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Pravda a lež v médiích – řešení
Pracovní list byl vytvořen na základě aktuálních informací na podzim 2019.

1. Která média jsou podle vás veřejnoprávní?

ANO NE MOŽNÁ
Česká televize
Prima
Nova
MF Dnes
Právo
Novinky.cz
Parlamentní listy
Český rozhlas
Evropa 2
Impuls
Reflex

2. Přiřaďte správně vlastníky médií k jednotlivým médiím

Hospodářské noviny

Parlamentní listy

Blesk

MF Dnes

Seznam Zprávy

Lidové noviny

TV Barrandov

TV Prima

Daniel Křetínský  
(majitel AC Sparta Praha, Energetického a průmyslového holdingu,  miliardář, zeť P. Kellnera) 

+ Pavel Tkáč  
(majitel J&T Banky, milonář)

Ivo Valenta 
(majitel společnosti provozující hazardní průmysl SYNOT, zastupitel Zlínského kraje a města Zlína, 
senátor, v r. 2004 pravomocně odsouzen za korupci, miliardář) 

+ Michal Voráček 
(mediální magnát, majitel E-Centrum, miliardář)

Andrej Babiš 
(majitel firem Agrofert, SynBiol, IMOFA, bývalý člen StB, trestně stíhaný za dotační podvod, premiér ČR, 
miliardář – 4. nejbohatší Čech)

Jaromír Soukup 
(právník, moderátor, boxer, miliardář)

Zdeněk Bakala 
(většinový vlastník firmy Economia, majitel firmy v oblasti herního průmyslu Warhorse Studios, 
manžel bývalé Miss Michaely Maláčové, trestně stíhaný v kauze privatizace OKD, miliardář)

Ivo Lukačovič 
(miliardář, majitel několika nemovitostí, spoluvlastník společnosti Borgis vydávající např. Právo)

Vladimír Komár 
(dlouhletý majitel Karlovarské Korunní, bývalý spoluvlastník TV Nova, miliardář) 

+ Ivan Zach 
(většinový vlastník firmy na vzduchotechniku ZVVZ Milevsko, miliardář)

3. Znáte nějaké dezinformační weby? Jaké?
Např. Parlamentnilisty.cz, aeronet.cz, bezpolitickekorektnosti.cz, lajkit.cz, svetkolemnas.cz

4. Jak byste si ověřili článek, který se objeví na Facebooku (někdo vám ho přepošle)?
Např. ověřením zdroje článku, autora (co se o něm dá zjistit), kde a kdy byl článek uveřejněn, pokud obsahuje fotogra-
fie přes Google vyhledat originál fotografie atd.
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5. Zhodnoťte, který článek je hodnověrný a proč? Jak jste při hodnocení postupovali?

HODNOVĚRNOST

Historickou studnu, která pochází s největší pravdě-
podobností ze středověku, nečekaně objevili v pon-
dělí dělníci při výkopových pracích na nádvoří zámku 
v Klimkovicích u Ostravy. Práce na rekonstrukci nádvoří 
musely být kvůli objevu ukončeny a na místo míří archeo-
logové, aby studnu prozkoumali. Podle zástupců místní 
radnice jde o nesmírně důležitou událost. „Je to zásadní 
objev, protože o historii našeho zámku toho nevíme 
mnoho, navíc Klimkovice nemají moc památek. Takže 
určitě počítáme s tím, že studnu obnovíme. A třeba na je-
jím dně objevíme něco, co nám o historii něco poví, ně-
jakou historickou minci nebo něco podobného. Teď jsou 
na řadě archeologové, pak se uvidí,“ řekl starosta města 
Zdeněk Husťák. Studna má podle Husťáka minimálně 
desetimetrovou hloubku a na jejím dně je voda, což je 
překvapivé, protože zámek stojí na kopci. „Tento objev 
tedy bude zajímavý nejen pro archeology, ale i pro vodo-
hospodáře,“ doplnil.
„Od 1. října letošního roku bude sběr hub v českých le-
sích možný jen na základě speciálního průkazu,“ prozra-
dil magazínu Víkend DNES ministr zemědělství Miroslav 
Toman. „Novela zákona 289/1995 Sb. zavádí povinnost 
vlastnit tzv. houbařský lístek, který vydávají městské 
nebo obecní úřady. Kromě uhrazení správního poplatku 
ve výši 2.000 Kč za kalendářní rok je podmínkou i člen-
ství v Českém houbařském svazu, úřední přezkoumání 
ze znalosti jedlých a jedovatých hub a pravidelná účast 
na lesních brigádách.“ Držitel houbařského lístku smí 
nasbírat maximálně 3 kilogramy hub měsíčně, které musí 
přiznat státu. Zaplatí z nich daň 100 Kč. Ilegální sběr hub 
zákon nově považuje za obdobu pytláctví. Černý houbař 
může být potrestán odnětím svobody až na dva roky, 
zákazem vstupu do lesa a propadnutím nasbíraných hub 
včetně košíku a zavíracího nože. 
Soud v Nizozemsku v pondělí zamítl žádost devětašede-
sátiletého občana o oficiální umazání dvaceti let věku. 
Svou žádost o úřední omlazení zdůvodnil tvrzením, že ho 
datum jeho narození diskriminuje při hledání práce i na-
vázání vztahu. Soud v Arnhemu v pondělí ale záležitost 
ukončil s tím, že se „pan Ratelband může zcela svobodně 
cítit o dvacet let mladší, než je jeho skutečný věk, a podle 
toho se chovat“. Ratelband svou situaci srovnával s jinými 
možnostmi právně změnit totožnost, například u tran-
sgenderových lidí. Tak jako oni se necítí být příslušníky 
svého fyzického pohlaví, tak on se necítí na svých „úřed-
ních“ 69 let. Ratelband neuspěl ani s argumentem, že by 
z úpravy jeho data narození získala i vláda, protože by 
se vzdal nároku na penzi do doby, než znovu dosáhne 
důchodového věku.
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Pravda a lež v médiích – řešení
Pracovní list byl vytvořen na základě aktuálních informací na podzim 2019.

