stanic vyneslo s výstavbou nové trasy na povrch i 

nová architektonická řešení. (.) v těchto místech sou změny asi (.) 

nejvíc patrné, ale i v dalších částech našeho hlavního města, (.) 

bylo obnoveno kolem osmačtyřiceti tisíc čtverečních metrů fasád. (.) 

a upraveno celkem přes osmdesát velkých objektů. (..) a přitom jsou 

to všechno jen střípky z celkového (.) osmi miliardového rozsahu 

výstavby (.) nové trasy (.) praţského metra. (.) soudruha husáka 

seznamují představitelé hlavního města (.) s podrobnostmi výstavby. 

(.) vřelé pozdravy (.) jsou výrazem uznání a díků. a je tady i 

příleţitost stisknout ruku. (.) poděkovat osobně. (…) poté soudruh 

gustav husák a další představitelé pozdravováni praţany, (..) 

budovateli metra a návštěvníky hlavního města, (..) sestoupili do 

prostor (.) stanice náměstí republiky.  
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N3: ve vestibulu této stanice je vše připraveno ke slavnostnímu 

zahájení pravidelného provozu. nová trasa uzavře pod povrchem 

hlavního města přepravní trojúhelník (.) v nejcitlivější části.  

GH: rád zahajuji provoz (.) tohoto velkého krásného díla, (  ) 

N3: soudruh (.) gustav husák a další vedoucí představitelé nastupují 

do první soupravy nové linky. my sme v místech, které byla na této 

trase pro stavbaře (.) nejsloţitější. tunel je zde umístěn nejníţ, 

následující stanice můstek (.) je nejhlubší z celé trasy bé. 

((míněno trasa B)) (.) připomeňme si při této příleţitosti, ţe celá 

trasa má sedm stanic. (.) připomeňme sokolovskou, (..) kde se (.) 

nové tunely stýkají s nejstarší trasou (.) cé. ((míněno trasa C)) 

dnes tuto přestupní stanici obsluhuje tolik eskalátorů, kolik je 

celkem umístěno na celé trase dvě á. ((míněno trasa 2A))  (..) při 

jízdě se naši nejvyšší představitelé seznámili s nejdůleţitějšími 

etapami výstavby, celá trasa je technicky a investičně (.) 

nejnáročnější. tunely vedou pod historickým jádrem města, (.) jeho 

centrální zónou, (.) opět pod vltavou (.) a pod největší koncentrací 

zástavby. (..) stanice můstek (.) je nejen nejhlubší na trase, ale 

je také nejrozsáhlejší. zasahuje pod celý prostor křiţovatky národní 

třídy a jungmanovy ulice ((míněno Jungamnnova ulice)) a částečně i 

pod klidovou zónu na jungmanově ((míněno Jungamnnovo)) náměstí. (…) 

projíţdíme dalším a to nejkratším pětisetmetrovým úsekem nové trasy, 

do stanice národní třída. odtud je přímá cesta do obchodního domu 

máj, (.) masivní konstrukce podzemního vestibulu napovídá 

perspektívu (.) další výstavby nad touto stanicí. (..) velkou 

křiţovatku povrchové dopravy (.) doplňuje stanice trasy bé ((míněno 

trasa B)) (.) na karlově náměstí, (.) metro je tak zpřístupněno 

z vršovic, modřan a bráníka, kam se odtud napojují linky tramvají a 

autobusů. (.) no a z karlova náměstí vede tunel nové trasy (.) dál 

k okraji prahy. 

N4: jsme na nejdelším úseku. měří přes dvanáct set metrů. (..) a tak 

si můţeme připomenout, ţe tudy vede cesta aţ k první stanici (..) na 

nádraţí smíchov. (..) tato sedm metrů vysoká jednolitá hala byla 

jako jediná na této trase hloubená z povrchu. (…) statistika počítá 

kaţdé ráno s více neţ čtyřmi tisíci cestujícími, (..) kteří tady 
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nastoupí cestu novými pěti kilometry (.) praţského metra. (…) 

s těmito fakty seznámili pracovníci metra soudruha gustava husáka a 

ostatní vedoucí představitele v průběhu první jízdy. (…) vlak 

zastavuje ve stanici moskevská. překrásném symbolu československo-

sovětské spolupráce. (…) na trasách praţského metra má tato 

spolupráce patnáctiletou tradici. (.) přes pět set sovětských 

specialistů pomáhalo našim odborníkům (.) budovat (.) toto nádherné 

dílo. (…) soudruh gustav husák se tady pozdravil s budovateli. (.) 

hrdinou socialistické práce otakarem ferfetským. (.) s předáky 

sovětských a našich dělníků a techniků, jevgenijem martinovem a 

františkem staňkem. (…) výzdoba stanice moskevské je obohacena 

symboly hlavního města sovětského svazu. (…) v překrásném souzvuku 

se tady spojuje mrákotinská ţula s červeným a bílým (.) uralským 

mramorem. (..) kronika internacionální brigády je svědectvím o 

společném řešení úkolů našich (.) a sovětských budovatelů. (…) jsem 

přesvědčen, zapsal dnes do této kroniky soudruh gustav husák, (..) 

ţe zásluţný příklad vaši brigády, (..) bude nalézat stále více 

následovatelů.  

N5: srdečné stisky rukou uzavírají slavnostní okamţiky vstupu nové 

trasy praţského metra do provozu. (..) můţeme hovořit o dokonalé 

práci, jejímţ výsledkem je dnes (.) dvaatřicet stanic na třiceti 

kilometrech podzemní dráhy, která denně zkrátí cestu městem (.) pro 

milion cestujících. (..) jak to ale u dobré práce bývá, ten okamţik, 

kdy by se mohlo říci (.) hotovo, patří spíš pohledu (.) do 

budoucnosti, (.) uţ teď pokračují práce na trase bé ((míněno trasa 

B)) dalším úsekem, dalšími deseti kilometry do vysočan a do 

jihozápadního města. (.) v příštích pěti letech předají stavbaři 

cestujícím i nové stanice (.) na trase á, ((míněno trasa A)) a tak 

za pět let, převezme praţské metro uţ čtyřicet procent veškeré 

hromadné dopravy v našem hlavním městě. (..) aţ budeme, za pět let 

sčítat, (.) bude mít metro (.) jedenačtyřicet stanic (.) na 

osmatřiceti (.) kilometrech.  
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 15.10.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 10:20 min 

ÚČASTNÍCI: 

RB = Rastislav Bajer, varšavský zpravodaj ČST 

EK = Eva Kotvová, moderátorka ČST 

Z1 = Pavel Dumbrovský, redaktor ČST 

KJ = Karel Jedlička, předseda ZV ROH Branecké ţelezárny Hradec nad 

Moravicí 

JH = Josef Hromada, člen ZV ROH vedoucí provozu 1 

Z2 = Kateřina Perknerová, redaktorka ČST 

KP = Kateřina Perknerová, moderátorka ČST 

Z3 = Eva Kolářová, redaktorka ČST 

 

RB: předseda státní komise polské lidové republiky, adam ţelinsky, 

dnes oznámil v televizním vystoupení oficiální výsledky nedělních 

voleb do nejvyššího polského zastupitelského orgánu, (.) sejmu. (.) 

z celkového počtu dvaceti šesti miliónů, (.) šedesáti pěti tisíc 

čtyř set devadesáti sedmi, (.) oprávněných voličů odevzdalo hlasy 

kandidátům z oblastních volebních listin, (.) sedmdesát osm celých 

osmdesát šest setin, (.) procenta oprávněných voličů. šedesát pět 

tisíc hlasů zde bylo neplatných. (.) pro kandidáty celostátní 

volební listiny, (.) hlasovalo sedmdesát osm celých šedesát čtyři 

setin procenta oprávněných voličů. neplatných bylo necelých 

třiašedesát tisíc hlasů. (.) adam ţelinsky konstatoval, ţe v obou 

případech jsou díky nadpoloviční účasti voličů, (.) výsledky voleb 

(.) platné. strohá řeč čísel, (.) odráţí účast polských občanů na 

významné politické a společenské události v ţivotě polské lidové 

republiky. (.) výsledky jsou zároveň výmluvným svědectvím, 

politických postojů zdejších pracujících a obyvatel, kteří 

k volebním urnám přistupovali v neděli s vědomím, 

spoluzodpovědnosti, (.) za další osudy, (.) své vlasti.  
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EK: nahrávku písničky nejhezčí dárek, na které se podílí dvaapadesát 

českých a slovenských populárních zpěváků, dokončili dnes v praze 

pracovníci hlavní redakce vysílání pro děti a mládeţ československé 

televize, a hudebního vydavatelství suzafon. mimořádná je tím, ţe 

všichni zúčastněni se rozhodli věnovat své honoráře, na nákup 

školních pomůcek pro nikaragujské (.) děti.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: branecké ţelezárny v hradci nad moravicí. (.) do tohoto 

podniku se dvěma tisíci zaměstnanci jsme nepřijeli náhodou. není to 

totiţ tak dávno, (.) co v dodrţování pracovní kázně a v kvalitě 

výroby patřil tento podnik (.) k nejhorším v okrese opava. ((střih)) 

pozdní příchody, (.) nedodrţování pracovní doby, pití alkoholu na 

dílnách, to vše zde nebylo výjimkou. kdyţ se pak například za rok 

devatenáct set sedmdesát pět sečetl počet pracovních úrazů, vyšlo 

(.) varující číslo. (.) sto padesát pět.  

R-KJ: tady bylo rozhodující, ţe sme se jako odboraři stali důleţitým 

partnerem hospodářského vedení, (.) který všechny naše připomínky a 

náměty bere v úvahu. dnes uţ všechny problémy a věci týkající se 

chodu podniku řešíme společně s hospodářským vedením.   

R-Z1: realizace námětů a připomínek zdejších odborářů však nebyla 

vůbec snadná, například přesvědčit seřizovače, aby nastupovali na 

pracoviště (.) uţ o hodinu dříve. tedy v pět hodin ráno. a tak mohli 

včas připravit ostatním dělníkům všechny stroje. (.) podstatně se 

zvýšila i kontrola vyuţívání pracovní doby. mistři a seřizovači (.) 

dostávají totiţ prémie podle toho, jak jejich dílna plní normy. dnes 

tu tak téměř nenajdete pracovníka, který by si přestávku protáhl. 

(.) nebo si šel mimo ní (.) do kantýny.  

R-JH: a sám kolektiv má moţnost, (.) navrhnout opatření k nápravě. 

(.) naposledy se nám stalo, ţe seřizovač váţně porušil, (.) 

bezpečnostní předpisy:, a tady kolektiv navrhl, aby byl přímo 

přeřazen na méně placenou (.) úkolovou práci. (.) obdobně, (.) 

veřejně projednáváme, (.) kaţdý zmetek, (…) reklamaci, (.) případně 

porušení technologické kázně. 
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R-Z1: je několik minut před koncem pracovní doby, (.) přesto (.) 

ještě v tuto chvíli nenajdete jediného pracovníka na bráně, stačil 

totiţ k tomu (.) jeden dobrý nápad. několikrát poslalo odborové 

vedení v tuto dobu (.) na bránu fotografa. snímky pak jasně ukázaly, 

kdo pracovní dobu (.) nedodrţuje. 

R-JH: proto sme samozřejmě dnes museli vytvořit podmínky. (.) dnes 

pravidelně jednáme (.) s čéesdé s čéesádé, ((míněno ČSD a ČSAD)) 

ohledně jízdního řádu, (.) a podařilo se nám vytvořit takové 

podmínky, (.) ţe autobusy i vlaky přijíţdějí nejméně (..) čtvrt 

hodiny před začátkem pracovní doby a patnáct aţ dvacet minut po 

pracovní době odjíţdějí. (.) a těm, co to nevycházelo jsme zajistili 

pracovní doby. 

R-Z1: to všechno pomohlo k tomu, ţe dnes tu vyuţívají pracovní dobu 

na dvaadevadesát procent. (.) všechny výrobky jsou zařazeny do 

prvního a druhého stupně jakosti. a počet pracovních úrazů, se 

sníţil (.) aţ na třetinu.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: úspěšná realizace programu elektrizace našeho školství, (.) do 

značné míry závisí na vybavení učeben a poslucháren škol počítači. 

v současné době je v našich školách k dispozici na jedenáct set 

počítačů íkvé sto padesát jedna. ((míněno IQ 151)) do konce osmé 

pětiletky by jich mělo být uţ čtrnáct tisíc. kvalitativně vyšší 

formu výpočetní techniky představuje inovovaný hybridní analogový 

počítač, meda padesát, ((míněno Meda 50)) který byl předveden 

v informačním středisku národního podniku koménium. (.) tento lehce 

ovladatelný počítač umoţní ve spojení s číslicovým počítačem íkvé 

sto padesát jedna, ((míněno IQ 151)) simulování automatizačních a 

robotizačních procesů a modelování dynamických systému popsaných 

soustavou diferenciálních rovnic. (..) pracovníci vývojové 

konstrukce zetpéá čakovice, ((míněno ZPA)) vyvinuli tento inovovaný 

počítač za dva roky, a kromě jeho vyuţití takřka ve všech oblastech 

našeho národního hospodářství, bude právě velmi potřebnou učební 
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pomůckou na našich středních a vysokých školách. (.) hlavně 

v oborech elektrotechnických a strojírenských. 

((konec předtočené reportáţe)) 

KP: honzíkova cesta o letadélku káněti říkali mi leny. (.) to jsou 

tituly knih z povinné školní četby, které marně sháníme. píší nám 

josef stránský z ústí nad labem a antonie javůrková z prahy šest. 

((míněno Praha 6)) povinná školní četba je ve školních osnovách 

koncipována velmi široce. (.) ke kaţdému tématu by měli učitelé 

dětem navrhnout nejméně pět knih. navíc jsou školy postupně 

vybavovány centrálně soubory knih, které jsou pak k dispozici ve 

školních knihovnách. (.) například kniha říkali mi leny, by podle 

informace ministerstva školství čéeser, ((míněno ČSR)) (.) měla uţ 

teď být na kaţdé základní škole ve dvaceti výtiscích. (.) ostatní 

tituly známých a oblíbených dětských knih, které jsou pravidelně 

zařazovány do povinné četby, (.) vychází přibliţně (.) kaţdé tři 

roky a to aţ ve dvousettisícových nákladech. učitelé by měly rodičům 

předkládat seznamy povinné četby na několik let dopředu tak, (.) aby 

rodiče mohli tyto knihy, které jsou navíc označeny titulem (.) 

školní četba, dětem koupit uţ v době, (.) kdy jsou právě na kniţních 

pultech.  

((začátek předtočené repotáţe)) 

R-Z3: moţná jste tenkrát byli přitom, kdyţ se současně se zahájením 

výstavby metra v praze demontovala socha josefa jungmana. ((míněno 

Jungmanna)) (.) šest let odpočívala v depozitáři a dnes v deset 

hodin dopoledne se vrátila zpět na jungmanovo náměstí, ((míněno 

Jungmannovo)) (.) kudy povede pěší zóna, (.) a kde uţ za osmnáct dní 

vyvezou eskalátory první cestující. z nové stanice metra můstek. (.) 

téměř (.) dvoutunové známé dílo akademického sochaře ludvíka šimka, 

odlévané koncem minulého století, usedlo na třímetrový podstavec 

vyrobený ze sedmdesáti kusů ţulových kvádrů. za pomoci jeřábu 

metrostavu sochu usadil kolektiv pracovníku uměleckých řemesel, 

vedený jiřím divišem.  

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 29.10.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 9:45 min 

ÚČASTNÍCI: 

MB = Miroslav Bouda, moderátor ČST  

SP = Svatopluk Potáč, místopředseda vlády ČSSR a předseda státní 

plánovací komise 

N1 = neznámý redaktor 

Z1 = Pavel Jiroušek, redaktor ČST 

Z2 = Jiří Otava, redaktor ČST 

Z3 = Vladimíra Pavlíčková, redaktorka ČST 

LS = Ladislav Slepička, dopravní ředitel, Dopravní podnik Praha 

N2 = neznámý redaktor 

 

MB: k událostem v zahraničí. (.) sovětská agentura tas dnes 

oznámila, ţe v základních organizacích a pracovních kolektivech, (.) 

byla zahájena diskuse o návrhu nové redakce programu (.) 

komunistické strany sovětského svazu. (.) diskuse se soustřeďuje 

zejména na otázky podstatného urychlení sociálně ekonomického 

rozvoje, (.) sovětské společnosti.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-N1: v moskvě byl dnes podepsán protokol o koordinaci plánu mezi 

československem a sovětským svazem, (.) na léta devatenact set 

osmdesat šest aţ devadesát. (.) dokument podepsali, místopředseda 

naši federální vlády, (.) předseda státní plánovací komise, (.) 

svatopluk potáč (.) a kandidát politického byra úvékáeses, ((míněno 

ÚV KSS)) první náměstek předsedy rady ministrů, (.) a předseda 

státního plánovacího výboru, (.) nikolaj talizin. solov s usnesením 

ekonomické porady zemí ervéhápé ((míněno RVHP)) na nejvyšší úrovni, 

byly dohodnuty základní směry československo-sovětské hospodářské 

spolupráce, (.) na příští pětiletku, (.) a v některých odvětvích (.) 
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i na další období. ((střih)) jaký význam má pro další vývoj našeho 

národního hospodářství právě podepsaný protokol. 

R-SP: naše hospodářská a vědeckotechnická spolupráce, se sovětským 

svazem je nosným pilířem, rozvoje československé ekonomiky. (..) 

zajišťuje nám stabilitu, (.) jistotu, (..) a dlouhodobou 

perspektivu. (..) to dokládá skutečnost, (.) ţe objem této 

spolupráce, představuje více neţ osm set miliard korun, (.) se 

čtyřiceti pěti procentním podílem na našem (.) zahraničním obchodě. 

(..) pro zemi (.) se skromnými surovinovými (.) zdroji, jakou je 

naše země a s rozvinutým zpracovatelským průmyslem, (.) má tato 

spolupráce ţivotní význam. (.) vţdyť v dovoze převládají paliva, 

(..) energie, (.) a suroviny, (.) a naopak (.) vyváţíme hodnotu (..) 

práce našich dělníků, techniků, ze šedesáti procent ve 

strojírenských výrobcích a z osmnácti procent ve výrobcích lehkého 

průmyslu. (..) Úsilí, (.) které vynakládají obě naše země, (.) po 

intenzifikaci ekonomik, vyţaduje, (.) abychom maximálně zhodnocovali 

paliva a suroviny, (.) ve výrobcích (.) vysoko technicko-

ekonomických parametrů, (…) s vysokou (.) spolehlivostí a kvalitou. 

(.) to je hlavní závěr, který vyplývá z právě podepsaného protokolu, 

o koordinaci národohospodářských plánů, mezi naší zemí (.) a 

sovětským svazem (.) na příští pětileté období.  

((konec předtočené reportáţe)) 

MB: francouzská tisková agentura dnes vydala obsáhlou zprávu o 

praţském metru. podrobně popisuje vzhled některých stanic třetí 

trasy a poukazuje i na nízké jízdné (.) v praţském metru. agentura 

si všímá i umělecké výzdoby jednotlivých stanic a konstatuje, (.) ţe 

(.) naše hlavní město dostává novou dominantu, kterou mu mohou 

světové metropole (.) jenom závidět.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: v bruselském sídle severoatlantického paktu začalo dnes 

dvoudenní zasedání skupiny pro jaderné plánování nato. ((míněno 

NATO)) jehoţ se účastní ministři obrany čtrnácti členských zemí 

paktu. (.) v průběhu jednání budou mimo jiné posouzeny plány na 

další rozmisťování (.) amerických raket prvního úderu v západní 
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evropě, otázka modernizace jaderných arsenálů, a také americké plány 

(.) na přenesení zbrojení do kosmu. s iniciativy západoevropských 

členů skupiny, mají být při jednání podrobně posouzeny nové zásadní 

odzbrojovací návrhy sovětského svazu. (.) v této souvislosti ale 

političtí pozorovatelé očekávají, ţe ministr obrany spojených států 

wajnbergr ((míněno Weinberger)) bude i v bruselu pokračovat 

v antisovětské propagandě, a ve zpochybňování sovětských mírových 

iniciativ, týkajících se jaderných a kosmických zbraní.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: svět patří lidem a ne jaderným válkám. pod tímto heslem se do 

toronta sjelo třináct tisíc kanadských obránců míru. (.) také 

v kanadě se všichni ti, kterým není lhostejný osud naší planety 

zapojili do týdne organizace spojených národů (.) za odzbrojení. 

účastníci shromáţdění, zástupci osmdesáti kanadských mírových 

politických a mládeţnických organizací, (.) mírovým pochodem městem 

odsoudili americký projekt hvězdných válek (.) a poţadovali 

zastavení závodu ve zbrojení. (..) mírové mítinky probíhají v těchto 

dnech i v sovětských městech. veřejnost na nich vyslovuje souhlas 

s posledními návrhy soudruha gorbačova, sníţit jaderné zbraně 

sovětského svazu a spojených států o padesát procent. (.) od 

ţenevských rozhovorů očekávají sovětští lidé (.) odvrácení 

militarizace vesmíru, (.) a návrat k politice mírové spolupráce.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z3: zkusme dnes naše metro srovnat s těmi ve světě. (…) 

s výstavbou metra se začalo v druhé polovině devatenáctého století. 

stačí vzpomenout londýn, nebo paříţ. u nás sme začali (.) vlastně 

téměř o sto let později. prvních sedm kilometrů praţského metra bylo 

uvedeno do provozu v roce devatenáct set sedmdesát čtyři, druhého 

listopadu bude mít naše metro uţ dvacet sedm kilometrů a třicet dva 

stanic. (.) jednou z moţností srovnání na jaké úrovni naše metro je, 

je i účast (.) našich odborníků na pravidelných zasedáních 
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mezinárodního výboru podzemních drah. ((střih)) patříme sice mezi ty 

(.) nejmladší, co začali s výstavbou metra nicméně, (.) máme co říct 

světovým odborníkům a do světového stavebnictví? 

R-LS: rozhodně máme, a dalo by se říct, ţe se od nás v mnohém 

v mnohých případech učí. (.) ať uţ je to vyuţití materiálu, 

moderních materiálů, nebo celkovým architektonickým ztvárněním 

stanic, nebo i vyuţitím klasických materiálů v novém provedení. já 

si myslím, (.) ţe cestující, naši cestující, kteří se občas dostanou 

do zahraničí, moţná v mnoha případech a nebude to jenom na stanici 

praţská v moskvě, (.) se budou najednou cítit, jako kdyby jeli 

v praţském metru, (.) ten trend který my jsme nastoupili uţ od těch 

sedmdesátých let, teď dnes proniká do rekonstrukcí i do nových linek 

metra:, a já si myslím, ţe teda jak projevem architektonického 

ztvárnění tak i vyuţití techniky, je potom přesnost, pravidelnost a 

spolehlivost provozu, a v druhé řadě ale ne: poslední zdaleka ne 

poslední i čistota a vůbec ta, (.) to prostředí, které na metru je, 

my uţ druhý rok předkládáme mezinárodní unii, výsledky jednoho 

provozního dne, tak jako to dělá dalších deset aţ dvanáct meter. 

tyto výsledky se zpracovávají na počítači v hamburku, ((míněno 

Hamburg)) kde nemáme moţnost tyto výsledky ovlivnit, a potom jsou 

předkládány na pravidelných zasedáních. a můţu říct, ţe (.) po ty e 

dva roky, který která kdy tato akce jiţ probíhá, (.) praha vţdycky 

svými dvěma linkami trasou cé ((míněno trasa C)) i trasou á ((míněno 

trasa A)) aspiruje vţdycky na některou z medailí, kdyţ ne na zlatou 

aspoň na stříbrnou. 

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-N2: ke své práci a dalšímu rozvoji naši vlasti potřebujeme mír, 

(.) a pro jeho zachování chceme udělat maximum, (.) s tímto vědomím 

přistupujeme k naplňování úkolů celé sedmé pětiletky, (.) říká se 

v rezoluci z mítinku pracujících koncernového podniku vítkovic 

ţelezáren a strojíren klementa gotvalda ((míněno Gottwalda)) 

v ostravě, konaného dnes odpoledne u příleţitosti čtyřicátého výročí 

znárodnění. (.) pracovníci vítkovic na něm také plně podpořili 
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závěry sofijského jednání politického poradního výboru zemí 

varšavské smlouvy, které vyjadřují přání všech mírumilovných sil 

světa. (.) ţít (.) a pracovat (.) v míru. 

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 3.11.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 9:45 min 

ÚČASTNÍCI: 

MB = Miroslav Bouda, moderátor ČST 

Z1 = Slavomír Horský, redaktor ČST 

N1-N8 = neznámí mluvčí 

Z2 = Jiří Otava, redaktor ČST 

RB = Rastislav Bajer, varšavský zpravodaj ČST 

Z3 = Jiří Marian, redaktor ČST 

ACH = Antonín Chmelař, nástrojář Dakon Krnov 

N9 = neznámý redaktor ČST 

KZ = Karel Zeman 

 

MB: a k událostem v zahraničí. (.) dnešní sovětská pravda věnuje 

úvodník návrhu stanov komunistické strany, sovětského svazu. (.) 

mimo jiné se v něm uvádí, (.) ţe charakter změn, (.) ve stanovách, 

si vyţádala (.) doba. především pak rozsáhlost, (.) hloubka, (.) a 

sloţitost jak vnitřních, tak i zahraničně politických úkolů, jeţ je 

nutno (.) řešit. list pravda zdůrazňuje, ţe je nutné energetičtěji 

uplatňovat leninské zásady řízení, leninský styl práce. (.) 

odváţněji odstraňovat všechny projevy konzervatismu a byrokratismu. 

(.) a zlepšovat kontrolu (.) plnění úkolů.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: s otázkami k nadcházející sovětsko-americké schůzce na 

nejvyšší úrovni, se do moskevských ulic vydali reportéři sovětské 

televize. (.) část jejich ankety odráţející názory sovětských lidí 

vám nyní nabízíme. ((střih)) 

R-N1: /myslíte si, ţe na schůzce v ţenevě bude dosaţeno úspěchů?/  
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R-N2: /za nynější situaci zřejmě stoprocentně nelze předpokládat 

dohodu, na kterou čekáme. (.) stejně jako na ni čekají obyčejní lidé 

na západě. (…) nicméně já jsem optimista. myslím si, (…) ţe soudruh 

gorbačov udělal všechno, co bylo moţné, a ţe regan ((míněno Reagan)) 

bude přece jenom nucen odpovědět ne jen jemu, ale celé světové 

veřejnosti./  

R-N3: /lidé na toto setkání čekají bezesporu. a věří, ţe bude mít 

kladné výsledky. (.) všichni naši lidé na to čekají. myslím, (.) ţe 

uţ se musí překonat ten mrtvý bod./ 

R-N4: /je toho velmi zapotřebí, přinejmenším./  

R-N1: /na západě někdy tvrdí, ţe se u nás nedodrţují lidská práva, 

co vy nato,/ 

R-N4: /dřív neţ budou mluvit o lidských právech, měli by si udělat 

pořádek ve své zemi. pokud jde o tyto otázky mají tam nepochybně 

mnohem více problémů neţ my./  

R-N5: /svobodnější země nebylo a není. říkáme všechno, co si 

myslíme, svým nadřízeným, i dole./  

R-N1: /myslíte si, ţe bude dosaţeno pokroku na jednání v ţenevě?/  

R-N6: /všechen náš lid v to doufá./ 

R-N7: /myslím si, ţe se přece jenom dohodnou, protoţe je to problém, 

které všechny znepokojuje./  

R-N8: /soudě podle celé situace zřejmě těţko půjde o nějaký velký 

pokrok, (.) ale pokroku dosaţeno bude, (.) bezesporu./ 

((konec předtočené reportáţe)) 

MB: americký list vošington poust ((míněno Washington Post)) dnes 

s odvoláním na vládní zdroje oznámil, ţe prezident ronald regan 

((míněno Ronald Reagan)) nařídil americké špionáţní sluţbě síajej, 

((míněno CIA)) svrhnout nynější vládu (.) v lýbii. americký list 

uvádí, ţe lýbijský představitel muamar kaddáfí (míněno Mu`ammar 

Kaddáfí)) představuje pro vládu největší překáţku. (.) a bez jeho 

odstranění nelze docílit úspěchu v politice (.) lýbie. (.) americká 
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špionáţní sluţba, (.) má do této teroristické akce zatáhnout 

některou zemi na severu afriky (.) nebo na blízkém (.) východě.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: situace v jihoafrické republice připomíná sud se střelným 

prachem. razie rasistické policie v černošských getech ((míněno 

ghetto)) (.) neznají mezí. (..) navíc beztrestnost oddílům policie 

zajišťuje od pátku dekret prezidenta boty ((míněno Botha)) podle 

něhoţ bezpečnostní síly (.) nepodléhají trestu za činy, kterých se 

dopustí při potlačování nepokojů. a tak zvůle a násilí jsou 

v jihoafrické republice povýšeny (.) na právo. to ostatně pocítili 

na vlastní kůţi i členové zpravodajského štábu společnosti cíbíes, 

((míněno CBS)) na které policie (.) doslova uspořádala honičku za 

to, ţe chtěli natočit (.) jednu z četných razií proti černošskému 

obyvatelstvu. rasistické policejní orgány si včera navíc pospíšily 

s oznámením, ţe všem novinářům, (.) se s okamţitou platností (.) 

zakazuje informovat zvukem i obrazem o situaci v zemi. a do oblastí, 

kde platí výjimečný stav, mají ţurnalisté a zpravodajské štáby (.) 

rovněţ zakázaný přístup.  

((konec předtočené reportáţe)) 

RB: ve varšavě, (.) v sídle rady ministrů péeler ((míněno PLR)) se 

uskutečnilo slavnostní zasedání polské vlády. na kterém byla 

zhodnocena její činnost v období let devatenáct set osmdesát jedna, 

(.) aţ osmdesát pět. rada ministrů pověřila svého předsedu, (.) 

armádního generála vojtěcha jaruzelského, ((míněno Wojciech 

Jaruzelski)) aby na prvním zasedání nově zvoleného polského 

parlamentu, sejmu, (.) oznámil (.) odstoupení svého kabinetu. (..) 

děje se tak shodně s ústavou polské lidové republiky. (.) podle níţ 

má sejm ve své pravomoci, (.) povolávání či odvolání vlády země. i 

jejich jednotlivých členů. na svém zasedání tak bude moci sejm 

schválit, nové sloţení (.) rady ministrů, polské lidové (.) 

republiky.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 
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R-Z3: výroba téměř třiceti tisíc kotlů ročně pro rodinné domky řadí 

dakon krnov na první místo v republice. a protoţe jsou to kotle 

kvalitní, poptávka stále převyšuje nabídku. a tak (.) vyšší výroba i 

produktivita práce je v dakonu ((míněno Dakon)) úkol číslo jedna. 

podnik získává novou techniku včetně robotů, lidé získávají nové 

názory. (.) jedním z nich je i nástrojář, zlepšovatel antonín 

chmelař. 

R-ACH: bez nové techniky vlastně na lidský faktor má určitou 

hranici, kterou nemůţe překonat. ţe jo ja nevím člověk třeba můţe 

dám příklad zavaří sedm kotlů (.) a tím to končí, víc jako fyzicky a 

duševně moţná nezvládá, protoţe to prostředí, (.) kdy dneska ještě 

není dokonalé odsávání (.) působí na toho člověka, ţe takţe má svoji 

určitou hranici a nejde to zvyšovat donekonečna, (.) proto jedině 

tady technika a nové stroje (.) dokáţí zproduktivnit tu práci. (…) 

uţ jsme vlastně začali, ţe jsme udělali jednoduché účelové stroje, 

(.) například na vaření příruby, (.) nebo dvouhubicové svařování, 

které my sme tady provedli sami, (..) s pomocí konstrukce jako. (.) 

to ušetřilo jednotvárnou práci svářeče. (.) protoţe člověk (.) by 

neměl chodit sedřenej (.) z té práce, ţe? (.) měla by ta práce 

probíhat nějak v klidu, aby ji dělal s radostí, pokud ji bude dělat 

(.) s vypětím svojich duševních i fyzických sil, tak (.) myslím si, 

ţe to není smysl socialistického ţivota nebo tady toho ţití u nás 

(.) v socialismu. 

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-N9: vynález zkázy, (.) cesta do pravěku, (.) ukradená vzducholoď, 

(.) baron prášil a mnohé další. kaţdý film jiný, a přece, není snad, 

kdo by nepoznal společné rukopisy jejich autora. (.) nikdo nespočítá 

kolika lidem uţ nabídl pozvánku do světa své fantazie, (.) světa 

s půvabem počátku technické revoluce, (.) světa napětí při němţ 

tajíme dech, a které se nakonec rozplyne v laskavém úsměvu tvůrce. 

(.) národního umělce, (.) karla zemana. (…) jeho prvotiny okouzlily 

svět bezprostředně po osvobození naší vlasti. (.) kdy zeman dal celý 

svůj talent nově se rodící socialistické kinematografii. (.) 



62 

 

následující série krátkých filmů s panem prokoukem, (.) svou 

společenskou angaţovaností můţe být vzorem všem současným tvůrcům. 

(.) od poloviny padesátých let cestou do pravěku, (.) začíná série 

známých celovečerních filmů. (.) léta soustředěné práce i tvůrčí 

invence vyţadovalo hledání ojedinělé výpovědi o našem světě. (.) a 

ţe je to přesně obvyklost formy, právě výpověď o tomto světě a jemu 

určená, nelze ani na okamţik pochybovat. (.) zemanovy filmy 

předávají z pláten kin i z televizních obrazovek celého světa (.) 

humanistické poselství o nesmyslnosti válek. a nepřátelství mezi 

lidmi, (.) uţ těm nejmenším. (.) a o tom jsme si s ním také povídali 

(.) na budapešťském kulturním fóru.  

