Dojmy a pojmy 29.03.2004
Vážená paní Varadinková, pokusil jsem se podívat zpět na monitoring médií v lednu 1998, kdy vznikala Unie Svobody. 
Vaše hodnocení faktu, že ČT věnovala vzniku nové strany mimořádnou pozornost jednou speciální reportáží vůbec nevypovídá nic o předpojatosti ČT, jako spíše o předpojatosti Milena Varadinkové, které emocionální vazby na ODS a na některé její představitele brání posuzovat situaci s chladnou hlavou. 
Ve stejný den, kdy vznikala Unie Svobody, probíhal také sněm ODS, o němž ČT rovněž informovala. Václav Klaus dostal tentýž den v hlavní zpravodajské relaci prostor k tomu, aby vyjádřil svůj názor (ne příliš lichotivý) na zakladatele nové strany. Budete-li mít zájem, pošlu text. 
Navíc jak z monitoringu médií té doby vyplývá, ČT svým zájmem o Unii svobody se nijak nelišila od ostatních médií, které logicky byly zvědavé na to, co nově vznikající politický subjekt nabídne. Například zprávy Radiožurnálu o US svou četností a intenzitou možná ČT ještě převyšovaly. 
Když bude v dobýván Bagdád, budete také vyčítat ČT, že mu věnovala větší pozornost než zprávě o tom, že ODS usilovala o zřízení parlamentní komise o dálnici D47 nebo že policie odložila případ Klausových esemesek (události téhož dne). 
Váš problém spočívá v tom, že svoje dojmy vydáváte za fakta. A to se pak s Vámi těžko diskutuje. 
Zdraví Milan Šmíd 


důkaz toho, jak se Milena mýlí 29.03.2004
Milena Varadinková napsala: "100% pro US, 0% pro ODS o jejím obdobném sjezdu tehdy nebylo ve zprávách ani slovo. To jsou prostě fakta (sic)" 
O tom, jaká jsou fakta, je možné se přesvědčit na přepisu příspěvku ČT, kterým chci podpořit svůj předchozí příspěvek, tj. že Milena Varadinková vychází z dojmů, nikoli z faktů. 

Česká televize 1 Sněm ODS v Hradci Králové 17.01.1998 
Události 19:15 - Strana: 00 
Sněm ODS v Hradci Králové 
Jolana VOLDÁNOVÁ - redaktorka 
I když dnes v Litomyšli vznikla nová pravicová strana, doufá Václav KLAUS, že pokles volebních preferencí ODS se už definitivně zastavil. Předseda KLAUS to řekl po skončení dnešního východočeského regionálního sněmu ODS. Hovořil rovněž na adresu zakladatelů Unie svobody. 
Vlastimil WEINER - redaktor 
Předseda ODS Václav KLAUS, který se dnes v Hradci Králové zúčastnil regionálního sněmu, vznik nové strany zakladatelům přeje. O její volební preference se však nemíní starat, ani je nechce odhadovat. Kritická slova z Litomyšle na adresu ODS odmítá. 
Václav KLAUS - předseda ODS 
Do dnešního dne se ODS skládala z pánů i z RUMLŮ, STRÁSKÝCH, VODIČKŮ, PILIPŮ. Cokoliv kritizují, tak kritizují hlavně a nebo do značné míry právě sami sebe. 
Redaktor 
Vztah ODS a Unie svobody bude podle KLAUSE záviset především na nově vzniklé straně. 
Václav KLAUS 
My svůj program politický, volební nestavíme na boji s touto politickou stranou a zatím všechno směřuje k tomu, že oni svůj volební program staví právě na této věci. Takže spíše to bude záviset na nich než na nás. 
redaktor 
Václav KLAUS vyzval ostatní politické strany, aby se odvážily k podobnému sebeobnažujícímu procesu, jakým je pro ODS tzv. forenzní audit hospodaření. Ten je podle KLAUSE říznutím do masa. KLAUS vyzval členy ke zvýšeným příspěvkům, aby ODS vůbec mohla 4-miliónový audit zaplatit. 
