Podnět číslo 20150210083926
1) Podnět č.j.

20150210083926

2) Úroveň realizace

jiná

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Rada České televize (RČT); GŘ ČT, PS a Senát parlamentu ČR,
radact@ceskatelevize.cz; info@ceskatelevize.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,

6) Co je třeba udělat

Zajistit, aby moderátor TV pořadu HydePark položil hostu nejdříve polovinu otázek ze špičky
diváckého žebříčku a druhou polovinu pořadu zvolil tak, aby vyrovnala jejich případnou nevyváženost.
Podle obsáhlého rozboru publicisty Vladimíra Meiera pokládají moderátoři hostům nejvíce "palcované"
otázky spíše jen vyjímečně a někdy vůbec.
Viz též podněty č.j.:
20140602160514
20140506092955
Přikládám ilustrační obrázek. Autor Petr Ďoubalík.
Klíčová slova: Goebels, cenzura, manipulace

7) Autor podnětu
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-20150210083926

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 02. 2016
Česká televize udělala opak toho co doporučuje autor podnětu. Poté, co zrušila možnost vyjadřovat
souhlas či nesouhlas s hlavním řečníkem "potleskem" anebo "pískáním", znemožnila "palcování"
názorů jiných účastníků diskuse. Moderátor má nyní pořad plně pod kontrolou, může hostům pokládat
pouze ty z dotazů, které jsou v souladu s ("Washingtonem"?) doporučeným "úhlem pohledu" na
hospodářskou, politickou či vojenskou situaci Evropanů. Přesně tak to kdysi dělali komunisté, kteří
museli respektovat přání "Moskvy".
Ohlásil:
01. 02. 2016
Redakci"inovovaného pořadu HydePark jsem (na FB) položil následující dotazy:
"Jak mohli "palcování" zneužívat "trollové" když z jednoho počítače bylo možné hlasovat pouze jednou?
Jak bude nyní redakce pořadu zjišťovat, který z dotazů (na webovém formuláři) diváci upřednostňují a
posuzovat aktuální úroveň "veřejného mínění" ?
Kdy bude nalezena ochrana proti "robotickému" hlasování a vrátíme se k možnosti hodnotit výkon hosta?"
Ohlásil: Arbed
10. 12. 2015
Divácky oblíbené denní (interaktivní) vysílání pořadu HydePark bylo dnem 2.11.2015 ukončeno. Zůstává
pouze sobotní (obvykle předtáčený a cenzurovaný?) pořad HydePark civilizace.
Ohlásil:
12. 10. 2015
Desatero (manuál) pro mainstreamové novináře je ZDE?:-)
Ohlásil:
07. 10. 2015
Dnes cenzor redakce HydeParku (k ruskému angažmá v Sýrii) poslal do koše dotaz: "Zastupit.demokr.
nás často zavádí do slepých uliček.Neměla by být častěji korigována REFERENDY? Už před 3 roky jsme
do databáze PODNETY.CZ zatřídili varování před fátál.důsledky pokusů o zvýšení západ. vlivu v
zájmovém prostoru Ruska, Číny a Íránu. "
Ohlásil:
10. 06. 2015
ČT je jenom nástroj zbabělých českých představitelů a politiků, kteří jsou spíše panáky kterými
manipulují USA. Na posledním Hyde parku nebyla položena ani jediná otázka, charakterizující otázku
příčiny exploze počtu uprchlíků a USA. Ačkoliv příčina je nezaměnitelná a USA jsou hlavním viníkem
tragédie uprchlíků, tak nejen politici ČR, ale celé EU se zřejmě bojí "zakroucení rukou těm, kteří nedělají
to co chce a požaduje opičák Obama.
Ohlásil: Slovak50@email.cz