R-KZ: viděl jsem celou řadu výtečných filmů. filmu, (.) kde bylo ee 

spoustu nápadů, profesionálně dokonale provedených. ale viděl jsem i 

takové filmy, (..) jejíchţ tvůrci (.) by se měli vaţně zamyslet nad 

etikou (.) filmařské profese. ee všecky tyto filmy (.) ee negativní, 

o kterých hovořím, (.) se vobjeví (..) na kazetách. na 

videokazetách. vím přesně, ať uţ přes (.) jakékoli v administrativní 

opatření, ať uţ přes zákaz rodičů, a přes to všechno dostane se to 

dětem do ruky. (.) a co teď děti. děti ty mají k tomu jinej poměr, 

jiné chápání, (.) jinak se na to dívaj. jediná moţnost (.) připravit 

pro ně včas (.) dobré filmy. (.) filmy, kde by (..) ee kde by se 

naučily vkusu, citu, kde by: (.) se naučily: (.) e mít rádi krásu.  

R-N9: je málo nestárnoucích děl. (.) je málo nestárnoucích tvůrců. a 

jedním z nich je k naší radosti (.) i dnes pětasedmdesátiletý 

filmový reţisér, (.) národní umělec, (.) komunista, karel zeman. 

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 22.9.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 9:45 min 

ÚČASTNÍCI: 

JM = Josef Morávek, moderátor ČST 

FZ = František Ziman 

N1 = neznámý mluvčí 

EK = Eva Kotvová, moderátorka ČST 

Z1 = Václav Mrzena, redaktor ČST 

Z2 = Václav Brom, redaktor ČST 

 

JM: západoevropské televizní společnosti především v eneser ((míněno 

NSR)) a rakousku vysílají v poslední době (.) dost pořadů o 

emigraci. z posledního takového pořadu vysílala ho (.) západoněmecká 

televize áerdé ((míněno ARD)) se podívejme na charakteristické 

ukázky.  

R-N1: /třiceti pětiletému slovákovi františkovi zimanovi hrozí 

vypovězení ze švýcarska. na chléb si tento vysokoškolák a 

hospodářský odborník vydělává v jednom z tenisových klubů v curichu 

((míněno Zürich)) takto. před odchodem z čéeseser ((míněno ČSSR)) 

byl vedoucím oddělení jednoho koţedělného podniku./  

R-FZ: /slibovali nám, ţe na udělení azylu budeme čekat šest aţ devět 

měsíců. dnes nám říkají, ţe nic nebrání tomu, aby nás poslali zpátky 

do československa./ 

R-N1: /vypovězení, je ve skutečnosti vyhnáním. nucené vystěhování 

hrozí i další pětičlenné rodině z čéeseser ((míněno ČSSR)). ţijí na 

předměstí schaffhausenu. ((míněno Schaffhausen)) v září devatenáct 

set osmdesát dva si podali ţádost o azyl. po dvou letech byla 

zamítnuta. šestnáctiletá dcera chodí na střední školu. před 

jedenácti měsíci se jim narodilo další dítě. ve švýcarsku se teď 

cítíme jako bílí černoši. stěţuje si matka v domácnosti. přestoţe 
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otec a syn uţ delší čas pracují. takţe rodina se v zemi prakticky 

integrovala. a nyní mají jít pryč./ 

((konec předtočené reportáţe)) 

JM: sovětská televize nabídla dnes prostřednictvím intervizní sítě 

záběry, které (.) nejsou tak často k vidění. (.) kameraman natáčel 

v toliati, ((míněno Tol`yetti)) kde v závodě na výrobu populárních 

vozů ţiguli, pracuje skupina autorodea. její název vlastně zní úplně 

jinak, je součástí propagačního oddělení závodu. proto je to 

autorodeo chápáno jako prostředek k propagaci vozů lada. (.) skupina 

existuje od roku devatenáct set sedmdesát osm, (.) ze skromných 

začátků se rozrostla aţ na několik desítek členů, co však především, 

skupina se po zvládnutí základů autorodea vydala cestou hledání a 

realizace vlastních nápadů. jak rostlo umění řidičů, (.) objevovaly 

se v rodeu i unikátní prvky. (.) dodnes se jich nashromáţdilo tolik, 

ţe program je od počátku do konce, ukázkou takříkajíc (.) vrcholné 

pilotáţe (.) sériově vyráběných vozů. 

EK: pokračujeme dalším zpravodajstvím z domova. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: v praţském parku kultury a oddychu julia fučíka probíhala i 

dnes po celý den setkání pracovníků sdělovacích prostředků, (.) 

s vámi, (.) našimi diváky, posluchači (.) a čtenáři. (.) dvoudenní, 

(.) vlastně nepřetrţitý program (.) velké mírové manifestace, (.) 

vrcholí právě teď slavnostním koncertem ve sjezdovém paláci. (.) 

podobných kulturních pořadů tu však bylo na sto dvacet. k tomu řada 

besed, (.) vystoupení sportovců (.) a další zajímavosti. (.) 

zpestřením letos určitě byly výstavy. (.) na jedné z nich představil 

učební závod čékádé ((míněno ČKD)) praha, (.) který připravuje (.) 

ve čtyřiceti oborech, více neţ tři tisíce budoucích (.) vysoce 

kvalifikovaných dělníků, (.) ukázky moderní výuky a techniky. pestrý 

program (.) byl připraven (.) i v bratislavě. (..) zkrátka letos, 

(.) si vybral kaţdý. (.) a o pochvalné dojmy, jste se dělili i 

s námi. ovšem jen pro zajímavost. (.) spočítali sme, ţe jen na 

všechny rozhovory bychom potřebovali celé tři hodiny vysílání. (.) 

ale váš zájem nás těší, a proto nabízíme několik pohledů (.) na 



65 

 

přípravu novinářských materiálů. (..) stovky zpráv denně, (.) 

z domova i z celého světa. úsilí o pohotovost, (.) zasvěcenou 

informaci, (.) a rychlá nabídka dalším redakcím. (..) a dále, (.) 

příprava (.) dnes prakticky všude přítomného rozhlasového vysílání. 

(..) telefonáty zpravodajů, (.) pokyny reţie, (..) a zpráva uţ zní 

v reproduktorech přijímačů. (..) nu a tohle, jsou naše, (.) i vaše, 

(.) televizní noviny. (.) tentokrát trochu jinak. (..) sledujete 

záběry (.) ne starší neţ hodinu. (.) vedoucí vydání, helena 

jindřichová, (.) upřesnila poslední změny před vysíláním, (.) 

moderátoři doplnili aktuální zprávy, (.) reţisér vybral nejlepší 

fotografie. (..) chvíle (.) maximálního soustředění. (..) a teď uţ 

se vysílá. (..) bez novin, (.) rozhlasu, a televize si naše 

společnost neumí představit uţ ţádný svůj den. (.) výstiţně 

zdůraznil šéfredaktor rudého práva, (.) soudruh (.) zdeněk hoření, 

ve svém dnešním projevu. (.) vyvrcholení letošních slavností rudého 

práva, (.) se zúčastnila také delegace ústředního výboru strany, (.) 

vedoucí představitelé novinářských svazů, a sdělovacích prostředků. 

(.) mezi hosty byl i sovětský velvyslanec viktor lomakin, (.) 

velvyslaneci dalších bratrských socialistických zemí, (.) a mnohé 

osobnosti našeho společenského a kulturního ţivota. (.) kdyţ soudruh 

zdeněk hoření hovořil o posláních rudého práva v současnosti, (..) 

mimo jiné zdůraznil, ţe v období, kdy vstupujeme do příprav 

sedmnáctého sjezdu naší strany, (.) musí všechny naše sdělovací 

prostředky (.) stupňovat úsilí o vynalézavost k tomu, aby podpořily 

tvořivost a energii (.) kaţdodenní práce (.) celé naše společnosti. 

(..) v další části připomněl slova soudruha gustava husáka, (.) o 

povzbudivé inspiraci projevů soudruha michaila gorbačova. (.) při 

stanovení našich, (.) smělejších cílů. (.) poté se soudruh hoření 

věnoval zahraničně politickým otázkám. (.) zdůraznil, ţe na všechny 

projevy dobré vůle ze strany sovětského svazu, odpovídá 

imperializmus v čele se spojenými státy, (.) záporně. jsme však 

pevně přesvědčeni, (.) ţe i přes vyostřenou mezinárodní situaci, (.) 

bude mír uchován. uvedl, (.) mimo jiné. (.) v závěru pak (.) soudruh 

hoření jménem všech novinářů, (.) poděkoval za spolupráci technikům, 

(.) spojařům, (.) tiskařům a sazečům.  

((konec předtočené reportáţe)) 
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EK: také dnešní neděle vyuţili zemědělci k dalším posklizňovým 

pracem. přibily stovky pokosených hektarů senáţní kukuřice, 

například v západoslovenském kraji. mají zasiláţováno více neţ dvě 

třetiny úrody. (.) pracovní víkend při slizni brambor strávilo 

v okrese ţilina na šest tisíc zemědělců a brigádníků. ti pomohli 

také v jihomoravském kraji při sběru brambor a lnu. (.) v níţinách 

pokračovala sklizeň kukuřice na zrno. jihomoravský kraj je totiţ 

monopolním výrobcem kukuřičného osiva pro čéeser. ((míněno ČSR)) 

EK: v loňském roce se zúčastnilo výběrové rekreace v zotavovnách 

erohá ((míněno ROH)) na šest set šedesát tisíc pracujících. coţ je 

téměř o osmdesát tisíc více, něţ na začátku pětiletky. (.) například 

jenom v zotavovně erohá ((míněno ROH)) uran, (.) v tatranské 

lomnici, se loni rekreovalo třináct tisíc odborářů. (.) dnes se tam 

rozloučili s posledními letošními hosty, protoţe uţ od zítřka začne, 

(.) rekonstrukce budovy. (.) v jejím rámci se rozšíří prostory 

vstupní haly, recepce, přibude šnek bar, a zkvalitní se vnitřní 

vybavení interiérů.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: denně něco pro zdraví. (.) a sobota i neděle nemusí být 

výjimkou. zvláště, kdyţ strahovský spartakiádní stadion nabízí také 

ve volných dnech moţnost sportovního vyţití. (.) a té vyuţilo po oba 

slunečné dny na pět set sportovních nadšenců. (.) vedle praţanů sem 

přišli obyvatelé sousedních vysokoškolských kolejí. (.) ale zahlédli 

sme i skupinku turistů z německé demokratické republiky. v půjčovně 

sportovních potřeb byl největší zájem o tenisové rakety (.) a 

golfové hole. kluci zase chtěli kopací míče. (..) jeden z nich 

dokonce nabídl místo symbolického poplatku svou (.) ţákovskou 

kníţku. prostě, (.) na strahově byl dnes (.) den plný pohody. 

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 12.9.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 5:45 min 

ÚČASTNÍCI: 

MB = Miroslav Bouda, moderátor ČST 

DR = Dušan Rovenský, zpravodaj Rudého práva 

Z1 = Oldřich Vejvoda, redaktor ČST 

FH = Francois Hilsun, šéfredaktor Dimanche a zástupce šéfredaktora 

L`Humanité 

MŠ = Martin Švehla, moderátor ČST 

Z2 = Václav Brom, redaktor ČST 

Z3 = Jan Chmelík, redaktor ČST 

N1 = neznámý redaktor 

 

MB: a k událostem v zahraničí. (.) z pátku na sobotu 

středoevropského (.) času hodlají spojené státy uskutečnit zkoušku. 

proti druţicové zbraně. letoun ef patnáct ((míněno F15)) vynese do 

velké výšky raketu, (.) která poprvé sestřelí druţici umístěnou 

v kosmu. (.) rozhodnutí uskutečnit tuto zkoušku navzdory sovětsko-

americkým rozhovorům v ţenevě, o zabránění militarizace kosmu, 

vyvolalo v samotných spojených státech řadu protestů. z vošingtonu 

((míněno Washington)) informuje náš spolupracovník (.) dušan 

rovenský.  

DR: právě nyní jedná vošingtonský ((míněno washingtonský)) soud o 

návrhu členů kongresu, aby byla zakázána zkouška proti druţicové 

zbraně, (.) jeţ se má uskutečnit za něco více neţ čtyřiadvacet 

hodin. (.) není pravděpodobné, (.) ţe by soud rozhodl proti, (.) a i 

v případě, ţe by se to stalo, (.) nemůţe jeho výrok zastavit (.) 

zrychlující se výzkum kosmických zbraní. (.) v období dvanácti 

měsíců (.) se uskuteční tři zkoušky. (.) ţaloba poslanců podaná 

k soudu je však příznačná. (.) ukazuje různá znepokojení. kongresmen 

((míněno kongresman)) (.) dţordţ bravn ((míněno John Brown)) 
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z kalifornie, řekl ţe prezident regan ((míněno Reagan)) (.) jedná 

v rozporu s tím, co slíbil kongresu. (.) totiţ, (.) ţe se bude 

snaţit dohodnout se se sovětským svazem, (.) o omezení zbrojení. (.) 

většina kritiků rozhodnutí vyzkoušet proti druţicovou zbraň, (.) 

zcela logicky zdůrazňuje, ţe zkoušky vytvoří nepříznivé ovzduší před 

ţenevskou schůzkou (.) na nejvyšší úrovni. (.) to se také říká ve 

stanovisku unie (.) amerických vědců.  

MB: co dodat. (.) veřejnost ve světě jen pozorně sleduje kroky 

spojených států i sovětského svazu, v tak zásadní otázce, jakou je 

(.) přenesení zbrojení do kosmického prostoru. (.) nové sovětské 

zahraničně politické iniciativy. (.) rozhovor (.) michaila gorbačova 

pro časopis tajm. ((míněno Time)) (.) to jsou činy, které jsou v tak 

ostrém kontrastu vůči (.) plánovaným zkouškám (.) protidruţicových 

zbraní v úesá, ((míněno USA)) (..)ţe se bortí, dlouhodobě vytvářená 

představa o sovětském svazu, jako (.) říši zla, (.) a všeobecného 

(.) nebezpečí. potvrzuje to i rozhovor, který připravil náš paříţský 

zpravodaj (.) oldřich vejvoda.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: /mohl by jste říci, která myšlenka rozhodla v rozhovoru 

michaila gorbačova pro časopis tajm ((míněno Time)) je pro vás 

nejdůleţitější./ 

R-FH: /takovou zásadní pasáţí v rozhovoru michaila gorbačova je pro 

mne z pohledu francouze je část, týkající se války a míru. (.) 

v lumanité ((míněno L`Humanité)) sme publikovali článek věnovaný 

tomuto setkání s americkými novináři s názvem (.) v sovětském svazu 

nikdy nevznikne nebezpečí války, a v lumanité ((míněno L`Humanité))  

dimánš ((míněno Dimanche))  jsme rozhovor s michailem gorbačovem 

komentovali (.) v souvislosti s nedozírnými následky jaderné války. 

(..) v tomto ohledu bude velmi důleţité setkání nejvyššího 

sovětského představitele (.) s americkým prezidentem v ţenevě, 

věnované mezinárodním otázkám prvořadého významu. (.) tato forma 

styku je však velmi obtíţná proto, (.) ţe spojené státy zahájily 

intenzivní vývoj (.) nových protiraketových systému (.) v rámci 

přípravy na takzvanou (.) hvězdnou válku. (.) v komuniké z jednání, 
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(.) ke kterému došlo po tomto rozhovoru (.) mezi michailem 

gorbačovem (.) a ţorţem maršézem. ((míněno Georges Marchais)) (.) je 

k nebezpečnému americkému postoji jasně zdůrazněno, ţe zachování 

míru (.) je v současném světě (.) prvořadým úkolem. (.) celkově ke 

vztahu sovětsko-amerických vztahů je třeba dodat, (.) ţe příprava 

rozhovorů na nejvyšší úrovni (.) je sledována (.) se značným zájmem. 

(..) a je spojována současně s úsilím (.) odvrátit (.) nebezpečí 

války, (.) a dosáhnout dohody./ 

((konec předtočené reportáţe))  

MŠ: k dalším informacím z domova, mezinárodní strojírenský veletrh 

v brně dnes navštívil soudruh antonín kapek. seznámil se mimo jiné 

s expozicemi pragoinvestu strojimportu chyrany (.) a dalších 

podniků.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: výstava věnována patnáctému výročí vítězství čilského lidu nad 

reakcí. (.) je otevřená ve vestibulu praţského metra na můstku. (..) 

připomíná tvořivé období lidové vlády, (.) i utrpení čilských 

vlastenců po imperialistickém převratu, (.) jejich boj za svobodu, 

(.) a také solidaritu pokrokových sil celého světa. (.) výstavu 

připravil (.) ústřední výbor (.) národní fronty.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z3: v českých budějovicích se dnes konalo finále celostátní 

soutěţe operátorek pořizujících vstupní informace do počítačů. (..) 

asi z pětiset ţen, které se věnují této práci ve dvaceti 

československých závodech početnické a organizační sluţby, (.) se 

jich sjelo do jihočeského krajského města, (.) jednadvacet. (.) 

jejich úkolem bylo prokázat přesnost a také hbitost. počítač (.) 

musí dostat naprosto spolehlivé údaje, (.) protoţe zpracování 

informací slouţí (.) k operativnímu řízení vnitřního obchodu. (..) 

v republice máme uţ výkonné počítače například jen českobudějovický 

závod (.) početnické a organizační sluţby (.) vlastní dva sovětské 

počítače tři a půlté generace. (..) modernímu a rychlému zařízení, 
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musí také odpovídat i kvalifikovaně pořizované vstupy. (..) soutěţ, 

která uţ má svou tradici, (.) jubilejní patnáctý ročník proběhl 

právě dnes v českých budějovicích, přispívá k dalšímu rozvoji vědy a 

techniky.  

R-N1: a to uţ je vyhlášení výsledků, první místo získala anna 

frištiková z početnické organizační sluţby, závod prešov.  

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 5.9.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 5:45 min 

ÚČASTNÍCI: 

JT = Jiří Trubač, moderátor ČST 

Z1 = Pavel Bouda, redaktor ČST 

Z2 = Ivo Sedláček, redaktor ČST 

VN = Václav Novák, předseda ZO KSČ, Průmyslové stavby Dukovany 

VK = Vítězslav Kij, mistr údrţby, předseda ZO KSČ ČZKP EDU 

 

JT: předseda britské odborové ústředny tijúsí ((míněno TUC)) vilis 

norman ((míněno Willis Norman)) dnes oznámil, ţe delegáti výročního 

sjezdu tíjúsí ((míněno TUC)) (.) odsoudili stupňování útoků 

konzervativní vlády (.) na práva a svobody angličanů. současně 

schválili zprávu generální rady, (.) ve které se mimo jiné 

zdůrazňuje potřeba (.) upevňovat jednotu a solidaritu britských 

odborů. (.) vzhledem k represivní politice vlády, (.) margaret 

tečrové. ((míněno Margaret Tatcherová))  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: po sedmdesáti třech letech se tento svého času největší 

zaoceánsky parník britské společnosti vajt star lajn, ((míněno White 

Star Line)) stal znovu středem pozornosti objektivů kamer. (..) 

stejně jako v roce devatenáct set dvanáct, kdy se na své vůbec první 

plavbě z anglického přístavu sauthampton ((míněno Southampton)) do 

nju jorku, ((míněno New York)) pokusil získat modrou stuhu za 

nejrychlejší překonání atlantiku. (..) v noci na patnáctého dubna 

však narazil na ledovec (.) a potopil se. (..) nyní se podařilo 

objevit jeho vrak, (.) v hloubce čtyři tisíc metrů, necelých šest 

set kilometrů jihovýchodně od nju foundlandu. ((míněno New 

Foundland)) (.) významný podíl na tomto úspěchu francouzského ústavu 

pro výzkum a vyuţití moře, (.) má elektronická firma tompson 

((míněno Thompson)) se sídlem v paříţi. (.) výrobce speciálního 
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ultrazvukového zaměřovače. (.) tento přístroj, který táhne výzkumné 

plavidlo siroa, ((míněno Le Suroit)) odhalil obrysy titaniku při 

detailním mapování mořského dna uţ počátkem srpna. zvláštní systém 

kamer, oceánografického ústavu ve vůdshůl, ((míněno Woodshole)) 

objev (.) nyní potvrdil. (.) vytaţení vraku luxusního parníku na 

hladinu však zatím z technických a zejména (.) finančních důvodů 

nepřipadá v úvahu. (.) proto by měla k jeho dalšímu zkoumání 

poslouţit malá ponorka francouzké výroby (.) nautilus. 

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: začíná pátý měsíc zkušebního provozu prvního bloku jaderné 

elektrárny dukovany. (.) okamţitý výkon reaktoru dnes dopoledne (.) 

sto procent (.) jako ostatně ve všech předešlých dnech (.) 

energetický výkon do elektrizační soustavy čtyři sta dvacet osm 

megavatů. ((míněno mega wattů)) (.) souběţně s provozem probíhá 

výstavba dalších tří bloků. na druhém se finišuje a proto se začíná 

většina pozornosti soustřeďovat právě sem. (.) a to i v přípravě 

výročních členských schůzí komunistů, které budou směřovat úsilí 

všech dodavatelů k zásadním termínům nejbliţší budoucnosti. (.) do 

konce roku zahájit fyzikální spouštění a k jednání sedmnáctého 

sjezdu naší strany ohlásit stoprocentní výkon druhého bloku. (.) 

bude to nejzávaţnější a také nejsloţitější úkol vyplývající ze 

sdruţeného socialistického závazku na počest sedmnáctého sjezdu 

komunistické strany československa. 

R-VN: hlavní důraz sme poloţili na (…) lidský činitel, na práci 

s lidmi, důsledná stranická kontrola, kterou provádíme pravidelně 

měsíčně jiţ od (.) července na (.) členských schůzích a dvakrát 

měsíčně za účasti (.) ředitele závodu na (.) výborových schůzích, 

(.) by měla přispět k splnění těchto (.) úkolů v tom (.) nejširším 

slova smyslu.  

R-Z2: sdruţený socialistický závazek na druhý blok se týká i vás 

údrţbářů prvního bloku. v čem. 
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R-VK: samozřejmě, ţe se nás to týká, (.) i kdyţ v prvé řadě, 

v současné době zabezpečujeme (.) plynulost prvního bloku, (..) 

hlavně z tohoto z této činnosti se budeme zpovídat na výročních 

členských schůzích, které proběhnou, (.) v listopadu, v naší 

základně automatizace číslo sedm. (..)na druhém jaderním bloku, se 

podílíme výpomocí u stavebních a montáţních organizací, (.) v počtu 

sto čtyř pracovníků nejrůznějších profesí.  
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 30.7.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 5:30 min 9:45 

ÚČASTNÍCI: 

MB = Miroslav Bouda, moderátor ČST 

BM = Bedřich Marinic, zvláštní zpravodaj ČST v Helsinkách 

Z1 = Josef Morávek, redaktor ČST 

MO = Melvin O’Hara 

N1-N2 = neznámí redaktoři ČST 

Z2 = Vladimíra Pavlíčková, moderátorka ČST 

 

MB: k událostem v zahraničí. u příleţitosti desátého výročí 

podepsání závěrečného aktu helsinské konference (.) se do hlavního 

města finska sjeli ministři zahraničních věcí účastnických zemí. (.)  

průběh prvního dne jejich setkání nám přiblíţí zvláštní zpravodaj 

v helsinkách (.) bedřich martinic.  

BM: ve velkém sále haly finlandia se ve slavnostní atmosféře 

shromáţdily delegace s pětatřiceti zemí. (.) československou 

delegaci na tomto jednání, vede ministr zahraničních věcí bohuslav 

chňoupek. (.) v jedenáct hodin patnáct minut zahájil ministr 

zahraničích věcí finska pavo vejrinen ((míněno Paavo Väyrynen)) 

jednání ministrů zahraničních věcí. (.) s pozdravným projevem 

vystoupil prezident finské republiky mauno kojvisto. ((míněno Mauno 

Koivisto)) který v úvodu připomenul, (.) ţe nastal čas hodnotit 

dnešní význam závěrečného aktu, (.) který byl v tomto sále před 

deseti lety podepsán. (..) tento závěrečný akt uvedl mauno kojvisto, 

(.) a další dokumenty, které z něj vyplývají, (.) nelze v ţádném 

případě povaţovat za vzpomínku, (.) na uplynulá namáhavá jednání. 

(.) naopak, (.) je to stále ţivý program současnosti, a příslib pro 

budoucnost.  

((začátek předtočené reportáţe)) 
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R-Z1: ve všech patnácti tematických střediscích festivalu dnes po 

celý den probíhaly diskuse, (.) s kamerou jsme navštívili středisko 

míru a odzbrojení, kde byla největší pozornost věnována včerejšímu 

prohlášení generálního tajemníka ústředního výboru komunistické 

strany sovětského svazu (.) michaila gorbačova, které obsahuje jako 

dobrý příklad (.) jednostranný závazek sovětského svazu (.) 

neprovádět jaderné zkoušky od šestého srpna do konce (.) letošního 

roku. (.) delegát festivalu melvin ou hara, ((míněno Melvin O‘Hara)) 

(.) člen irské delegace, (.) se jako vědec věnuje problematice 

evropské bezpečnosti. (..) jaký je váš názor na prohlášení soudruha 

gorbačova, zeptal jsem se. 

R-MO: /myslím, ţe je to velice důleţité prohlášení. vţdyť vyzývá 

spojené státy, aby následovaly sovětský příklad, (.) a neprováděly 

jaderné pokusy. (.) je to významná iniciativa. (.) a sám za sebe 

musím říci, (.) ţe mnozí lidé, kteří se zaobírají mezinárodní 

politikou tak jako já, (.) a sovětsko-americkými vztahy, očekávali 

krok v sovětské zahraniční politice, který, (.) jako prohlášení o 

němţ hovořím, (.) přináší svěţí myšlenky do mezinárodních 

záleţitostí./ 

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-N1: informačním i pracovním centrem novinářů je po celou dobu 

festivalu tiskové středisko (.) ve sloupové síni domu odborů. a: jak 

jsme se tu dozvěděli dnes v poledne, tedy v době kdy tady panuje 

relativně nejmenší ruch, (.) sjelo se do moskvy k dnešku na tři 

tisíce akreditovaných novinářů ze všech koutů světa. 

R-N2: za dalšími informacemi jsme se vydali do domu československé 

mládeţe, (.) který je v domě odborů automobilky zil. sešli se zde 

zástupci našich sdělovacích prostředků s představiteli 

československé delegace, aby (.) společným stručným hodnocením 

uzavřeli první festivalovou polovinu. (..) my jsme si zaznamenali, 

ţe do diskusí v patnácti pracovních centrech festivalu se uţ 

zapojilo (.) na čtyři (.) desítky našich chlapců a děvčat. (.) 

vedení naší delegace má za sebou osmatřicet dvoustranných jednání, 
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s národními i dalšími organizacemi, a dnes se s moskvou loučí (.) 

první vlak druţby cékáem ((míněno CKM)) a přijíţdí ten druhý (.) 

s mladými československými turisty. (..) a na závěr ještě poslední 

informace potvrzující zájem o návštěvu místa, (.) kde probíhala 

dnešní tisková beseda. ano, týká se klubu československé mládeţe, 

který k dnešku navštívilo na deset tisíc mladých moskvanů i 

zahraničních delegátů festivalu.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: stanice sokolovská praţského metra. a takto tady dnes začíná 

směna. razí se nový traťový tunel trasy dvě bé ((míněno trasa 2B)) 

mezi stanicí sokolovskou a karlínem. do paměti řídícího počítače se 

ukládá program raţby na základě zadaných projektovaných parametrů, 

počítač vydává pokyny pro pohyb nového nemechanizovaného štítu 

s frézou. (.) prostorovou polohu štítu a razící hlavy tady zajišťují 

elektronické teodolity elta dvě. v tuto chvíli jsme zhruba čtyřicet 

pět metrů pod povrchem, a zkušební provoz, nového, nemechanizovaného 

štítu s frézou, byl dnes, za přítomnosti soudruha antonína kapka a 

dalších hostů zahájen. (.) razí se nedestruktivním způsobem, 

v horninách o pevnosti sedmdesáti megapascalů. ((míněno MPa)) 

zavedením tohoto způsobu se odstraní i často nepříjemné zásahy do 

ţivotního prostředí v hustě obydlených oblastech. (.) vyvinuté 

zařízení je kvalitativně novým prvkem v raţení tunelů, odstraňuje 

těţkou a namáhavou práci, zmenšuje rizika z tunelářské práce a 

zvyšuje její kvalitu. průměrné výkony raţby se zvyšují zhruba o 

padesát procent, (.) tedy sto metrů běţných za měsíc. 

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 19.7.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 10 min 

ÚČASTNÍCI: 

JT = Jiří Trubač, moderátor ČST 

Z1 = Václav Brom, redaktor ČST 

Z2 = Pavel Bouda, redaktor ČST 

MŠ = Martin Švehla, moderátor ČST 

Z3 = J. Velička, redaktor ČST 

Z4 = Jiří Soldát, redaktor ČST 

LV = Mjr. Ing. Leo Vokřál, pilot 1. tř 

JŠ = Plk. Jurij Šimov 

PD = Pavel Dumbrovský, moderátor ČST 

 

JT: člen politického byra úvékáeses ((míněno ÚV KSS)) a ministr 

zahraničních věcí sovětského svazu eduard ševarnadze ((míněno Eduard 

Ševardnadze)) přijal dnes francouzského velvyslance v sovětském 

svazu (.) ţána bernarda reimonda, ((míněno Jean-Bernard Raimond)) na 

jeho ţádost. (.) při rozhovoru byly posouzeny některé mezinárodní 

problémy zajímající sovětský svaz i francii, a rovněţ otázky dalšího 

rozvoje bilaterálních vztahů. (.) zvláštní pozornost byla věnována 

nadcházející oficiální návštěvě, generálního tajemníka úvékáeses 

((míněno ÚV KSS)) michaila gorbačova ve francii, (.) plánované na 

říjen (.) letošního roku.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: v kábulu dnes byla uspořádána tisková konference, na které 

byly zahraniční novináři seznámeni s dalšími důkazy o podvratné 

činnosti spojených států a pákistánu (.) proti afgánské demokratické 

republice. (.) jedním z posledních příkladů je i nová štvavá 

vysílačka, která má pod cynickým názvem svobodný afganistan zahájit 

svou činnost v nejbliţší době z pákistanského města péšáváru. 
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((míněno Peshawar)) její výstavbu financovala půl milionem dolarů 

americká špionáţní sluţba síajej. ((míněno CIA)) (.) a to v rámci 

svého diverzního programu takzvané psychologické války, (.) kterou 

vošingtn ((míněno Washington)) (.) stále stupňuje.  

((konec předtočené reportáţe)) 

JT: třináct tisíc západoněmeckých vědců je proti účasti německé 

spolkové republiky na americkém zbrojním programu hvězdných válek. 

uvádí se to v článku zveřejněném v posledním vydání hamburského 

týdenníku štern. ((míněno Stern)) (.) který zorganizoval 

dotazníkovou akci. (.) mezi odpůrci reganova ((míněno Reagan)) 

programu kosmických válek je také tři sta padesát mnichovských 

vědců, kteří v otevřeném dopisu kancléři (.) helmutu kólovi ((míněno 

Helmut Kohl)) označili účast na tomto programu (.) za (.) 

nezodpovědnou.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: americká policie v nju dţerzy ((míněno New Jersey)) dnes 

zatkla sedm mladíků ve věku do osmnácti let. všichni jsou důvodně 

podezřelí z trestné činnosti, která do soudních spisů kapitalistické 

justice vešla teprve nedávno. pod názvem (.) elektronická loupeţ. 

(..) v zásadě k jejímu provedení peněz stačí podobný domácí 

mikropočítač, jehoţ prostřednictvím se pachatel napojí na počítač 

libovolné banky, (.) a vydá mu příkaz (.) k neoprávněnému převedení 

určité finanční částky, (.) na své konto. (.) výsledky šetření 

případu v nju dţerzy ((míněno New Jersey)) zatím nehovoří o tom, 

kolik dolarů bylo takto ukradeno, (.) ale dokazují, ţe podnikavá 

sedmička prováděla své machinace uţ (.) od března roku devatenáct 

set osmdesát tři. (..) navíc se odhaduje ţe do celé záleţitosti bylo 

zapojeno dalších nejméně pět set lidí. (..) při tomto rozsahu tedy 

nikoho příliš nepřekvapuje ţe se o případ začala zajímat také 

efbíaj. ((míněno FBI)) její účast na vyšetřování má však ještě jiný 

důvod. (..) při pátrání bylo totiţ zjištěno, ţe počítače chlapců 

měli ve svých pamětech uloţeny dokonce kódy, které jim umoţňovaly 

napojit se i na supertajné databanky pentagonu. (.) komentátor 

televizní společnosti cíbíes njús, ((míněno CBS News)) (.) v této 
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souvislosti konstatoval, ţe celý případ jen dokazuje, (.) jak snadno 

lze ve spojených státech velmi rozšířené elektronické hry (.) 

zneuţít.  

((konec předtočené reportáţe)) 

MŠ: dále z domova, (.) člen předsednictva tajemník úvékáesčé 

((míněno ÚV KSČ)) vasil bilak se dnes setkal s tajemníkem ústředního 

výboru maďarské socialistické dělnické strany, matiášem šíréšem. 

((míněno Mátyás Szűrös)) v srdečné soudruţské besedě, si vyměnili 

názory na další rozvoj vztahů mezi oběma (.) stranami a zeměmi, a na 

některé aktuální otázky, mezinárodní situace.  

MŠ: elektrotechnickou fakultu čévéúté ((míněno ČVUT)) v praze 

navštívil dnes soudruh (.) miloš jakeš. akademik břetislav benda ho 

seznámil s výsledky výzkumu v oboru automatizace duševní práce, (.) 

které byly zavedeny do praxe některých závodů. soudruh jakeš se 

zajímal o výchovu konstruktérů, prohlédl si automatizované středisko 

konstruování a středisko automatizovaného (.) měření.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z3: dvakrát měsíčně se scházejí zájemci o nejnovější poznatky 

z oblasti technického rozvoje v konzultačních střediscích při domu 

techniky československé vědecko-technické společnosti v ostravě. 