ROZHOVOR - Jan RUML - poslanec 
Jolana VOLDÁNOVÁ - redaktorka 
Po tom co jsme viděli, jediná otázka, jaký bude váš vztah k ODS? 
Jan RUML: Tak já si myslím, že dnes zazněla poslední slova na adresu ODS. Unie svobody má svojí představu s čím jít do voleb, má svůj volební program, chce ho postavit pozitivně a ne e vymezovat vůči někomu a přeji ODS, aby jí nepadaly preference. Já si myslím, že my si obhájíme svým volebním programem voličstvo od středu do prava a budeme mít dost preferencí vlastních. 
Redaktorka: Pane poslanče, hodně úspěchů, na shledanou, díky! 
Jan RUML: Na shledanou! 
Milan Šmíd
Pane Šmíde, jenže Vy mluvíte o něčem úplně jiném 29.03.2004
Já přece nemluvím o dni, kdy US vznikla, ale o dni, kdy Ruml před volbami 1998 představoval na nějaké konferenci US (v té době již dávno existující) předvolební hesla (Jako normální je nelhat apod.). O něco později měla svůj předvolební kongres také ODS (tedy analogická akce jako měla předtím US) a o jeho konání v hlavních zprávách ČT nebyl ani sebemenší štěk. To bylo někdy v době, kdy redaktoři ČT válčili se svým tehdejším šéfem Kytkou, pokud si vzpomínáte? 
Milena 

Je mi líto, ale trapně uhýbáte 29.03.2004
Prosím, přečtěte si svůj text, na který jsem reagoval. Pro osvěžení Vaší paměti vám ho zde zacituji: 
Stačí poukázat na jedny jediné zprávy, ve kterých byla reportáž z jejich sjezdu v roce 1998. U žádné jiné strany taková reportáž nevznikla, žádné jiné straně nebylo dovoleno v hlavní zpravodajské relaci vykřikovat předvolební hesla nebo křepčit před očima TV diváků radostí nad úspěchy hokejistů v Naganu. Takže pokud toto mermomocí chcete převést na čísla, tak to máte 100% pro US, 0% pro ODS (o jejím obdobném sjezdu tehdy nebylo ve zprávách ani slovo). Reagoval jsem přesně na to, co jste napsala. 
Zdraví Milan Šmíd 
 

Já neuhýbám, mluvím pořád o tomtéž, ale Vy o něčem jiném, pane Šmíde29.03.2004
Já mluvím o předvolebním sjezdu (nebo konferenci, nevím, jak tomu říkali) US, na kterém představovala svá hesla, a o analogickém předvolebním kongresu ODS. Nikdy jsem netvrdila, že to bylo v ten samý den, a nikdy jsme netvrdila, že v ten den byla US založena. Já mluvím o předvolebním období na jaře 1998. V té době už US dávno existovala. Trapný jste Vy, pane Šmíde, protože já mluvím o voze, a Vy tady dokládáte kozu. 
Milena 

A mimochodem, 29.03.2004
ta konference (nebo sjezd?) US se konala v den, kdy se hrál v Naganu nějaký významný zápas, možná semifinále. Protože podstatná část té reportáže (odvysílané v hlavních zprávách) byla věnována tomu, že delegáti sledovali někde v předsálí TV přenos z Nagana a dlouhý záběr byl na Rumla, jak poskakuje radostí před TV obrazovkou a křičí gól. 
Vy se, pane Šmíde, rád pokládáte za - ehm - "nezávislého" mediálního experta, ale pokud jste tu kampaň ve prospěch Rumla v ČT v roce 1998 nezaregistroval, tak byste se tou "nezávislostí" moc chlubit neměl. 
Milena 

Jinak, pan Šmíde 29.03.2004
Ten kongres ODS, o kterém ČT nepřinesla ani štěk, byl 4. dubna 1998 v Jihlavě. Aspoň tak to je uvedeno na jejich webu. A ta akce US (konference, sjezd, shromáždění... - nevím jak to nazývali) byla v době, kdy vrcholily boje v Naganu. Přesné datum nevím, na jejich stránkách to už není k nalezení. Bodejť by taky bylo, vždyť se k těm heslům, co tam tehdy vykřikovali, už se dávno neznají:-) Zcela jistě to ale nebylo v lednu, ale až někdy na jaře. Mistrovství světa v hokeji přece taky nebývá v lednu, že? 
