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Lidové noviny 

1) 14. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Těsný souboj 

 Cesta z Hradu na Vysočinu a zase zpět 

 Vždycky se chechtej, když ti nadávaj´ 

 Moje žena se už začala učit česky 

 Lidé by mě asi zabili, kdybych jim vzal Svěráka 

 Dva dny si odpočinu, pak rozhodnou debaty 

 Zeman slavil vínem, fernetem a hruškovicí 

 Nepůjdeme si po krku, slibují hráči o Hrad 

 Dilema ČSSD: koho podpořit? 

 V Pchjongjangu nevolila ani komise, Sobotku vyšel jeden hlas na 121 korun,  

  lyžaři vybrali Schwarzenberga 

 

 PUBLICISTIKA 

 Vítězné tažení! 

 Straníci, zamyslete se 

 Podle rady, či instinktu 

 Boj o venkov 

 Zeman nemá na to, být dobrý prezident 

 

2) 15. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Máme asociální vládu i kvůli Zemanovi 

 ČSSD vede ostrý boj o Zemana 

 Euro teď ne. Ale k Bruselu jsou oba vstřícní 

 Klaus mladší paroduje: Ktéé tomof muj 

 Ruce pryč od reforem. Schwarzenberg se drží dál 

 

 PUBLICISTIKA 

 Zeman nezapomíná 

 Ztraceni v bunkru 

 Se Schwarzenbergem ven ze stereotypů 
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 Prezident polosjednotitel 

 Volby v době nesmiřitelného třídního boje 

 

3) 16. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Trumfy pro finiš kampaně 

 Kníže taktizuje na Moravě 

 

 PUBLICISTIKA 

 Ať už bude zvolen kdokoli ... 

 Zamilovaný prezident 

 Další dokonalý míří na prezidentský trůn? 

 

4) 17. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Rivalové: Změníme volbu poslanců 

 Vyhrát může les plný ptactva či uschlé stromy 

 První ostrá debata. Co také včera řekli oba kandidáti 

 

 PUBLICISTIKA 

 Nemilovaná 

 Volte sebe 

 Debakl pravice? Aby se levice nedivila 

 

5) 18. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Televizní duel. Bonmoty, otočky i sílící útoky 

 Na obraně chtějí experta, úder na Írán je rozděluje 

 Hrad chce Zemana, kníže se nediví 

 

 PUBLICISTIKA 

 Lidé této země 

 Český komplex 

 Pět let se Zemanem nikomu nepřeju 

 Vážím si obou, ale pro Šumavu je lepší Zeman 

 Patří na Hrad soudně usvědčený lhář? 

 

6) 19. a 20. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Servilní sv. Václav, Beneš v Haagu 

 Klausová: Ať první dáma mluví česky 

 Průzkum: Zemana by nyní volilo 54 % lidí 

 Asociace krajů 12:2 pro Zemana 

 O koumouše nestojím... A já jsem plebejec 

 Zeman útočí přes vládu a Kalouska 

 

 PUBLICISTIKA 

 Jsem kandidát českých plebejců 

 Pro skalní modré ptáky a komouše nejsem 

 Miloš Zeman jede  
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 Volby, vtipy, přejezdy 

 Hašek na jistotu 

 

7) 21. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Schwarzenberg uvízl v nacionalistické pasti 

 Noc s Karlem rozburácela kluby 

 Chválí Schwarzenberga za odvahu 

 Therese se chystá do Prahy 

 S haléři posílají i nelichotivé vzkazy 

 Dejdar rozlítil tvůrce zdivočelé země 

 

 PUBLICISTIKA 

 Benešova spirála 

 Schwarzenberg a dekrety 

 Rituál a alergie 

 

8) 22. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Zeman straší nacisty. Kampaň ovládla lež 

 Hákové kříže? Absurdní, říká kníže 

 Negativní kampaň na sítích tvrdě narazila 

 Volím Zemana, naznačil Fischer 

 Odbory volí zemana, sdílí jejich vizi Česka 

 Šéf TOP 09 ztrácí u bookmakerů 

 Apel osobností: Volte Schwarzenberga 

 