(..) pracují tady celkem čtyři střediska zabývající se úsporami 

všech druhů paliv a energií, zlepšovatelským hnutím, robotikou a 

mikroelektronikou. cílem středisek, která ročně navštíví zhruba na 

pět tisíc odborníků, je poskytovat rady a informace o současných 

trendech vývoje nosných technických oborů. (.) zvláštní pozornost se 

soustředí do oblasti uţití malé výpočetní techniky, (.) k dispozici 

jsou mikropočítačové systémy péemdé osmdesát pět ((míněno PMD 85)) a 

sapi. na nich, seznamují odborníci zájemce s obsluhou a 

programováním v jazyce (.) bejzik. ((míněno Basic)) získané znalosti 

z této, ale i dalších oblastí moderního technického rozvoje pak 

pomáhají návštěvníkům konzultačních středisek při řešení 

nejrůznějších odborných problémů přímo v praxi.  

((konec předtočené reportáţe)) 
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((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z4: jeden z pohotovostních migů dvacetjedna ((míněno MiG-21)) 

s plnou výzbrojí se právě vracel z takzvaného ostrého startu, (.) 

nařízeného velením protivzdušné obrany nehlášenému letounu. cizí 

stroj nad hranicí obrátil, (.) jak tomu (.) zpravidla bývá při 

provokačních pokusech letců armád nato, ((míněno NATO)) (.) na něţ 

však musí (.) naše obrana reagovat. (..) byly to i chvíle, které 

patřily k úvodu dnešní návštěvy (.) delegace sovětských letců, 

sluţebního útvaru střední skupiny sovětských vojsk, během níţ 

samozřejmě pokračovala i sluţba (.) v systému pohotovosti stíhačů, 

(.) k jejíţ stojánce vedly (.) první kroky sovětských hostů.  

R-LV: se sovětskými letci se setkáváme většinou při cvičení anebo 

při pohotovostních letech, kdy spolu vzájemně spolupracujeme. (.) 

nyní jsem rád ţe je můţeme přivítat i mezi námi tady.  

R-Z4: při dnešní návštěvě, která je součástí osobních kontaktů a 

mnohostranné vzájemné spolupráce (..) prohlédli si sovětští letci 

také síň tradic tohoto útvaru, (.) který je pokračovatelem (.) 

tradice vítězných bojů našich letců z první československé smíšené 

letecké divize v sovětském svazu. 

R-JŠ: /slavnou tradici bojové spolupráce sovětských a 

československých vojáků před čtyřiceti lety, (.) dnes dál aktivně 

rozvíjíme. (.) rád konstatuji, ţe nejen při slavnostních 

příleţitostech a výročích, (.) ale ţe prostupuje náš kaţdodenní 

ţivot. (.) na letištích. (.) v součinnosti ve vzduchu. (.) na 

učebnách, i ve volném čase. (.) s československými piloty si často 

vyměňujeme zkušenosti z bojové přípravy. hodně dobrého sme například 

převzali od vás (.) ze zkušeností s bojovou činností ve vašem 

kopcovitém, (.) hornatém terénu, (.) nebo pak my sme zas předali 

některé dobré poznatky (.) z metod výcviku, (.) prostě tato vzájemná 

spolupráce je stálou součástí našeho (.) vojenského ţivota./  

((konec předtočené reportáţe)) 

PD: a nyní k rekreaci v zahraničí. mnozí diváci například jaromír 

ilman z ostravy, kamila matlanská z berouna a další, (..) se nás 
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ptají, jak je to s benzínovými poukázkami v jugoslávii. (..) podle 

informace autoturistu byla letos prvního ledna platnost nakupovat 

pohonné hmoty v jugoslávii pouze na poukázky (.) zrušena. benzín a 

naftu tedy (.) nyní dostanete v celé zemi hotově (.) za dináry. 

motoristé však mají nadále moţnost si na hraničních přechodech, (.) 

v hotelích, anebo v cestovních kancelářích poukázky na pohonné hmoty 

(.) za šeky (.) nakoupit. tyto jsou přitom cenově zvýhodněny. (..) 

takţe (.) za kaţdou poukázku, v ceně tisíc tři sta dinárů obdrţíte o 

deset procent (.) benzínu (.) více. no a na vaše četná přání uvádíme 

ještě poslední ceny pohonných hmot (.) v jugoslávii. (..) zároveň 

připomínáme, (.) ţe nevyuţité poukázky se neodebírají zpět. (.) 

můţete si je však nechat proplatit u kaţdého čerpadla, (.) ovšem uţ 

bez zvýhodnění.  

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 17.7.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 5:50 min 

ÚČASTNÍCI: 

JT = Jiří Trubač, moderátor ČST 

N1 = neznámý redaktor 

MŠ = Martin Švehla, moderátor ČST 

DP = Dagmar Otcovská, tajemnice OV SSM Most 

Z1 = Pavel Dumbrovský, redaktor ČST 

Z2 = Milan Adámek, redaktor ČST 

RŠ = Ing. Rudolf Šorm 

 

JT: plány reganovi ((míněno Reagan)) vlády na přenesení závodů ve 

zbrojení do kosmického prostoru dnes před budovou kongresu spojených 

států odsoudili (.) příslušníci bývalých jednotek pentagonu, kteří 

byli vystaveni ozáření (.) při zkouškách atomových zbraní v letech 

devatenáct set čtyřicet aţ devatenáct set padesát. (.) stejně jako 

tehdy, uvedl mluvčí veteránů, i dnes se obhajují nové zbrojní 

systémy slovy nutnosti obrany naší země. (.) za podobnými frázemi 

však bílý dům vţdy skrýval především své velmocenské plány. (.) 

vývoj atomové bomby zaplatilo ţivotem i mnoho našich kamarádů. 

kosmické zbraně však bez nadsázky představují hrozbu, (.) pro 

všechny lidi na této planetě. zdůrazňuje se v petici veteránů 

předané americkému (.) kongresu. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-N1: za účasti ministrů a vysokých představitelů dvanácti členských 

zemí eháes, ((míněno EHS)) včetně rakouska, švýcarska, finska, 

švédska a norska, (.) zahájil dnes v paříţi francouzský prezident 

fransoá miterán ((míněno Francois Mitterrand)) zasedání, jehoţ cílem 

je poloţit základ systému (.) západoevropské spolupráce v oblasti 

špičkové techniky. (.) francie, která je iniciátorem celého 

projektu, nazývaného euréka ((míněno EUREKA)) tvrdí, ţe tento 
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program by měl mít ryze (.) civilní charakter. všeobecně je však 

euréka ((míněno EUREKA)) označována za faktickou protiváhu 

amerických plánů na militarizaci vesmíru. (.) jak známo, (.) 

francouzská vláda uţ nejednou vyjádřila svůj nesouhlas s těmito 

záměry pentagonu. (.) pozorovatelé však tento postoj odůvodňují 

především tím, (.) ţe podobné plány nezapadají do takzvané strategie 

jaderného odstrašení, (.) které se francie zastává. 

((konec předtočené reportáţe)) 

MŠ: v těchto dnech dostáváme do redakce (.) nejrůznější zprávy o 

pionýrských táborech, celou (.) řadu (.) hlášení o prvních 

výsledcích (.) studentských (.) brigád. pouze jednu informaci jsme 

však získali o prázdninové aktivitě těch, kterým se zatím obě tyto 

moţnosti vyhýbají. patnácti a šestnáctiletých chlapců a (.) děvčat.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-DO: vzhledem k tomu, ţe se prodlouţila: (.) povinná školní 

docházka na deset le:t, mladí lidé ve věku patnáct šestnáct let 

nemají moţnost se zúčastnit během prázdnin ţádné brigády, protoţe 

ţádný podnik je nemůţe vzít. (.) výjimka je pouze u (…) brigád 

pořádaných svazem mládeţe nebo školou. tohoto jsme teda vyuţili a 

právě tuto brigádu jsme zorganizovali, 

R-Z1: proč jste se přihlásili tady na tuhle brigádu. 

R-N2: já jsem se přihlásil hlavně protoţe jsem si chtěl vydělat 

peníze nějaký a (.) jelikoţ nebyla moţnost uţ ţádnejch podniků, u 

nás uţ nebrali tak jsem se přihlásil tady na tu akci a ssm ((míněno 

SSM))aktivity.  

R-Z1: co ty? 

R-N3: já také jsem si chtěl vydělat nějaký peníze, (.) no a jsem rád 

ţe se tady něco přiučim.  

R-Z1: městský národní výbor v mostě právě teď o prázdninách 

potřeboval pomoci při dokončování některých akcích volebního 

programu ve městě, (.) nápad s brigádou tedy přišel od okresního 

výboru esesem ((míněno SSM)) v pravou chvíli. starší studenti si 
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hledají brigády raději v průmyslových podnicích, (.) i tady je však 

pomoc studentů potřebná. v mostě teď například třináct chlapců 

dokončuje přírodní divadlo, (.) dívky uklízejí ve sportovním areálu, 

další sklízejí ovoce ve (.) zdejších sadech. ((střih)) 

R-Z1: kolik si tady brigádnici vydělají a kolik se jich v okrese za 

prázdniny vystřídá.  

R-DO: od okresního svazu mládeţe dostanou tito brigádnici odměnu ve 

výši šest set korun. celkem pořádáme (..) brigádu pro dvě stě dvacet 

mladých lidí ve věku patnáct šestnáct let.  

R-Z1: okresní výbor esesem ((míněno SSM)) v mostě přišel letos ještě 

s jedním nápadem. přesto ţe tito patnácti a šestnácti letí mladí 

lidé jsou ještě školou povinní, na pionýrský tábor uţ však jezdit 

nemohou. (.) proto pro ně v krásném prostředí řeky jizery u mnichova 

hradiště, uspořádaly v těchto dnech takzvaný tábor práce a oddechu. 

(..) chlapci a děvčata zde pomáhají při rekonstrukci rekreačního 

střediska, za odměnu pak mají pobyt (.) stravu a zajímavé výlety (.) 

zdarma.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: dnes se ještě jednou vrátíme do kulturního domu kosmos na 

sídliště novodvorská v praze. v červnu zde probíhala výstava (.) dny 

nové techniky elektronického výzkumu devatenáct set osmdesát pět. 

v jedné z expozic nás zaujala nová souprava audiovizuální techniky. 

se shora dolů. (.) časovač, pomocí kterého lze naprogramovat 

spuštění a ovládání dalších přístrojů na týden dopředu. (.) pod ním 

je hifi gramofon (.) pro zasvěcené uvádíme, ţe má tangenciální 

raménko a přímý náhon. (.) následuje rozhlasový tuner pro obě normy 

vékávé ((míněno VKV)) a všechny ostatní vlnové rozsahy, s moţností 

osmi předvoleb pro kaţdý rozsah. (.) kazetový magnetofon chráněný 

několika československými patenty. (.) zvukový předzesilovač se 

šesti vstupy s moţností předvolby a připojení přehrávače kompaktních 

disků. (.) poslední v řadě je výkonový zesilovač. (.) všechny 

přístroje jsou řízené vlastním mikropočítačem. (.) a nakonec si 
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necháváme úplné nóvum, rozhlasový a televizní terminál s barevnou 

obrazovkou, určený pro domácí audiovizuální a počítačové centrum. 

((střih)) naše diváky bude ale především zajímat, kdy se s podobnými 

přístroji setkají na našem trhu. 

R-RŠ: zadavatelem vývoje i koncovým spotřební elektroniky 

bratislava, který dle svých plánů uvaţuje realizaci (.) okolo roku 

osmdesát osm. v této etapě jsme proto skončili (.) vývoj (.) e 

laboratorních vzorů a funkčních vzorů, a budeme schopni předávat 

k dalšímu technologickému zpracování.  

R-Z2: a kolik bude ta souprava stát. tak jak ji tady vidíme. 

R-RŠ: plný soubor bude cenově někde okolo třiceti tisíc korun, je to 

dosti vysoká částka ale uváţíme-li, ţe je to kompletní sestava 

výrobků, ţe uţivatelé si budou moci vybavovat postupně, ţe nebudou 

všichni kupovat úplnou sestavu, půjde o (.) ekonomičtější řešení, 

neţ je dnešní nabídka trhu, kde jednotlivé přístroje, kdybychom 

sčítali, (.) vyjdou na vyšší obnos.  

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 7.7.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 9:50 min 

ÚČASTNÍCI: 

KH = Karel Havlíček, moderátor ČST 

N1-N4 = neznámí redaktoři 

JŠ = Josef Šimek 

MV = Miroslav Vašíček 

 

KH: teď pokračujeme informacemi o dnešních událostech u nás doma.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-N1: velká morava. (.) památné období naších dějin. (.) místa, kde 

více neţ před jedenácti sty léty, vznikl silný státní útvar našich 

předků. (.) první společný domov (.) čechů a slováků. (.) a to je 

velehrad. (.) v původním, staroslověnském jazyce (.) veligrad. dnes 

malá obec v okrese uherské hradiště, (.) kde se konalo slavnostní 

shromáţdění, (.) k jedenácti stému výročí (.) úmrtí metoděje. (.) 

shromáţdění se zúčastnili představitelé vlády, (.) české a slovenské 

socialistické republiky, (.) ministři kultury milan klusák a 

miroslav válek, (.) představitelé české mírové rady, a další 

činitelé. (…) přítomni, byli představitelé římsko-katolické církve 

(.) v čele (.) s kardinálem františkem tomáškem. (…) mezi hosty byl 

i státní tajemník vatikánu kardinál agostino kasaroli ((míněno 

Agostino Casaroli)) s doprovodem, (.) který je v československu na 

pozvání federální vlády. (..) shromáţdění se zúčastnila také (.) 

delegace v praze právě probíhajícího šestého (.) všekřesťanského 

mírového shromáţdění, (.) kterou vedl, (.) metropolita filaret. (..) 

ministr kultury milan klusák, v projevu ukázal, (.) jak si náš (.) 

socialistický stát váţí historických tradic našich národů, (.) coţ 

dokumentuje i pozornost věnována osobnostem metoděje (.) a jeho 

bratra konstantina, (.) a jejich dílu, (.) v rozvoji duchovní 

kultury, (.) a státnosti (.) velkomoravské říše. (..) jazyk, a 
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kulturní rozvoj, jsou pokladem, a základním znakem kaţdého národa. 

(.) u národu slovanských o to více, ţe v oblastech, kde se 

v pradávné epoše v evropě usadili, (.) byli nuceni po tisíciletí 

úporně bojovat za svou národní existenci. (.) za své právo na ţivot. 

(..) zvlášť je pak třeba vyzdvihnout (.) jako historický kulturní 

čin, (.) jejich zásluhu o šíření staroslověnštiny, (.) která se jako 

(.) svébytný (.) literární jazyk stala vedle řečtiny a latiny, (.) 

dalším mezinárodním jazykem tehdejší evropy. (..) kdyţ závěrem 

hovořil o současném mírovém úsilí naší země, (.) zdůraznil ţe 

československo svou mírovou politiku dokazuje (.) kaţdodenními činy. 

(.) ocenil také účast věřících na budování naší vlasti (.) a uvedl, 

ţe i nadále budeme prosazovat a upevňovat důvěru (.) a mírové 

souţití v mezinárodních vztazích. (.) a dále budeme odstraňovat také 

vše, (.) co takovému zdravému vývoji brání. (.) řekl (.) ministr (.) 

milan klusák. (..) kardinál, františek tomášek pak přečetl 

apoštolský list papeţe (.) jana pavla druhého. (…) jménem delegace 

šestého všekřesťanského mírového shromáţdění pozdravil přítomné také 

metropolita filaret. (.) mimo jiné uvedl, ţe lidé všech zemí a 

různého náboţenského přesvědčení, (.) se sjednocují ve snaze 

skoncovat s nesmyslným zbrojením, (.) a zabránit tak hrozbě (.) 

jaderné katastrofy. (..) po shromáţdění následovala slavnostní 

bohosluţba, (.) kterou celebroval kardinál agostino kasaroli. 

((míněno Agostino Casaroli)) (..) mimo jiné také vyzvedl (.) 

slovanský charakter (.) cyrilometodějské mise, (.) která šířila 

v slovanském jazyce křesťanství (.) a především plnila kulturní (.) 

a mírové poslání.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-N2: lidé utíkají z měst a činţáků do chat a chalup. (.) utíkají 

z anonymity do sousedských vztahů. (.) a tak mne napadá, zda dovedou 

v tom svém hradu či hrádku kterému říkají moje, (.) najít čas i pro 

to (.) naše.  

R-JŠ: důkazem toho:, je dnešní akce: na výstavbě tady toho rybníku:, 

(.) kde si chataři dokázali (.) ve všední den najít vhodný čas 
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k tomu, aby přišli pomoct v budování společné věci. (..) není to 

jenom tato akce:, podobný (.) rybník sme dobudovali jako národní 

výbor ve psárech, kde si druhý osadní výbor, (.) to sou psáry, baba, 

(.) našel taky společný čas na společnou věc, (.) a vybudovali dílo, 

které uţ dneska (.) slouţí veřejnosti. (.) současně (..) chataři 

z dolních jirčan se podíleli, značnou měrou, (.) na výstavbě 

prodejny, (.) v dolních jirčanech, (.) zvlášť si ovšem cením toho:, 

ţe i chataři si dokázali najít čas, (.) pro budování (.) mateřské  

školy, která teda jim neslouţí, ale nám jako (.) národnímu výboru 

pomohli vyřešit (oţehavý) problém to je umístění dětí v mateřské 

škole. 

R-N3: místní národní výbor ve větrním jeníkově na jihlavsku má ve 

svém obvodu zhruba sto třicet chat. (.) to uţ prezentuje slušné 

mnoţství lidí a tím i problémů, jeţ nelze přehlíţet. ((střih)) 

povaţujete u vás v jeníkově chataře za přítěţ anebo s nimi můţete 

také počítat s jejich pomocí. 

R-MV: zdaleka ne:, můţeme povaţovat chataře u nás ve větrném 

jeníkově za přítěţ. je to (.) velmi významná pomoc pro naší obec. 

R-N3: v jakém směru? 

R-MV: no především nám pomáhají s úpravou obce, (.) konkrétně kdyţ 

budu hovořit tak s úpravou našeho obchodu, pomohli nám s úpravou 

chodníků, a další jiné práce, nám pomohli tady ve vobci udělat.  

R-N4: měli jsme při našem namátkovém výběru štěstí. více na dobré 

příklady. (.) ale i v těchto místech existují jedinci uzavřeni ve 

své ulitě. a rozlousknout jejich skořápku, je mimo dalších, (.) 

trvalý úkol osadních výborů.  

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 28.6.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 10 min 

ÚČASTNÍCI: 

EK = Eva Kotvová, moderátorka ČST 

JŠ = Doc. Jiří Špinar 

N1-N15 = neznámí mluvčí 

Z1 = P. Studenovský 

 

EK: úvod zpravodajství z domova patří události, kterou v těchto 

dnech sledují (.) také prostřednictvím televize, (.) milióny diváků. 

((začátek předtočené reportáţe))  

R-N1: sto sedmdesát osm tisíc diváku je dvě stě padesát šest tisíc 

rukou a ty vydají, (.) <ne> to se prostě nedá spočítat, kolik 

decibelů se line v těchto dnech ze strahova. ((střih)) tak, která ta 

fotka bude nejvzácnější.  

R-N2: no myslím, ţe budou všechny velice krásné.  

R-N1: vy jste byla u vás v olomouci na spartakiádě se podívat?  

R-N2: byla 

R-N1: a srovnejte okresní a celostátní spartakiádu. zkuste to. 

R-N2: no: (.) to se nedá srovnat. (.) obě dvě byly krásné, ale toto 

je záţitek nezapomenutelný.  

R-N3: co znamenají tahle ta čísla padesát čtyři šedesát šest.  

R-N4: výsledek, (.) celých padesát čtyři 

R-N3: to znamená, ţe jste kde na ploše.  

R-N4: na ploše asi v prostředku 
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R-N5: to je také umění vystartovat tady z toho mraveniště, kde 

vládne barva (.) pohyb (.) a soustředění, a najít na obrovské ploše 

strahova svou značku, ono nezapomenutelné místečko pro záţitky. (.) 

a: patří ke spartakiádě, ţe právě tady nechybí radost a vtip i 

překvapení. (..) jedno máme z komárna a patří ke skladbě muţů. 

((střih)) jak se vám líbí (.) naše spartakiáda. 

R-N6: /je to výborné. my pochopitelně u nás na kubě nic podobného 

nemáme, a tak jsem uchvácen počtem lidí, barvami, pohybem, hudbou. 

dobré je i to, ţe se spartakiády zúčastňuji všechny věkové kategorie 

(.) mohou zde cvičit rodiče s dětmi, cvičí zde malé děti, i starší 

cvičenci, to je opravdu krásné./ 

R-N7: zpěv (.) míru. (..) tak se jmenovalo dnešní (.) druhé 

odpoledne československé spartakiády devatenáct set osmdesát pět. 

(..) první skladbou bylo vystoupení příslušníků svazarmu a škol. 

(..) kaţdé osmdesát pět kilogramů těţké půlkruţí zvládalo osm 

chlapců. (..) a byla to skladba jak se patří náročná hlavně fyzicky, 

patří k ní obratnost a odvaha. (.) inu za pět let z nich budou 

branci, nebo vojáci, všechno co nám dnes předvedli, (.) se jim bude 

hodit, při výcviku obraně vlasti, (.) i při nácviku (.) na příští 

spartakiádu. 

R-N8: vraťme se teď ještě do dopoledních hodin, kdy (.) soudruh 

alois jindra a další představitelé našeho nejvyššího zákonodárného 

sboru (.) přijali početnou skupinu československých krajanů ze 

zahraničí, (.) kteří přijeli na spartakiádu. a to z francie, 

eneser, ((míněno NSR)) rakouska, belgie, argentiny, kanady, 

spojených států a dalších zemí. (.) při setkání byla vyslovena 

radost z toho, ţe krajané udrţují se svou starou vlastí spojení. a 

byla při tom oceněna činnost krajanských spolků. (.) srdečné besedy, 

která pak následovala (.) jsme vyuţili (.) také my.  

R-N9: vţdycky sa veľmi radi vracame, pretoţe sa cítime jako doma, 

alebo v domovine našich rodičov. 

R-N10: to je prvý raz, čo sme mohli prísť na spartakiádu uţ čakám 

dvacať rokov sa tu dostať na spartakiádu a sa cítim velmo šťastná ţe 

som tu.  
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R-N11: velmo velmo dobre sa cítim, lebo ja mne som sloven, 

československý národ velmo v srdci leţí. 

R-N12: mne sa velmo páči, ţe tie staré byty sa opravujú, nerúcajú sa 

dole jako u nás. u nás to zváľajú dole zaraz. (.) a tu sa opravujú, 

aby bola krása, 

R-N13: zároveň sa cíti člověk ako nie ţe ako doma. prišli sme domov 

áno. 

R-N14: já se vracím protoţe je tady (.) já jsem totiţ rozená 

američanka, (.) no: ale rodiče se tu narodili, e ve slezku, (.) ano, 

(.) a: mě to tady táhne. my jsme vţdycky mluvili česky doma, já jsem 

vychodila českou školu, (.) a mě, já strašně mám ráda tu vaši vlast.  

R-N15: kdo by chtěl vidět deset tisíc sedm set dvaapadesát tenistů, 

na sto osmašedesáti dvorcích pohromadě, tomu není nic platný roland 

garó ani flešing midov nebo wimbledon, (.) ten musel být dnes 

odpoledne na strahově při cvičení mladších ţáků. a jestliţe na 

největších světových turnajích startuje zhruba po dvě stě tenistech, 

(.) viděli jsme dnes na strahově přes padesát wimbledonů (.) a to uţ 

je líheň, (.) ze které by se mohl objevit nový jan kodeš nebo i (.) 

helena suková. ((střih)) říká se jim poupata a jsou to starší 

ţákyně. (.) uţ nástup byl taneční a pak si vesele tančily a cvičily, 

usmívaly se (.) i soustředěně mračily. věděly, (.) ţe se jejich 

skladba líbí, (.) a sto sedmdesát osm tisíc diváků jim to také 

kaţdou chvíli připomínalo. (.) a my jsme si v duchu říkali, (.) jak 

budete děvčata krásna, a co všechno v ţivotě dokáţete, (.) aţ se 

z poupat, (.) rozvijete v růţe. ((střih)) v čestné loţi přihlíţeli 

dnešním hromadním vystoupením (.) soudruzi lubomír štrougal, a 

jindřich polejdník, spolu s dalšími představiteli našeho politického 

a veřejného ţivota. (…) a pak přišel vrchol dnešního dne. vystoupení 

československé lidové armády. (.) tihle chlapi cvičí kaţdý den. (.) 

je to gejzír odvahy a přesnosti. (.) a potlesk, který kaţdou chvíli 

bouřil stadionem, patřil nejen jejich výkonu, ale i tomu, jak 

statečně a neohroţeně dovedou stát na stráţi (.) při obraně naší 

vlasti. (.) druhému programovému odpoledni přihlíţelo sto sedmdesát 

osm tisíc (.) nadšených diváků.  
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R-N16: za kým jste přijeli na spartakiádu.  

R-JŠ: za kým, no podívat se pak cvičí na první spartakiádě a přijeli 

jsme se podívat i teď.  

R-N16: ((smích)) takţe vy tady nemáte ţádného příslušníka.  

R-JŠ: ne nikoho naprosto nikoho. líbí se nám tak jsme tady 

R-N16: a z bystřice je to dost daleko, vyplatí se to? 

R-JŠ: no určitě jo, poněvadţ je to jen jednou za pět let, a (..) 

jsme rádi ţe to můţem vidět. 

R-N16: máte pláštěnku, měla jste strach, ţe zmoknete?  

R-N17: no tak o seba ani tak som nemala strach, ale skor o to, ţe 

jako to bude vyzerať na tom štadióne, keď budú cvičiť (.) a začně 

pršať tak, (.) ale ukázalo sa slniečko pekně, 

R-N16: takţe teď vám padnul kámen ze srdce. 

R-N17: no: <áno>. 

R-N16: a tohle je uţ podvečerní strahov krátce před koncem první 

poloviny dnešního druhého programového odpoledne. (.) na tribuně 

jsme vyhledali zahraniční hosty (.) a pak jsme se zeptali. ((střih)) 

/co si myslíte o takovém druhu hromadného sportování 

v československu./ 

R-N18: /myslím, ţe je to fantastické, jsem skutečně překvapen tím 

obrazem tady, (.) tak mnoho lidí a dělají všechno společně jeden 

jako druhý, to je velkolepé./  

R-N19: /není to jen prosté cvičení je to něco nádherného, cosi jako 

(.) aerobic a tanec dohromady,/ 

R-N20: /je to výborně organizovaný sport, jak je vidět je velmi 

oblíben a je dobré, ţe mnoho hlavně mladých lidí ho miluje./ 

R-N21: vodácký pozdrav spartakiádě měl dnes své vyvrcholení v praze 

meţi mezi ţelezničním a palackého mostem. (.) dva tisíce lodí sem 

připlulo, aby svou účastí přispělo ke zdaru celého týmu 
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československé spartakiády. vodáky pozdravil primátor hlavního města 

prahy inţenýr františek štafa. (.) a pořadatelé z turistického 

odboru československé spartakiády odvedly výbornou práci, (.) která 

svým významem výrazně podpořila myšlenku (.) velké tělovýchovné 

slavnosti. 

R-Z1: dojmy a záţitky z celostátní spartakiády ponesou tyto 

pohlednice do všech koutů naší vlasti. (.) pozdravy z poštovních 

schránek celé prahy se shromaţďují tady. (.) na poště praha nula 

dvacet pět na gorkého náměstí v praze jedna. ((míněno Praha 1)) 

pětačtyřicet pracovníku tu ve třech směnách třídí pohledy a dopisy 

do příslušných krajů, (.) okresů, (.) měst a obcí. (.) tento stroj 

roztřídí denně aţ pět set tisíc listů. a přidáme-li k tomuto 

mnoţství ještě zásilky tříděné ručně, vychází nám, ţe prahu denně 

opouští osm set padesát tisíc dopisů a pohlednic. 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 12.6.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 10 min 

ÚČASTNÍCI: 

JT = Jiří Trubač, moderátor ČST 

Z1 = Vlastimil Nesrsta, redaktor ČST 

KH = Karel Havlíček, moderátor ČST 

JR = Josef Ráb 

Z2 = V. Ipserová, redaktorka ČST 

 

JT: mluvčí sovětského ministerstva zahraničních věcí vladimír 

lomejko, seznámil v moskvě novináře s prohlášením agentury tas 

((míněno Tass)) (.) ke stanovisku amerického prezidenta ronalda 

regana ((míněno Ronald Reagan)) vůči platným smlouvám a dohodám (.) 

v oblasti omezení strategických zbraní. (.) vladimír lomejko uvedl 

četná fakta o tom, jak se pentagon snaţí rozbít (.) tento smluvní 

systém, a tím (.) i strategickou rovnováhu. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: přijeli z celých spojených států do vošingtnu. ((míněno 

Washington)) (.) mají jedno společné. všichni uţ jsou v důchodu a 

sem je přivedla (.) obava. obava z toho, co je čeká, aţ bude 

realizován plán bílého domu (.) zlikvidovat systém lékařského 

zabezpečení starších občanů. (..) zachraňte američany. zpívá jeden 

z přítomných a ostatní se k němu přidávají. (..) v příštím finančním 

roce mají být podle návrhu prezidenta regana ((míněno Reagan)) (.) 

sníţeny federální příspěvky na sociální programy o dva a čtyřicet 

miliard dolarů. a starší občané patří mezi nejvíce postiţené 

kategorie obyvatelstva. (.) jejich zástupci zpívají (.) zachraňte 

američany a nechtějí při tom nové zbraně, na které za poslední roky 

vynaloţily spojené státy téměř (.) tisíc miliard dolarů. (.) chtějí 

jenom na sklonku ţivota, (.) ţít v klidu (.) a míru.  

((konec předtočené reportáţe)) 
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KH: do studia aktualit jsem si dnes pozval generálního ředitele 

podniku obchodů textilem (.) inţenýra josefa rába. (.) já se dnes 

nebudu ptát ani tak za sebe jako spíš za diváky aktualit, kteří nám 

psali. (.) já jsem (..) vybral nejprve (.) z těch dotazů (.) a 

otázek, kterých bylo nejvíc. ať uţ byly ze zruči nad sázavou, 

z brna, z prahy. (.) proč nejsou tepláky, (.) proč je neprodáváte.  

JR: tepláky prodáváme ale rádi bychom je prodávali více. dodávky 

z výroby se sice zvýšily, ale na náš poţadavek, (.) zvýšit o více 

jak půl miliónu kusů, (.) reagovala tuzemská výroba pouze třicet tři 

tisíc kusů.  

KH: takţe tepláky (.) nebudou. další (.) skupina dotazů, kolektiv 

béespé ((míněno BSP)) z okresní knihovny v tachově, (.) e divačka 

peštová z prahy deset, ((míněno Praha 10)) hana ze ţďáru nad sázavou 

a další a další. (.) proč nejsou bavlněná trička, a kdyţ uţ nějaké 

seţenou (.) po prvním druhém vyprání se vytáhnou a zkrátí.  

JR: pokud jde o objem (.) bavlněných triček, (.) respektive (..) 

triček které jsou vyráběny v kompozici bavlna (.) a syntetické 

vlákno, je jich na trhu (.) v současné době asi (.) ve stejné úrovni 

jako byl v loňském roce.  

KH: to znamená málo. 

JR: je jich málo. (.) e je to opět reakce: tuzemské výroby která 

vedle povinnosti zabezpečovat vnitřní trh má také velké úkoly na 

vývoz. (.) k té kvalitě bych chtěl říct asi tolik. (.) samozřejmě 

(.) my velice bedlivě dbáme na to, (.) v našich odborných útvarech, 

(.) abychom na trh dodávali výrobky, které jsou kvalitní. můţe se 

ovšem stát, ţe v technologickém procesu výroby (.) dojde 

k zanedbání, potom je výrobek vadný (.) a je třeba jej reklamovat. 

na druhé straně je potřeba upozornit spotřebitele také na to, (.) ţe 

kaţdý výrobek se musí udrţovat správným způsobem, který je na něm 

označen. 

KH: ano. (.) kdyţ přijdete dnes do obchodu s textilním zboţím, tak 

na první pohled se zdá ţe regály jsou plné. ale přitom. není z čeho 
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vybírat. je hodně odváţné chtít po vás jako po obchodní organizaci 

abyste tlačili výrobce (.) i co se týče struktury?  

JR: to je myslím naší povinností. (.) souhlasím s tím ţe (.) my jsme 

v současné době objemově trh naplnily, (.) ale pokud jde o 

struktu:ru v jednotlivých sortimentních skupinách jsou tady váţné 

nedostatky. (.) v tlaku (.) na tu státní výrobu, budeme pokračovat 

asi v tom smyslu, abychom podpořili (.) usnesení a opatření která 

byla přijata i na úrovni rezortu k tomu, aby se (.) strojně a 

technologicky tato státní výroba postupně vylepšovala. 

KH: dobře. to je státní výroba která bude trošičku nepruţnější (.) 

dělají se velké série, chvilku to trvá neţ se zavede nový módní 

výrobek, ale existují tady přece například výrobní druţstva. (.) 

proč nespolupracujete s nimi.  

JR: výrobní druţstva jsou a perspektivně budou stále významnějšími 

dodavateli (..) na: (.) vnitřní textilní a oděvný trh. (.) my také 

v poslední době jsme navázali velice úzké kontakty, (.) ať 

s příslušnými orgány, či uţ je to s českým a slovenským svazem 

výrobním druţstev, výrobních druţstev, (.) ale také s konkrétními 

výrobci. (.) vyţili vyuţili jsme například prodejných výstav v brně 

v letošním roce, (.) kde jsme na základě konkrétních rozhovorů 

dosáhli toho, (..) ţe (.) i přesto, ţe budeme materiálově dodávat 

dotovat nedostatečné kapacity, (.) e v těchto e výrobních druţstvech 

dosáhneme tomu, ţe ve výrobních druţstvech mimořádné jakosti jak 

v chataři nebo v konfekci, budeme moci nabídnout asi o sto tisíc 

kusů více. 