Takže pokud máte přístup k těm monitorům, tak si to tam laskavě vyhledejte a uvidíte, že mám pravdu. 
Milena 

Aby bylo jasno 29.03.2004
Znovu jsem se ponořil do monitoringu, abych zjistil, co máte skutečně na mysli. Problém vznikl v tom, že jste špatně časově určila, co máte na mysli. Je rozdíl 
Nyní jsem konečně našel, o co Vám šlo. Šlo o zprávu z prvního celorepublikového shromáždění US z 22. února 1998 (tedy nikoli ze zakládacího sjezdu). 
Ano, byla neděle a ten den se hrálo finále v Naganu, což se odrazilo i v přímém rozhovoru Jana Rumla z Nymburka do hlavní večerní zpravodajské realce. Zde je přepis celé zprávy a rozhovoru: 

Česká televize 1 Události Ruml se stal předsedou US 22.02.1998 
Události 19:15 - Strana: 00 
Události Ruml se stal předsedou US 
.Jolana VOLDÁNOVÁ - redaktorka 
Prvním předsedou v historii Unie svobody byl dnes odpoledne zvolen Jan RUML. Vyslovila se pro něj drtivá většina delegátů 1. celorepublikového shromáždění. Po jeho boku usednou jako místopředsedové sociolog Petr MATĚJŮ, vysokoškolský profesor Petr MAREŠ, kutnohorský starosta Ivo ŠANC a poslanec Václav KRÁSA. 
Hana VÍTKOVÁ - redaktorka 
Na funkci místopředsedy bylo navrženo 26 kandidátů, 8 z nich ale odmítlo. Byla mezi nimi řada těch, jejíž tváře jsou známy z ODS, např. Milan UHDE, Hana MARVANOVÁ či Michal LOBKOWICZ. Ten uvedl poněkud kuriózní důvod, řekl totiž, že v politice by měli být mladí lidé, a proto on se své kandidatury vzdává. O těch, kteří nakonec do čela unie usedli, se velmi pochvalně vyjádřil novopečený předseda Jan RUML. Řekl, že jsou všichni schopní, pracovití a inteligentní lidé a on považuje za čest s nimi spolupracovat. Oni sami mají za nejdůležitější to, aby svými zkušenostmi a svou prací pomohli US k co nejlepším volebním výsledkům. Tyto výsledky ale nebyly zdaleka jediné, které dnes hýbaly jednáním. Už v půl šesté ráno se v tiskovém centru začali scházet novináři i politici před velkoplošným plátnem, aby sledovali boj českého týmu o zlatou olympijskou medaili. 
Jolana VOLDÁNOVÁ - redaktorka 
Tak Jan RUML - předseda US. Dobrý večer do Nymburka! 
ROZHOVOR - Jan RUML - předseda Unie svobody 
Dobrý večer! 
Redaktorka: Pane předsedo, troufám si tvrdit, že politika o tomto víkendu asi nezajímala skoro nikoho. Jak poznamenal hokej jednání US? 
Jan RUML: No, tak my jsme měli chvilinku obavy, zda-li vůbec se po tom hokeji sejdeme, ale ukázalo se, že politici jsou disciplinovaní lidé a i když byli velmi rozrušeni, tak nakonec zdárně proběhl celý ten den i volby, ale měli jsme obrovskou radost, poslali jsme telegram do Nagana. Objevila se zde státní vlajka na zda dokonce přišel návrh, aby předsedou US byl zvolen Dominik HAŠEK. 
Redaktorka: Pro vás byl ten víkend vůbec asi dost neuvěřitelný, kromě hokejového šílenství jste se stal předsedou a asi to nejdůležitější, čekáte další přírůstek do rodiny už, nebo jste stále v očekávání? 