09. 06. 2015
8.6.2015 redakce HydeParku "zcenzurovala" dotaz - cituji: "Už v r.2005 upozorňovala JUDr.Ryantová, že
řada pasáží v koránu je v rozporu s listinou lidských práv i s Ústavou ČR. Měla pravdu? Nepředstavují
migranti z oblastí výrazně odlišných kultur PODOBNÉ NEBEZPEČÍ, kterému čelili Austalané po
přemnožení králíků?!Konec cit.) Pořad se týkal uprchlíků z islamských států.
9.6.2015 redakce HydeParku "zcenzurovala" dotaz - cituji: "Církve se snaží vychovávát lidi k lásce k
bližnímu.Proč někteří kněží ŽEHNALI ZBRANÍM Hitlerovy či Musoliniho armády a Vatikán zajišťoval útěk
nacistů do Argentíny?PROTESTOVALY ŘÁDOVÉ SESTRY?Protestují nynÍ proti svěcení raketometů
ukrajin. Banderovců?" (Konec cit.) Pořad se týkal komunistické perzekuce řádových sester.
Ohlásil:
25. 04. 2015
Redakce Hydeparku ČT opakovaně (na webu i na FB) smazala dotaz - cituji: "Je pravda, že podle patentu
z 22.1.1726 bylo Cikánům (tenkrát ještě nežili Romové?) polapeným v Čechách uříznuto pravé ucho a na
Moravě levé? Proč byl císař Karel VI. tak krutý? Pý se v r. 2050 se slovenská romská menšina změní na
většinu? "Romské" děti ze smíšených manželství jsou už OK? (Konec cit.)
Ohlásil:
06. 04. 2015
3.4.2015-odpověď na upozornění na podnět GŘ. ČT.
Dobrý den paní Nováková, děkujeme za upozornění na existenci podnětu na portálu o.s. PODNĚTY.CZ.
Česká televize má zájem o přímý kontakt s diváky a nabízí jej nejen prostřednictvím svých pořadů jako
např. Hyde Park, ale i prostřednictvím webových stránek jednotlivých pořadů či prostřednictvím veřejně
dostupných kontaktů. Z tohoto důvodu prosíme o odstranění z
distribučního---------------------------------------------------- seznamu adres u podobného typu zpráv. Děkujeme za
-------------------------------------- pochopení. S pozdravem Miroslava Pevná Manažerka Diváckého centra ČESKÁ
TELEVIZE Divácké centrum Kavčí hory 140 70 Praha 4 Tel.: 261 133 939 Fax.: 261 014 101
e-mail:info@ceskatelevize.cz http://www.ceskatelevize.cz
Ohlásil: Anna Nováková
02. 04. 2015
Na podnět jsem upozornila 1.4.2015
Doručení mailu potvrdili.
2.4.2015- Dobrý den, děkujeme za Váš e-mail, na který odpovíme v co nejkratší možné době, nejpozději
však do 30 dnů. Odpovědi na nejčastější dotazy najdete také na našich internetových stránkách pod
odkazem "Časté dotazy". http://www.ceskatelevize.cz/faq/ V případě aktuálnosti Vašeho dotazu, nás
můžete kontaktovat telefonicky na čísle 2 6113 6113. S přáním hezkého dne Divácké centrum ČESKÁ
TELEVIZE e-mail: info@ceskatelevize.cz www: http://www.ceskatelevize.cz
Ohlásil: Anna Nováková
30. 03. 2015
Nejvíce diváků (více než 50?) dnešního HydeParku se ředitele Národního muzea ptalo, proč na průčelí
hlavní budovy visí portrét Václava Havla. Moderátor otázku nepoložil, ale zeptal se (vyhověl cca pěti?
zájemcům) proč v Úvalech u Prahy nezrušili čestné občanství K. Gotwaldovi:-)
Ohlásil:
21. 03. 2015
Příklad "vyváženosti" zpráv ČT:
POZITIVNÍ: O prezidentovi 51, o ministru financí 28, o premiérovi 22.
NEGATIVNÍ: o prezidentovi 388, o ministru financí 265, o premiérovi 179.
Ohlásil:
19. 02. 2015
Rada České televize zjevně nehodlá řešit kritizovanou nevyváženost informací, ale hodlá se vrátit k praxi,
kdy na její schůzi mohl občas hovořit pouze předem "schválený" občan?
Ohlásil:
13. 02. 2015
Dnes opět nebyla v HP položena nejpalcovanější otázka- cituji: "Manželství uzavíraná v padesátých letech
m.s. se téměř nerozváděla. Dnes jsou rozvodové statistiky k ničemu, protože už snad většina dvojic žije v
partnerských vztazích a s výjimkou Romů a homosexuálů mají dětí až po třicítce. Víte proč?
Kdosi se obával, že by host mohl pochválit komunisty?
Ohlásil:

Přílohy:
20150210083926-20150208-vztah-televize-a-divaku-autor-p-doubalik-zdroj-novarepublika-cz-jpg.JPG
20150210083926-20150219-anketa-k-objektivite-zpravodajstvi-ceske-televize-jpg.jpg

Přílohy:

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