KH: a kdyţ se vrátíme na začátek našeho rozhovoru. (.) budou tedy 

někdy na trhu tepláky a bavlněná trička? 

JR: tepláky budou, (.) ve větším mnoţství neţ jsou v současné době, 

pomohou tomu také mimořádné dovozy ve čtvrtém čtvrtletí které jsme 

zabezpečili, (.) a bavlněných triček by (.) v příští sezoně mělo být 

pro kaţdého spotřebitele.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

((konec předtočené reportáţe)) 
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R-Z2: právě pro tebe lucinko černyk z prahy osm kobylis, ((Praha 8)) 

máme dnes v aktualitách otázku. (.) nepostrádáš náhodou peněţenku a 

tramvajenku? (.) takţe tobě (.) i vám dalším padesáti, kteří jste po 

sobě nezanechali ţádnou stopu, ale zapomněli jste na klíče, deštníky 

a oblečení. máme snad potěšitelnou zprávu. (.) tak jak se hned našli 

čtyři malé děti ztracené v průběhu celopraţské spartakiády, ty se 

ovšem ihned odevzdaly, našly se i ztracené nebo spíše zapomenuté 

věci. (.) organizační pracovníci čéestévé ((míněno ČSTV)) je do 

pátku patnácti hodin opatrují a vydávají na městském výboru 

v divadelní ulici v praze jedna. ((míněno Praha 1)) od pondělí pak 

budou k vyzvednutí ve ztrátách a nálezech v bolzanově ulici.  
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 7.6.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 10 min 

ÚČASTNÍCI: 

MB = Miroslav Bouda, moderátor ČST 

PK = Petr Kočera, moskevský zpravodaj ČST 

Z1 = Jiří Vitouš, redaktor ČST 

Z2 = Jiří Marian, redaktor ČST 

LG = Ladislav Gerle, místopředseda vlády ČSR 

Z3 = L. Langr, redaktor ČST 

Z4 = Pavel Vampola, redaktor ČST 

Z5 = Pavel Dumbrovský, redaktor ČST 

 

MB: a k událostem v zahraničí. moskva. (.) agentura tas ((míněno 

Tass)) oznámila, ţe politické byro ústředního výboru komunistické 

strany sovětského svazu na svém zasedání (.) projednalo některé 

otázky hospodářského rozvoje země, posouzeny byly otázky dalšího 

zdokonalování normování práce. v zájmu zajištění růstu její 

produktivity. (.) bylo zdůrazněno, ţe systém normování, musí 

přispívat k aktivnímu uplatňování nejnovějších výsledků vědy a 

techniky, (.) k rozvoji technologie, a zlepšování (.) organizace 

výroby, (.) a také ke zvýšení (.) hmotné zainteresovanosti (.) 

pracovníků.  

PK: v moskevském kremlu se dnes konalo setkání generálního tajemníka 

úvékáeses ((míněno ÚV KSS)) michaila gorbačova (.) s generálním 

tajemníkem ústředního výboru bulharské komunistické strany, (.) 

předsedou státní rady todorem ţivkovem. (.) oba představitelé 

věnovali zvláštní pozornost zvyšování hospodářské a vědecko-

technické spolupráce, (.) koordinaci národohospodářských plánů, (.) 

a optimálnímu vyuţívání výrobních moţností obou zemí. (.) ke splnění 

těchto úkolů má přispět i dlouhodobý program rozvoje, a hospodářské 

a vědecko-technické spolupráce, (.) na období do roku dva tisíce, 
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(.) podepsaný dnes v moskvě. (.) michail gorbačov a todor ţivkov 

zdůraznili nutnost dále upevňovat jednotu a sepnutost spojeneckých 

socialistických států pro zajištění jejich spolehlivé bezpečnosti, 

(.) a pro úspěšnou obranu míru v evropě, a na celém světě. (.) bylo 

rovněţ zdůrazněno, ţe v nynější (.) mezinárodně napjaté situaci, 

můţe k řešení problémů výrazně přispět spolupráce komunistických, 

(.) socialistických a sociálně demokratických stran. (.) významným 

krokem, (.) k uvolnění napětí v evropě, by mohlo být vytvoření 

bezjaderných pásem, (.) mimo jiné (.) na balkáně. 

MB: vošington, ((míněno Washington)) senát amerického kongresu 

schválil v noci na dnešek návrh, na poskytnutí finanční podpory 

nikaragujským kontrarevolučním silám ve výši třiceti osmi (.) 

miliónů dolarů. (.) i kdyţ ke schválení této podpory je zapotřebí 

souhlasu sněmovny reprezentantů, (.) ukazuje včerejší hlasování, ţe 

prezident regan, ((míněno Reagan)) i senát, (.) odmítají mírové 

řešení (.) v této oblasti světa. (.) agentury dnes přinesly 

z brazílie zprávu, podle níţ byly údajně objeveny pozůstatky 

osvětimského masového vraha mengeleho, (.) v jednom hrobu 

v brazílii. (.) západoněmecké deníky vyrukovaly hned s několika 

údajně důvěryhodnými svědky, (.) podle nichţ mengele zahynul při 

autohavárii před šesti lety. (.) mezinárodní soukromý tým, který 

pátrá po mengelem, aby jej postavil před soud, (.) však tyto 

spekulace odmítá. (.) nabízí se otázka, (.) zda někdo nemá zájem 

prohlásit případ mengeleho (.) za uzavřený, (.) a odvrátit tak 

světové mínění od poţadavku, (.) pokračovat v pátrání po tomto 

válečném zločinci.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: moskevská výstava československo devatenáct set osmdesát pět 

má za sebou (.) první týden. (.) o jeho průběhu mnohé vypovídá kniha 

návštěvníků, kteří (.) bez rozdílu nešetří slovy chvály a uznání 

nejen na samotnou výstavu, (.) ale i naši zem. (.) o níţ si tu (.) 

v průběhu prohlídky mohou udělat, či doplnit svojí představu. (..) 

přicházejí nejen moskvané, ale je tu moţno i potkat téţ výpravy 

z podmoskevské (.) i dalších oblastí. (..) generální komisař výstavy 

pak dnes dopoledne přivítal jubilejního stotisícího návštěvníka, 
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přesně řečeno návštěvnici. (..) stala se jí (.) čtyřiadvacetiletá 

prodavačka z moskvy, (.) irina (.) chymičová, která si kromě pěkných 

záţitků, (.) odnesla i dárek věnovaný vedením naší (.) jubilejní 

výstavy.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: výstavba centrální betonárky, montáţ haly pro výrobu (.) 

armatur, objekty pro šatny, závodní jídelna s kapacitou tři a půl 

tisíce jídel, administrativní budovy, přeloţky silnic a inţenýrských 

sítí, na hlavním staveništi odklízení zeminy, letos téměř milion 

kubíků, to jsou (.) hlavní práce na největší investiční akci 

v historii československa. jsme na staveništi (.) jaderné elektrárny 

(.) temelín. (.) dnes sem také přijeli ministři federální a 

národních vlád rezortů, které se na výstavbě (.) podílejí. (.) za 

řízením místopředsedy vlády, vladislava gerleho, se tady dnes 

sjednocovali názory na postup při výstavbě (.) našeho největšího 

energetického díla. ((střih)) soudruhu místopředsedo původní termíny 

výstavby se nepodařilo dodrţet ani v dukovanech, ani v bohunicích 

přitom současné tempo dokazuje, (.) ţe jaderné elektrárny umíme 

stavět rychle, ţe by to šlo v těch původních termínech. jak jste 

spokojen (.) za této situace s přípravou jaderné elektrárny temelín.  

R-LG: no na temelín jsme přijeli především proto, abychom e 

neopakovali chyby, abychom se poučili z průběhu výstavby a ze 

zkušeností jak na bohunicích tak na dukovanech, obě stavby v loňském 

roce, i v letošním roce uţ pokračují dobře, vlastně letos posledním 

rokem v bohunickým ukončí se táto stavba a v dukovanech se (.) 

dodrţují termíny, dodrţují harmonogramy a v prvním pololetí osmdesát 

sedm, bude poslední blok rovněţ uveden do provozu. v devadesátych 

letech vstupujeme do nové garnitu:ry tisícimegavatových ((míněno 

tisícimegawattových)) bloků, i v československé energetice, ale to 

podmiňuje, aby uţ v roce osmdesát sedm, skutečná výstavba vlastního 

(.) zařízení jaderné elektrárny probíhala. 

R-Z2: v současné době všechny ty předpoklady jsou?  
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R-LG: nejlépe je na tom stavební dodavatel, vodní stavby a vlastně 

nově vznikající podnik, generálního ředitelství vodních staveb, 

výstavba jaderné elektrárny temelin. kladně hodnotím jejich 

technickou přípravu, ale co nám více chybí, to je nedostatek 

projektů, jak záleţitost projektanta, tak ale uţ technických 

dodavatelů, byť na stavbě budou, (.) teprve třeba za dva roky, ale i 

ostatních účastníku výstavby, kromě toho je třeba dokončit zatím 

neuzavřena veřejnoprávní jednání. uvolňování zemědělských pozemků, 

uvolňování i některých zařízení dřívějších zemědělských hospodářství 

na jejichţ místě vzniká tato nová veliká stavba.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z3: druhý den na televizním festivalu zlatá praha byl uţ typicky 

pracovním. (.) a tak z plánovaných sedmdesáti šesti  pořadů po 

včerejšku a dnešku mohli pořadatelé s ulehčením odškrtnout ze 

seznamu uţ rovných třiadvacet, včetně tří televizních snímků 

zařazených do mimosoutěţní projekce. (.) ta je v letošním roce 

věnována čtyřicátému výročí vítězství nad fašismem. nejlepší snímek 

pak získá zvláštní cenu festivalu, příznačně nazvanou (.) praţský 

šeřík. protoţe právě tahle květina se stala natrvalo u nás symbolem 

svobody. (.) uţ tradičně na kaţdém festivalu patří zaslouţená 

pozornost především tvůrčím delegacím. (.) početnou skupinou je zde 

zastoupena španělská kinematografie (.) kterou zde v praze mimo jiné 

reprezentuje (.) reţisér chuan antonio bardem ((míněno Juan Antonio 

Bardem)) a herec felix sančo grácia ((míněno Félix Sancho Gracia)) u 

nás dobře známy jako kiro jimenéz. ((míněno Curro Jiménez)) právě 

ten v dnešní tiskové besedě vysoce ocenil světové renomé praţského 

televizního festivalu. (.) zlatá praha dnes také přivítala první 

delegaci pracujících a to z techny náchod. (..) kteří (.) na závěr 

své návštěvy festivalu pobesedovali (.) s našimi populárními herci.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 
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R-Z4: po sedmileté přestávce se nyní opět vrací do své původní 

budovy ve štěpánské ulici v praze jedna ((míněno Praha 1)) (.) 

nejstarší praţské gymnázium. od roku devatenáct set sedmdesát osm 

tady pracovníci praţské stavební obnovy prováděli rozsáhlou 

rekonstrukci. při stěhování školy nyní pomáhají studenti i 

pedagogové. (.) za necelé tři měsíce je třeba všechny místnosti 

vybavit novým nábytkem a dalším zařízením tak, aby prvního září 

mohlo začít vyučování.  

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z5: v krásném prostředí kokořínského údolí mají turisté 

k dispozici jediný autokempink. (.) tento. (.) patří základní 

organizaci svazarmu kokořín. (.) hned první zběţný pohled na kemp 

kategorie bé ((míněno kategorie B)) nikoho nepotěší. zchátralá 

recepce, v podobném stavu sociální zařízení i takzvaná kuchyňka. 

všude plno papíru, jediný odpadkový koš přeplněný. označení kempu 

téměř zničené. přesto jsme se zkusili ubytovat. recepce však byla 

několik hodin (.) beznadějně zavřena. polovina kempingu je přitom 

nepřístupna, i kdyţ například tato chata je pronajímána i nyní. (.) 

v budoucnu zde má stát patnáct chat úplně nových, stavět se však 

mělo začít uţ loni na podzim, další materiál sem přivezli v únoru. 

dodnes však leţí na původním místě a takto pěkně (.) celý kepm 

zkrášluje. 

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Televizní noviny 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 1.6.1985 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 9:50 min 

ÚČASTNÍCI: 

Z1 = Jiří Otava, redaktor ČST 

EK = Eva Kotvová, moderátorka ČST 

Z2 = Oldřich Danihelka, redaktor ČST 

Z3 = Pavel Dumbrovský, redaktor ČST 

Z4 = Jiří Hrabovský, redaktor ČST 

MM = Ing. Miroslav Mezenský, federální ministerstvo dopravy 

 

R-Z1: neobvyklou debatu s fotbalovými činiteli a sportovními 

novináři, uspořádala včera britská ministerská předsedkyně (.) 

márgret tečrová. ((míněno Margaret Tatcherová)) (.) účelem setkání 

bylo hledat cesty, které by vedly k odstranění epidemie 

chuligánství, jeţ zachvátila britské fotbalové fanoušky. přesto ţe 

premiérka hovořila o tvrdých opatřeních proti zjištěným viníkům a 

tvrdých trestech, (.) zároveň popřela, ţe by vlna agrese a násilí na 

stadionech souvisela s (.) růstem nezaměstnanosti a s beznadějí 

ţivota mladých lidí. (.) ale čtyřmiliónová armáda nezaměstnaných ve 

velké británii, je logickým produktem celé její hospodářské li:nie. 

přitom osud mladých lidí britskou premiérku (.) nijak nezajímá. (.) 

ti pak svůj postoj k této společnosti ventilují zločiny (.) na 

fotbalových stadiónech. (..) ţivot dvaačtyřiadvaceti obětem 

fotbalového masakru jiţ nikdo nevrátí. (.) první rakve s pozůstatky 

příznivců juventusu turín dopravilo včera večer (.) italské vojenské 

letadlo, do říma. (..) je paradoxem, ţe teprve hrůzné scény 

z bruselského stadiónu přimělo ministry sportu šesti 

západoevropských zemí, ke společnému jednání, které se má uskutečnit 

(.) jedenáctého června (.) v amsterdamu. (..) jeho cílem je 

odstranit a zabránit dalším podobným fotbalovým incidentům, (.) 

avšak bez důsledného vyřešení především sociálně-politických 

problémů, aby kaţdý mladý člověk našel ve společnosti (.) své místo 
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a uplatnění, jsou všechna jednání a policejná opatření jen málo 

platná.  

((konec předtočené reportáţe)) 

EK: pokračujeme zpravodajstvím z domova. poprvé v roce devatenáct 

set padesát, jsme slavili z podnětu národně demokratické federace 

ţen, svátek dětí celého světa. atmosféru dnešního uţ třicátého 

pátého mezinárodního dne dětí jsme zaznamenali v reportáţi kterou 

jsme nazvali kontrasty.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: sledujte nyní, co vše lze zaznamenat za pouhých šedesát 

sekund. samozřejmě v souvislosti s mezinárodním dnem dětí. (.) právě 

pro ně byla uţ od rána připravena na malé řece na zbraslavy velká 

soutěţ. (.) a to v rybaření, které tu při pohledu na suchou váhu 

nebylo asi ţádnou legrací. (.) přesto .jsme nakonec byly svědky 

úspěchu. (.) nejen korunovaného úlovkem, ale i účastí a to uţ na 

sedmnáctém ročníku této soutěţe (.) připravené místní rybářskou 

organizací a večerní prahou. (.) a k další akci. bylo jí předání 

řádu dětského úsměvu. (.) po dvanácté, tentokrát v pěchovicích na 

pionýrské pouti. (.) svůj hlas dali děti herečce z divadla bez 

opony, heleně číţkové. proč? 

R-N1: no protoţe mně se moc líbila (.) v pohádce lucinka popletka. 

R-N2: mně protoţe se s ní rádi chodíme smát.  

R-Z2: ano a právě teď uplynula jedna minuta. (.) úzce s tím souvisí 

následující informace patřící také k dnešku. (.) podle statistiky 

óesen ((míněno OSN)) zemřelo na světě za oněch šedesát sekund, (.) 

třicet dva dětí na následky hladu. (...) je krátce před polednem. 

atmosféra na letišti v letňanech se nepříliš odlišuje od okamţiků, 

které bychom mohli zaznamenat dnes na desítkách míst naší vlasti. 

(.) vše dětem péči a lásku nejen dnes, v den, který jim patří. mezi 

stovkami praţánků tu potkáváme i účastníky setkání praha patří 

pionýrům. tedy zástupce naší pionýrské organizace, jeţ naplňuje 

bohatým programem těm nejmenším, (.) volný čas. (.) ve světě je 

registrováno na padesát dva miliónů pracujících dětí. (.) z tří set 



105 

 

sedmdesáti tři miliónů dětí školního věku, (.) jen sto patnáct 

miliónů můţe navštěvovat školu. v celosvětovém průměru to znamená, 

(.) ţe jen jedno ze tří dětí (.) chodí do školy. tolik údaje unesko. 

((míněno UNESCO)) (.) i sluníčko si dnes s nimi hrálo. stejně jako 

všichni kdo pro ně připravili na slovanském ostrově festival mládeţe 

prahy jedna. ((míněno Praha 1)) ale proč ne, vţdyť právě dnešek 

patřil jim, dětem. a také všem, kteří jim vytvářejí podmínky jeţ 

mnohdy povaţujeme za naprosto samozřejmé. jenom celkový objem 

peněţité pomoci rodinám s dětmi dosáhl u nás v loňském roce 

dvaadvacet miliard korun. (.) přídavky na děti činily patnáct a půl 

miliardy. (.) mateřské školy vychovávají u nás jiţ devadesát jedna 

procent dětí. (.) péčí, o ty nejmenší se řadíme mezi nejvyspělejší 

země světa. v ázii, africe a latinské americe trpí polovina dětí ve 

věku do šesti let podvýţivou. (.) kaţdé páté dítě umírá. (.) a jen 

jednomu z dvaceti se dostává lékařské péče. (..) otřesně působí tato 

fakta. těţko se chápe taková realita. (.) ale i tyto kontrasty patří 

k dnešku. k mezinárodnímu dni dětí. který byl pro ty nejmenší, 

ţijící v mírové zemi, v socialistickém československu, (.) 

opravdovým (.) a milým svátkem.  

((konec předtočené reportáţe)) 

EK: pracovníci národního podniku metrostav praha uzavírají 

v současné době hlavní část přípravy k výstavbě tří strahovských 

automobilových tunelů. které patří ke klíčovým uzlům základního 

komunikačního systému. (.) spojí prahu pět, ((míněno Praha 5)) 

s prahou šest ((míněno Praha 6)) a odvedou dopravu z historických 

částí města, kde vzniknou klidové zóny. (.) tyto rozsáhlé investice 

si vyţadují nákladu (.) téměř  (.) pěti miliard korun.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z3: uţ sto dvaadevadesát brigád socialistické práce bylo za čtyři 

roky zapsáno na ústřední radě odborů, do knihy cti (.) revolučního 

odborového hnutí. u příleţitosti čtyřicátého výročí osvobození (.) 

k nim nyní připojilo své podpisy, (.) dalších čtyřicet sedm 

nejlepších kolektivů béespé ((míněno BSP)) z celého československa. 

(..) toto nejvyšší ocenění se například dostalo za dlouhodobé 
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mimořádné pracovní výsledky (.) brigádě rubačů baně dúbrava vedené 

jurajem levčákem, nebo za propagaci nových forem socialistického 

soutěţení, kolektivů františka chromečka z tatry (.) kopřivnice. 

vůbec první se do této knihy cti, zapsala v roce devatenáct set 

osmdesát dva (.) brigáda socialistické práce z dolu nosek (.) 

v buchlovických, (.) zatím poslední podpis patří magdaléně botkové. 

vedoucí kolekti:vu ošetřovatelů ze zemědělské správy (.) nová horka. 

((konec předtočené reportáţe)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z4: soudě podle nákladu mohla by se tato publikace stát nejen 

knihou týdne, ale (.) bestselerem roku. nových jízdních řádů vychází 

tři sta tisíc kusů a pak je tu ještě na tři čtvrtě miliónů (.) 

výtisků vlastních a traťových jízdních řádů. samozřejmě otázkou je 

obsah, to znamená, jak budou nové vlaky slouţit, jak budou vyhovovat 

cestující veřejnosti. na hodnocení si ještě čas uděláme. pro dnešek 

alespoň několik základních informací (.) o nových jízdních řádech. 

((střih)) 

v grafické úpravě letos vynikají přehledné tabulky vybraných expresů 

a rychlíků. většina z nich je vedena po několika tratích. aţ dosud 

nebylo jednoduché se v nich vyznat. (.) dále přehledná tabulka 

vlaků, které vezou lehátkové a lůţkové vozy.  

R-MM: v novém jízdním řádu dochází k rozšíření osobní i ţelezniční 

dopravy, (.) to celkově o dvě procenta z toho u rychlíků (.) téměř o 

deset procent. znamená to v praxi, ţe v mezistátní (.) dopravě (.) 

zavádíme nový letní vlak. (.) bratislava. (.) praha, (.) linc, 

((míněno Linz)) (.) to znamená pro oblast rujány, dále dvakrát 

v týdnu budeme jezdit novým vlakem margecany (.) dráţďany, (.) a 

zavádí se celoročně nové noční spojení berlín (.) budapest. (.) ve 

vnitrostátní dopravě dochází k tomu ţe (.) opět zavádíme slovenskou 

strelu a to ve směru z bratislavy do prahy s odjezdem z bratislavy 

v pět padesát, příjezd do prahy v jedenáct hodin, (.) a spojení na 

západní expres. dále je vedena nová dvojice vlaků termál, (.) praha 

karlovy vary cheb, 
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R-Z4: nové jízdní řády našich ţeleznic počítají s výhodami nově 

elektrifikovaných traťových úseků. břeclav přerov. bratislava 

leopoldov. a také praha vraňany. po prodlouţení elektrifikace aţ do 

děčína koncem roku, získají cenné minuty také cestující 

v mezistátních expresech.  

((konec předtočené reportáţe)) 
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NÁZEV POŘADU: Události 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 24.12.2009 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 29 min 

ÚČASTNÍCI: 

JH = Jorga Hrušková, moderátorka 

Z2 = Marta Machková, redaktorka 

RB = Rudolf Burgr, organizátor akce 

Z3 = Petr Albrecht, redaktor 

Z4 = Tereza Baldová, redaktorka 

PŠ = Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah 

Z5 = Štěpánka Martanová, redaktorka 

JL = Jiřina Langhammerová, ontoloţka, Národní Muzeum 

RP = Radomil Přibyla, kastelán, Státní zámek Hradec nad Moravicí 

Z6 = Lucie Klímová, redaktorka 

SM = Scott Martin, Living Christmas Tree Company 

ZK = Zora Kasiková, tisková mluvčí, Arnika 

Z7 = neuvedeno jméno redaktora 

BO = Barak Obama, americký prezident 

CG = Charles Grassley, republikánský senátor za stát Iowa 

DM = Dmitrij Medvěděv, ruský prezident 

Z8 = Bohumil Hustal, redaktor 

SR = Stuart Rogers, mluvčí charity pro bezdomovce Centerpoint 

PW = princ William, patron charity pro bezdomovce Cebterpoint 

Z9 = Zuzana Tvarůţková, redaktorka 

RPL = Raquel Pipal Lunaová, turistka z Mexika 

LL = Lancy Lawis, indický kněz 

PŠ = Petr Šleich, kněz 

MM = Markéta Melonovská, výtvarnice 

Z10 = Jiří Byšovský, redaktor 
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JP = Jana Pokorná, autorka výstavy 

BO = Bohumil Opočenský, návštěvník výstavy 

JO = Jitka Opočenská, návštěvnice výstavy 

JM = Jaroslav Matějka (SNK), starosta Bechyně 

DČ = Drahoslava Červenková, návštěvnice výstavy 

Z11 = Karel Vovesný, redaktor 

AF = Alena Faflíková, ošetřovatelka 

MN = Monika Nováková, ošetřovatelka 

FH = František Hyneš, mluvčí ZOO Plzeň 

N1 – N20 = neznámí mluvčí  

 

JH: jedna dvacet hodin na čété dvacet čtyři ((míněno ČT 24)) 

začínají zprávy. vítejte. v heřmanově huti na plzeňsku hoří hala se 

šedesáti tunami taveného skla. jsou tam i dvě autogenní soupravy. 

plameny uţ zcela pohltili střechu budovy. na místě je osm hasičských 

jednotek. (…) končí advent, začínají vánoce. křesťané hlavní vánoční 

svátek slaví aţ dvacátého pátého prosince, na ten podle liturgie 

připadá narození jeţíše krista. pravoslavná církev si ho připomíná 

aţ (.)sedmého ledna.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: štědrý večer. čas rozjímání a očekávání, je podle křesťanské 

tradice teprve vyvrcholením adventu. v pojetí středoevropanů se ale 

pojí křesťanské tradice s pohanskými. do kostela například půjde asi 

třetina čechů. většina z nich však tuto návštěvu vnímá jako tradici 

a v boha nevěří. většina rodin věnuje čas procházkám a balení dárků 

strojení vánočního stromečku, a přípravy kapra k štědrovečerní 

večeři. tradice vánočního stromku do čech dorazila teprve 

v devatenáctém století z německa. dřív neţ stromky byly tradicí 

betlémy, které rozšířili františkáni. poprvé se vánoční stromeček 

v čechách objevil v roce osmnáct set dvanáct v praze-libni v rodině 

bohatého měšťana. na slovácku se dřív zapichovala jedlová větvička 

do hnojiště jako významného místa hospodářství. v česku, slovensku 

(je to chyba kdyţ tam není na?), nebo některých částech německa 



110 

 

dostanou děti dárky uţ dnes večer v řadě dalších zemí například ve 

francii nebo spojených státech najdou děti dárečky aţ zítra ráno. 

zatím co jim naděluje santa klaus, u nás mají děti o tom, kdo jim 

pod stromeček dárky přinese naprosto jasno. 

R-N1: jeţíšek 

R-N2: jeţíšek  

R-Z1: součástí vánoc je i tradiční mše. česká mše vánoční od jakuba 

jana ryby, zazní snad v kaţdém koutu republiky. a taky na 

staroměstském naměstí v devět hodin večer. zaspívají ji sólisté 

národního divadla, a státní opery praha. půlnoční mše ve strahovském 

klášteře se zúčastní i prezident václav klaus a  česká televize ji 

nabídne v přímém přenosu na jedničce. ve vatikánu, odslouţí půlnoční 

mši papeţ uţ od dva a dvaceti hodin.  

((konec předtočené reportáţe)) 

JH: sváteční štědrovečerní tabuli si mnoho lidí spojuje (.) s kaprem 

ale také s rybí polévkou. no a její rozlévání se v praze stalo 

kaţdoroční tradicí. na staroměstském náměstí ji i letos, zdarma uţ 

podvanácté rozdával primátor pavel bém se svou rodinou.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: dopoledne se na staroměstském náměstí vytvořil dlouhý zástup 

lidí kteří na polévku netrpělivě čekali. rozlévat se začala 

v jedenáct hodin. dostalo se na dvanáct set lidí bez domova, turistů 

nebo návštěvníků vánočních trhů.  

R- PB: vánoce jsou e svátky e klidu, spokojenosti (..) a: ee měly by 

být i svátky e hojnosti, a moţná ţe ta štědrovečerní (.) rybí 

polévka na staroměstském náměstí je takovým symbolem e (.) ţe eee 

tady je ta a měla by být ta hojnost pro kaţdého.  

R-N3: pro turisty (.) i pro praţáky je to příjemná věc.  

R-N4: polívka vynikající. (.) úţasná. děkujeme moc,  

R-N5: já měl taky byla výborná vopravdu. 
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R-N6: vynikající. vy povedlo se jim to velice dobře jako (.) opravdu 

nemá to chybu ţádnou jako. (.) Jsou nadherne vanoce.  

R-Z2: na polévku si mohli lidé zajít i na václavské náměstí, tady 

pro ně bylo připraveno pět set porcí. ((střih)) rozlévání rybí 

polévky se v hlavním městě stalo uţ součástí vánočních tradic. i 

letos se polévka uvařila z rybích hlav, masa a zeleniny. zkrátka 

přesně podle staročeské receptury. marta machková, česká televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

JH: nejen pro chudé byla určena vánoční (.) čočková polévka, kterou 

uţ po patnácté rozdávali dobrovolníci na náměstí v boskovicích na 

blanensku. jubileum se projevilo i ve sbírce, která je s akcí 

spojena. mezi hendikepované děti je pořadatele po svátcích letos, 

rozdělí, rekordní částku. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z3: dobročinná štědrodenní akce s názvem polévka pro chudé i 

bohaté v boskovicích také letos dostala svému názvu. (.) a splnila 

svůj účel. zasytila. a chutnala prostě všem. ((střih)) proč si sem 

dneska přišla?  

R-N7: eee (…) mě chutná polívka a chtěla sem na ňu jít.  

R-N8: patří k vánocům.  

R-N9: no: chutnala super, chodíme kaţdý rok. 

R-N10: no lidi: je tu do:st, atmosféra vánoční (..) a stromek trošku 

nakřivo ale jinak dobrý.  

R-RB: (   ) s polévkou pro chudé a bohaté dáváme po patnácté, coţ je 

takové kulaté výročí pro nás, (.) máme uvařenou čočkovou polévku 

(..) přibliţně osm set porcí odhadem,  

R-Z3: podle odhadů se kaţdý rok u vánočního stromu vystřídá několik 

tisíc lidí. také letos se horní část náměstí zaplnila, popíjelo se 

punčové pivo a kdyţ polévka nezahřála dostatečně, (.) tak i něco 

z domácích zásob. (…) akci na náměstí přivedli bratři luděk a rudolf 
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burgrovy. od roku devatenáct set devadesát pět je vţdy spojena 

s charitativní sbírkou.  

R-RB: posledních e (.) asi osm let, (.) to putuje (..) konkrétním 

(.) lidem (.) většinou zdravotně: (.) hendikepovaným (.) dětem.  

R-Z3: letošní výtěţek je rekordní. v kasičkách skončilo přes šedesát 

tisíc korun. za patnáct let, se vybralo uţ tři sta čtyřicet tisíc. 

((střih)) boskovickovičtí svou dobročinnou akcí inspirovali i 

následovníky. polévka na štědrý den se tak letos poprvé rozdávala i 

v nedalekých letovicích. z blanenska petr albrecht, česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

JH: provoz všech vlaků, regionálních (.) i dálkových je omezen. 

v noci, vyjma jednoho mezinárodního spoje nepojede ţádný. na boţí 

hod pak budou vlaky jezdit jako v neděli. mimo ranních spojů. ty 

nepojedou.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z4: spěch a tašky plné dárků tak vypadal jeden z největších 

ţelezničních uzlů v česku, praţské hlavní nádraţí. vlaky jezdily 

podobně jako v neděli s utlumováním provozu začnou české dráhy 

k večeru, omezení se týkají jak regionálních tak mezinárodních, a 

dálkových spojů.  

R-N11: za cerkou jedu (.) a za vnučkou. sem ráda, ale uţ sem tam 

měla byt, protoţe sem šla na masarykove, (..) no a oni to dali z 

jízdního řádu z hlavního nádraţí. (.) tudíţ přijedu za dvě hodiny 

pozdějc. no. (.) hlavně aby mě tam čekaly.  

R-N12: my jedeme do pardubic, to není ţádnej problém ale vlak nám 

nejede má pětadvacet minut zpoţdění. (..) takţe jsem poněkud nervóz. 

R-PŠ: omezení provozu, ee kdy je: víceméně uţ jen několik, ee málo 

vlaků (.) e a se láme mezi zhruba tak š osmnáctou a devatenáctou 

hodinou večer, zhruba do té šesté hodiny vlaky jezdí běţně, ale od 

té šesté hodiny večerní (.) e skutečně uţ jedou jen poslední 

jednotlivé vlaky,  
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R-Z4: omezení čekají na cestující i dvacátého pátého prosince. vlaky 

budou na nedělní jízdní řád najíţdět postupně od rána. brzké spoje, 

nepojedou vůbec.  

PŠ: lidé často dospávají, ráno není zájem o cestování. takţe většina 

vlaků začne jezdit aţ kolem šesté aţ sedmé hodiny. ty úplně první 

ranní vlaky bývají také omezené a e na pětadvacátého prosince 

nepojedou. 

R-Z4: jako v neděli pak vlaky pojedou i dvacátého šestého prosince. 

podobné to bude s jízdními řády i na silvestra. české dráhy začnou 

provoz vlaků utlumovat k večeru. na nedělní jízdní řád pak naváţou 

prvního ledna ráno. tereza baldová, česká televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

JH: štědrý večer byl pro naše předky nejvýznamnějším časem v roce, 

do roku patnáct set osmdesát dva, dokonce, znamenal konec roku 

starého a začátek nového.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z5: nikdo z nás si asi nedokáţe představit štědrý den bez 

slavnostní večeře. jenţe, málokdo ví proč patří mezi největší 

hostiny v roce,  

R-JL: na stole ale u zemědělců zejména mělo být všechno, co se v ten 

rok urodilo, v hospodářství. to znamená, sme zemědělská krajina 

takţe, různé kaše nebo i čerstvé ovoce, ořechy, (.) k tomu vánočky,  

R-Z5: na stole nesměl chybět hrách, který znamená plodnost, štěstí a 

bohatství. samozřejmostí byl i česnek. tedy symbol zdraví. tyto 

tradice v jídle ale postupně vymizely. dnes uţ se dodrţují pouze 

ojediněle. 

R-RP: dodnes. e v mnoha rodinách, e v slezku se praktikuje e rybí 

polévka, krupicová kaše, ee (.) kysané zelí. 