 PUBLICISTIKA 

 Když se děti musí stydět 

 Jak se vyhnout bumerangu 

 

9) 23. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Svádí se bitva o Moravu 

 Vzpoura Fischerových poradců: Volte Karla 

 Veteráni stojí za Zemanem 

 Vězni komunismu volí Schwarzenberga 

 Zeman se omluvil za špínu. Další výpady si neodpustil 

 

 PUBLICISTIKA 

 První signální 

 Proč nevolím Karla ani Miloše 

 Návrat mistra zábavy 

 Hlasem pro Schwarzenberga volíme sami sebe 

 

10) 24. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Zemanova kampaň. Lež střídá další lež 

 Jeden „bere“ u Klause, druhý od Havla 

 I Zeman má omluvu. Za amnestii 
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 Zeman by se nesešel s dalajlamou 

 Kardinál Vlk: Zemana nelze volit 

 Sázky na vítěze se blíží 20 milionům 

 

 PUBLICISTIKA 

 Lid si to nežádá 

 Kampaň v zemi z jiné planety 

 Kandidátům se neměří stejně 

 

 

Mladá fronta Dnes 

1) 14. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Prezident vzejde z „přelitých hlasů“ 

 Kampaň přitvrdí 

 Druhé kolo: boj o hlasy Fischera a Dienstbiera 

 Po článku SME ignoruje Zeman slovenská média 

 Od voličů v cizině dostal kníže přes 50 procent 

 Finalisty rozděluje Rusko a USA. Spojuje je Brusel a láska k lesům 

 Co píší u sousedů: Outsider předvedl comeback. Vyzve populistu z levice 

 Teď nesmím urážet, zvolil Zeman taktiku na knížete 

 „S takovým soupeřem neusnu“ 

 Koridory Zemana a knížete na závodech 

 V Havlově Hrádečku vyhrál Zeman a Fischer 

 Lyžařská střediska ovládl Schwarzenberg 

 „Schwarzenbergův skok vejde do učebnic“ 

 Franz oslavil prohru a naštval se na lidi od knížete 

 ČSSD nerada podpoří Zemana 

 Zemanův hlavní stan jménem A divadlo pokračuje 

 Nadšení ve štábu knížete: „Srdce lidí patří Karlovi“ 

 Praha může rozhodnout 

 

 PUBLICISTIKA 

 Češi umějí volit. Finále bude přesně takové, jak má být 

 Kdo s koho 

 Zeman, nebo kníže? Není to na mapě, ale v hlavách 

 Potomci chilského pera 

 Názorové přemety a strach v Lidovém domě 

 Úspěch konzervativce, jehož tým umí využívat Facebook 

 Volby pod mikroskopem 

 Kníže získal v obci víc hlasů, než je obyvatel 

 

2) 15. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Proč je lidé volí? Zeman má vizi, kníže důvěru 

 ČSSD podpořila expředsedu kvůli vládě, přitom se ho bojí 

 Lidé Zemanovi nevěří, Schwarzenberg je „cizí“ 

 Jakl: Schwarzenberga nevolím, neumí hymnu 

 Kalousek: Pravice volila Schwarzenberga 

 Zeman dobývá síť, kníže Moravu 
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 Zeman vrátí dar Mrázkova přítele 

 Předměty kampaně: pankáč a aligátor 

 Souboj o Pražský hrad začíná. Hraje se o téměř milion Pražanů 

 

 publicistika 

 Jeden kandidát nabídne Orlík, druhý zabíjačku 

 O chleba nejde 

 Zeman to bral přes sociální sítě už dávno. Teď ho ničí 

 

3.) 16. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Dienstbier: Zeman je nepřijatelný 