Jan RUML: No, stále jsem ještě v očekávání, ten prvním termín měl být včera, ale jak to bývá, tak to se může táhnout i dny, ale já jsem neustále ve spojení se svojí ženou a zatím co vím, tak dítě na světě není, žena je doma, všechno zatím je skutečně ve stavu očekávání. 
Redaktorka: O věhlas naší země se v tuto chvíli starají vesměs sportovci, vy už jednoho syna máte, doporučíte mu někdy v budoucnu spíš kariéru hokejisty, nebo politika? 
Jan RUML: Tak já doufám, že se rozhodne sám, co bude dělat, ale já jsem hrával fotbal a a basketbal, tak věřím, že jeden z těchto sportů si zvolí a že v něm vynikne minimálně tak úspěšně jako já v politice. Redaktorka: Unie svobody se rozjela naplno, vy jste se stal jejím předsedou, jistě budete chtít ve volbách uspět co nejlépe. Jak se ale chcete zbavit stínů, či minulosti spjaté s ODS, co chcete udělat proto, aby se nenaplnilo to ironické heslo, které si na vaši adresu vymysleli někteří vaši političtí rivalové, nejsme jako my. 
Jan RUML: Tak já myslím, že to heslo po dnešku už neplatí, že jsem se shodli na tom, že US naše společné dílo, jak nových tváří, tak lidi, kteří byli v ODS a vidíte, že složení vedení této strany svědčí o tom, že jsme nalezli jistou rovnováhu mezi oběma těmito pohledy, že se tam objevili jak dva úplně noví lidé, člověk z komunální politiky, člověk z parlamentu a já jako předseda a že i v republikovém výboru, který se v tuto chvíli volí, bude tato vyváženost a doufám, že tímto končí indiánské rozdělování na staré a nové tváře, až budeme hledat schopnosti lidí, jejich důvěryhodnost, jejich osobnostní profil a programové prvky US a s tím půjdeme do voleb. 
Redaktorka: Zajímala by mě ještě jedna věc, prosím stručně, uvažujete stále ještě o předvolební spolupráci či koalici s ODA poté, co z jejího čela odešel Jiří SKALICKÝ, co ji opustila Vlasta PARKANOVÁ, možná budou následovat i další? 
Jan RUML: Tak samozřejmě, že tato úvaha je nyní složitější, ale my máme i podstatnější důvody proto, proč se vyhnout předvolební koalici. Myslíme si, že US by měla pokud možno do voleb jít samostatně, aby si sama ověřila jak na tom před občany stojí, ale o této otázce se dnes nerozhodovalo, rozhodne o ní v nejbližší době republikový výbor, ale jak já slyším ohlasy z US, tak zřejmě ten konečný výsledek, že US půjde do voleb sama a takto by měly volbami projít i ostatní pravicové strany, aby buď obnovily, nebo získaly svojí důvěru a doufám, že se jim to podaří, a že nakonec zvítězí nad levicí v této zemi. 
Redaktorka: Pane předsedo, děkuji za rozhovor. Na shledanou! 
Jan RUML: Na shledanou! 
Milan Šmíd www.louc.cz 

Aby bylo jasno - pokračování 1 29.03.2004
Možná máte pravdu, že rozsah toho rozhovoru s Rumlem byl nadstandardní. Nicméně, kdyby ten den měla ODS sněm, myslím, že by se ta naganská euforie promítla i do rozhovoru s nějakým politikem ODS. Kongres ODS se bohužel konal až 4. dubna (jak o něm ČT informovala, uvedu v příštím pokračování). 
O tom, že 22. února byl mimořádný den, svědčí i zpravodajství TV Nova ze stejné události. Přímý rozhovor s Rumlem zde sice nebyl, nicméně Nagano se ve zprávách z Nymburka objevilo také. Nešlo to pominout. Zde je přepis: 

TV Nova Televizní noviny Ruml předsedou US 22.02.1998 
Televizní noviny 19:30 
Redaktor - Jitka OBZINOVÁ 
Dnes bylo zvoleno první vedení Unie svobody. Předsedou se stal podle očekávání J. RUML. Místopředsedy pak kutnohorský starosta I. ŠANC, sociolog a politolog P. MATĚJŮ, politolog P. MAREŠ a poslanec V. KRÁSA. Průběh víkendového republikového shromážděn byl ale chvíli ohrožen, protože i zde veškeré dění ovlivnilo historické hokejové utkání. 