R-Z5: s moderní dobou, ale klasické zvyky mizí. třeba ten, kdy se 

talíř s horkou polévkou prostírá i pro neboţtíka, který rodinu 

opustil, teprve nedávno. co se z dob dávno minulých ale určitě 
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dochovalo, to jsou večerní rituály. naši předci se po večeři 

věnovali čarování a věštbám s hrnečků. my, si rozbalujeme dárky. 

R-JL: se na stůl vyloţí různé symbol budoucnosti hlína znamená smrt, 

prsten ee svatbu a tak dále, zelená větvička štěstí a na to se 

přiklopily hrníčky a po paměti se tedy odklopily a osud byl 

zpečetěn.  

R-Z5: nejvíc zvyků dodrţovali nezadané dívky. chtěly vědět jestli je 

čeká veselka. a tak třeba házeli střevícem. pokud byl patou ke 

dveřím, zůstali doma. v opačném případě je čekala svatba. anebo 

třásli bezem, ţenich na ně čekal ve stavení, kde jako první zaštěkal 

pes. ((střih)) jeden z mála zvyků, který se dochoval do současnosti, 

rozkrojení červeného jablíčka. i tato tradice souvisí s věštěním 

budoucnosti, záleţí na tom kolikacípá hvězda se na jablku objeví. 

R-JL: červená barva obecně je barva (.) ţivota, barva krve, tak 

červené jablíčko a navíc symbol erotiky ještě ve vztahu k dejme tomu 

ke granátovému jablku. 

R-Z5: co se dochovalo do současnosti, je i pověrčivost. spousta 

rodin stále dodrţuje zvyk, kdy nikdo nesmí během štědrovečerní 

večeře vstát od stolu. to proto, aby se všichni za rok zase sešli. 

naši předci ještě navíc kvůli tomu vázali kolem stolu provaz, nebo 

řetěz. štěpánka martanová, česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

JH: milion a tři sta tisíc. tolik řezaných stromků se v česku prodá 

na vánoce, češi si stále častěji kupují i stromky v květináči, 

pronajmout si ho, jako ve spojených státech, tak to u nás zatím 

moţné není.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-N13: /tys nám ale vyrostla,/ 

R-N14: /remona dospívá a je čím dál víc při těle. brzy z ní bude 

ţena./  
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R-Z6: amerika manhatan bíč. ((míněno Manhatan Beach)) rodina 

arketových si svůj vánoční stromek pronajímá pravidelně. a protoţe 

má uţ třetí rok stejný, má tenhle vánoční člen rodiny i své jméno.  

R-N13: /zase si ji na tři týdny uţijem a pak ji vrátíme s vědomím, 

ţe o ni přes rok bude dobře postaráno./  

R-Z6: scot martin, ekolog, zahradní architekt a zakladatel 

společnosti pronajímájící vánoční stromky měl na začátku jen jednu 

představu. nabídnout lidem příjemné vánoce šetrné k přírodě. jeho 

vize se ale postupně ukázala i jako dobrý byznys.  

R-SM:/neţ stromek doroste ta:k do dvou metrů půjčíme ho šestkrát 

sedmkrát a za tu dobu nám vydělá zhruba (.) tisíc dolarů./ 

R-N15: /mohla bych si koupit řezaný stromek za čtrnáct dolarů, proč 

bych vám měla dát sto dolarů a pak vám ten stromek ještě vracet?/ 

R-SM: /to je otázka hodnot. během vánoc jsou všechny stromky krásné, 

ozdobené a nasvícené, jenţe za pár dní jedete ulicí a všude kolem se 

válí zničené stromky./ 

R-Z6: pronájem ţivých vánočních stromků funguje ve světě uţ několik 

let, v česku s tímto nápadem dosud, (.) nikdo nepřišel.  

R-N16: určitě by to bylo lepší, protoţe by sme ušetřili naše lesy, 

(.) přírodu, coţ mám rád. 

R-N17: my máme tedy umělej <takţe hmmm> my ho máme hodně 

ekologickej. 

R-ZK: uţ se hodně ví o tom, ţe třeba umělé stromečky třeba nejsou 

tak ekologické jako se na začátku myslelo, ţe jsou dost často 

dováţeny jednak z číny, jsou z umělých hmot m které mohou být 

škodlivé, 

R-Z6: americký vánoční ekonomický sen by ovšem v česku narazil na 

měnící se teploty. i češi však mají svou šetrnou alternativu. třeba 

stromky v květináči, které si po vánocích vysadí na zahradu. lucie 

klímová, česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 
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JH: vánoční mše v čínském hlavním městě Pekingu se zúčastnili tisíce 

lidí. přibliţně stejný počet sledoval bohosluţbu na velkých 

obrazovkách před kostelem. podle oficiálních statistik se ke 

křesťanství hlásí v komunistické číně šestnáct miliónů lidí. 

skutečný počet věřících je ale zřejmě mnohem vyšší. ((střih)) 

JH: americký senát schválil návrh reformy zdravotnictví prosazovaný 

prezidentem obamou. dolní komora kongresu návrh odsouhlasila. po 

novém roce zase začnou jednání o kompromisu. pokud změna projde, 

čeká americký zdravotní systém největší zásah od poloviny šedesátých 

let.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z7: klíčová reforma, která má přeorat americké zdravotnictví má za 

sebou další úspěšný krok. demokratičtí zákonodárci nadělili baraku 

obamovi ((míněno Barak Obama)) vánoční dárek. i kdyţ cesta dokumentu 

senátem byla zdlouhavá, a jednání tvrdá.  

R-BO: /po tomto hlasování jsme neuvěřitelně blízko tomu aby se 

reforma zdravotního pojištění v naší zemi stala realitou. je třeba 

dotáhnout to dokonce, a postarat se o zlepšení ţivotů lidí kterým 

slouţíme./ 

R-Z7: opozice tvrdí ţe obamova reforma udělá ještě větší díru do uţ 

beztak zadluţené státní kasy. náklady odhadují na pět set miliard 

dolarů. a plán dělí jak politiky, tak veřejnost.  

R-CG: /je nešťastné, ţe hlasujeme o zákoně proti kterému je 

jedenašedesát procent američanů. lidé, poskytovatelé zdravotnické 

péče i právníci namítají, ţe tahle norma přinese větší a větší 

vládní kontrolu nad zdravotnictvím./ 

R-Z7: demokratičtí senátoři sice zdolali zdrţovácí taktiku 

republikánů, vyhráno ale stále ještě není. sněmovna reprezentantů 

totiţ navrhuje mnohem ambicióznější a tak i draţší variantu, neţ 

senát. demokratičtí poslanci uţ ohlásili, ţe senátní verzi jen tak 

beze všeho nepřijmou. začátkem příštího roku tedy spojené státy 

čekají další tvrdá jednání o budoucnosti zdravotního systému. 
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((konec předtočené reportáţe))  

JH: podle dmitrije medvěděva ((míněno Dmitrij Medvěděv)) chce rusko 

vyvíjet novou generaci raket s jadernými hlavicemi. země chce mít 

jistotu, ţe odstrašovací účinek e jaderného arzenálu, je stále 

efektivní. oznámení přišlo přitom v době kdy moskva jedná 

s vošingtnem ((míněno Washington)), (.) o sníţení počtu atomových 

zbraní. nová smlouva má nahradit dohodu start jedna. 

((střih)) 

DM: /i v případě ţe dojde k podpisu připravované dohody, budeme 

pokračovat ve vývoji našich strategických útočných sil protoţe bez 

toho, nelze naši vlast bránit. to je zřejmé jak nám, tak američanům. 

tak to dnes zkrátka ve světě chodí. neznamená to ţe se nemůţeme 

bavit o bezjaderném světě, to je krásný a ve skrze správný cíl, ale 

musíme se k němu přibliţovat zaprvé postupně, a za druhé procesem, 

jehoţ se nebudou účastnit jen američané a rusové, ale i  ostatní 

země, které i mnohdy velice rázně usilují o vstup do jaderného 

klubu./  

((střih)) 

JH: při sérii pumových útoků v iráku dnes zemřelo nejméně dvacet pět 

lidí. nejvíce jich zahynulo ve městě hila, správním středisku irácké 

provincie babylon. (.) atentátníci tam nastraţili náloţe na zastávce 

autobusu. a ve chvíli, kdy se pyrotechnici snaţili po domácku 

vyrobené výbušniny zneškodnit, (.) vybuchla bomba (.) opodál ve 

stojícím automobilu. mezi oběťmi byl i člen provinční rady. 

((střih)) nejméně pět lidí přišlo o ţivot kdyţ se během bezpečnostní 

prohlídky na armádním kontrolním stanovišti v pákistánském péšávaru 

((míněno Péšávar)) odpálil sebevraţedný atentátník. dalších dvacet 

pět lidí bylo zraněno. ((střih)) gruzínské ministerstvo zahraničí 

oznámilo, ţe se s ruskem dohodlo na otevření hraničního přechodu. 

vjerchnij lars-kazbegi((míněno Vjerchnij Lars-Kazbegi)), který byl 

poslední tři roky uzavřen. zprovozněn by měl být v březnu. jde o 

jediný hraniční přechod mezi oběma zeměmi, který leţí (.) mimo území 

separatistických regionů abcházie a jiţní osetie. ((střih)) 

filipinští záchranáři pátrají v moři po cestujících z trajektu, 
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který se potopil nedaleko ústí manilského zálivu. po sráţce 

s rybářskou lodí. na palubě trajektu bylo sedmdesát tři lidí. 

čtyřicet šest se zatím podařilo zachránit. ((střih)) 

JH: princ viliem ((míněno William)) je prvním příslušníkem britské 

královské rodiny který strávil (.) noc na ulici. jako bezdomovec. 

chtěl tím poukázat na ţivot lidí bez střechy nad hlavou.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z8: královský houmles ((míněno homeless)). drsně řečeno, ale 

přesně o takové titulky princ viliem ((míněno William)) stál. aby 

ukázal ţe rozumí utrpení bezdomovců. kteří spí v mrazu na papírových 

kartónech ve spacáku. on to zaţil v mínus čtyřech stupních celzia. 

R-SR: /nabídl mu to náš šéf. princ na to překvapivě kývl./ 

R-Z8: na noc ulehl pod londýnský most, mezi popelnice. spolu se 

šéfem charity, svým sekretářem, a dvěma osobními stráţci. zimou se 

třásli do šesti do rána. pak šel princ uvařit snídani do 

bezdomoveckého střediska.  

R-SR: /doufá, ţe do deseti let by se úplně dalo zbavit bezdomovectví 

u mladých lidí./ 

R-Z8: to bude londýnská charita slavit padesáté výročí. princ ji zná 

uţ od dětství, kdy ho tam vzala jeho matka. zesnulá princezna dajána 

((míněno princezna Diana)).  

R-PW: /můj bratr a já jsme vyrostli obklopeni láskou a pečující 

rodinou. mnoho lidí tohle nemá./ 

R-Z8: fotografii z bezdomovecké noci zveřejnila charita aţ po týdnu. 

ohlas vzbudila zvlášť zpráva, ţe ho málem přejel metací vůz. princ 

jako voják zvyklý na drsné podmínky, zněl pokorně.  

R-PW: /po jedné noci si ani nemůţu začít představovat, jaké to musí 

být spát v londýnských ulicích jednu noc za druhou./  

R-Z8: bulvár tím alespoň na chvíli přebil spekulace, ţe by se právě 

viliem ((míněno William)) měl stát příštím králem a ne jeho otec 

čárls ((míněno Charles)). zájem vzbudila i sázková kancelář, která 
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si myslí, ţe by ho v roce dva tisíce deset mohla čekat svatba 

s přítelkyní kejt ((míněno Kate)). tu při tom královna alţběta ani 

nepozvala na vánoční oslavu, do nejuţšího rodinného kruhu. bohumil 

hustal, česká televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

JH: dnes je štědrý den, no a k tomu patří i betlémy, hodnotná sbírka 

betlému z celého světa je k vidění v chrámu pany marie vítězné. lidé 

je sem nosí osobně nebo posílají poštou. no a kamera české televize 

nahlédla, do exkluzivních zákoutí. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z9: tahle rodina přijela za praţským jezulátkem aţ z mexiko sity 

((míněno Mexico City)). betlém osobně předala místnímu knězi. soška 

se zařadí do exkluzivní sbírky kostela u praţského jezulátka.  

R-RPL: /byly jsme tu před dvěma dny a viděli tu sbírku. a dnes jsme 

s sebou měli zrovna betlém z mexika v batohu./  

R-Z9: z nikaraguy, čile ((míněno Chile)), guatemaly. ze všech koutů 

česka i z celého světa nosí nebo posílají lidé své betlémy. jejich 

výtvarná podoba přesně odpovídá zemi původu. zakristie jich uchovává 

několik stovek. jeden z posledních betlémů, který přišel poštou, je 

z libanonu.  

R-LL: /přicházejí lidé z latinské ameriky, evropy, ázie, a afriky. 

to je jedinečné na tomhle kostele, to jinde nenajdete./  

R-PŠ: kdysi ta soška si hledala cestu do světa, dnes naopak (.) 

z různých míst ze světa lidé přijíţdějí, a někteří z nich také rádi 

něco darují, a co jiného hezkého darovat neţ třeba právě (.) vánoční 

(.) betlém, 

R-Z9: největší mezinárodní betlém vyrostl přímo před kostelem pany 

marie vítězné. postava jeţíška tady ale chybí. beltém totiţ uvnitř 

kostela dotváří, samo praţské jezulátko.  

R-MM: ta jedna z myšlenek první asi je ta, ţe: betlém je venku, a 

z má zvát lidi dovnitř do kostela, 



120 

 

R-Z9: ani tady nechybí irský pastýř, nebo africký král. a to i 

proto, ţe právě praţské jezulátko je jednou z nejnavštěvovanějších 

památek v zemi. kolem vánoc přijde do kostela, (.) několik tisíc 

českých (.) i zahraničních turistů. za celý rok aţ milion lidi. 

zuzana tvarůţková, česká televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

JH: a o betlémech ještě jednou. sbírku (.) našich i těch 

zahraničních vystavuje uţ čtrnáctým rokem paní pokorná. ve 

hvoţďanech u bechyně. zájem návštěvníku je velký.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z10: papírové, vyřezávané ze dřeva, keramické, nebo betlémy 

vyrobené z chleba. letos jich je tu k vidění sto patnáct. velké (.) 

i malé.  

R-JP: tu máme jednu raritu malinkatý ee betlémek v lískovém oříšku, 

R-BO: nejvíc se mi líbí tenhleten ee mechovej, ten je moc hezkej.  

R-JO: obdivuju ty lidi e co sou šikovní manuálně, 

R-Z10: vedle tradičních českých betlémů tu jsou i tyto z polska, 

rakouska, vatikánu, nebo z peru. od těch našich se příliš neliší. 

R-JP: ten peruánskej betlém ten tam mám místo kravičky a vlka tak 

tam má (.) lamu. 

R-Z10: místní tradice uţ dávno překročila hranice regionu. o 

betlémech se ví daleko od hvoţďan. jezdí sem i návštěvníci z ciziny. 

R-JM: je to: tradice: která sem přiláká spoustu e cizích lidí, 

R-JO: letos sem tady poprvé, uţ sem o tom hodně slyšela, ale letos 

se nám podařilo tady se zastavit. 

R-Z10: pro řadu lidí má betlém v jakékoliv podobě, velký význam.  

R-DČ: pro nás je to ee prostě takový ten začátek novýho ţivota. a 

myslím si, ţe přináší takový poklid do těch našich domácností a měli 

by sme se toho drţet.  
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R-Z10: betlémy budou ve stodůlce u paní pokorné k vidění, (.) do 

desátého ledna. jiří byšovský, česká televize hvoţďany. 

((konec předtočené reportáţe)) 

JH: štědrý den mají i (.) zvířata v plzeňské zoologické zahradě, 

ošetřovatelé jim totiţ kromě vánoční výzdoby připravili i, (.) 

speciální pochoutky.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z11: štědrý den v plzeňské zoo uţ několik let není jen pro 

bezradné tatínky s dětmi. vyslané ven, aby při štědrovečerních 

přípravách doma nepřekáţely. zahrada zavedla vánoční program. a uţ 

chodí v hojném počtu celé rodiny. nosí z domova pamlsky.  

R-N18: s dětma: přineseme nějaký jabka: a tak jako.  

R-N19: no aby sme se prošli trochu a: udělali si hlad na večer, no: 

je to lepší neţ sedět doma u cukroví a tak.  

R-Z11: vánoční krmení opic je nejoblíbenější atrakcí. ošetřovatelky 

jim letos připravily sváteční oběd. a ani na výzdobu nezapomněly.  

R-AF: voříšky dostanou navíc a ananas kterej celoročně nedostávaj, 

(..) prostě to co se jim celej rok nedává kaţdej den tak dostanou 

právě na vánoce.  

R-Z11: přesně ve dvanáct začaly opice rozbalovat dárky. nepoprali 

se, protoţe jich dostali hodně. víc neţ při kterémkoli běţném krmení 

v roce. rychle poznaly, ţe dnešní den je jiný, svátečnější, a měly 

z toho radost.  

R-MN: vţdycky se jinak radujou a jinak mezi sebou komunikujou. (.) 

no a kdyţ maj jiný pamlsky neţ normálně, 

R-FH: o štědrém dnu dostanou skutečně to co jim chutná nejvíce.  

R-Z11: vánoční krmení tučňáků bylo také bohatší neţ jindy. tučňáci 

neměli na štědrý den kapry, ale kila a kila malých mořských sleďů, 

které mají nejradši.  

R-N20: se divím ţe v tý vodě jim není zima. 
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R-Z11: plzeňská zoo je třetí nejnavštěvovanější zoologická zahrada 

v zemi. a její návštěvnost vytrvale roste. ((střih)) zoologickou 

zahradu letos navštívilo rekordních čtyři sta šedesát tisíc lidí. 

karel vovesný, česká televize, Plze:ň. 

((konec předtočené reportáţe)) 

JH: tak a vy uţ se teď můţete podívat na sportovní zprávy, já vám 

přeji hezký večer.  
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NÁZEV POŘADU: UDÁLOSTI 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 28.10.2010 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 29 min. 

MA = Marcela Augustová, moderátorka 

RP = Roman Pistorius, moderátor 

JV = Jolana Voldánová, moderátorka ČT 

Z1 = Karel Roţánek, redaktor 

VK = Václav Klaus 

AV = Alexandr Vondra (ODS), ministr obrany 

PS = Přemysl Sobotka (ODS), předseda senátu 

MN = Miroslava Němcová (ODS), předsedkyně poslanecké sněmovny 

Z2 = Tomáš Vlach, redaktor 

IŠ = Ivan Šedivý, historik 

MM = Miroslav Masopust, válečný veterán 

SH = Stanislav Husa, bývalý politický vězeň 

Z3 = neznámá redaktorka 

DU = Dan Urban, Informační středisko vlády 

AP = Alena Přibáňová, Praţská informační sluţba 

Z4 = Jiří Svoboda, redaktor 

JK = Jiří Kout, šéfdirigent Symfonického orchestru hl. města Prahy 

FOK 

Z5 = Petra Schubertová, redaktorka 

JS = Jan Skřivánek, šéfredaktor Art+Antiques 

JM = Jiří Machalický, historik umění, kurátor 

LL = Lenka Lindaurová, kurátorka, kritička umění 

Z6 = Bohumil Vostal, redaktor 

KS = Karel Schwarzenberg (TOP 09), ministr zahraničí a předseda 

strany 

PN = Petr Nečas (ODS), premiér a předseda strany 

EH = Eva Hrnčířová, zpravodajka ČT 
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JT = Johnatan Todd 

Z7 = David Borek, redaktor 

RJ = Radim Jančura, ředitel Student Agency 

KP = Karel Potměšil, analytik Cyrrus 

Z8 = Luboš Dostál, redaktor 

MO = Milan Orálek, jednatel ČSOP Valašské Meziříčí 

MP = Milan Panáček, místopředseda Trenčínského samosprávního kraje 

Z9 = Miroslav Karas, redaktor 

JK = Jaroslaw Kaczynski, předseda Právo a spravedlnost 

DT = Donald Tusk, polský premiér 

BK = Bronislaw Komarowski, polský prezident 

Z10 = Michal Kubal, redaktor 

PC = Peter Christofl, příznivec Tea Party 

JM = Jack Markell, guvernér státu Delaware 

ŠM = Štěpánka Martanová, redaktorka ČT 

Z11 = Lucie Klímová, redaktorka ČT 

VK = Vít Klusák, reţisér 

JG = Jan Gregor, Respekt 

 

MA: dvaadevadesátiny samotného státu. prezident václav klaus při té 

příleţitosti vyznamená výrazné osobnosti. které obohatili tuhle 

zemi.  

VK: já bych si strašně přál abychom mmm tento den mmm tento den, kdy 

se zrodila naše moderní státnost brali skutečně váţně 

RP: oslavy piet a historické souvislosti i ţivé spojení s praţským 

hradem hned v úvodu. pak další. 

MA: ţaloba bruselu na česko kvůli nákupu vojenských letadel kasa. 

podle evropské komise chybovalo, kdyţ do soutěţe nepustilo 

konkurenci z celé unie.  
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RP: ţelezniční novinka pro cesty za zábavou. vlaky odvezou zájemce 

z prahy aţ do ostrasvské stodolní, k ránu pak zpátky.  

MA: ostře hlídaný pohřeb muţe zastřeleného v sídle polské opoziční 

strany právo a spravedlnost. jeho vraţda, rozpoltila zemi ve dví. 

((střih)) 

RP: události na jedničce a čtyřiadvacítce. vítejte. 

MA: dobrý večer. ((střih)) před dvaadevadesáti roky vzniklo 

samostatné československo, a přestoţe společný stát obou národů uţ 

neexistuje, zůstává osmadvacátý říjen nejvýznamnějším státním 

svátkem. coţ ţivě z praţského hradu potvrzuje i jolana voldánová.  

JV: dobrý večer z vladislavského sálu praţského hradu, ano opravdu 

myslím, ţe se všichni shodneme na tom, ţe osmadvacátý (.) říjen je 

nejdůleţitějším státním svátkem, který slavíme. e proto si ho 

připomínají nejen politici, ale: také někdejší političtí (.) vězni, 

váleční veteráni, zájmové spolky jako jsou třeba (.) sokolové, ale i 

řada úplně obyčejných lidí kteří si uvědomují přelomovost a 

důleţitost h tohoto data. desítky akcí se proto dnes konaly (.) 

v praze, brně, ostravě, i v dalších (.) menších městech, tradičně se 

také scházeli e příznivci některých stran, třeba monarchistické 

strany nebo dělnické strany sociální spravedlnosti. jejich mítinky 

proběhly e nutno říct zcela v poklidu, a bez nejmenšího incidentu. a 

jedna zajímavost je to asi vůbec poprvé, co se oslavy osmadvacátého 

října museli obejít (.) mm bez účasti předsedy vlády, premiér petr 

nečas má ale omluvenku uţ včera totiţ musel odletět na samit 

((míněno summit)) evropské unie do bruselu. no a vy se teď s námi 

pojďte podívat (.) na to, jak kamery české televize zachytily (.) ty 

dnešní oslavy.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: tradiční místo, tradiční vojenská přehlídka. na praţském 

vítkově se sešly tuzemské politické špičky. (…) letos vítkov 

neslyšel ţádný projev. tradiční kladení věnců zůstalo. (…) kromě 

politiků a válečných veteránů se ale přišlo podívat pouze několik 

desítek lidí.    
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R-VK: já bych si strašně přál abychom mmm tento den mmm tento den, 

kdy se zrodila naše moderní státnost brali skutečně váţně 

R-AV: já myslím ţe to lidi zajímá, ale je zima, dneska to (.) bez 

kabátu zvládnul akorát pavel bém.  

R-Z1: politické špičky se pak přesunuly do panteonu národního muzea.  

R-PS: myšlenka, (..) ţe kdo nezná své dějiny, (..) toho bude jednou 

krutě litovat, je bohuţel tvrdou pravdou, 

R-MN: cítíme hluboce přesvědčení našich předků, ve smyslu nového 

uspořádání po skončení (.) první světové války.  

R-Z1: jako vţdy odpoledne václav klaus ještě poloţil věnec u sochy 

prvního prezidenta tomáše garika masaryka ((míněno Garrigue 

Masaryk)) na praţském hradě. (…) tam uţ byl zájem lidí mnohem 

výraznější. ((střih)) osmadvacátý říjen se za minulého reţimu slavil 

hlavně jako den znárodnění. v roce devatenáct set sedmdesát pět se 

dokonce změnil ze státního svátku pouze na významný den. a lidé 

museli chodit do práce. karel roţánek, česká televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

RP: ve druhé půli roku devatenáct set osmnáct dali češi a slováci 

poprvé hromadně a otevřeně najevo přání ţít v zemi, (.) která nebude 

součástí rakousko-uherské monarchie. jolano, jak se zmíněné ambice 

projevovali konkrétně.  

JV: e změnou poměrů na konci první světové války asi: e bylo moţné 

očekávat vyčerpaná země se bouřila a císař karel, který nastoupil 

(.) na trůn po smrti františka josefa, uvaţoval o tom, ţe rozšíří 

autonomii pro jednotlivé národy. současně pak chtěl najít východisko 

z toho čtyři roky trvajícího konfliktu a zachránit alespoň tu 

rakouskou část monarchie. vývoj událostí ale (.) jeho snahy značně 

předběhl. co se tady vlastně stalo osmadvacátého října roku 

devatenáct set osmnáct. to nám teď poví reportáţ tomáše vlacha.  

((začátek předtočené reportáţe)) 
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R-Z2: podzim devatenáct set osmnáct, kdysi silné rakousko-uhersko uţ 

drţí jen silou vůle. jeho váleční protivníci mají navrch, dávají 

najevo, ţe součástí příměří by měla být i svoboda pro národy 

monarchie. sedmadvacátého října posílá vídeň nótu, která tuto 

moţnost opatrně připouští. kdyţ se o den později text dostává na 

veřejnost, následují bouřlivé reakce. 

R-IŠ: odpoledne osmadvacátého října uţ bylo jasné, ţe (jak)si ten 

proces vyhlašování československé republiky nelze (.) zastavit, 

R-Z2: významnou roli v tom hráli představitele domácího odboje 

v čele s antonínem švehlou. zahraniční exil zase stál za uznáním ve 

světě. 

R-IŠ: není to tak, ţe jeden den rozhodl e o osudu československa, o 

tom se rozhodovalo opravdu v průběhu celého toho roku (.) devatenáct 

set osmnáct,  

R-Z2: socha svatého václava. symbolické místo v českých dějinách. 

právě tady vyhlásil osmadvacátého října v poledne katolický kněz a 

poslanec izidor zahradník poprvé samostatní stát. a tady se slavilo 

i později. ((střih)) pro prvorepublikové československo byl 

osmadvacátý říjen největším ze státních svátků. v dobách totalit 

zase dnem odporu. v prvním roce nacistické okupace češi vyšli do 

ulic. doplatili na to uzavřením vysokých škol. (…) demokratické 

ideje hledal v říjnovém výročí i český disent. od osmaosmdesátého 

roku u svatého václava demonstrovaly za svobodu tisíce lidí. tomáš 

vlach, česká televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

JV: tolik tedy: fakta o historických událostech e tohoto data. 

kaţdopádně osmadvacátý říjen (.) má především lidský rozměr. je 

uchováno a zapsáno mnoho vzpomínek a příběhů lidí, (.) kteří se 

v těţkých dobách k tomuto datu upínali. a nemusel to být nutně jenom 

ten e zmíněný rok devatenáct set osmnáct. tento den e znamenal hodně 

i e v těch na například  e nejtěţších chvílích českého národa. to 

kdyţ e sudety připadly hitlerovskému německu. podívejte se na to.  

((začátek předtočené reportáţe)) 
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R-MM: ten státní svátek je pro nás symbolem, a byl kdyţ osmatřicátý 

rok byl takov(ej) tragickej tak jsme to skutečně velmi (.) těţce 

nesli (.) a byli jsme ochotni i uţ tenkrát (.) bojovat za o (.) 

jaksi (..) ne osvobození ale udrţení samostatnosti československa. 

R-SH: nezapomenu na to:, kdyţ jsme projíţděli zabranýma územ územíma 

(.) sudetama na svitavsku tam nahoře. máma brečela. na stanicích 

byli ti esesáci (   ), přitom to byly český stanice. máma brečela a 

říkala, to je strašný.  

((konec předtočené reportáţe)) 

JV: osmadvacátý říjen je taky jedinečná šance pro kaţdého, kdo se 

chce podívat do jinak většinou nepřístupných prostor. toho dnes tady 

vyuţily tisíce lidí, a v praze si šly prohlédnout budovy senátu, 

poslanecké sněmovny, nebo třeba kramářovu vilu. a: tradičně bylo 

moţné vydat se i do obecního domu, buď jenom na prohlídku anebo 

přímo do smetanovy síně, kde stejně jako kaţdý rok zněly krásné tóny 

smetanovy mé vlasti. pojďte se podívat e jak e to v těch 

jednotlivých místech vypadalo. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z3: původně honosná vila pro manţele kramářovi, dnes sídlo českých 

premiérů, a taky místo kde vznikají novodobé politické dějiny. třeba 

jídelna, tady se podepisovala koaliční smlouva v roce dva tisíce 

šest. 

R-DU: návštěvníka, který je tu poprvé, určitě překvapí ta zdobnost 

aţ aţ takový ten (.) byzantinský styl.  

R-Z3: lidé se mohli podívat i do pracovny karla kramáře, kde právě 

za tímto stolem úřaduje i současný premiér. v dlouhých frontách se 

lidé také těšili na návštěvu poslanecké sněmovny, nebo senátu.  

R-AP: byla jedna poznámka, ţe uţ lidé chápou proč je tady 

poloprázdno protoţe poslanci se tady nemohou vyznat, protoţe je to 

tady trošičku jakoby (.) bludiště.  

R-Z3: branami malostranských parlamentních paláců a residencí 

českých premiérů, prošlo za celý den přes osm tisíc lidí.  
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R-Z4: velký zájem byl i o prohlídku obecního domu a zvláště pak o 

koncert mé vlasti. v české hudbě není orchestrální skladby která by 

byla tak spojena s národní symbolikou české státnosti neţ právě 

tento cyklus smetanových symfonických básní, dnes v podání 

symfonického orchestru hlavního města prahy efoká ((míněno FOK)). 

podle dirigenta jiřího kouta nemá skladba obdobu ani ve světové 

muzice,  

R-JK: v německu se hraje devátá betovenova ((míněno Bethoven)), 

která sic (.) má ten symbol (.) sblíţení národů, (..) ale ta se nedá 

srovnat s mou vlastí. 

R-Z4: o výjimečném postavení mé vlasti svědčí i to, ţe ji dirigovali 

a nahráli nejslavnější čeští dirigenti. václav talich, rafael 

kubelík, karel ančerl, ale i současná generace jako jiří dělohlávek 

a libor pešek. ((střih)) smetanova má vlast se tak letos po druhé 

stává  kulturní událostí. v květnu ji ve tradičním komorním 

provedení zahrála praţská komorní filharmonie s dirigentem jakubem 

hrůšou při zahájení praţského jara. jiří svoboda, česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

MA: zatímco o významu data osmadvacátý říjen se tedy nediskutuje, 

(.) debaty a emoce pravidelně vzbuzuje seznam těch, které vyznamená 

hlava státu. letos má medaili za zásluhy dostat kromě jiných i 

výtvarník a ředitel národní galerie, milan kníţák. e jolano zjistila 

si nějaké e reakce na jeho nominaci?  

JV: marcelo já si myslím, ţe na ty reakce si budeme muset e počkat, 

e upozorňuji ţe se stále pohybujeme v kategorii neoficiálních 

informací, ((nádech)) protoţe hrad z celkem pochopitelných důvodů, 

do poslední chvíle tají jména všech těch oceněných. e nicméně kaţdý 

rok proniknou na veřejnost ee nějaká jména. většinou jsou to jména 

velmi známá, takţe letos víme, ţe by ocenění za pár desítek minut 

měl převzít třeba hokejista jaromír jágr, nebo herečka hana 

maciuchová. no a pak se spekuluje samozřejmě i o jménech, která 

vyvolávají určitou kontroverzi a to je letos právě ředitel národní 

galerie milan kníţák, já myslím, ţe to je i proto, ţe e on má řadu 

odpůrců e právě mezi historiky umění, či výtvarníky. ale na to, kdo 
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to ocenění skutečně dostane, na to si budeme muset počkat právě aţ 

do toho přímého přenosu, který začne v osm hodin na čé té jedna 

((míněno ČT 1)).  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z5: milan kníţák nikdy nebyl muţem kompromisu. jako radikální 

umělec, který provokoval komunisty, ani jako reformátor praţské 

akademie výtvarných umění. ale ani jako šéf národní galerie.  

R-JS: ta jeho tehdejší tvorba nebo tehdejší performance a akce byly 

velice důleţité a inspirativní, a e myslím, ţe (.) nezpochybňuje (.) 

nikdo, 

R-JM: vyţadovaly (.) značnou odvahu v té době, to je to 

nejzajímavější co on (.) přinesl českému umění. a vlastně i 

mezinárodnímu, 

R-Z5: akademie výtvarných umění prošla pod kníţákovýma rukama 

v devadesátých letech nejradikálnější očistou.  

R-JS: dokázal vlastně: e tu školu reformovat, (.) zbavit ji 

profesorů, kteří tam působili za normalizace 

R-Z5: kníţáka ale změnila moc. tvrdí jeho kritici. a k tomu 

dodávají. ani sebelepší umělec v roli úředníka není zárukou dobrého 

šéfa.  

R-LL: národní galerie, kdy ji vedl milan kníţák, bych to shrnula 

tak, ţe se naprosto uzavřela. (.) a: ţe vlastně nekomunikuje, 

R-JS: rád poskytne rozhovor o tom, jaké si dát kachličky do koupelny 

jaký je jeho vztah k erotice a: o věcech, které jsou moţná zajímavé 

z pohledu e (.) milan kníţák charismatická osobnost, ale ne 

z pohledu (.) milan kníţák v podstatě státní úředník. 