1. Která média jsou podle vás veřejnoprávní?

ANO NE MOŽNÁ

Česká televize x

Prima x

Nova x

MF Dnes x

Právo x

Novinky.cz x

Parlamentní listy x

Český rozhlas x

Evropa 2 x

Impuls x

Reflex x

2. Přiřaďte správně vlastníky médií k jednotlivým médiím

Hospodářské noviny Zdeněk Bakala 

Parlamentní listy Ivo Valenta + Michal Voráček

Blesk Daniel Křetínský + Pavel Tkáč 

MF Dnes Andrej Babiš 

Seznam Zprávy Ivo Lukačovič

Lidové noviny Andrej Babiš

TV Barrandov Jaromír Soukup

TV Prima Vladimír Komár + Ivan Zach

3. Znáte nějaké dezinformační weby? Jaké?
Např. Parlamentnilisty.cz, aeronet.cz, bezpolitickekorektnosti.cz, lajkit.cz, svetkolemnas.cz

4. Jak byste si ověřili článek, který se objeví na Facebooku (někdo vám ho přepošle)?
Např. ověřením zdroje článku, autora (co se o něm dá zjistit), kde a kdy byl článek uveřejněn, pokud obsahuje fotogra-
fie přes Google vyhledat originál fotografie atd.
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5. Zhodnoťte, který článek je hodnověrný a proč? Jak jste při hodnocení postupovali?

HODNOVĚRNOST

Historickou studnu, která pochází s největší pravdě-
podobností ze středověku, nečekaně objevili v pon-
dělí dělníci při výkopových pracích na nádvoří zámku 
v Klimkovicích u Ostravy. Práce na rekonstrukci nádvoří 
musely být kvůli objevu ukončeny a na místo míří archeo-
logové, aby studnu prozkoumali. Podle zástupců místní 
radnice jde o nesmírně důležitou událost. „Je to zásadní 
objev, protože o historii našeho zámku toho nevíme 
mnoho, navíc Klimkovice nemají moc památek. Takže 
určitě počítáme s tím, že studnu obnovíme. A třeba na je-
jím dně objevíme něco, co nám o historii něco poví, ně-
jakou historickou minci nebo něco podobného. Teď jsou 
na řadě archeologové, pak se uvidí,“ řekl starosta města 
Zdeněk Husťák. Studna má podle Husťáka minimálně 
desetimetrovou hloubku a na jejím dně je voda, což je 
překvapivé, protože zámek stojí na kopci. „Tento objev 
tedy bude zajímavý nejen pro archeology, ale i pro vodo-
hospodáře,“ doplnil.

https://www.novinky.cz/veda-skoly/490920-unikatni-ob-
jev-v-klimkovicich-stredoveka-studna-plna-vody.html

„Od 1. října letošního roku bude sběr hub v českých le-
sích možný jen na základě speciálního průkazu,“ prozra-
dil magazínu Víkend DNES ministr zemědělství Miroslav 
Toman. „Novela zákona 289/1995 Sb. zavádí povinnost 
vlastnit tzv. houbařský lístek, který vydávají městské 
nebo obecní úřady. Kromě uhrazení správního poplatku 
ve výši 2.000 Kč za kalendářní rok je podmínkou i člen-
ství v Českém houbařském svazu, úřední přezkoumání 
ze znalosti jedlých a jedovatých hub a pravidelná účast 
na lesních brigádách.“ Držitel houbařského lístku smí 
nasbírat maximálně 3 kilogramy hub měsíčně, které musí 
přiznat státu. Zaplatí z nich daň 100 Kč. Ilegální sběr hub 
zákon nově považuje za obdobu pytláctví. Černý houbař 
může být potrestán odnětím svobody až na dva roky, 
zákazem vstupu do lesa a propadnutím nasbíraných hub 
včetně košíku a zavíracího nože. 

https://manipulatori.cz/hoax-za-houby-do-vezeni/

Soud v Nizozemsku v pondělí zamítl žádost devětašede-
sátiletého občana o oficiální umazání dvaceti let věku. 
Svou žádost o úřední omlazení zdůvodnil tvrzením, že ho 
datum jeho narození diskriminuje při hledání práce i na-
vázání vztahu. Soud v Arnhemu v pondělí ale záležitost 
ukončil s tím, že se „pan Ratelband může zcela svobodně 
cítit o dvacet let mladší, než je jeho skutečný věk, a podle 
toho se chovat“. Ratelband svou situaci srovnával s jinými 
možnostmi právně změnit totožnost, například u tran-
sgenderových lidí. Tak jako oni se necítí být příslušníky 
svého fyzického pohlaví, tak on se necítí na svých „úřed-
ních“ 69 let. Ratelband neuspěl ani s argumentem, že by 
z úpravy jeho data narození získala i vláda, protože by 
se vzdal nároku na penzi do doby, než znovu dosáhne 
důchodového věku.

https://www.novinky.cz/koktejl/490910-chtel-se-nechat-
-uredne-omladit-nizozemec-u-soudu-narazil.html


