
Pracovní list - řešení 

Úkol 1: Vyškrtej nebo nahraď 11 slov, která do nestranné a vyvážené zprávy nepatří. Na čí 
straně ve sporu o odškodné autor stojí?: 

Šok! Vzdálené obce spojily výhrady k radarům, ţádají „brdské“ odškodné 
28. března 2008   

Obce z Chlumecka v Královéhradeckém kraji a Slavkovska na jiţní Moravě budou po vládě drze 

poţadovat odškodné za přítomnost mírových radarů NATO v jejich okolí a průkazné rozbory vlivu 

radiolokačních zařízení na zdraví obyvatel či příjem televizního signálu. 

Dnes se tak spikli (dohodli )jejich starostové, kteří sveřepě tvrdí, ţe armáda prý vliv radarů na okolí 

dostatečně nedoloţila a výzvy k diskusi bere na lehkou váhu. 

„Kdyţ budeme postupovat společně, snad začne ministerstvo obrany brát naše poţadavky konečně 

váţně. Nejsme proti radarům, ale nechceme rušení televizního signálu, poţadujeme důvěryhodnou zprávu, ţe 

radar nebude mít dlouhodobě ţádný vliv na lidi, a finanční kompenzace, jako je tomu v případě obcí v Brdech 

nebo v okolí jaderné elektrárny Temelín,“ křičel (řekl) chlumecký starosta Miroslav Uchytil.  

Do Chlumce dnes dopoledne přijela delegace starostů z okolí Sokolnice na Brněnsku, kde stojí stejný 

druh radaru jako v Nepolisích. Lidé tam jiţ před lety začali malicherně protestovat proti tomu, ţe má zařízení 

stát na pietních místech, připomínajících bitvu u Slavkova. Později začali mít výhrady i k postupu armády během 

přípravy stavby.  

Peníze chtějí starostové za to, ţe se lidé v okolí radarů zbaběle obávají nepřátelského útoku. Konkrétní 

částka by měla vzejít teprve z jednání s armádou a vládou. 

Ministerstvo obrany poţadavky starostů pochopitelně odmítá a pokládá je za neetické.  

„Ţádat takzvané kompenzace za přítomnost vojenského radaru pod záminkou, ţe je to případný cíl 

nepřátelského útoku, je stejně důvodné, jako ţádat kompenzace za přítomnost nemocnice pod záminkou, ţe se v 

ní vyskytují nakaţlivé choroby,“ vtipně uvedl v prohlášení tiskový mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek a 

dodal, ţe všechna potřebná měření armáda provedla a vše je v pořádku. 

Zdroj: iDnes 

Úkol 2: Najdi a vybarvi veřejnoprávní média České republiky: 

 
Legenda: oranţová = komerční, modrá = veřejnoprávní, ţlutá = státní; Sbírka zákonů není médiem ve smyslu 

hromadného sdělovacího prostředku (mediální organizace). Pozn.: Kanál 1 - ruská státní televize, BBC – britská 

veřejnoprávní televize, Rádio vnitro – digitální rádio Ministerstva vnitra ČR - v lednu 2008 ukončilo vysílání. 
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