 Zeman odpočívá na chalupě, štáb chystá útok na mladé 

 Kníže láká na šňůru Nocí s Karlem 

 Lidé mají ohromný zájem o knihy a videa se soupeři 

 Jára Cimrman vs. Rákosníček 

 Studenti vyvěsili plakát Karla Schwarzenberga, rektor ho stáhl 

 ODS podpořila šéfa TOP 09, ale „klausovci“ ve straně rebelují 

 Pěkní Zemanovi (lži)dárci 

 Pravice i levice je jednotná. Volí dle barvy kandidátů 

 

 PUBLICISTIKA 

 Show must go on 

 

4) 17. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Duel Zeman – Schwarzenberg řešili i předsudky štamgastů 

 Sebejistý Zeman získal čas, Schwarzenberg měl nadhled 

 Fischer napíná. Dříve chválil Schwarzenberga 

 Renč čeká na povel od Zemana, jeho soupeř už klip točí 

 Žáci se zlobí: Klaus mladší parodoval Schwarzenberga 

 

5) 18. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Klaus zaútočil na Schwarzenberga 

 Nadšenci vs. obchodníci 

 Starostové fandí knížeti. Motýlkovou kampaní 

 Klaus ml. Schwarzenbergovi: Znalost hymny je důležitá 

 Duel v ČT: Zeman začal útočit 

 Fischerovo dilema: knížete má rád, ale těžko odpouští 

 

 PUBLICISTIKA 

 Kdo má noblesu a kdo je náfuka 

 

6) 19. a 20. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Týden před volbami vede Zeman 54:46 

 Chceme volit proti kandidátům 

 „Zeman je jasný favorit, nikoli jasný vítěz“ 

 Slavní hájí Scwarzenberga v klipech 
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 Ženy si „oblíbily“ Miloše Zemana 

 Zemanova munice: Benešovy dekrety i švýcarský pas 

 Klausova sestra: Nezáleží jenom na tom, kde člověk žije 

 Livia Klausová podpořila Miloše Zemana 

 Zazněly nepravdy. Jeden vylepšil bilanci své vlády, druhý pletl pojmy 

 Schwarzenberg v klubech, Zeman na letácích 

 

 PUBLICISTIKA 

 Zeman, nebo kníže? To je volba bez potíže! 

 

7) 21. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Drsný boj o Hrad: do útoku jde i kníže 

 Dejdar v šoku. Nechtějí s ním točit, protože volí Zemana 

 Jak by volily děti: moc se jim nelíbí ani jeden z kandidátů 

 Pravda o Mostecké uhelné: Je to aféra Zemanovy vlády 

 V publiku fandil i aktér kauzy Štiřín. „My ho nepozvali,“ říká Zemanův štáb 

 Dobývání Moravy: kníže v nebi 

 Benešovy dekrety vyhrotily kampaň 

 Oběma rivalům "pomáhají" s kampaní počítačoví hackeři 

 Koho? Polovina třídy křičí Miloše!, polovina knížete! 

 Schwarzenberg se snažil, Zemanův tým nebyl vidět 

 

 PUBLICISTIKA 

 Dva muži pro Hrad 

 Mistr slova, ležérní k financím 

 Charakter, morálka a žbrblání 

 Samotář, knihomol, ceněný vědec. Tak žil Zeman 

 Zbožňující student, lesník, hostinský. To vše byl kníže 

 

8) 22. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Šest největších lží, manipulací a omylů prezidentské kampaně 

 „Šlouf i zbytek jsou příjemní lidé“ 

 Osobnosti a podnikatelé apelují. Chceme státníka 

 Schwarzenbergová se chce naučit česky 

 Zklamaný Fischer nechce voličům radit, koho mají volit  

 Zeman se Praze vyhýbá, Schwarzenberg je tak vidět víc 

 

 PUBLICISTIKA 

 Zeman lépe vyřeší ekonomické výzvy 

 

9) 23. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Zeman v úzkých. Mrázek volá Šloufa 

 Nálada houstne. Finalisté už spolu ani nevydrží v jedné místnosti 

 Schwarzenbergovy stíny: Řebíček, Barták, atd. 