Jan RUML - předseda US 
Já jsem šíleně řval, takže vůbec nemůžu mluvit a napadaly mně různé věci, tak jsem zde říkal, že to mají za ten 68 rok a hrozně jsem se radoval i když jsem věděl, že nám to neuvěřitelným způsobem zkomplikuje a možná vlastně zruší celé republikové shromáždění US, protože zde začali navrhovat na předsedu HAŠKA. 
Redaktor - Aneta PROCHÁZKOVÁ 
Bezprostředně po utkání se přistoupilo k samotným volbám. Před volbou místopředsedů US byl ale J. RUML viditelně nervózní. Nakonec ale vše dopadlo podle jeho představ. 
Jan RUML - předseda US 
Jsou to lidé s politickým rozhledem, jsou to lidé, kteří jsou schopni reprezentovat tuto stranu, kteří jsou schopni mít své vlastní názory, kteří jsou schopni je obhajovat na veřejnosti. 
Petr MATĚJŮ - místopředseda US, sociolog a politolog 
Já si nejdříve budu muset vyřešit svůj osobní problém a to je jak zvládnout přerod z nezávislého odborníka v závislého odborníka. 
Petr MAREŠ - místopředseda US, politolog 
Na co se těším? Já se těším až se vyspím konečně tedy a myslím, že pro nás pro všechny teď tím hlavním úkolem budou pochopitelně volby. 
Redaktor 
Někteří účastníci sjezdu byli rozladěni, že v sále mezi svými kolegy delegáty vidí tváře, které musely dříve z politiky odejít kvůli svému chování. V této souvislosti zmiňovali výrok J. RUMLA, že v US musí fungovat samočistící mechanismy, aby do strany nemohli vstupovat lidé zdiskreditovaní. 
Jan RUML - předseda US 
Vstupují také, samozřejmě, ale jsou to zatím jednotlivci a já předpokládám, že US bude prostředím, které lidem prostě nedá šanci. 
Redaktor 
Během dopoledne poslal J. RUML hokejistům do Nagana blahopřejný fax. Zřejmě rozrušený se pod něj podepsal již jako předseda US i když jím v té době ještě nebyl. Většina delegátů to ale přijala s úsměvem. 
Milan Šmíd

Děkuji, pane Šmíde 29.03.2004
A teď ruku na srdce: Udělala ČT něco obdobného také pro lídry jiných politických stran? Zeptala se paní Voldánová také jich, co říkají vítězství našich hokejistů? Ukázala také jejich záběry, jak se z toho vítězství okázale před obrazovkou radují? 
Může to politikovi hodně pomoci, když je takto v hlavních zprávách, v prime time, v takto obsáhlé reportáži, prezentován v souvislosti s našimi hokejisty vítězícími na olympiádě? 
Tak, a včil mudrujte, pánové Petře, Miroslave, a další, co jste se tady do mne nechutně naváželi. ČT se totiž v předvolebním období 1998 chovala jako PR agentura Jana Rumla, a pan Šmíd zde předložil jasný důkaz. A těch důkazů by se tam našlo ještě mnohem víc, Ruml byl tehdy na obrazovce pečený vařený. Celé předvolební období. 
A když se, pane Šmíde, podíváte na toho 4. dubna, tak zjistíte, že o tom kongresu ODS ČT nereferovala ani, že se konal, natožpak, aby z něho udělala byť jen střízlivou reportáž. 
Já netvrdím, že má televize dělat obsáhlé reportáže ze všech stranických akcí, ale když už, tak má měřit všem stejným metrem a ne dělat za peníze nás všech jen propagandu pro své spřátelné (později spacákové) politiky. 
Milena 

Aby bylo jasno - pokračování 2 29.03.2004
A nyní se dostáváme k vyvrácení vaší nepravdivé informace, cituji doslova: 100% pro US, 0% pro ODS (o jejím obdobném sjezdu tehdy nebylo ve zprávách ani slovo). 