R-LL: o to, ţe je mediální hvězda se uměl postarat a uměl se 

postarat i o vhodné spojení s vhodnými politiky.  

R-Z5: a právě generačně i osobně blízký kníţákův vztah se současným 

prezidentem v minulých letech provokoval některé umělce, třeba 

davida černého. ((střih)) z čela národní galerie, kde milan kníţák 
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ztrávil více jak deset let chce odejít na konci příštího roku. petra 

schubrtová, česká televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

RP: v bruselu startuje samit ((míněno summit)) evropské unie. mimo 

jiné chce prověřit hospodaření svých členů. a hned na úvod se 

objevily kontroverze kolem česka. evropská komise nás chce pohnat 

před soud kvůli nesrovnalostem při nákupu vojenských dopravních 

letadel kasa. (.) a premiér petr nečas se cestou na setkání zostra 

pustil do karla švarcnberga ((míněno Schwarzenberg )). řekl, ţe 

ministr zahraničí nemá ţádné právo vědět, o čem se on radí 

s prezidentem klausem, před takovými vrcholnými schůzkami. zároveň 

potvrdil, ţe chce vytvořit funkci státního tajemníka pro evropské 

záleţitosti.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z6: uţ druhý český premiér se snaţí zlepšit obraz česka. kvůli 

špatné pověsti. po evropském předsednictví před rokem a půl. 

harmonický tón ale ještě nezní. nejnověj to ukázal ministr 

zahraničí. neví totiţ, o čem se před důleţitým evropským samitem 

((míněno summit)) radili premiér s prezidentem. 

R-KS: pan premiér mě o tom neinformoval jen panu premiérovi s kým se 

radí, kdyţ jede na to: e ten ee setkání, 

R-PN: je to vztah (.) prezidenta a předsedy vlády a do něho ţádnému 

ministrovi nepřísluší (.) ţádným způsobem zasahovat.  

R-Z6: jenţe, (.) český šéfdiplomat předjednává další premiérovy 

pozice pro samit. ((míněno summit)) vypadá to, ţe oba muţi střílí 

jinou ráţí. do očí to bije, kdyţ se přou, zda má vzniknout funkce 

státního tajemníka pro evropské záleţitosti. ministr švarcnberg 

((míněno Schwarzenberg)) to nechce.  

R-KS: ono se tam nic neděje a myslím, ţe je to i dobře.  

R-PN: určitě bude ee protoţe je to ee důleţité e naplnění (.) 

koaliční smlouvy, 

http://www.mediafax.cz/politika/3058179-Schwarzenberg-rad-prijme-post-ministra-zahranici
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R-Z6: skřípaní v české zahraniční politice se neozývá poprvé. 

nepřehlédnutelné bylo, kdyţ poprvé ministr švarcnberg ((míněno 

Schwarzenberg)) kritizoval francouzského prezidenta za deportace 

romů.  

R-PN: ministr švarcenberg ((míněno Schwarzenberg)) se mnou také 

ostrý (.) výrok na francouzskou adresu (.) e nekonzultoval dopředu, 

a asi bych ho nabádal aby eee ho měl dejme tomu uměřenější. 

R-Z6: brusel teď ţije kontroverzním francouzsko-německým návrhem na 

změnu lisabonské smlouvy. té, kterou dodnes kritizuje český 

prezident václav klaus. a unijní novináři se uţ ptají, jak bude 

reagovat tentokrát. premiér nečas vzkázal ţe nejdřív musí zjistit, 

jaké zvíře navrhovaná změna lisabonské smlouvy představuje. jestli 

je to podle něj kočka, pes, nebo kůň. aţ pak prý praha svůj postoj 

zaujme. eva hrnčířová a bohumil vostal, česká televize, brusel.  

((konec předtočené reportáţe)) 

RP: a z bruselu ţivě naše zpravodajka eva hrnčířová, evo do zahájení 

samitů padlo oznámení evroské komise ţe poţene česko k mezinárodnímu 

soudu. kvůli transportním letadlům. co ji vadí a dokáţeš odhadlout 

vývoj v celé kauze?  

EH: dobrý večer de o čtyři: dopravní letadla typu kasa: e vláda 

mirka topolánka ch o jejich nákupu rozhodla: a byly pro českou 

armádu nakoupeny později za tři a půl miliardy korun, evropská 

komise teď říká, ţe na tak velkou zakázku mělo být vypsáno 

celoevropské výběrové řízení, aby to odpovídalo evropským pravidlům. 

i v těch existují výjimky, ale pouze pokud se jedná a ochranu státu. 

a právě tím teď argumentuje praha. říká ţe o něco takového šlo, 

brusel ale namítá, ţe dopravní nebojová letadla ţádnou ochranu státu 

(.) nezajišťují. takţe všechno teď musí rozhodnout evropský soud 

v lucemburku, do té doby obě strany hájí svoje pozice.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-AV: vláda (  ) se tehdy postavila za tento způsob akvizice (.) ee 

letounu kasa: (.) a: e já si myslím, ţe teď na tom nemáme rozhodně 

co měnit. prostě e ta věc bude mít nějaký další vývoj, 



133 

 

R-JT: /sankce v první fázi nehrozí, nejprve soud rozhodne, jestli 

bylo aplikováno evropské právo nebo ne. a kdyţ česká republika 

nepřijme opatření, která by souhlasila s rozhodnutím soudu, obrátíme 

se na něj znovu. to uţ bychom mohli poţádat i o sankce pro českou 

republiku./ 

((konec předtočené reportáţe)) 

RP: evo samit ((míněno summit)) začal před dvěma hodinami co všechno 

se na něm sedmadvacítku čeká.  

EH: především čeká sedmadvacítku odpověď na otázku, zda otevřít, či 

neotevřít, pozměnit, či nepozměnit (.) lisabonskou smlouvu. s timhle 

nápadem přišla francie (.) a německo, a kdyţ ho poprvé před víc neţ 

týdnem (.) vystřelili do světa tak zbytek evropy nevěřícně kroutil 

hlavou, protoţe všichni si ještě velmi dobře pamatují ty dlouhé 

obtíţné komplikované roky jednání o lisabonu, to, ţe museli irové po 

druhé k referendu i to, ţe se musela na poslední chvíli hledat ee 

způsob, jak vyhovět českému prezidentu václavu klausovi. teď e na 

začátku dnešního samitu ((míněno summit)) se ale ukazuje, ţe 

francouzko-německý tandem má skutečně vliv a sílu, protoţe některé 

země uţ se staví na jeho stranu a je jich víc neţ prstů na jedné 

ruce, angela merkelová chce vlastně zajistit, aby se uţ nikdy 

neopakoval řecký scénář, aby uţ nikdy nepřišla krize evrozóny tak, 

jako letos na jaře. a český premiér petr nečas k tomu říká, ţe pokud 

by taková změna smlouvy znamenala ţe se budou přenášet (.) další 

pravomoce z prahy do bruselu takţe češi kvůli tomu (.) půjdou 

k referendu.  

RP: eva hrnčířová, aktuálně z bruselu, díky. 

MA: bratislava uţ zase má sochu tomáše garika ((míněno Garrigue)) 

mararyka. kopie plastiky českého sochaře ladislava šalouna z roku 

devatenáct set dvacet čtyři která kdysi stála v tamní zemské bance 

nahradila skulpturu lva. ten se přesunul k novému národnímu divadlu. 

RP: z prahy do ostravské stodolní ulice za nočním ţivotem a na 

otočku. speciální vlaky chystá od nového roku student agency. 
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inspirovala se v cizině, kde podobné spoje za zábavou sklízejí 

značný úspěch.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z7: praha sedmnáct třicet. po práci na vlak směr ostrava. v devět 

večer se zastavuje. přímo ve stodolní ulici. a kdyţ je vypito není 

nutné hledat hotel. v půl páté ráno vlak odjíţdí do prahy.  

R-RJ: jsou lidé, kteří opravdu jsou ochotni zajet zapařit na: 

nejznámější ulicu: e ulici zz zábavní ulici v této zemi.  

R-KP: ten plán (.) můţe být rozumný, můţe to přivést nové zákazníky 

na ţeleznici. 

R-Z7: a noví zákazníci jsou zapotřebí. popularita ţeleznice v česku 

totiţ setrvale klesá. ((střih)) zatímco ještě v polovině 

devadesátých let přepravila ročně více neţ dvě stě dvacet miliónů 

osob, loni uţ to bylo něco málo přes sto šedesát miliónů. ((střih)) 

jde o to, změnit chování českých cestujících. průzkum českých drah 

z roku dva tisíce osm, na několika rychlíkových linkách, ukázal ţe 

třetina lidí vyuţívá vlaky jen na dojíţdění do práce nebo do školy. 

jednadvacet procent cestuje za přáteli. a jen čtrnácti procentům 

slouţí vlak pro turistiku. právě propojení zábavního průmyslu 

s dopravou, můţe do návyků pasaţérů vnést revoluci. 

R-KP: je to tre:nd to spojení zábavy, turismu a dopravy se nabízí 

samozřejmě lidé mají tendenci stále více cestovat, 

R-Z7 podobný trend uţ se naplno projevuje i v jiných oborech 

dopravy. praha dva tisíce tři. do české metropole míří na víkend 

davy britských turistů. letenky je vyjdou v přepočtu, na pár tisíc 

korun.  

R-N1: /jde nám o levné pivo, o levný sex, levný holky./ 

R-Z7: a vývoj jde dál. třeba z kypru se létá na otočku do egypta. 

ráno přílet do káhiry. pak pyramidy. zábava u břišních tanců, a 

nákupy v djutifrí ((míněno Duty Free)) obchodech a večer jsou 

turisté doma, a ţelezniční doprava, (.) se do tohoto trendu 

zapojuje. zejména v západní evropě. 
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R-KP: jsou to země, které jsou schopny právě e navazovat ţelezniční 

přepravu například (.) na akce pořádané ve velkých městech, 

R-Z7: v popředí jsou země jako německo nebo francie. se sítí 

rychlovlaků. david borek česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

MA: na kouhoutce v javorníkách obrazně vymazali hraniční čáru mezi 

českem a slovenskem. přímo na jejich souřadnicích začalo fungovat 

historicky první společné informační centrum pro turisty. přičiněním 

lidí z obou zemí. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z8: závora, byť jen symbolická, podlehla pile v rukou 

představitelů obou příhraničních států. portáši před staletími 

střeţili hranici. teď čestnou salvou oslavili otevření stavby, která 

hraniční čáru ignoruje. kdo překročí práh, vejde na slovensko.  

R-MO: velký sál, který je zároveň jako galerie. v zimním počasí se 

tady budou dělat ee (.) e řemeslné dílny, (.) ale jinak bude slouţit 

ke vzdělávání, k setkávání, ke kulatým stolům, 

R-Z8: za vznikem historicky prvního slovensko-českého infocentra 

stojí dvě občanská sdruţení a ochránci přírody s obou zemí. akt 

záměrně naplánovaný na výročí vzniku československa, zpestřila 

vernisáţ fotografií a ukázky lidových řemesel.  

R-MP: verím, ţe aj tento projekt nám pomôţe ee k rozvoju 

turistického ruchu (.) nielen tu na tomto kopci ale aj e v širokom 

okolí javorníkov (.) a tak isto prospeje k utuţovania tých vzťahov, 

R-Z8: k vybavení stylového objektu náleţí i stroje pro zimní údrţbu 

běţeckých tras, a letní kosení horských luk. českých i slovenských. 

((střih)) celkové náklady dosáhly téměř osmi set osmdesáti tisíc 

eur.  většinu pokryli evropské fondy. luboš dostál, česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

RP: mimořádná bezpečnostní opatření provázela v polské lodţi pohřeb 

muţe zastřeleného v kanceláři europoslance opoziční strany právo a 



136 

 

spravedlnost. vraţda z minulého týdne prohloubila napětí mezi 

polskými politiky. obviňují se z nenávisti a agresivity.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z9: vraţda v lodţe rozpoutala diskusi o agresivitě v politice. 

pohřeb marka lošaka, sledovalo (.) celé polsko.  

R-JK: /útok byl proti nám. vrah křičel nenávidím právo a 

spravedlnost chci zabít kačinského ((míněno Kaczynski)). jenţe jsou 

snahy to nevidět a neslyšet./  

R-Z9: vláda mluví o vrahovi z lodţe jako o šílenci. opozice o 

plánované cílené politické vraţdě. kačinsky ((míněno Kaczynski)) 

tvrdí, ţe právě on je terčem agresivity. přitom jeho straně poláci 

v aktuálním průzkumu dali první místo. padesát osm procent poláků si 

myslí, ţe kačinského ((míněno Kaczynski)) právo a spravedlnost 

přilévá do politiky, (.) nejvíce agresivity. 

R-DT: /je nepřípustné aby lídr velké strany o prezidentovi a 

premiérovi mluvil jako o ruském agentovi zrádci a lidech 

zodpovědných za vraţdu./ 

R-Z9: hádky v nejvyšších patrech politiky, teď poláci sledují denně. 

diskuse o reformách, finančních problémech země, anebo komunálních 

volbách jdou druhou stranou. na prvním místě spory a konflikty. 

R-BK: /vyzývám všechny politiky, aby překonali nedůvěru, nenávist a 

agresivitu./ 

R-Z9: ţádná změna ale nenastala, podobných výzev ke slušnosti bylo 

v minulosti více. třeba po smrti papeţe jana pavla druhého, nebo 

tragické smrti devadesáti šesti osob v čele s prezidentem lechem 

kačinským ((míněno Kaczynski)). po několika dnech, klid vţdy (.) 

vystřídala agresivita. stejně tomu bude nejspíš i tentokrát. tři 

čtvrtiny poláků, (.) totiţ v zlepšení nevěří. miroslav karas česká 

televize varšava. 

((konec předtočené reportáţe)) 
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MA: kolem dvou set tisíc francouzů znovu protestovalo proti penzijní 

reformě, kterou uţ posvětilo tamní národní shromáţdění. stávky a 

demonstrace neměly sílu protestu z minulých dnů. paříţská letiště 

přesto zrušila asi třetinu letů. 

RP: k šíření zbraní hromadného ničení, třeba jaderného, představuje 

do budoucna větší riziko neţ teroristické útoky, tvrdí to šéf 

britské tajné sluţby em í šest ((míněno MI6)) dţon sejver ((míněno 

John Sawers)).  za obzvlášt nebezpečný pak označil reţim v íránu, 

který odmítá mezinárodním organizacím poskytovat informace o svém 

atomovém programu.  

RP: amerika příští týden podle všeho zčervená. velký triumf tradiční 

barvy republikánů nad demokratikcou modrou, v kongresových volbách 

předpovídají průzkumy veřejného mínění. letošní hlasování se uţ teď 

označuje za nejdramatičtější za desítky let. velký podíl na tom má i 

vzestup konzervativního hnutí tí párty ((míněno Tea Party)).  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z10: pije se tu pivo, lidi si uţívají. vypadá to jako vesnická 

zábava. je to ale politické shromáţdění v klíčovém státě v bitvě o 

americký senát. a tihle lidi mají na svědomí malou revoluci, která 

skoro jistě ukončí vládu levice nad celým kongresem. ((střih)) 

politologové se tady přou za jak dlouho tohle hnutí vyčerpá svůj 

potenciál. jisté ale je, ţe tyhle dvě slova, tí párty, ((míněno Tea 

Party)) hýbala americkou politikou v posledních měsících, víc (.) 

neţ cokoli jiného. ((střih)) loni v lednu skládal barak obama 

prezidentskou přísahu. měsíc poté, zazněl v televizi první protest 

proti státnímu utrácení. tahle slova změnila politickou mapu 

ameriky. 

R-N2: tohle je amerika. kdo chce platit za hypotéku sousedů, kteří 

mají koupelnu navíc a nemůţou to splácet? zvedněte ruku. prezidente 

obamo, slyšíte to? 

R-Z10: televizní vstup stál u zrodu tí párty. ((míněno Tea Party)) 

proslavili ji protesty proti zdravotnické reformě. a její sílu 

potvrdila tahle kampaň. hnutí sloţené ze stovek nezávislých 
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organizací pojí odpor k přebujelé vládě, a láska (.) ke 

konzervativním hodnotám. 

R-PC: /nastal čas ukončit tohle šílené státní utrácení a vrátit se 

ke kořenům ameriky. prostě omezit vládní zásahy./ 

R-Z10: lidi jako pítr ((míněno Peter)) obrátili americkou politiku 

na hlavu. v primárkách odstavili několik zavedených jmen. nebyly pro 

ně moc konzervativní. třeba aljašská senátorka lisa murkovski, 

((míněno Murkowski)) po prohrané republikánské nominaci kandiduje 

jako nezávislá. a bez (  ) chutě voliče, jak je správně dopsat na 

hlasovací lístek. 

R-JM: /frustrace voličů z ekonomické situace je velká. musíme tohle 

hlasování brát jako výstrahu a dál pokračovat ve zmírňování dopadů 

krize./ 

R-Z10: američtí konzervativci dávají kandidátům tí párty ((míněno 

Tea Party)) bezmeznou podporu. i milióny z vlastních kapes. (.) za 

to budou mít ve volbách významnější slovo v kongresu. a uţ mluví o 

dalším cíly. prezidentských volbách a jak v nich dostat baraka 

obamu, (.) z bílého domu. michal kubal, česká televize, nevada a 

delaver ((míněno Delaware)). 

((konec předtočené reportáţe)) 

MA: rok od roku víc hovorů registruje linka bezpečí která pomáhá 

dětem a mladým lidem ve svízelných situacích. s počtem volajících je 

provoz čím dál draţší. peníze na příští rok má přinést v pořadí 

druhý benefiční koncert. od devíti večer zazpívají a zahrají 

v praţském divadle palas eva farna a pavel šporcl, čechomor, a 

další. štěpánka martanová ţivě na místě. štěpánko (.) s jakou 

nesnází se telefonující obracejí na linku nejčastěji,  

ŠM: dobrý večer. denně se na linku bezpečí obrátí kolem tři sta 

padesáti dětí za rok je to aţ dvě stě sedmdesát tisíc. nejčastěji je 

trápí láska, problémy s rodiči, ale čím dál tím častěji také týrání, 

šikana, anebo dokonce zneuţívání. aby linka bezpečí mohla pomáhat i 

nadále, potřebuje teď peníze. a vybírá je právě třeba díky 
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benefičním koncertům. ten dnešní startuje v jednadvacet hodin a 

sledovat ho můţete na programu čé té jedna. ((míněno ČT1)) 

MA: štěpánka martanová z benefice pro linku bezpečí. 

RP: provokativní reţisér vít klusák má šanci uspět s dalším 

kontroverzním snímkem. na mezinárodním filmovém festivalu v jihlavě 

má premiéru jeho film vše pro dobro světa a nošovic. celovečerní 

dokument reflektuje největší tuzemskou investici na zelené louce. 

stavbu obří automobilky v kontextu dřív málo známé vesnice.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z11: (potrať) moravsko slezské vesnice, ve které jak místní 

říkají, přistálo ufo v podobě korejské automobilky hjundaj. ((míněno 

Hyundai)) v kraji díky ní přibila pracovní místa, ale taky opakované 

porušování zákoníku práce. snímek vše pro dobro světa a nošovic 

soutěţí na festivalu v sekci česká radost. tu ovšem nemá společnost 

hjundaj, ((míněno Hyundai)) která nechce, aby byl film zveřejněn. 

R-VK: určité tlaky zaznamenáváme, pro mě (.) samotnýho je to trochu 

(.) záhada proč nás tam pustili, 

R-Z11: reţisér kontroverzních snímků jako český sen, nebo český mír. 

za který letos v září získal hlavní cenu na festivalu v jiţní 

koreji. sledoval změny v nošovicích od roku dva tisíce sedm. sám 

svůj počin označil jako sociální grotesku.  

R-JG: tak jako jemně ironickej, ee a vypovídá prostě (.) o tom, co 

se vlastně nás všech dotýká. vypovídá e o takových těch (.) 

kaţdodenních aspektech (.) g globalizace, 

R-Z11: v kinech se film pro vše blaho světa a nošovic objeví v únoru 

příštího roku. ještě předtím má ale reţisér, společně s   některými  

protagonisty v plánu projekce po některých moravských městech. lucie 

klímová, česká televize.  

RP: tolik události, 

MA: branky body vteřiny vzápětí. klidný sváteční večer,  

RP: zítra nashledanou, 



140 

 

NÁZEV POŘADU: UDÁLOSTI 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 1.5.2010 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 29 min. 

BK = Bohumil Klepetko, moderátor ČT 

MA = Marcela Augustová, moderátorka ČT 

Z1 = Pavel Šimek, redaktor 

ST = Sarah Tegtmeirová, ornitoloţka, záchranářka 

FC = Frank Cole, louisianské ministerstvo přírodních zdrojů 

BJ = Bobby Jindal, guvernér státu Louisiana 

MK = Michal Kubal, zpravodaj ČT 

Z2 = Robert Malecký, redaktor 

TK = Tereza Kovaříková, iniciativa Pravdomluvní 

JD = Jiří Dolejš (KSČM), poslanec, lídr praţské kandidátky 

MJ = Miloš Jakeš, bývalý generální tajemník ÚV KSČ 

Z3 = Ivan Lukáš, redaktor 

PH = Petr Hulinský (ČSSD), praţský zastupitel, kandidát do sněmovny 

MP = Martin Pecina (ČSSD), ministr vnitra, lídr praţské kandidátky 

DV = David Vodráţka (ODS), místopředseda strany, lídr praţské 

kandidátky 

Z4 = Lucie Horáčková, redaktorka 

GZ = Gennadij Zjuganov, vůdce ruských komunistů 

Z5 = Luboš Rosí, redaktor 

PŠ = Petr Šťáhlavský, mluvčí ČD 

IB = Iva Bachorová, dozorčí přepravy, ČD 

Z6 = Iva Němcová, redaktorka 

PC = Petr Chotěbor, obor památkové péče, Praţský hrad 

FK = František Kadlec, Správa Praţského hradu 

HS = Hana Scharfová, zpravodajka ČT 

Z7 = Richard Samko, redaktor 

PK = Petr Kolář, vedoucí 6. oddělení SKPV Policie ČR, Praha 
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JŘ = Jan Říha, vedoucí dopravního vysílání, Zelená vlna ČR1 

Z8 = Tereza Baldová, redaktorka 

VP = Veronika Petláková, mluvčí, Státní ústav pro kontrolu léčiv 

SH = Stanislav Havlíček, prezident, Česká lékárnická komora 

ZK = Zdeněk Koudelka, ředitel oboru pro styk s veřejností, ÚOOÚ 

Z9 = David Miřejovský, redaktor 

Z10 = Tomáš Etzler, redaktor 

NL = Ni Li-chua, návštěvnice Expa 

CČ = Cchaj Čchen, návštěvník Expa 

WW = Wang Wen-te, návštěvník Expa 

PS = Pavel A. Stehlík, generální komisař českého pavilonu 

Z11 = Bohumil Vostal, redaktor 

JC = Jim Coffman, major americké armády 

MHA = Mohammed Hanif Atmar, afgánský ministr vnitra 

GC = Gullabuddín Chán, afgánský zemědělec 

Z12 = Vladimír Kořen, redaktor 

JI = Jiří Iša, MFF UK 

MD = Martin Dlouhý, soutěţící, Eduro Team 

DO = David Obdrţálek, Katedra softwarového inţenýrství MFF UK 

PJ = Pavel Jeţek, hlavní rozhodčí, MFF UK 

Z13 = Lucie Horáčková, redaktorka 

GH = Graham Hawkes, vrchní technolog, Wakes Ocean Technologies 

N1-N8 = neznámí mluvčí 

 

BK: ropná katastrofa na jiţním pobřeţí spojených států. ekologické 

škody narůstají. postiţená jsou první zvířata. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-N1: /nemáme pobřeţí, máme tisíce mil malých ostrovů s mělkými 

mokřinami. jakmile se to dostane aţ do těchto mokřin, uţ je nikdy 

nevyčistíme. / 
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R-N2: /tohle je horší neţ katrina, mnohem horší. protoţe tohle nejde 

opravit. bude trvat léta neţ to všechno obnovíme./ 

((konec předtočené reportáţe)) 

MA: pohroma vede do luiziany ((míněno Louisiana)) i prezidenta 

obamu, my se tam podíváme ţivě očima michala kubala. a nabídneme 

následující. ((střih)) 

BK: první máj v česku a ve světě. ulice a náměstí patřila politikům, 

a taky demonstracím.  

((střih)) 

MA: v řecku desítky tisíc lidí proti chystaným škrtům ve výdajích. 

v aténách létaly kameny, a zápalné lahve.  

BK: roční uzavření zlaté uličky na praţském hradě. čeká ji 

rekonstrukce, a archeologický průzkum. ((střih)) 

MA: sledujete události, dobrý večer. 

BK: dobrý večer. ((střih)) stále se zvětšující ropná skvrna po zkáze 

vrtné plošiny v mexickém zálivu, uţ na pobřeţí americké luiziany 

((míněno Louisiana))  ubliţuje prvním ţivočichům. norné stěny, které 

skvrně staví do cesty záchranářské týmy, postup ropy k vzácným 

mokřadům nezastavily, jen ho zbrţďují.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: tery bílý, svému jménu uţ čest nedělá. pták obalený 

asfaltovitou hmotou je první obětí nehody na pobřeţí. 

R-ST: /jde o dospělého jedince, který by měl být bílý. jeho 

hnědočerné zabarvení má na svědomí ropa, kterou je obalený./ 

R-Z1: záchranáři brzy čekají další pacienty. týmy které se snaţí 

zastavit ropnou skvrnu mezitím vedou zoufalý boj. proti nim stojí 

čas, silný vítr, i vysoký příliv. a hlavně, stále neuzavřený ropný 

vrt chrlící tisíce litrů olejovité hmoty, kaţdý den. 

R-FC: /na jeden zátah zvládneme zatarasit tak jednu dvě zátoky, 

nikdy sme ale nestáli proti katastrofě takovýchto rozměrů. něco 
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zmůţeme ale záleţí, jak dlouho to bude trvat. doufáme, ţe se vítr 

obrátí a zanese ropu zase od pobřeţí./  

R-Z1: na místo katastrofy zamíří i prezident obama, místní vláda 

prozatím proti ropě bojuje vším, co má k dispozici.  

R-BJ: /obávám se, ţe bariéry, které jsme vybudovali nejsou moc 

účinné. velice křehké ekosystémy jsou v ohroţení a příští dny budou 

kritické. musíme udělat vše, co je v naších silách, abychom 

ochránili naše pobřeţí./ 

R-Z1: společnost bí pí ((míněno BP)), které poškozený vrt patří, si 

sype popel na hlavu. na záchranné akce dává další peníze a najímá 

tisíce rybářů, aby pomohli odstranit následky katastrofy. ve školách 

teď učí dobrovolníky jak se chránit při práci s ropou a neotrávit 

se. peníze za likvidaci ropy rybářům přijdou vhod. do znečištěných 

vod na ryby a krevety nejspíš dlouho nevyjedou. pavel šimek, česká 

televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

BK: situaci přímo na pobřeţí americké lujziany ((míněno Louisiana)) 

sleduje náš zpravodaj michal kubal. michale, jak velká část pobřeţí 

uţ je ropou zasaţená a: (.) jak hodně. 

MK: dobrý večer, to je zatím těţko říct, protoţe to nejhorší má 

stále lujziana ((míněno Louisiana)) ale i další ohroţené státy e (.) 

před sebou. e ta hlavní část s skvrny, to místo, kde ta ropa má 

mnohem větší hustotu neţ e na těch místech, které sem uţ dorazily, 

stále je ještě pár mil odsud od toho místa, kde právě stojím a ve 

chvíli kdy dorazí podle všech těch předpovědí bude právě místo venis 

tím nejpostiţenějším a tím e prvním postiţeným. e samozřejmě 

připravují se na to ne jenom ochránci ţivotního prostředí, ale 

připravují se na to i zdejší rybáři, jak uţ jsme slyšeli opravdu e 

nikdo z nich nepočítá, ţe by (.) v nejbliţších letech opět e mohlo 

vyjet na moře, mnoho z nich říká, ţe moţná bude muset e svou práci, 

která se tady, kterou tady dělali po generace e vzdát definitivně a 

najít si něco, ně nějaký jiný e smysl obţivy. e s tím zároveň stoupá 

i e tlak na společnost bí pí. ((míněno BP)) slyšely jsme, e ţe sice 
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dává další peníze, ale vládě se pořád nelíbí říká, ţe e nedělá dost, 

je pravda, ţe e ss situaci záchranářů tady hodně komplikuje počasí a 

moţná je trochu vidět, e jak tady fouká velmi silný vítr a 

samozřejmě silný vítr na otevřeném moři e zvedá e velké vlny i ty 

vlny v současné době dosahují zhruba čtyř metrů, takţe v podstatě 

není moţné e cokoliv ee na ee moři na otevřeném moři dělat e a ty 

zábrany, které jsme viděly skutečně nebyly ţádnou překáţkou pro tu 

(.) e olejovou skvrnu.  e ten tlak samozřejmě přichází i ze strany 

politiků, a jak uţ jsme slyšeli prezident barak obama by se měl při 

přiletět zítra ráno a dá se předpokládat, ţe i on bude tlačit na 

společnost bí pí, ((míněno BP))  aby dělala víc, aby se podařilo 

aspoň něco z toho vzácného ekosystému tady zachránit.  

BK: z pobřeţního venis v americké lujzijaně, ((míněno Louisiana))  

michal kubal. ((střih)) 

MA: první máj dva tisíce deset zněl hlavně předvolebními hesly. 

prahou sice pochodovali, pravicoví i levicoví radikálové, bylo jich 

ale míň neţ v předchozích letech a policisti nemuseli výrazněji 

zasahovat. voliče vábily hlavně parlamentní strany.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z2: praţské výstaviště křiţíkova fontána, odhadem tisícovka 

příznivců komunistické strany zahájila oslavy zpěvem písně práce. 

nechyběly ani drobné tradiční střety s odpůrci, kteří sem přišli 

vyjádřit nesouhlas s komunistickou ideologií.  

R-N3: tak sem nechoďte,  

R-N4: a proč bych tu nešel to výstaviště je stejně tak pro mě jako i 

pro vás 

R-TK: my jsme chtěli připomenout, ţe: prostě komunismus tady byl a 

ţe existuje a ţe lidi na něj zapomínají. 

R-JD: bylo by velmi nešťastný, kdyby někdo generační konflikt 

rozfoukával, já si nemyslím ţe lze staré, i mladé házet do jednoho 

pytle. 
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R-Z2: na oslavách se ukázali i předlistopadoví představitelé 

komunistické strany československa, pozornost poutal hlavně bývalý 

generální tajemník miloš jakeš.  

R-MJ: jde znovu o to, (.) proč ten první máj před sto dvaceti lety 

vznikl. (..) a (.) jde o to, aby si to lidi uvědomili,  

R-Z2: praţští sociální demokraté se letos na prvního máje sešli na 

náměstí míru. voliče se snaţili uţ od rána nalákat třeba na prodej 

zeleniny nebo ovoce. ((střih)) slibovali domácí produkci z polabí. 

na stáncích to ale vypadalo jinak.  

R-PH: aby ten sortiment mohl být kompletní, tak část (   ) z domácí 

výroby být nemůţe 

R-N5: deset korun jedno jabko, 

R-N6: asi by jste to chtěl za kilo ne: 

R-N5: to by muselo být zlatý 

R-Z2: květiny prodával i ministr vnitra martin pecina. odpoledne uţ 

oslavy probíhaly zcela v duchu předvolební kampaně. a v klidu. 

R-MP: jestli bude ekonomika fungovat, nebudeme muset vybírat 

ostudných třicet korun (.) u lékaře. 

R-Z2: odpůrců přišlo jen pár. několik s transparenty, a lidé 

z iniciativy vyměňte politiky, kteří se objevili i na dalších 

praţských mítincích. ((střih))praţský petřín, tradiční místo srazu 

příznivců občanské demokratické strany. letos se tu sešli uţ po 

šesté.  

R-DV: pojali jsme to opravdu jako zábavné odpoledne, snaţíme (.) se 

nebýt dnes političtí, 

R-Z2: oslavy ó dé es ((míněno ODS)) potrvají za doprovodu hudby aţ 

do pozdního večera. po setmění pak petřínskou rozhlednu rozzáří 

tisíce ţárovek, na které lidé celý den psali svá přání. ivan lukáš a 

robert malecký, česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 
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BK: první máj jako svátek práce přivedl na celém světě do ulic různě 

početné demonstrace. jejich účastnící se nejčastěji doţadovali 

vyšších platů, větších sociálních jistot, a nepřistupování na 

protikrizová úsporná opatření. někde, jako třeba v řecku nebo 

německu proti demonstrantům musela zasáhnout policie.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z4: v německu se umí na prvomájové nepokoje připravit. letos ale 

začali uţ v noci. v hamburku dvě stovky levicovích demonstrantů 

vytloukli okna banky a zapalovali popelnice. oheň zničil několik aut 

a při bitkách v ulicích demonstranti zranili sedmnáct policistů. 

(..) v berlíně měli stovky těţkooděnců sloţitý úkol. udrţet od sebe 

zhruba tři tisíce pravicových nacionalistů, a deset tisíc 

anarchistů. letos se na rozdíl od loňska podařilo udrţet v ulicích 

klid. (.) v parku v centru tokia se sešlo třicet dva tisíc odborářů. 

protestovali proti propouštění a poţadovali, aby vláda podporovala 

sociální programy.   

R-N6: /chceme aby si vláda uvědomila, ţe dělníci by měli vydělávat 

tolik, aby si mohli dovolit vést normální ţivot./ 

R-Z4: pod portréty lenina a stalina pochodovali moskvou ruští 

komunisté.  