 Feministky žádají omluvu od Zemana 

 Veteráni proti knížeti, muklové naopak pro 

 Šéf KSČM: Soudružky a soudruzi, volte Zemana 
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 Zeman shání hlasy proti Pražanům 

 Nejdříve omluva, pak ostré otázky 

 Fischerův poradní sbor podpořil Schwarzenberga 

 Průzkum: Zeman pije a je hrubý, Schwarzenberg žbrblá a usíná 

 Kdo a kolik platí? 

 Koho volí pražští starostové? Karla, odpovídají většinou 

 

 PUBLICISTIKA 

 Apač a Komanč 

 

10.) 24. 1. 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Volební nesmysly 

 Zemanova dcera Kateřina: Táta jen hájí své názory 

 Zeman stavěl řadu útoků na lži, Schwarzenberg mluvil z cesty 

 Bohdalová popřela, že je zastrašována 

 Němcová: Zeman bude na Hradě dělat ostudu 

 Kardinál Vlk i rektor Hampl podpořili knížete 

 Sázkaři více věří Miloši Zemanovi 

 Zeman: Šlouf překračoval pravomoci 

 Vyhnali mě komunisté. Žádný kníže 

 Therese Schwarzenbergová: Kvůli jménu měl problémy i v Rakousku 

 Je Schwarzenberg Havlův „dědic“? Podpořila ho i Dagmar Havlová 

 Dva světy 

 „Ale s Kalouskem bych se, pane ministře, neradil“ 

 Neřesti kouření se nevzdáme, ale zákon vetovat nebudeme 

 Hurá na studia, pryč se Špidlou 

 Kmotři Šlouf a Mrázek 

 Parkanová, bohužel, není Sherlock Holmes 

 

 PUBLICISTIKA 

 Přijďte volit! 

 Haraší zatím jen v podhradí 

 Zemani a knížata 

 Za co vděčíme Zemanovi? Za hodně 

 Dcera Mejly Hlavsy: Schwarzenberg by byl důstojný představitel státu 

 Jak neusnout, napít se a nepřekvapit 

 Doleva, doprava a zase zpátky. A pak Írán  

 Zeman a Šlouf jsou siamská dvojčata 

 Zajímavý souboj o Churchilla a jistou lady 

 

 

Právo 

1) 14. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Čeká nás souboj titánů 

 Schwarzenberg: S dechem vystačím až do konce 

 Zeman: Nebudeme používat podpásovky, slíbili jsme si 

 ČSSD bez Dienstbiera podpořila Zemana 

 Kateřina dostala za procenta pusu 
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 V Novém Veselí Zeman kraluje 

 Schwarzenberg byl v Orlíku i v Čimelicích jasnou jedničkou 

 Kníže na Hrad! Tak volili vězni 

 Metropoli i kraj ovládl Schwarzenberg 

 Mnohé pražské hospody volily Karla 

 

 PUBLICISTIKA 

 Smyčka 

 ČSSD v prezidentské pasti 

 Klání o důstojnějšího muže na Hradě 

 Den, kdy se zastavil čas 

 Zeman není pravicový politik 

 Kdopak by se Schwarzenberga bál? 

 Jak vyhrát druhé kolo 

 

2) 15. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Dohánějí manko: Schwarzenberg na Moravě, Zeman na internetu 

 Budoucí první dámy republiky uvidíme jen výjimečně 

 TOP 09: Schwarzenbergův odchod ustojíme 

 Hašek se Zemana nebojí, Dienstbier před ním varuje 

 Zeman musí bojovat v Čechách, Schwarzenberg lovin na venkově 

 Voliči ČSSD podpořili Zemana, voliči ODS Schwarzenberga 

 Do kampaně se zapojili Vondráčková i oscaroví režiséři 

 Schwarzenberg na Hradě by byl největší úspěch rodu, míní historik 

 Gazdíkova Suchá Loz volila nalevo, kníže propadl 

 

 PUBLICISTIKA 

 Naši prezidenti 

 Miloš Zeman z Vysočiny. A zase na Vysočinu 

 