Ano, ODS zkrátka měla smůlu, že 4. dubna 1998 se žádné hokejové finále v Naganu nekonalo. Přesto však ČT o předvolební celostátní konferenci informovala, dokonce pod titulkem: Členové US utekli od zodpovědnosti. 
Doufám, že tímto jsme si vyjasnili naše nedorozumění "já o voze, ty o koze", přičemž i po tomto upřesnění to pro mne vychází tak, že vlastní dojmy pokládáte za fakta. A jak jsem řekl, s takovými lidmi se pak těžko diskutuje. 
Zde je přepis zprávy o kongresu ODS (jednak z dílny ČT a dále z dílny TV Nova) 

04.04.1998 Události 19:15 
Události Členové US utekli od zodpovědnosti 
Jolana VOLDÁNOVÁ - redaktor 
Většina české veřejnosti zastává k Unii svobody kritický postoj a to i přes raketový start v žebříčku volebních preferencí. Dnes je po sociální demokracii druhou nejsilnější stranou. Z výzkumu agentury Sofres-Factum, ale vyplývá, že více než 67 % dotázaných si myslí, že v unii jsou hlavně lidé, kteří utekli od odpovědnosti za nedostatky v politice ODS. 
Roman PROROK - redaktor 
Unii svobody založili lidé kolem Jana RUMLA a Ivana PILIPA, kteří byli nespokojeni se způsobem, jakým se chtěla ODS vyrovnat se skandálem kolem svého financování. Bezprostřední nečekaně vysoký zisk volebních preferencí mnohé překvapil. Z výzkumu agentury Sofres-Factum je zřejmé, že veřejnost většinou vnímá unii, jako stranu lidí, kteří utekli před odpovědností. Informace agentura zjišťovala ve druhé polovině února. 61 % dotázaných si pak myslí, že unie se sice tváří, že naslouchá názorům občanům, ale ve skutečnosti jí jde jen o moc. Místopředseda Unie svobody Petr MATĚJŮ výzkum agentury nepodceňuje, ale jako sociolog má výhrady k položeným otázkám. 
Petr MATĚJŮ - místopředseda Unie svobody 
Řada těch otázek je už na hraně toho, co já bych jako sociolog nazval mírně sugestivní otázky. 
Roman PROROK - redaktor 
Motivace členů unie komentoval předseda ODS Václav KLAUS. Shodou okolností právě dnes zvolili delegáti jihlavského kongresu jeho strany nové lidi do některých funkcí uvolněných těmi, kteří odešli právě do Unie svobody. 
Václav KLAUS - předseda ODS 
Já jsem řadu těch lidí zažíval velmi blízko sebe a dobře vím, že tato charakteristika opravdu není vzdálená od toho, co já o těch lidech vím. 
Roman PROROK - redaktor 
Petr MATĚJŮ připustil, že výzkum agentury Sofres-Factum nedává unii příliš lichotivou vizitku. 
Petr MATĚJŮ - místopředseda Unie svobody 
Mě vůbec nepřekvapuje, že na Unii svobody se u nás lidé dívají dneska více méně kriticky. Je to pochopitelné, protože je to strana nová, vzbuzuje velká očekávání a lidé jsou už dneska ostražití. Očekávání tady bylo hodně a splněných slibů málo. 
Roman PROROK - redaktor 
Skutečnou pozici Unie svobody, ovšem ukáží až výsledky červnových předčasných voleb. 
A zde je zprvodajství TV Nova 
Celostátní konference ODS v Jihlavě 04.04.1998 
Televizní noviny Státní konference ODS v Jihlavě 
Eva JURINOVÁ - redaktor 
Zato ODS je opět silná a suverénní strana. To je závěr dnešní státní konference ODS v Jihlavě a to i přesto, že v posledních dnech čelí dalšímu finančnímu skandálu dvou nepravých dárců. Kajetána KOPERNICKÁ a Antonín ZEMAN totiž popírají, že by ODS věnovali celkem 3,6 mil. korun. 
