Podnět číslo 20060605173000
1) Podnět č.j.

20060605173000

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, Praha

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ( info@rrtv.cz); ředitel České televize (Jiří Janeček
-info@ceskatelevize.cz ); Rada české televize (předseda Jiří Horálek - tajemnice
jana.kamicova@ceskatelevize.cz); Poslanecká sněmovna - Stálá komise pro sdělovací prostředky (
předseda ing. J. Talíř talir@psp.cz); poslanec; senátor;

6) Co je třeba udělat

Zajistit vyváženost informací, které redaktoři a moderátoři televizí poskytují divákům. Je zcela
zjevné, že např. Strana zelených pronikla do Poslanecké sněmovny dík nadržování značné části
televizních pracovníků a jiné byly jejich škodolibostí poškozeny. Moderátoři jsou si své moci vědomi . V
pořadu „Postřehy odjinud“ na veřejnoprávní televizi ČT-1 byl dne 4.6.2006 v 18,45 hod. odvysílány záběry
ze zákulisí předvolebních pořadů. V jednom ze záběrů o tom jak byl připravován v maskérně premiér
Paroubek před svým vstupem před kamery, se přítomný redaktor Moravec zeptal premiéra : „Kdo myslíte
že rozhodne volby ?“ Premiér stručně odpověděl jedním slovem. Řekl jen : „Televize !“ A pan redaktor
Moravec mu dal za pravdu ! I v zahraničním tisku se objevují zprávy o tom, že "nestranní" čeští novináři
se p.p. dohodli na tom, že do parlamentu dosadí Stranu zelených. Viz též podněty : 20060523000000
20060501153007
Klíčová slova: presstitut

7) Autor podnětu

s využitím informace Z. Štěpánka (SNP) arbed(n)wo.cz

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060605173000

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
26. 08. 2017
Jména novinářů, kteří se významným způsobem zpronevěřili svému poslání jsou uvedena např. ZDE.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