R-GZ: /uprostřed krize mají dělníci jedinou šanci, jít do ulic a 

vyslovit své poţadavky. lidé potřebují práci skutečnou modernizaci 

země, a úderné zásahy proti zločinu a korupci./  

R-Z4: střety demonstrantů s policií otřásali aténami i soluní. řecká 

vláda zítra vyhlásí konkrétní podobu rozpočtových škrtů, (.) které 

by měly zemi vyvést z krize. (.) čeká se, ţe budou drastické. (.) 

v soluni proto hořela auta, demonstranti rozbíjeli bankomaty, (.) a 

výlohy obchodů. (..) střety policistů a demonstrantů se v aténách 

odehrály hlavně před ministerstvem financí, kde vzduchem létaly 

kameny, sklo a zápalné láhve. (.) jeden policista je popálený. 

trefil ho molotovův koktejl. (.) pořádkové síly nakonec davy 

rozehnaly slzným plynem.  

((konec předtočené reportáţe)) 
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MA: pokoušíme se o ţivý kontakt s aténami kde máme zpravodajku hanu 

šarfovou. zatím se spojení nedaří, jakmile se spojíme, tak ţivě s 

vstoupíme.  

BK: v dubnu při dopravních nehodách na silnicích v česku přišlo o 

ţivot čtyřicet šest lidí. to je v tomto měsíci nejmíň za posledních 

dvacet jedna let, například loni v dubnu při nehodách zahynulo 

šedesát jedna lidí. a vůbec nejvíc v dubnu roku devadesát sedm. 

tehdy to bylo sto patnáct mrtvých.  

MA: poezie (.) próza (.) publicistika. tři kategorie literárního 

festivalu hořovice václava hraběte. mladých autorů, na nichţ cíli se 

letos sjelo kolem sto padesáti. soutěţ připomínající českého bítnika 

((míněno beatnik)) se koná od čtyřiadevadesátého, kaţdé dva roky. 

pravidelnou součástí je i pieta u jeho hrobu. básník se v březnu 

šedesát pět, v necelých pětadvaceti, nešťastně otrávil plynem.  

BK: na dálnici dé jedna ((míněno D1)) u brna a jihlavy se proháněla 

desítka luxusních aut. na záběrech našeho zpravodajství je vidět, ţe 

na vysočině, v úseku maximálně povolené sto kilometrové rychlosti 

tato auta jela rychleji. policie jejich pohyb monitorovala 

z vrtulníku, ale nikoho z těchto řidičů nezastavila.  

MA: první stovky lidí se doţadují náhrady za zpoţdění vlaků. české 

dráhy odškodňují majitele mezinárodních jízdenek. tak, jak přikazuje 

evropská charta. zatím je prodlevy přišli na deseti tisíce korun. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z5: celoevropská charta cestujícího má za sebou necelý půl rok 

platnosti. a její dopad poznaly uţ i české dráhy. 

R-PŠ: za tři měsíce letošního roku, jsme zaevidovali zhruba dvě stě 

ţádostí odškodnění. (.) e z toho zhruba sto sedmdesát případů bylo 

oprávněných a vyplacených ze strany českých drah, deset případů byli 

z ní doklady e ze zahraničí,  

R-Z5: celkem uţ české dráhy za své zpoţdění zaplatily asi sto tisíc 

korun. v jakých případech, podmínky nastavuje evropské nařízení dvě. 

při o hodinu pozdějším příjezdu vlaku mají na čtvrtinu peněz zpět 



148 

 

právo pasaţéři s jízdenkou za víc neţ šestnáct euro. při příjezdu 

zpoţděném o dvě a více hodin, uţ stačí mít doklad jen za víc neţ osm 

euro. a z celé částky dopravce vrátí polovinu.  

R-IB: cestující po návratu vlastně nebo po ukončení cesty má jeden 

měsíc na to aby si zaţádal u: (.) pokladní přepáţky, (.) kde vyplní 

ţádost, ţádost o odškodnění, kde napíše jednoduše svoje nacionále, 

čím jel, předloţí originály cestovních dokladů,  

R-PŠ: příčinou zpoţdění musí být (.) e závada na straně ţeleznice 

například (.) e závada na lokomotivě, na voze, nelze tam vztahovat 

závady, nebo problémy, které souvisí například (.) ee 

s povětrnostními vlivy, nebo: (.) nehodami nezpůsobenými ţeleznicí,  

R-Z5: na připadné odškodnění ve vnitrostátní přepravě, si tuzemští 

pasaţéři, budou muset ještě minimálně pět let počkat. přesně na 

takovou dobu si totiţ české ministerstvo dopravy, vymohlo u evropské 

unie výjimku. z jinak plošně zavedené povinnosti dopravců platit 

cestujícím za pozdní příjezdy, náhrady. luboš rosí, (.) česká 

televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

BK: zlatá ulička v areálu praţského hradu bude na dlouho naposledy 

přístupná zítra, a to do osmnácti hodin. od pondělka se na rok 

uzavře, a bude se opravovat. půjde o její největší rekonstrukci, 

v několikasetleté historii. a spojená bude i s rozsáhlým 

archeologickým průzkumem.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z6: porušená kanalizace a drobné restaurátorské úpravy. dva 

důvody, proč se odborníci shodli na opravě starobylé uličky. odpadní 

vody totiţ unikají do zdí domků. památka by se tak časem mohla 

sesunout do jeleního příkopu. 

R-PC: minimálně by se měly měnit ee (..) prvky (.) e vybavení těch 

domků (.) a barevnost by se měla vrátit. barevnost průčelí, by se 

měla vrátit k tomu původnímu návrhu (.) jiřího trnky:, z roku 

devatenáct set padesát dva. 
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R-Z6: také méně obchodů s upomínkovými předměty, a více historie 

slibuje správa praţského hradu. v devíti z šestnácti domků chce 

vybudovat stálou výstavu o původním ţivotě pod hradem. 

R-FK: návštěvníci se dovědí třeba, jak se tady v uličce i hýřilo, 

neboť byla tady i krčma takţe: e takţe i to se eem nainstaluje do 

některého z domečků, 

R-Z6: stavbaři budou při opravě zlaté uličky kopat do hloubky šesti 

metrů. archeologové tak poprvé dostanou příleţitost místo důkladně 

prozkoumat. příslibem zajímavých archeologických nálezů je i to, ţe 

ulička vznikla na naváţce, kam se odváţely hradní odpadky.  

R-PC: měly by tam být spíš ee doklady těch předmětů, (.) nádobí a 

předmětů denní potřeby, 

R-Z6: jako náhradu, za uzavření uličky nabízí správa hradu novou 

expozici v roţmberském paláci. ta nabídne pohled na ţivot chovanek 

ústavu šlechtičen, které v něm ţily aţ do roku devatenáct set 

osmnáct. palác se pro veřejnost otevře úplně poprvé, dosud do něj 

mohli lidé nahlédnout jen výjimečně při koncertech. iva němcová 

česká televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

MA: slibované spojení s aténami máme, byť po telefonu. pro hanu 

šarfovou tedy jediná otázka uţ se ty protestující, bouřlivě 

protestující davy v ulicích uklidnily? 

HS: dobrý večer z atén, které uţ ovládla klidná večerní atmosféra, 

byť poznamenaná jen napětím toho dnešního dne, ale celý týdnů a 

měsíců. to, co se v celém řecku děje uţ diváci určitě měli moţnost 

vidět na záběrech ze soluně. také v aténách se odehrály dvě 

demonstrace, i ty poznamenaly excesy v podobě létajících (.) e 

láhví, kamenů, rozbíjení výloh (.) a: také policisté pouţili slzný 

plyn. do ulic vyšlo asi deset tisíc e lidí, ve dvou demonstracích, 

které zorganizovaly jednak odboráři, jednak komunisté (.) a: byly na 

ulici skoro všechny skupiny obyvatel, zvláště ty levicově zaměřené 

byly tu učitelé, nezaměstnaní, důchodci, odboráři také politici, 

ovšem někteří si vysloveně naběhli, protoţe dav je pranýřoval (.) 
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označením, ţe jsou zloději a lháři a jeden přední socialistický 

poslanec se dokonce (.) musel ukrýt v  kavárně před sprchou 

létajících lahví. (.) ee zněla: tu ale také jiná hesla, pryč 

s evropskou unií, ne mezinárodnímu měnovému e fondu a: za (to se) 

ukazují rostoucí odpor vůči úsporným opatřením, která (.) uţ chystá 

řecká vláda v potaze evropské unie a mezinárodního měnového fondu, 

(.) a: (.) e zítra také dá najevo jak přesně si to představuje. 

jisté je, ţe budoucí dny, měsíce i léta budou pro řeky trpké, 

protoţe jedenáct miliónů řeků musí ušetřit čtyřiadvacet miliard euro 

ročně, a to bude ohromné břemeno. 

MA: hana šarfová a její aktuální svědectví z atén. ((střih)) 

BK: víkendy a v posledních letech taky svátky jsou v česku ve 

znamení návalů v obchodních centrech. a to jsou ty pravé ţně, pro 

kapesní zloděje.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z7: přeplněná parkoviště a stejně tak i obchody. pro kapesní 

zloděje ráj. najít si oběť netrvá dlouho. tato ţena se rozhodla 

okrást důchodkyni. z otevřené kabelky zavěšené na vozíku, ji během 

pěti vteřin vytáhne peněţenku. stejně rychle i mizí. 

R-PK: někdy jsou to i skupinky, dvoučlenné tříčlenné, někdy je to 

člověk který je samotář.  

R-Z7: a teď další zlodějský trik. a lehkováţnost lidí. místo, 

parkoviště před obchodem. 

R-PK: poškozený poloţil nákup do vozidla:, jede odevzdat vozík, 

pachatel přichází k vozidlu poškozeného, vidí (.) tašku, s doklady a 

s mobilním telefonem, vytáhne z vozidla (.) odchází nasedá do svého 

vozidla, poškozený se vrací. zjišťuje ţe mu byla odcizená taška 

s cennostmi 

R-Z7: v tomto případě měl okradený muţ štěstí. policisté byli na 

místě a zloděje dopadli. podle nich se tomu dalo předejít. 

R-PK: nejčastější chyba je, (.) ţe odchází s vozíkem a vozidlo 

nezamkne. 
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R-Z7: lidé jsou ale nepoučitelní. natočit se nám podařilo nejméně 

desítku těch, kteří měli také otevřená auta, a nedávali pozor (.) na 

své věci. ((střih)) a do třetice. zlodějské party v česku po dvou 

letech opět oprášily trik s poruchou auta (.) a ţádostí o pomoc. od 

toho, kdo jim zastaví ţádají peníze. výměnou, (.) za zlato. to je 

ale falešné. nejčastěji k tomu dochází v okolí prahy, ale i na dé 

jedničce a dé osmičce. ((míněno D1 a D8)) varují před nimi sami 

řidiči.  

R-N8: na cestě z katovic do horaţďovic za přejezdem, stojí (.) 

jakoby porouchanej mercedes, ale jsou to zase ty cizinci, co dělaj, 

ţe nemaj na cestu, (.) a prodávají tam jakoby zlatý prstýnky. 

R-JŘ: to velmi často bývají stará auta, těch luxusních značek, 

béemvé, mercedes, audi, ve kterých operují (.) skupinky (.) 

z balkánu, 

R-Z7: ani v těchto případech není policie bezzubá. díky informacím 

zelené vlny a kamerovému systému, umějí takové případy policisté 

rychle řešit. richard samko česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

MA: pokutami trestá státní ústav pro kontrolu léčiv ty farmaceuty, 

kteří odmítají posílat do jeho databáze údaje o vydaných 

medikamentech. lékárníci se proti tomu odvolali k ministerstvu 

zdravotnictví. podle nich jde o citlivé osobní záznamy a jejich 

šíření, je prohřeškem proti zákonu. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z8: minimálně sedm lékáren včetně jedné ve fakultní nemocnici, 

tedy státní. uţ pokuty od státního ústavu pro kontrolu léčiv 

dostalo. číslo ale nemusí být konečné. s dalšími vede ústav správní 

řízení.  

R-VP: pokuty byly uloţené ve výši zhruba okolo sto tisíce korun ale 

jedná se pouze o: nedodrţení v tomto bodě. jedná se o nedodrţení i 

v dalších bodech zákona.  
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R-SH: aktivity státního ústavu pro kontrolu léčiv e jsou nátlakové, 

a (.) jsou v hrubém rozporu s právním řádem české republiky, 

R-Z8: lékárníci odmítají zasílat ústavu data o vydaných lécích, 

tvrdí ţe úřad je vymáhá v rozporu se zákonem. 

R-SH: státní ústav pro kontrolu léčiv na tohle hlášení rozšířil 

ještě inde identifikaci pacientů (.) a lékařů, kteřé kteří (.) ty: 

léčivé přípravky předepisují a lékárníky, které (.) kteří tyto 

léčivé přípravky vydávají. 

R-VP: zákon o léčivech, jasně ukládá lékárnám zasílat ne: do 

centrálního úloţiště, ale do databáze hlášení lékáren, 

R-Z8: státní ústav pro kontrolu léčiv uţ za sběr dat dostal více neţ 

dvou miliónovou pokutu od úřadu na ochranu osobních údajů. 

z poţadovaných dat proto vypustil rodná čísla pacientů. 

R-VP: v této chvíli tedy není ţádná obava: nebo nemůţe být ţádná 

obava o data pacientů. 

R-Z8: jenţe česká televize má k dispozici nové vyjádření ochránců 

dat, podle kterého ústav i teď zřejmě ústav zákon o ochraně osobních 

údajů porušuje. 

R-ZK: forma hlášení o vydaných léčivých přípravcích nemá co do 

rozsahu osobních údajů lékaře nebo lékárníka, (.) dostatečnou právní 

oporu a vynucování splnění této povinnosti můţe znamenat porušení 

povinností správce, (.) nebo zpracovatele v souvislosti se zákonem 

číslo sto jedna dva tisíce sbírky.  ((míněno 101/2000 Sb.)) 

R-Z8: lékárníci s pokutami nesouhlasí. a budou se bránit. ((střih)) 

pokud lékárny s odvoláním u ministerstva zdravotnictví neuspějí, 

budou se se státním ústavem pro kontrolu léčiv soudit. tereza 

baldová, česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

BK: dvě bomby v mešitě somálské metropole mogadiša zabily třicet dva 

lidí a sedmdesát lidí zranily. předpokládá se, ţe šlo o vyřizování 

účtů mezi povstaleckými skupinami. země uţ devatenáct let nemá 
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funkční vládu. a proti ozbrojencům všeho druhu tak nikdo účinně 

nezasahuje. proto právě v somálsku mají své základny i námořní 

piráti. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z9: sou čím dál drzejší. snaţí se unést kaţdou loď, ke které se 

přiblíţí. u pobřeţí uţ nemají šanci. tam je hlídá námořnictvo 

pětadvaceti států. kdyţ jim ale proklouznou na volné moře, jsou 

proti nim obchodní lodě bezbranné. stejně jako tato německá loď. (…) 

deset pirátů ji osm set kilometrů od pobřeţí obsadilo během 

okamţiku. patnácti členná posádka ale zablokovala motory, schovala 

se a volala o pomoc. na blízku byli dánové. (…) piráti měli 

kalašnikovy a raketové střely. (.) do boje s vycvičenými vojáky se 

jim ale nechtělo. (.) zásahová jednotka jim nedala šanci uniknout a 

všechny zatkla. (…) od ledna zaútočili piráti na třináct velkých 

lodí. sedm z nich mají stále ve své moci a vyjednávají o výkupném. 

(.) po majiteli chtějí za kaţdé plavidlo milióny dolarů. a většinou 

je i dostanou. (.) mezinárodní společenství na ně marně hledá 

účinnou zbraň. (.) spojené státy zvaţovali, ţe pošlou vojáky proti 

jejich základnám na pevnině. (.) zatím to ale vzdali. (.) vylodění 

na nepřátelském území ovládaném nepřehlednými klany, gangy a 

islamisty z al kaidy by nemělo šanci na úspěch. (.) david 

miřejovský, česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

MA: šanghajské expo otevřelo brány veřejnosti. nebývalý zájem 

zaznamenal i stánek české republiky. tam natáčel tomáš ecler. 

((míněno Etzler)) 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z10: vlna za vlnou. návštěvníci největší mezinárodní výstavy 

v historii přicházejí v neustávajícím proudu. na výstavišti platí 

přísná bezpečnostní opatření, ale atmosféra je přátelská. expo dva 

tisíce deset přivítá aţ čtyři sta tisíc návštěvníků denně, (.) a 

organizátoři výstavy odhadují, ţe během šesti měsíců výstavy přijde 

sedmdesát aţ sto miliónů.  
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R-NL: /chci vidět jak vypadá svět, a zajímá mně jak se čína 

představuje světu./ 

R-CČ: /expo ukazuje růst čínské moci a to, ţe se čína stala členem 

rodiny mezinárodního společenství. (.) expo je pýchou pro čínu a pro 

celý svět./  

R-Z10: v šanghaji se prezentuje sto osmdesát devět zemí. nejvíc 

turistů přitahují britové, američané a švýcaři. obrovský zájem je i 

o českou expozici, která hned první den přivítala přes třicet tři 

tisíc návštěvníků. nejvíc se líbí desky pro štěstí, sochy jana 

nepomuckého z karlova mostu.  

R-WW: /myslím, ţe mi ten dotek přinese štěstí, (.) jsem velmi 

šťastný, ţe tu sochu přivezli z prahy aţ do číny./ 

R-PS: my jsem nevěřili, ţe se podaří vyčistit celou plochu expa, 

protoţe tady se (.) před čtrnácti dny ještě stále stavělo, (..) to 

se podařilo (.) všude jsou květiny, všude je čisto:, (.) ee 

návštěvníci ví, kam mají jít, (.) ee jsou tim nadšení musím říct, 

(.) celá šanghaj ţije expem, všichni se o tom mluví, kdokoliv potká 

cizince říká mu, velkam ((míněno welcome)) in šanghaj, no je to 

úţasná atmosféra.  

R-Z10: pavilon české republiky dostává podporu i z neočekávaných 

zdrojů. toto je fotokopie hongongských novin honkong dejly ((míněno 

Honkong Daily)) z minulého víkendu. (.) na titulní stránce stojí, 

(.) pět pavilónů, které musíte na expu navštívit. je tady pavilon 

čínský, (.) britský pavilon, francouzský pavilon, pavilon saudské 

arábie, a pavilón české republiky. ((střih)) pořadatelé výstavy 

tvrdí, ţe čínská olympiáda před dvěma lety měla ukázat světu moderní 

čínu. (.) expo má teď ukázat svět číně. první den světové výstavy 

naznačuje, (.) ţe se to daří. tomáš ecler ((míněno Etzler)) česká 

televize, šanghaj. 

MA: bolivijský prezident moráles ((míněno Morales)) dál znárodňuje, 

nově čtyři elektrárenské firmy. stát tak bude kontrolovat výrobu 

osmdesáti procent veškeré energie, včetně plynu a ropy. předevčírem 

hlava státu podobně rozhodla o telekomunikacích. ((střih)) 
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BK: při závodech minikůprů ((míněno Mini Cooper))  v australském 

kvínslendu ((míněno Queensland)) vylétlo jedno auto z dráhy a 

dopadlo přímo mezi diváky. zraněno bylo několik desítek lidí. dva 

muţi váţně, dva a dvacetiletý závodník vyvázl (.) jen s šokem. 

MA: před padesáti lety zasáhl sovětský svaz nad svým územím americké 

průzkumné letadlo ú dva. ((míněno U2)) do té chvíle platilo za 

nesestřelitelné. byl to jeden z klíčových okamţiků studené války a 

moskva nikdy neprozradila podrobnosti akce. pilot pak strávil skoro 

dva roky ve vězení, neţ ho v berlíně vyměnili za sovětského špióna.  

BK: afgánský ministr vnitra mohamed ((míněno Mohammad)) atmar 

v rozhovoru pro naše zpravodajství kritizoval spojené státy za novou 

protidrogovou strategii v jeho zemi. při ní se ničí pole s mákem co 

by surovinou pro výrobu opia. americká armáda za to vesničanům 

vyplácí odškodné, a to afgánská vláda kritizuje jako podporu, 

nelegální činnosti.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z11: mák. (.) zdroj afgánských problémů. z něj se vyrábí opium a 

heroin. drogové zisky ţivý talibanské povstalce i korupci v afgánské 

státní správě. major americké armády dţim kofmen ((míněno Jim 

Coffman)) má za úkol jediné. přesvědčit vesničany aby mák 

zlikvidovali. 

R-JC: /máte týden na vyčištění polí jestli to uděláte, dáme vám 

peníze i hnojivo na novou setbu./ 

R-Z11: devadesát procent světového opia se vyrobilo právě tady. (.) 

nová strategie američanů spočívá v tom, ţe zemědělce radši vyplatí, 

neţ aby jim pole rovnou sami zničili. (.) bojí se, ţe by je to 

vehnalo do náruče talibanu. paradoxně, vláda v kábulu je proti. 

R-MHA: /tento program afgánská vláda neschválila, nevěříme mu. proč 

by měl být zemědělec vyplácen, kdyţ je pěstování máku ilegální./ 

R-Z11: a kritika, přichází i z ameriky samotné. ţe vyplácení 

opiových farmářů, rovná se oceňování kriminality. farmáři se ale 

těší v přepočtu na šest tisíc korun za zničené mákové pole.  
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R_GC: /je to dobrý program, určitě to bude fungovat./ 

R-Z11: taliban ale ještě neřekl své poslední slovo. jde mu o hodně. 

(.) podle óesen ((míněno OSN)) z prodeje drog inkasuje šest miliard 

korun ročně. (…) kábul to odmítá a říká, ţe jen dvě miliardy. 

((střih)) i tak to talibanu stačí na financování útoků po celý rok. 

a taky na korumpování vládních úředníků a policistů. takový průměrný 

měsíční plat afgánského policisty, je necelých tři a půl tisíce 

korun. bohumil vostal, česká televize, kábul.  

((konec předtočené reportáţe)) 

MA: v praze soutěţily roboti zkonstruováni studenty tuzemských 

vysokých škol. klání eurobot uspořádala matematicko-fyzikální 

fakulta univerzity karlovy. skoro třicet týmů se utkalo o postup do 

evropského finále ve švýcarsku. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z12: co nejrychleji vyplnit hřiště. tedy pomyslnou prodejnu 

zeleniny. rajčata, kukuřici, nebo pomeranče a všechno dostrkat přes 

překáţky do svého koše. jednoduchý cíl pro člověka, sloţitý cíl pro 

robota. v soutěţi jsou roboti na dálku ovládání, a roboti, kteří se 

umí pohybovat sami. (.) jednotlivé týmy mají svoje triky.  

R-JI: finta je v tom ţe ten robot se snaţí pomocí kamery velmi 

přesně určit kde je na hřišti:, a kdyţ ví, kde je, dokáţe 

naplánovat, kudy má jet. 

R-MD: kamerku přímo nemáme, ale máme majáčky které lokalizují robota 

na hřišti a lokalizují hlavně nepřítele. 

R-Z12: co robot, (.) to originál. 

R-DO: my kaţdý rok měníme pravidla takţe: vlastně kaţdý rok všichni 

začínají znovu od začátku, 

R-Z12: dané jsou maximální rozměry. (.) bezpečnost a k pohonu nebo 

orientaci se nesmí pouţít zvíře. 
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R-PJ: to nám působilo problémy trošičku, tady před chvilkou nám tady 

lítal čmelák a snaţil se vletět do robotu, takţe to by pak bylo 

proti pravidlům,  

R-Z12: soutěţ přilákala desítky týmů a stovky lidí. 

R-PJ: jsou týmy které se účastní uţ po několikáté seţenou si 

sponzory a investují třeba i padesát šedesát tisíc do toho robota. 

R-Z12: jde o postup do švýcarska. a souboje jsou tvrdé. roboti si 

předměty občas i ukradnou. cílem je ale vychovat studenty. (.) 

techniky. 

R-PJ: vyzkoušejí si v praxi to co slyšeli jenom u tabule: a to uţ 

pak nezapomenou. 

R-Z12: o účast v závěrečném finále bojuje přes tři sta týmů 

v šestadvaceti zemích evropské unie. vladimír kořen, česká televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

BK: ne vesmír, ale spíš neprobádaná místa na zemi by podle 

prezidenta baraka obamy měla přednostně zajímat americkou vědu a 

výzkum. stále neprozkoumané například zůstávají světové oceány. 

nadějí můţe být nový typ ponorky, o ní je následující reportáţ a (.) 

ještě víc se o ní můţete dozvědět v magazínu prizma pět minut po 

desáté hodině, na čété dvacet čtyři. ((míněno ČT 24))  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z13: vědci odhadují ţe zatím dokázali prozkoumat pouze asi pět 

procent světových oceánů. grehem hoks, ((míněno Graham Hawkes)) 

kalifornský inţenýr se uţ před patnácti lety rozhodl, ţe se pokusí 

usnadnit výzkum (.) těch zbylých pětadevadesáti procent. sestrojil 

konstrukčně ojedinělý typ ponorky, který se ve vodě pohybuje stejně 

jako letadlo ve vzduchu. 

R-GH: /z určitého úhlu můţete na vodu nahlíţet stejně jako na 

vzduch. (..) jsou to podobná prostředí, jen o rozdílné hustotě. (.) 

konvenční ponorky a batyskafy se jen potopí, ale kdyţ ve vodě 

létáte, máte úplně jiné moţnosti./  
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R-Z13: klasické ponorky mají malá okna a velmi omezenou pohyblivost. 

létající ponorka, je hbitá stejně jako podmořští ţivočichové. 

americké výzkumné ústavy jich zakoupily zatím jen pět. ačkoli se 

během patnácti let výzkumu a výroby jejich cena výrazně sníţila. 

R-GH: /v oceánech se skrývá devadesát čtyři procent všeho ţivota. 

myslím ţe příští generace ztratí zájem o vesmír, protoţe je prázdný. 

vše, co potřebujeme je tam dole. ne ve vesmíru./ 

R-Z13: americká agentura nasa na výzkum vesmíru utratí kaţdý rok 

miliardy dolarů. inţenýr grehem hoks ((míněno Graham Hawkes))doufá, 

ţe část těchto peněz brzy půjde pod mořskou hladinu. lucie horáčková 

česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

MA: tolik první máj v událostech. pohodový večer.  

BK: to v kaţdém případě co nabízíme my za chvíli branky body vteřiny 

například s reportáţí z utkání česko finsko, na švédských hokejových 

hrách.  
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NÁZEV POŘADU: UDÁLOSTI 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 17.11.2010 

KANÁL: ČT 24 

STOPÁŽ: 29 min. 

IT = Iveta Toušlová, moderátorka  

BK = Bohumil Klepetko, moderátor 

VK = Václav Klaus 

PN = Petr Nečas 

Z1 = Karel Roţánek, redaktor 

JV = Josef Vlach, pamětník 17. listopadu 1939 

JP = Jan Potměšil, herec 

JD = Jindra Dušek 

SG = Samuel Galan 

Z2 = Ivan Lukáš, redaktor 

ŠM = Štěpánka Martanová, redaktorka ČT 

DD = Dominik Duka, arcibiskup praţský 

OB = Olga Baková, zpravodajka ČT 

Z3 = Tomás Vlach, redaktor  

JR = Jiří Ritter, bývalý příslušník SNB 

P = příslušník SNB, Pohotovostní motorizovaná jednotka 

PŢ = Pavel Ţáček, historik 

Z4 = Eva Pláničková, redaktorka 

MK = Miroslav Kalousek (TOP 09), ministr financí 

Z5 = Barbora Jelínková, redaktorka 

GH = Gabriela Holáčková, mluvčí Policie ČR Ostrava 

AZ = Andrea Zoulová, mluvčí praţské policie 

Z6 = Tereza Kručinská, redaktorka 

MH = Martin Horák, Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice na Homolce 

JV = Josef Vymazal, primář, Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice na 

Homolce 
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JV = Jens Vellev, vedoucí výzkumného týmu 

Z7 = Bohumil Vostal, redaktor 

KC = Kevin Crowley, denní středisko Řádu kapucínů Dublin 

BC = Brian Cowen, irský premiér 

DR = Didier Reynerds, ministr financí Belgie předsedající Radě EU 

GO = George Osborne, britský ministr financí 

SMW = Sophia Millington Wardová, výzkumnice, University of Dublin 

Z8 = Tereza Krásenská, redaktorka 

AP = Antonín Parma, občanská iniciativa Vyměňte politiky.cz 

BS = Bohuslav Svoboda (ODS), kandidát na primátora 

KB = Karel Březina (ČSSD), kandidát na post 1. náměstka  

OL = Ondřej Liška (SZ), předseda strany 

JH = Josef Hawel, mluvčí iniciativy Vzdělání není zboţí 

Z9 = Pavel Vondra, redaktor 

JT = John Tyner 

JN = Janet Napolitanová, ministryně pro vnitřní bezpečnost 

Z10 = Pavel Šimek, redaktor 

DK = Dţuničiro Kavaguči, manaţer, projekt Hajabusa 

TN = Takaaki Noguči, člen vědeckého týmu Hajabusa 

Z11 = Radek Wiglasz, redaktor 

BT = Barbora Tobolová, meteoroloţka ČHMÚ Ostrava 

PD = Pavel Drobil (ODS), ministr ţivotního prostředí 

Z12 = Lucie Klímová, redaktorka 

PSB = Peter Serge Butko, reţisér 

TV = Tatiana Vilhelmová, herečka 

VD = Vojtěch Dyk, herec 

Z13 = Petra Schubertová, redaktorka 

LG = Lady Gaga 

JV = Josef Vlček, hudební publicista 

N1-N11 = neznámí mluvčí 
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IT: sedmnáctý listopad. tedy den boje za svobodu a demokracii se 

nesl ve znamení vzpomínek na demonstrace studentů. jejich protest 

přet jednadvaceti lety započal pád komunistického reţimu. o padesát 

let dřív pak symbolizoval odpor proti okupaci československa. 

((střih)) 

VK: tento den má dvě výročí. má sedmnáctý listopad třicet devět a 

sedmnáctý listopad osmdesát devět. výročí, která jsou svým způsobem 

provázána, 

PN: je nesmírně důleţité, abychom neţili jen ve světě kde si myslíme 

ţe svoboda je samozřejmost, to o to se musíme zasazovat dnes a 

denně. ((střih)) 

BK: jak si lidé v česku i na slovensku výročí připomněli, i vše 

ostatní, co se dnes stalo uvidíte v příští půlhodině. teď (.) úvodní 

přehled. ((střih)) 

IT: německo ve střehu. kvůli informacím o tom ţe mu hrozí 

teroristický útok, zpřísňuje bezpečnostní opatření. ((střih)) 

BK: vypátraný hyenizmus. policie zatkla muţe, který vydíral rodiče 

pohřešované any janatkové lhal, ţe dívku zadrţuje, a chtěl peníze. 

((střih)) 

IT: ostatky astronoma tycha braha v počítačovém tomografu. u rozborů 

v nemocnici na homolce byla exkluzivně i, česká televize. ((střih)) 

BK: dobrý sváteční večer, máme pro vás události sedmnáctého 

listopadu roku dva tisíce deset. 

IT: dobrý večer.  

IT: přesně před jednadvaceti lety začala sametová revoluce. 

odstartovala ji série masových protestů které vedly k pádu 

komunistického reţimu v zemi. zároveň je dnešní datum vzpomínkou na 

odpor československých vysokoškoláků proti německým okupantům. 

v roce devatenáct set třicet devět. po těchto demonstracích nacisti 
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uzavřeli vysoké školy. deset studentů popravili a dvanáct set jich 

skončilo v koncentračních táborech.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z1: hlávkova kolej v praze. tady v listopadu devatenáct set třicet 

devět začala německá represe proti vysokoškolákům. nacistické 

komando tady pozatýkalo desítky studentů. mezi zatčenými byl tehdy i 

josef vlach. 

R-JV: ani převýchova v koncentračním táboře (..) nezlomila ducha 

studentů, (.) a nezničila jejich víru (.) v konečné vítězství. 

R-Z1: vzpomínkové akce se také tradičně účastnil také prezident 

václav klaus. ((střih)) prezident a premiér se ještě dopoledne 

neformálně sešli v kavárně slávia. odtu pak šli společně pěšky 

k památníku na národní třídě.  

R-Z2: právě tady sedmnáctého listopadu osmdesát devět komunistická 

policie zastavila studentský pochod. na volání po svobodě odpověděla 

brutálním bitím. tady začala sametová revoluce.  

R-JP: jsem vděčnej m ţe jsem u toho mohl být, ţe jsem pro svoje děti 

a naše děti celé společnosti moh najednou (.) otevřít bránu, otevřít 

dveře, k tomu aby ţily ve svobodným světě. 

R-Z1: a jedenadvacet let po listopadu na národní třídě zapaluje 

svíčky spousta dětí. menších s rodiči, ti větší uţ sami. a vědí i 

proč.  

R-JD: studenti vysokých škol, si udělali průvod, vzbouřili se:, a ty 

pak nějak prošli k těm policajtům a ty policajty nějak přesvědčili a 

s svrhli komunizmus. 

R-SG: oni je začli mlátit prostě se na ně sesypali, naštěstí tam 

teda nikdo neumřel. 

R-VK: tento den má dvě výročí. má sedmnáctý listopad třicet devět a 

sedmnáctý listopad osmdesát devět. výročí, která jsou svým způsobem 

provázána, 
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R-PN: připomínat si (.) svoji historii a okamţiky e kdy tento národ 

dokázal, (.) vykročit směrem ke svobodě je nesmírně důleţité,  

R-Z2: jako kaţdoročně vzpomínal na listopad osmdesát devět i václav 

havel. uţ tradičně ho u památníku vítal potlesk.  

VH: tady je tisíc a jedna věcí, (.) s nimaţ nejsem spokojen ale to 

nic nemění na tom ţe ten (.) základní směr je správný. 

R-Z2: i kdyţ oslavy nebyly tak rozsáhlé jako loni. sedmnáctý 

listopad si na národní třídu přišly připomenout tisíce lidí. svíčky 

tu přibývali po celý den. karel roţánek a ivan lukáš, česká 

televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

IT: významné datum si taky v praţském chrámu svatého víta připomněli 

politici, zástupci křesťanských církví, a taky představitelé 

univerzit. no a je tam i naše kolegyně štěpánka martanová. dobrý 

večer štěpánko, otázka je na bíledni, kdo tedy konkrétně do 

katedrály přišel, (.) a jaká slova tam zazněla.  