Václav KLAUS - předseda ODS 
Jsem rozhořčen. Je evidentní, že buď někdo zklamal a selhal anebo i varianta, že někdo hraje nečistou hru. 
Aneta PROCHÁZKOVÁ - redaktor 
Celé vedení strany i delegáti kongresu vyjadřovali zděšení nad tím, co se stalo. Nikdo ale nedokázal vysvětlit, jak k tomu vůbec mohlo dojít. Za zvláště děsivé přitom všichni považují, že finanční den byl přijat pouhý den po neblaze proslulé tiskové konferenci s Milanem ŠREJBEREM, který se přiznal, že se skrýval za fiktivními dárci Lájošem BÁCSEM a Rádžifem SINHOU. 
Miroslav BENEŠ - místopředseda ODS 
Je to velmi zarážející a nás to šokovalo. 
A. PROCHÁZKOVÁ: Delegáti dnes rovněž zvolili čtvrtého místopředsedu strany. Tím byl na posledním celostátním kongresu v Poděbradech zvolen Bohdan DVOŘÁK. Na svou funkci ovšem rezignoval kvůli postoji vedení ODS k objasnění finančních skandálů strany. DVOŘÁKOVO místo zaujal dosavadní poslanec Ivan LANGER, o kterém se ve straně mluví jako o novém korunním princi. Nový místopředseda si klade za cíl porazit v nadcházejících volbách ve svém kraji předsedu ČSSD Miloše ZEMANA. 
Ivan LANGER - nově jmenovaný místopředseda ČSSD 
Narozdíl od svého největšího rivala, tj. Miloše ZEMANA povedeme kampaň střízlivou. Děkuji. 
A. PROCHÁZKOVÁ: Kongres ODS skončil ve večerních hodinách. Oproti očekávání hlavním tématem rozhovorů jednotlivých delegátů nebyl poslední finanční skandál ODS. Delegáti se totiž spokojili s úvodním vystoupením místopředsedkyně strany Libuše BENEŠOVÉ, která jim objasnila okolnosti případu a skončila celou věc tím, že záležitost byla předána policii k prošetření. 
Milan Šmíd www.louc.cz 
A ta Nova 29.03.2004
kde tehdy ještě byl šéfem zpravodajství Vávra, přece dělala totéž. Propagaci Rumla. Jenže to dělala méně okatě, protože jako komerční TV by si odradila diváky, kdyby to dělala tak drze a okatě a bezuzdně, jako ČT. Navíc si Nova vždycky všímá spíš bulvárních detailů (kam spadá i to sledování hokeje), zatímco od veřejnoprávní TV bychom za své peníze měli očekávat větší serióznost. 
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Aby bylo jasno - pokračování 3 29.03.2004
Můžete namítnout, že celostátní konference ODS byla ve zprávě ČT (viz pokračování 2) zmíněna jen okrajově, v rámci celkového zhodnocení situace. Je však otázkou, do jaké míry ODS měla zájem, aby o ní ČT informovala. Příspěvek, který byl odvysílán o den později, 5.dubna, a který se zabýval možnými povolebními koalicemi, končí slovy: 
Hana VÍTKOVÁ - redaktor 
Představitelů ODS jsme se chtěli zeptat, co říkají tomu, že ani KDU-ČSL, ani Unie svobody zatím nereaguje příliš vstřícně na jejich včerejší nabídku k jejich povolební spolupráci. Na hlavní kanceláři ODS, ale nikdo nebyl a její tiskový mluvčí nám řekl, že nikdo z vedení není k sehnání. 
Navíc, pokud se vrátíte k příspěvku, který o konferenci ODS vysílala TV Nova o den dříve (viz pokračování 2), můžete zjistit, jaká byla komunikační strategie ODS před volbami. TV Nova byla k ODS vstřícná, neboť jí hrozila žaloba za nepravdivou zprávu o Klausově vile, a to ODS vyhovovalo. Jestliže měla za sebou podporu televize s dvoutřetinovým podílem na trhu, ČT už jí nemusela zajímat. 