3) 16. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 „Karlův“ tým pošle milion dopisů. Loví na koncertech i v hospodách 

 Zemanova strategie: vyburcovat levici a spojit Schwarzenberga s vládou 

 Lidovecká podpora může Schwarzenbergovi pomoci hlavně na jihu Moravy 

 V ODS se bouří proti doporučení grémia 

 Vyvěsili plakát Schwarzenberga 

 

 PUBLICISTIKA 

 Karel Schwarzenberg zvýší vážnost Česka 

 ČSSD zkouší šaty chytré horákyně 

 Kamenování 

 

4) 17. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 První duel byl bez podpásovek, ale nudný 

 Osobnosti rozjely akci Hospody volí Karla 

 Zelení jsou pro svého bývalého ministra 

 Fischer Swarzenberga strhal, o podpoře dál mlčí 
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 PUBLICISTIKA 

 Stále se drbe 

 

5) 18. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Zeman a Schwarzenberg se do sebe v debatě poprvé pustili 

 Zavadil: Jsem pro Zemana, Schwarzenberg je naprosto nepřijatelný 

 Sázkaři věří Zemanovi, bookmakeři Schwarzenbergovi 

 Starostové se rozjedou s motýlky za Karla 

 V baštách KSČM leží hlasy po Fischerovi 

 

 PUBLICISTIKA 

 Velké strany předvádějí neumětelství 

 

6) 19. a 20. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 V průzkumu vede Zeman 

 Ve volebním duelu padaly i ostré špílce 

 

 PUBLICISTIKA 

 Schwarzenberg: Vlády se nezříkám, ale jako prezident budu hájit slabší 

 Zeman: Jako přesvědčený sociální demokrat si nepřeji oslabení pozice ČSSD 

 Kádrovací mánie hloubí příkopy 

 Podzámčí volí pankáče ze zámku 

 

7) 21. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Kampaň se zvrhla v hádku o dekrety 

 Dejdar má potíže za Zemana s tvůrci Zdivočelé země 

 Téma dekretů může přihrát voliče spíš Zemanovi, soudí sociologové 

 

 PUBLICISTIKA 

 Ve finiši 

 Proč levice nemůže volit Zemana... 

 ... a proč jí nezbývá než ho volit 

 Zemanův skluz 

 

8) 22. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Fischer po týdnu rozmýšlení nepřímo podpořil Zemana 

 Odbory: vládní škrty nás vedou k podpoře Zemana 

 Psal jsem ve vzteku, kál se Stránský a omluvil se Dejdarovi i Bočanovi 

 Therese Schwarzenbergová: Buď budeme slavit, nebo budu utěšovat 

 Schwarzenberga podpořila i Havlová 

 

 PUBLICISTIKA 

 Kampaň ukazuje z kandidátů to horší 

 Klauzeman se usmívá 

 Schwarzenberga volí lidé ze vzdoru i z přesvědčení 
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9) 23. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Hrdina od Dukly Schwarzenbergovi: Vzdejte Hrad 

 Zeman se Schwarzenbergovi omluvil za útok na manželku 

 Klaus ve Vídni pro Zemana 

 Sázkař vsadil milion na Zemana 

 Fischerovi poradci jsou pro Schwarzenberga 

 

 PUBLICISTIKA 

 Mimoběžnost 

 Souboj v tunelování 

 Paradoxní volba 

 Dopis voličům sociální demokracie 

 Dilema nejen Jiřího Dienstbiera 

 

10) 24. ledna 

 ZPRAVODAJSTVÍ 

 Bude to těsné, rozhodnou váhající 

 Bohdalová popřela zemanova slova, že je vystavena štvanici 

 Volíme Zemana, znělo na Moravě 

 Schwarzenberg není anděl, ale Zeman se spojí i s čertem, říká kardinál Vlk 

 Důležitý je charakter, ne titul první dáma 

  

 PUBLICISTIKA 

 Karel Schwarzenberg a étos první republiky 

 Proč 