ŠM: pěkný večer. do katedrály svatého víta bylo na slavnostní akci 

pozvaných sto šedesát hostů, je mezi nimi premiér petr nečas i 

například ministr obrany alexandr vondra a samozřejmě také církevní 

představitelé. poté co zazněla státní hymna se slova jako první ujal 

arcibiskup e dominik duka, e ten zdůraznil, ţe je velmi rád ţe můţe 

tento významný den můţe oslavit v katedrále svatého víta protoţe 

sedmnáctý listopad je důleţitým dnem i pro církev. ocenil také lidi, 

kteří se nebáli v době komunismu proti reţimu bojovat. následně ho u 

mikrofonu vystřídal prezident české republiky václav klaus, i ten 

mluvil o čtyřicetileté éře komunizmu v československu. několikrát 

zdůraznil, ţe lidé začínají postupně na toto období zapomínat, a 

také podle prezidenta václava klase je výklad by: neměl být výklad 

komu e promiňte by výklad komunistické éry ee by se neměl 

zjednodušovat. a teď uţ si můţete poslechnout ee část projevu 

biskupa dominika duky.  

((začátek předtočené reportáţe)) 
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R-DD: ptejme se, co vedlo statečné muţe a ţeny. (.) studenty a 

studentky k tomu, (..) aby odmítli diktát nutnosti, a práva 

silnějšího. (..) proč byla pro ně láska k vlasti, (.) pravdě, (.) a 

svobodě víc, neţ (.) vlastní ţivot. ptejme se, proč nezradili a 

neudali své přátelé a spolupracovníky, (.) ale vydali sami sebe 

v oběť. 

((konec předtočené reportáţe)) 

BK: a jak si dvacáté první výročí sedmnáctého listopadu roku 

osmdesát devět připomínají na slovensku, čili ve druhé části bývalé 

federace, na to uţ se ţivě do bratislavy ptám naší zpravodajky olgy 

bakové. olgo. 

OB: dobrý večer. tak tie oslavy sedemnástého novembra na slovensku 

neboli nejaké veľkolepé, ani minulý rok počas okrúhlého výročia a 

nie sú nejaké veľkolepé ani teraz. skôr by som povedaa, ţe sú 

poskormnejšie určite skromnějšie v porovnaní s českou republikou. e 

tým hlavným hosťom tento rok je je bývalý líder solidarity lech 

valensa, ktorý vystúpil dnes v bratislave na viacerých fórach, a 

očakává sa i jeho vystúpenie tu na hviezdoslavovom námestí. kde za 

malú chvíľu by mal odštartovať e hlavný program dnešných osláv, 

takisto by mala vystúpiť e marta kubišová a čelný predstavitelia 

niekdajšej verejnosti proti násiliu. ja by som ešte pripomenula 

jeden rozdiel oproti minulým rokom a súčasnosti a to prístupu 

k tomuto dátumu, zo strany čelných predstaviteľov krajiny. pretoţe 

iveta radičová, súčasná premiérka je bývalá tvár sedemnástého 

novembra a tak isto predstaviteľka verejnosti proti násiliu, a ona 

takisto aj jej vláda dala jasně najavo, ţe sa hlásia k tomuto 

dátumu, e iveta radičová a jej kabinet je vlastně prvým kabinetom na 

slovensku bez bývalých komunistov. na rozdiel od nej, jej predchodca 

róbert fico a jeho kabinet sa k tomuto dátumu stavali velmi vlaţne. 

fico dal ee e známý je jeho výrok, ţe si: (.) november ani nevšimol 

a zrejme by ste ho márne čakali i na tých tohtoročných oslavách.  

BK: olga baková ţivě z bratislavy.  

IT: ozbrojené sloţky stály během listopadových událostí do poslední 

chvíle na straně komunistického reţimu. přesto se i v jejich řadách 
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našly desítky lidí kteří veřejně vyjádřili podporu stávkujícím 

studentům a občanskému fóru. ministerstvo vnitra je ale registrovalo 

a někteří z nich byli okamţitě propuštěni.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-JR: dvacátýho čtvrtýho listopadu:, v roce osmdesát devět jsem byl 

činným (.) příslušníkem sboru národního bezpečnosti, a zúčastnil 

jsem se vlastně protikomunisticky, (.) demonstrace na mírovým 

náměstí, 

R-Z3: pouhé zacinkání klíči v centru jablonce nad nisou stálo 

podpraporčíka jiřího ritera ((míněno Rittera)) místo. ještě ten den 

musel odevzdat sluţební průkaz a pistoly.  

R-JR: mně: e bylo sděleno:, ţe jsem byl proti společenskej element. 

ţe jsem proti komunistický straně a tak dále, takţe se mnou bude 

ukončen sluţební poměr. 

R-Z3: případ riter ((míněno Rittera)) zmiňuje také denní situační 

zpráva ministerstva vnitra určená nejvyšším činitelům země. (…) 

podobných vystoupení bylo víc. (.) na letné se dva příslušníci 

pohotovostní motorizované jednotky omluvili za zásah na národní 

třídě. (.) s tím, ţe museli poslouchat rozkazy. 

R-P: pevně věříme, (.) ţe uţ se nikdy nestane to, (.) aby lidé této 

země, (.) stáli proti sobě. 

R-Z3: svotky zmiňují i vystoupení v mostě, klášterci nad ohří, 

hodoníně, bratislavě i košicích. jeden z vysokých velitelů veřejné 

bezpečnosti zase odmítl příkaz ke skartování archivů a pohádal se 

kvůli tomu se státní bezpečností, ministerstvo vnitra tyto případy 

pečlivě dokumentovalo jako porušení přísahy, a chystalo kázeňské 

postihy. 

R-PŢ: byli to jednotlivci: většinou dopadli špatně: byli vytlačeni 

se sboru veřejné bezpečnosti nebo na jaře (.) ee uţ z toho 

transformovaného sboru:, a vzhledem k tomu, ţe ty změny personální 

byly pomalé.  
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R-Z3: přesvědčil se o tom i jiří riter. ((míněno Ritter)) k policii 

nastoupil znovu. veleli mu ale stejní lidé, kteří ho v listopadu 

osmdesát devět vyhazovali. po dvou letech odešel. ((střih)) kolik 

příslušníků ozbrojených sloţek našlo odvahu vystoupit proti reţimu a 

jak poté dopadli, zatím není úplně zdokumentováno. podrobnější 

historické výzkumy na toto téma dosud neexistují. eva davidová a 

tomáš vlach, česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

IT: kvůli hrozbě teroristického útoku německo posiluje svá 

bezpečnostní opatření. podle ministra vnitra tomase demaziéra 

((míněno Thomas de Maiziére)) existují konkrétní stopy, které na 

hrozbu ukazují. blíš je ale neupřesnil. detaily má naše berlínská 

zpravodajka, eva pláničková.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z4: německo mobilizuje síly. od ministra vnitra se dozvědělo, ţe 

situace je váţná, ţe islámští radikálové narýsovali konkrétní plány 

na teroristické útoky, a to dokonce listopadu, (.) podle úřadů je 

reálný důvod k obavám, ale ne k hysterii. (.) lidé proto musejí 

počítat se zpřísněním bezpečnostních opatření hlavně na letištích a 

nádraţích a to po celé zemi, vláda také vyzvala veřejnost, aby byla 

obezřetnější, pozornější, (.) echo měli německu dát zahraniční 

rozvědky, nic konkrétnějšího o moţném cíli ale nevíme, spojené státy 

uţ minulý měsíc varovaly před nebezpečím útoku ve velkých evropských 

městech, takţe tady se okamţitě vyrojily spekulace jestli německo 

nepodcenilo riziko ţe nepřikládalo dostatečnou váhu těmto varováním. 

ministr vnitra důrazně vzkázal, ţe se němci nenechají mezinárodním 

terorizmem omezovat ve svých ţivotních zvyklostech. teď si ale 

minimálně do odvolání (.) musejí zvyknout na přítomnost policistů 

prakticky na kaţdém kroku.  

((konec předtočené reportáţe)) 

BK: ministr financí miroslav kalousek moţná některým ministerstvům 

dovolí pouţít takzvané vázané výdaje. řekl to českým novinářům 

v bruselu. pouţití těchto peněz vláda původně zmrazila, kvůli obavě 
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z dalších propadů státních příjmů. podle ministra financí uţ je teď 

ale jisté, ţe schválený deficit nebude překročený. se kondici české 

ekonomiky. ((střih)) 

MK: mohu: ee stoprocentně zaručit, ţe (.) deficit schválený deficit 

sto šedesát tři miliard e státního rozpočtu a pět celých tři 

procenta hrubého domácího produktu (.) nebude ee překroče:n. a moţná 

ţe bude moţné e (..) velmi malé prostředky těm kapitolám, které mají 

největší potíţe rozvázat. a: v kaţdém případě dodrţíme e dodrţíme 

schválený deficit. ((střih)) 

IT: ostravská policie zatkla vyděrače který tvrdil, ţe má 

pohřešovanou aničku. rodičům opakovaně posílal výhruţné esemesky a 

chtěl po nich peníze. jde o jednatřicetiletého muţe, a ke svému činu 

se uţ přiznal. souvislost mezi ním, a zmizením dívky ale 

kriminalisti vyloučili. nebyl ovšem jediný, koho odměna ve výši tří 

a půl miliónu korun za nalezení any janatkové zlákala.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z5: snaţil se je vydírat aby získal peníze. potom co rodiče 

pohřešované dívky zveřejnili výzvu a nabídli odměnu za informace, 

jim jednatřicetiletý muţ tři dny posílal výhruţné zprávy. v nich 

tvrdil ţe pokud nedostane hotovost, dívce ublíţí. 

R-GH: hrozí mu tak trest odnětí svobody od šesti měsíců do čtyř let, 

anebo peněţitý (.) trest. 

R-Z5: se zmizením dívky nemá muţ podle policie nic společného. teď 

je stíhán na svobodě. není to ale poprvé, kdy se rodiče stali terčem 

vidiny rychle nabytých peněz. minulý týden museli například 

vyslechnout telefon, ze kterého zaznělo. kolik mi dáte, kdyţ vám 

něco řeknu. 

R-AZ: dalších h několik případů v tuto chvíli policie prověřuje, 

zatím bez konkrétních informací. (.) e nicméně není vyloučeno, ţe 

těch obviněných v této fázi přivede. 

R-Z5: policisté hledají dívku marně uţ víc neţ měsíc, rozsáhlé 

pátrací akce v praze a v jejím okolí se ale zastavily. 
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R-AZ: všechny vytipované lokality jsme e (.) do: současné doby 

prohledali, e v tuto chvíli e probíhá zejména vyšetřování, další 

pátrací akce zatím plánované nejsou, 

R-Z5: na janatkovy a na linku sto padesát osm. se obrátilo uţ přes 

třináct set lidí. dvě třetiny hovorů stihla policie prověřit. 

většina informací ale k ničemu nevedla. barbora jelínková, česká 

televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

BK: kosterní ostatky tycha braha prošly vyšetřením na počítačové 

tomografii v praţské nemocnici na homolce. kromě jiného zkoumání, i 

tato metoda má přispět k objasnění toho, jak vlastně: (.) a na co 

tento slavný astronom na praţském dvoře císaře rudolfa druhého 

v roce šestnáct set jedna, zemřel. štáb našeho zpravodajství 

z tohoto výzkumu pořídil (.) exkluzivní záběry. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-N1: tak musíme zapsat pacienta, no tak si musíme vymyslet. 

R-N2: ak mi to nevzal? 

R-N1: ne nevzal to.  

R-Z6: přesto, ţe ostatky tycha braha jsou víc neţ čtyři sta let 

staré, a jeho rok narození odmítl počítač na homolce vůbec 

akceptovat, nestal se ani místním nejstarším pacientem.  

R-MH: jsme vyšetřovali i i: e jiné e skelety hmm starší například, 

řekněme spíše pacienty v dnešní době lebky vykopané z mikulčic,  

R-Z6: věkem sice nemohl tycho brahe o staletí starším kolegům 

z velkomoravské říše konkurovat, (.) i u něj se ale počítačovou 

tomografií snaţí vědci dopátrat odpovědí na řadu otázek.  

R-JV: mohlo se pátrat e (.) po nějakých proběhlých ee onemocněních, 

které by postihly: i e ty kosti, mohlo se pátrat především, po 

zraněních, které by e (.) nějakým způsobem ty kosti narušily, 
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R-Z6: lékaře i vědce zajímalo jestli se třeba na lebce projeví 

šermířské zranění při kterém měl brahe přijít o nos.  

R-MH: nic takového ee jsme neobjevili, je moţné, ţe to zranění šlo 

(.) víc m e (.) sečně povrchově, nejspíš e (.) to byl jenom 

odseknutý nos. 

R-Z6: detailní snímky kostry slavného astronoma umoţňují i 

trojrozměrné modelace. z nich pak mohou vycházet antropologové při 

rekonstrukci jeho vzhledu. po počítačové tomografii se vědci zaměří 

na podrobné zkoumání jednotlivých vzorků brahových ostatků. 

R-JV: /abychom viděli jaké léky bral během svého ţivota. samozřejmě 

nejvíc nás bude zajímat ta rtuť, protoţe existuje teorie ţe umřel, 

protoţe si ji vzal příliš mnoho./ 

R-Z6: členové vědeckého týmu počítají s tím, ţe získané snímky i 

vzorky ostatků budou analyzovat řadu měsíců. první výsledky čekají 

nejdřív na jaře příštího roku. tereza kručinská, (.) česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

BK: irsko zatím evropskou unii o pomoc ve finanční krizi oficiálně 

nepoţádalo, (.) ale při řešení problémů svého bankovního  sektoru 

s ní začne úzce spolupracovat. hned zítra ta:k do dablinu ((míněno 

Dublin)) odletí skupina komisařů expertů evropské centrální banky a 

mezinárodního měnového fondu. aby váţnost irské situace posoudili 

přímo na místě.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z7: irské obchody lákají na vánoce, ale majitelé se ptají. budou 

lidé nakupovat? to v tomhle bezdomoveckém středisku mají narváno. 

R-KC: /kvůli recesy chodí uţ i chudí, kteří nedokáţí z dávek uţivit 

své rodiny./ 

R-Z7: irsko jako země při tom nebankrotuje. zoufale křičí irská 

vláda. jen tamní banky jsou v krizi.  

R-BC: /vytvářet dojem krize, které by teď irský stát čelil není 

férové a odporuje to faktům./ 
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R-Z7: evropa si ale vzala lekci z pádu řecka, z irska nespouští oči. 

jak ukazuje nejnovější jednání ministrů financí v bruselu. 

R-DR: /je tu jeden velký rozdíl oproti řecku protoţe teď uţ na 

rozdíl od minule máme nástroje, jak jednat./ 

R-Z7: do čtyřiadvaceti hodin má do dablinu ((míněno Dublin)) dorazit 

delegace z mezinárodního měnového fondu, evropské centrální banky, a 

evropské komise. cíl? připravit se, pokud by irsko, kde se platí 

eurem, o mnohamiliardovou pomoc, ţádalo. český ministr financí před 

nátlakem na dablin ((míněno Dublin)) varuje. ((střih)) domů 

vzkazuje. 

R-MK: já se v tuhle chvíli nedomnívám, ţe by se česká republika: 

měla podílet na: ee záchraně (.) e zemí v eurozóně. nicméně k ničemu 

takovému zatím nedošlo:, 

R-Z7: britové naopak upozorňují ţe irská nákaza můţe ohrozit 

ostatní. sami mají v tamních bankách hodně investic.  

R-GO: /jsme připraveni pomoct. je to v britském zájmu./  

R-Z7: ne všichni irové jsou nadšení tím jak se nabídky na pomoc 

hrnou. aniţ by o ně irsko, po vzoru atén, prosilo.  

R-SMW: /irům na nezávislosti hodně záleţí. pořád nezapomněli, ţe 

byli britskou kolonií/ 

R-Z7: eurozóna vyčkává zda dablin ((míněno Dublin)) o pomoc zaţádá. 

dobře informované zdroje uţ tvrdí ţe by mohla dosáhnout aţ 

devadesáti miliard eur. není ale zatím jasné zda ji dostanou jen 

banky, nebo taky irská státní pokladna. bohumil vostal, česká 

televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

IT: skoro dva tisíce lidí demonstrovaly na václavském náměstí proti 

koalici občanských a sociálních demokratů (.) na praţském 

magistrátu. vyzvala je k tomu přes fejsbuk ((míněno Facebook)) 

iniciativa vyměňte politiky cézet. ((míněno Vyměňte politiky.cz)) 

podle ní jde o politický kmotrovský podvod století.  
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((začátek předtočené reportáţe)) 

R-N3: včera nám naše elita, (.) která by měla být naším vzorem, 

plivla opět (.) do tváře.  

R-TK: ţijeme v demokracii nebo kmotrokracii, tak nazvala iniciativa 

vyměňte politiky cézet ((míněno Vyměňte politiky.cz))k demonstraci 

v centru prahy proti koalici občanských a sociálních demokratů. vadí 

jí to ţe na čelní místa kandidátek obě strany nasadily nové tváře, 

aby nalákaly voliče. v pozadí se ale podle ní, nic nezměnilo.  

R-AP: tohleto je účelová ee dlouhodobá věc, (.) tohle to spojenectví 

čéesesdé a ódées, ((míněno ČSSD a ODS)) který tady v podstatě (.) 

znemoţňuje, při jakémkoli výsledku voleb, nějakej (.) novej řád.  

R-BS: myslím si, (.) ţe demonstrace bude na místě, (..) aţ (.) 

nebudeme plnit to, co jsme se zavázali plnit.  

R-KB: praţané a e účastníci této demonstrace měli dát e šanci e nově 

vzniklé koalici, 

R-Z8: kvůli výsledku voleb podá strana zelených společně s esemkáedé 

((míněno SMK ED)) a věcmi veřejnými v nejbliţších dnech ještě 

ústavní stíţnost. a to poté co její ţalobu na rozdělení volebních 

obvodů v metropoli zamítl městský soud v praze. 

R-OL: ti, kteří měli volební systém (.) v červnu, tak nyní uzavíraj 

velkou koalici. 

R-Z8: stranu zelených nepřímo podpořil i bývalý prezident václav 

havel. podle něj byla koalice předem domluvená, a není dobrá.  

R-VH: takovýto (..) e stav, ţe je moţno napravit i tím, ţe bude 

zpřesněn zákon (.) volební, aby neumoţňoval takové účelové 

likvidování hlasů, 

R-Z8: ani po skončení demonstrace se lidem nechtělo domů. iniciativa 

vyměňte politiky cézet ((míněno Vyměňte politiky.cz)) je nakonec 

vyzvala, aby přišli také na ustavující zastupitelstvo praţského 

magistrátu. to bude nejpravděpodobněji třicátého listopadu nebo 

prvního prosince. tereza krásenská, česká televize. 
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((konec předtočené reportáţe)) 

BK: dvě stovky studentů vyuţili letošní výročí sedmnáctého listopadu 

k demonstraci proti plánovaným rozpočtovým škrtům a reformám ve 

školství. během protestního pochodu z palackého na palachovo náměstí 

v praze, symbolicky zavírali karlovu univerzitu a akademii věd. 

dávali tak najevo obavu, ţe na jejich provoz nebude dost peněz, a ţe 

změny povedou k zániku míň ziskových oborů. a kritizovali chystané 

zavedení školného. ((střih)) 

R-JH: to vysoké vzdělání nám připadne tak zásadní e prvek 

společnosti, ţe nemůţe proběhnout reforma, která by mohla mít 

nedozírné důsledky a která by třeba byla ty důsledky by byly 

nevratné bez širší společenské diskuze. ţe nesouhlasíme z e se 

současným pojetím reformy, které nám přijde unáhlené (.) a ty škrty 

nám přijdou nedostatečně zdůvodněné. ((střih)) 

BK: ve spojených státech se znovu rozproudila debata o tom, jak 

důkladné by: měly být osobní prohlídky na letištích. postarala se o 

to tajně pořízená videonahrávka incidentu, při kterém se jeden 

z cestujících v san diegu ((míněno San Diego)) při odbavení dostal 

do konfliktu s kontrolory. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z9: tělesné skenery na letištích. realita na kterou si američané 

musejí zvykat uţ od chvíle, co se loni o vánocích pokusil nigerijský 

atentátník odpálit na lince do ditrojtu ((míněno Detroit)) náloţ 

zašitou ve spodním prádle. momentálně je v tesá ((míněno USA)) 

v provozu tři sta osmdesát pět skenerů na šedesáti osmi různých 

letištích. devadesát osm procent pasaţérů je běţně pouţívá. zbytek 

(.) je ale neoblomný. 

R-N4: /neudělám to, ani náhodou je nenechám dívat se na mé nahé 

tělo./ 

R-Z9: nejde tu ale jenom o nahotu. odpůrcům skenerů vadí také moţné 

negativní dopady radiace. podle úřadů je sice extrémně nízká, (.) 

někteří vědci ale i tak varují před ozařováním starších cestujících, 
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těhotných ţen, a osob se sníţenou imunitou. i proto je tu moţnost 

nechat se místo zrentgenování prohledat ručně.  

R-N5: /je to trochu intimnější ale pokud to znamená, ţe bude můj let 

bezpečnější, radši to podstoupím neţ aby to bylo naopak./ 

R-Z9: dţon tajner ((míněno John Tyner)) si to nemyslí. názorně to 

předvedl personálu na letišti v san diegu, kde svým mobilem potají 

pořídil následující záznam. 

R-N6: /teď vás prohmatám. jednu ruku vám dám na bok. druhou půjdu 

pomalu nahoru a zase sjedu dolů. šlo by to provést i v soukromí, 

pokud by jste chtěl./  

R-JT: /můţete to klidně udělat tady, ale jestli mi při tom sáhnete 

na vercajk, nechám vás zatknout. nechápu proč kvůli cestě letadlem 

musím snášet sexuální napadení./ 

R-N6: /toto se nepovaţuje za sexuální napadení/ 

R-JT: /ale povaţovalo by se, nebýt toho, ţe jste (   )/ 

R-Z9: dţon tajner ((míněno John Tyner)) nakonec kvůli konfliktu 

s úředníky nikam neodletěl a navíc mu hrozí pokuta ve výši deset 

tisíc dolarů. (.) podle reakci lidí na internetu ale spoustě 

američanů promluvil z duše. (.) vláda se brání. 

R-JN: /neděláme to jen tak pro nic za nic. děláme to proto, aby se 

do letadel nedostaly nepovolené látky./  

R-Z9: a na tento argument zdá se slyší i valná většina američanů. 

podle průzkumu televize cí bí es ((míněno CBS)) podporují pouţívaní 

tělesných skenerů čtyři pětiny dotázaných. pavel vondra, česká 

televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

BK: rusko bude rozprodávat státní majetek v přepočtu za šest set 

miliard českých korun. vláda tak chce pokrýt státní dluhy, a do země 

tak nalákat zahraniční investory. k privatizaci proto nabídne podíly 

státu ve dvou největších ruských bankách, akcie státních ţeleznic, a 

ropného gigantu rusněv. ((střih)) 
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IT: irácký prezident dţalál talabání nepodepsal rozkaz k popravě 

tárika azíze. bývalý ministr zahraničí saddáma husajna dostal trest 

smrti minulý měsíc. a to za pronásledování islámských uskupení. 

proti byly vatikán a rusko. zda nesouhlas iráckého prezidenta 

popravě zabrání, není ale jasné. ((střih)) 

BK: na choleru na haiti uţ zemřelo tisíc třicet čtyři lidí. 

prezident rené prevalt v té souvislosti vyzývá k ukončení násilností 

proti vojákům a humanitárním pracovníkům óesen, ((míněno OSN)) proti 

nim se totiţ v minulých dnech obrátil hněv místních obyvatel, kteří 

je viní, ţe epidemii na ostrov zavlekli oni. faktickou příčinou jsou 

ale špatné hygienické podmínky v zemi po zemětřesení ze začátku 

roku. první případy cholery se mezi tím objevily i ve druhém státě 

na ostrově, v dominikánské republice. ((střih)) 

IT: japonsko si můţe na své konto připsat další úspěch v oblasti 

kosmického výzkumu. tamním vědcům se totiš jako prvním na světě (.) 

podařilo vyslat do vesmíru sondu, která se vrátila zpátky (.) se 

vzorky vzdáleného asteroidu. dostala jméno hajabusa, na zemi 

přistála v červnu, a experti její objevy, (.) půl roku zkoumali. 

((začátek předtočené reportáţe))  

R-Z10: sedm let strávila na cestách. půl roku japonští vědci 

s napětím čekali a teď můţou konečně slavit. mise sondy hajabusa 

uspěla. japonská vesmírná agentura drţí v ruce důkazy, ţe se jí 

podařilo odebrat vzorky ve vesmírném prostoru. 

R-DK: /je to neuvěřitelné. splnil se mi sen. máme potvrzeno, ţe 

tisíc pět set ze sebraných vzorků pochází z asteroidu itokaba./ 

R-Z10: na něm přistála sonda pojmenována po japonském sokolovi 

v roce dva tisíce pět. s cenným nákladem se ale vrátila aţ letos. 

samotná se na zemi nedostala. během vstupu do atmosféry shořela, 

ještě předtím ale stačila svůj cenný náklad vypustit k povrchu ve 

speciálním vzduchotěsném kontejneru. analýza částeček o velikosti 

přibliţně setiny milimetru teď ukázala, ţe asteroid itokaba se 

skládá hlavně z minerálů olivínů. další vzorky japonští odborníci 

zkoumají. 
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R-TN: /je velká šance, ţe je mezi materiálem, který máme 

k dispozici, je i prach z jiných vesmírných objektů./ 

R-Z10: vědci doufají, ţe jim rozbor unikátních vzorků pomůţe lépe 

pochopit historii vzniku sluneční soustavy, případně samotného 

ţivota. vesmírná mise jim ale přidělala nejednu vrásku. stála 

v přepočtu přes tři a půl miliardy korun. sondu zasáhla sluneční 

erupce, (.) a přestal jí fungovat pohon. šance na návrat, byly malé. 

hajabusa ale i přesto nakonec splnila svůj úkol. pavel šimek, česká 

televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

BK: na noční obloze je teď při jasném počasí aţ do neděle 

pozorovatelný meteorický roj leonidů. ty se jmenují podle latinského 

názvu souhvězdí lva odkud zdánlivě vylétávají. jejich původcem je 

kometa. roj má vrcholit zhruba za hodinu. 

IT: severní moravu opět dusí smog. k ránu tam totiţ na většině míst, 

překročily hodnoty poletavého prachu, povolené limity. meteorologové 

ale uklidňují. podle nich by k zlepšení, mohlo přijít uţ zítra.  

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z11: zvyšující se mnoţství poletavého prachu hlásili některé 

meteorologické stanice v moravsko-slezském kraji uţ včera odpoledne. 

kvůli inverzi se stav ovzduší ještě více zhoršil. dvojnásobně 

překročené limity tak dnes byly hned na desíti místech. nejhorší 

situace byla ráno v českém těšíně. tady hodnoty polétavého prachu 

překračovaly limity aţ trojnásobně. 

R-N7: prej to bylo hrozný ráno, říkali ţe nemohli dejchat. 

R-N8: i kdyţ se podíváte tady na tý hory tak to úplně vidíte. černou 

barvu prostě, (.) ţe to tam něco je 

R-N9: ţijeme tady dlouhou dobu, ţe? (.) takţe: nemůţeme zůstat doma 

pořad. 

R-BT: na ostravsku, karvinsku, frýdecko-mýstecku a těšínsku se 

pohybujeme: (.) ještě nad sto mikrogramy na metr krychlový, 
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R-Z11: přitom uţ jen padesát mikrogramů na metr krychlový v ovzduší 

ohroţuje lidské zdraví. proto meteorologové vyhlásili stav výstrahy 

před smogem. lidé s dýchacími potíţemi, kardiaci, a malé děti by tak 

měli vycházet ven jen v nejnutnějších případech. pokud by se situace 

dále zhoršovala, musel by český hydrometeorologický ústav vyhlásit 

stav regulace.  

R-PD: v rámci toho signálu regulace: mají firmy schválené regulační 

řády v rámci kterých postupují při omezování (.) výroby.  

R-Z11: podle předpovědi počasí by však mělo v nejbliţších hodinách 

v moravsko-slezském kraji pršet. (.) a koncentrace prachu v ovzduší 

by se měla sniţovat. (.) výstrahu před smogem, by tak meteorologové 

mohli uţ zítra odvolat. (.) radek viglaš, česká televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

IT: slavný snímek francouzského reţiséra ţána lika godárda ((Jean 

Luke Godárd)) z roku devatenáct set šedesát pět, bláznivý petříček, 

má svou českou divadelní adaptaci. v reţii petera serţe bubka 

ztvárnili legendární filmovou dvojici, tedy ţána póla belmonda, 

((míněno Jean Paul Belmondo)) a anu kareninu taťána vilhelmová a 

vojtěch dyk. inscenaci uvádí praţský prostor, (.) la fabrika. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z12: gengsterku o znuděném frajírkovi a krásné teroristce, kteří 

utíkají před policií i před svými ţivoty. zasadil petr serţ budku do 

starého filmového ateliéru.  

R-N10: moc mluvíš, (.) to unavuje 

R-N11: máš pravdu, (…) osamělý muţ vţdycky moc mluví. 

R-PSB: my tomu říkáme, ţe je to divadelní hra na film, (.) takţe my 

si hrajeme s takovou s takovým tím efektem, kterým já nevím 

v padesátých letech šedesátých pouţívali filmaři, (.) ţe měli 

postavený auto: ve studiu (.) a za ním projíţděli (.) pro tedy 

promítali ty ujíţdějící cesty. 
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R-Z12: inscenace není kopií godhárdova scénáře, ale jeho volnou 

variací. (.) zachovává retro styl scény a projekcí, které se 

natáčely v maroku. i existenciální duch příběhu francouzské nové 

vlny. 

R-TV: mně je <sympatický>, ţe voni se milujou a dělaj proto všechno 

aby spolu mohli být. (…) a: (.) v podstatě dou aţ (.) na kraj svýho 

ţivota.  

R-VD: ţánrově e myslím, ţe je to taková hra se zpěvy. 

R-TV: já bych řekla ţe je to taková gangsterka, ţe to je, (.) ţe to 

je: prostě lafstory ((míněno kvestory)) a ţe to je činohra se zpěvy. 

R-Z12: od napsání scénáře do realizace hry uplynulo pět let, neţ 

reţisér definitivně vsadil na dyka a vilhelmovou, vystřídal 

v obsazení několik hereckých dvojic. lucie klímová, česká televize. 

((konec předtočené reportáţe)) 

BK: extravagantní hvězda světové pop muzik ((míněno pop music)) 

lejdy gaga ((míněno Lady Gaga)) dnes večer poprvé vystupuje v praze. 

v ou tú ((míněno O2)) aréně na koncertu nazvaném ples příšer. šou, 

((míněno show)) která slibuje aţ divadelní atmosféru a řadu 

nejpodivnějších kostýmů je uţ týdny vyprodaná. 

((začátek předtočené reportáţe)) 

R-Z13: pro hudební ocenění klidně přijde v šatech z hovězího masa. 

(.) časopis tajms ((míněno Times)) ji zvolil pátou největší 

osobností roku dva tisíce deset. video k písni bed romens ((míněno 

Bad Romance)) tak na jutjub ((míněno Youtube)) vidělo přes tři sta 

sedm miliónů uţivatelů. na setkání s britskou královnou přišla 

v latexu. svoji kariéru neskromně shrnula lejdy gaga ((míněno Lady 

Gaga)) v rozhovoru pro leryho kinga, ((míněno Larry King)) kdyţ 

řekla ţe chce, aby se o ní mluvilo jako o ikoně.  

R-LG: /moje vystupování není o tom předvést, jak jsem bláznivá, ale 

o tom zjistit kým jste. já třeba miluju obklopovat se jen hezkými 

věcmi./ 
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R-Z13: pro jedny je čtyřiadvacetiletá njujorčanka ((míněno 

Newyorčanka)) jen extravagantní hvězdičkou která ví, jak vydělat 

peníze. jiní nepokrytě obdivují její talent. skládá si vlastní texty 

i hudbu, spolupracuje s návrháři na kostýmech. v roce dva tisíce 

devět lejdy gaga ((míněno Lady Gaga))  excelovala na gramy, ((míněno 

Grammy)) a naposledy přebírala osm sošek na hudebních cenách emtíví. 

((míněno MTV)) 

R-LG: /obklopuju se jen kreativními a inspirativními lidmi. zásadně 

se řídím jen jedinou radou. váhu pro mě mají pouze názory lidí 

kterých si váţím. kritik a ostatních je mi fuk./ 

R-Z13: kdyby madona odstartovala svoji kariéru dnes, vypadala by 

přesně jako lejdy gaga. ((míněno Lady Gaga))  shodují se hudební 

kritici. 

R-JV: má velkou kreativitu. (.) e má: docela dobré chytlavé 

písničky, coţ je dneska uţ poměrně vzácnost, (.) a: má k tomu 

nápady, který ty písničky vlastně rozvíjejí a 

R-Z13: popularita lejdy gaga ((míněno Lady Gaga))  zasáhla i česko, 

její singly jsou legálně nejstahovanějšími písněmi. a lístky které 

stály aţ dva a půl tisíce korun jsou uţ týdny dopředu vyprodané. 

petra šubrtová, ((míněno Schubertová)) česká televize.  

((konec předtočené reportáţe)) 

IT: tak takové byly sváteční události s datem sedmnáctého listopadu. 

(.) co nového se odehrálo ve sportu, a jaké počasí nás čeká, to se 

dozvíte uţ za pár minut. my vám přejeme pěkný večer, třeba ve 

společnosti české televize.  

BK: a v kaţdém případě (.) se mějte dobře. 

 

 

 