To je krásné, pane Šmíde 29.03.2004
Tady je vidět jasný rozdíl, zatímco komerční Nova (byť ještě stále Vávrova) referovala skutečně o kongresu ODS, tak veřejnoprávní ČT referovala ne o kongresu ODS, ale opět o Unii Svobody, a snažila se zlehčit a zamlžit pro ni negativní výsledek průzkumu veřejného mínění tím, že místo nezávislého sociologa promluvil jeden z čelných protagonistů Unie svobody, který "jako sociolog" má "výhrady k položeným otázkám". Fakt kouzelné. 
Přičemž jediná zmínka o kongresu ODS je u prostřed zprávy o US a zní: " Shodou okolností právě dnes zvolili delegáti jihlavského kongresu jeho strany nové lidi do některých funkcí uvolněných těmi, kteří odešli právě do Unie svobody." 
Takže si, pánové Petře, Miroslave a další, dělejte čárky a statistiky:-) Já beru zpět to "ani štěk". Tak štěk tam byl, ale byl tak zabalený do Unie svobody, že jsem si ho fakt nevšimla. Pane Šmíde, fakt ten štěk považujete za seriózní zprávu o tom kongresu? 
To bylo totiž pro vysílání ČT na jaře 1998 typické: negativní zprávy o US rozmělnit a zamlžit tak, aby vlastně vyšly pozitivně (když ony tam byly moc sugestivní otázky, že), a uměle vytvářet pozitivní zprávy (jako třeba ta s tím hokejem, ale ještě mnohé další, po celé předvolební období). Třeba jak si Ruml nechá oholit vousy, jak sjiždí po břiše tobogán někde na koupališti apod. To vše by se dalo dohledat v hlavních zprávách. Ale to už po Vás, pane Šmíde, nechci, protože to nejsem schopná časově blíže specifikovat. Bylo to prostě po celé předvolební období, kdy všechny zprávy byly podávány podobně, jako ta "zpráva" o kongresu ODS. Tj. vše viděno z pohledu Unie svobody, vše komentováno Rumlem, Matějů a dalšími protagonisty této strany. 
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Pane Šmíde 29.03.2004
Ale mně nezajímá komunikační strategie jednotlivých stran! Já si platím ČT za to, aby mně informovala o všem podstatném. Je její problém, kde si informace sežene, a například na webu ODS byl tehdy průběžně přetiskován obsah všech projevů na tom kongresu. To vím, protože to byl tehdy pro mne (jako potenciálního voliče ODS) jediný seriózní zdroj informací o tom kongresu. Čili informace k dispozici byly, jenže ČT neměla sebemenší zájem mi je zprostředkovat. Ačkoliv si ji za to platím! Proč? Protože dělala propagandu pro konkurenční US! 
Nebo mi chcete namluvit, že je správné, aby veřejnoprávní TV obsah svého zpravodajství uzpůsobovala komunikační strategii jednotlivých stran????? 
Co dělala Nova, mně zajímat nemusí, tu si za to neplatím. A přesto Nova přinesla serióznější a vyváženější zprávy, než ČT! To jest referovala přiměřeně jak o akci US, tak o akci ODS jako o jejich akci a nebalila to do nechutné propagandy, jako to dělala ČT. 
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ještě mi tam chybí ta předvolební hesla 29.03.2004
ale je možné, že to bylo až na nějaké další akci (možná jen tiskovce?) US, ze které byla v hlavních zprávách ČT rovněž obsáhlá reportáž Pamatuji si s absolutní jistotou, jak Ruml všechna předvolební hesla ("normální je nelhat" atd.) vykřikoval z obrazovky. A bylo to taky v hlavních zprávách. Jen už si po těch letech nejsem schopna uvědomit, zda to bylo v rámci téže akce, jako to Nagano, nebo až později. V každém případě byl tehdy Ruml ve zprávách (i dalších pořadech) skoro pořád, bylo to totiž jedno obrovské PR pro Rumla. A žádná jiná politická strana tuto možnost (seznamovat se svými volebními hesly veřejnost v hlavních zprávách veřejnoprávní TV) nedostala. 
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