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2007
2008
2009
2010
2011
sobota 11. srpen 2007
pondělí 2. červen 2008
sobota 26. září 2009
sobota 20. únor 2010
úterý 16. srpen 2011
pondělí 28. květen 2007
úterý 18. březen 2008
pondělí 5. leden 2009
středa 21. duben 2010
středa 15. červen 2011
úterý 9. říjen 2007
úterý 17. červen 2008
čtvrtek 7. květen 2009
pátek 11. červen 2010
čtvrtek 24. březen 2011
pátek 23. únor 2007
sobota 15. březen 2008
úterý 19. květen 2009
pátek 1. říjen 2010
středa 18. květen 2011
úterý 16. říjen 2007
pátek 29. srpen 2008 středa 22. červenec 2009
sobota 16. leden 2010
středa 16. únor 2011
pátek 16. únor 2007
sobota 18. říjen 2008
pondělí 2. únor 2009
úterý 28. prosinec 2010
sobota 6. srpen 2011
sobota 14. červenec 2007
sobota 10. květen 2008
středa 4. listopad 2009
pondělí 7. červen 2010
středa 25. květen 2011
úterý 18. září 2007
pondělí 1. září 2008
pondělí 18. květen 2009
pátek 25. červen 2010
pátek 25. únor 2011
pátek 18. květen 2007
pondělí 14. duben 2008
středa 18. únor 2009
pátek 15. leden 2010
sobota 13. srpen 2011
úterý 30. leden 2007
čtvrtek 27. březen 2008 pondělí 13. červenec 2009
úterý 3. srpen 2010
sobota 9. duben 2011
středa 16. květen 2007
úterý 15. červenec 2008
čtvrtek 24. září 2009
pondělí 3. květen 2010
čtvrtek 3. březen 2011
pátek 9. březen 2007
sobota 5. duben 2008
sobota 7. listopad 2009 pondělí 20. prosinec 2010 pondělí 4. červenec 2011
pondělí 3. prosinec 2007
čtvrtek 7. srpen 2008
čtvrtek 8. leden 2009 pondělí 27. prosinec 2010
pátek 9. prosinec 2011
čtvrtek 19. duben 2007 čtvrtek 20. listopad 2008
úterý 22. prosinec 2009
pondělí 18. říjen 2010
pondělí 3. leden 2011
úterý 18. prosinec 2007
středa 18. červen 2008
úterý 13. říjen 2009 pondělí 29. listopad 2010 sobota 10. prosinec 2011
pondělí 13. srpen 2007
středa 6. srpen 2008
pondělí 15. červen 2009
čtvrtek 27. květen 2010
sobota 5. únor 2011
pondělí 17. prosinec 2007
pondělí 26. květen 2008
pondělí 20. duben 2009 pondělí 26. duben 2010
sobota 22. říjen 2011
pondělí 25. červen 2007
pondělí 13. říjen 2008
pondělí 9. březen 2009
pondělí 8. únor 2010
pátek 30. prosinec 2011
úterý 3. duben 2007
středa 16. duben 2008 pondělí 6. červenec 2009
pátek 2. duben 2010
pondělí 7. únor 2011
pátek 19. říjen 2007
úterý 4. březen 2008
pátek 19. červen 2009 pondělí 19. duben 2010
středa 5. leden 2011
čtvrtek 19. červenec 2007
pátek 22. únor 2008
pátek 27. listopad 2009 středa 14. červenec 2010
středa 9. listopad 2011
pondělí 29. říjen 2007
pondělí 23. červen 2008
pátek 21. srpen 2009
středa 11. srpen 2010
pondělí 12. září 2011
středa 24. říjen 2007
pátek 19. prosinec 2008
čtvrtek 2. červenec 2009
úterý 20. duben 2010
pondělí 7. březen 2011
čtvrtek 18. říjen 2007 sobota 26. červenec 2008 středa 30. prosinec 2009
úterý 17. srpen 2010
čtvrtek 26. květen 2011
pátek 16. březen 2007
pondělí 17. březen 2008
sobota 1. srpen 2009
pátek 14. květen 2010 středa 20. červenec 2011
úterý 2. leden 2007
sobota 29. březen 2008
úterý 18. srpen 2009
pondělí 30. srpen 2010
úterý 25. říjen 2011
čtvrtek 8. listopad 2007
čtvrtek 2. říjen 2008
úterý 31. březen 2009 pondělí 15. březen 2010 čtvrtek 21. červenec 2011
úterý 14. srpen 2007
středa 22. říjen 2008
středa 27. květen 2009
úterý 30. listopad 2010
čtvrtek 27. říjen 2011
čtvrtek 9. srpen 2007
středa 13. únor 2008
úterý 20. leden 2009 pátek 17. prosinec 2010
čtvrtek 13. říjen 2011
středa 22. srpen 2007
sobota 9. únor 2008
sobota 5. prosinec 2009
čtvrtek 17. červen 2010
pondělí 16. květen 2011
sobota 1. prosinec 2007
pátek 28. březen 2008
pátek 13. březen 2009
čtvrtek 15. duben 2010 pondělí 11. červenec 2011
pondělí 12. březen 2007
sobota 17. květen 2008 pondělí 14. prosinec 2009
úterý 12. leden 2010 pondělí 21. listopad 2011
úterý 11. prosinec 2007 pondělí 24. listopad 2008
sobota 11. duben 2009
úterý 19. říjen 2010
čtvrtek 27. leden 2011
pátek 27. duben 2007
středa 15. říjen 2008
úterý 24. únor 2009
sobota 23. říjen 2010
sobota 25. červen 2011
pondělí 5. březen 2007
čtvrtek 1. květen 2008
čtvrtek 20. srpen 2009
pátek 3. září 2010
středa 13. duben 2011
sobota 25. srpen 2007
sobota 4. říjen 2008
sobota 15. srpen 2009
pondělí 9. srpen 2010 pondělí 12. prosinec 2011
středa 26. prosinec 2007
pondělí 25. srpen 2008
čtvrtek 30. duben 2009
pondělí 25. říjen 2010
pátek 8. červenec 2011
středa 11. duben 2007
čtvrtek 4. září 2008 čtvrtek 16. červenec 2009
pátek 22. říjen 2010
středa 4. květen 2011
sobota 14. duben 2007
úterý 16. prosinec 2008
sobota 7. únor 2009
úterý 14. prosinec 2010
čtvrtek 3. únor 2011
sobota 5. květen 2007
pátek 15. srpen 2008
úterý 1. prosinec 2009
pátek 12. únor 2010
čtvrtek 6. říjen 2011
sobota 10. listopad 2007
pondělí 7. leden 2008
pondělí 9. listopad 2009
čtvrtek 16. září 2010
pátek 1. duben 2011
pondělí 26. březen 2007
sobota 22. březen 2008
pátek 2. leden 2009
sobota 7. srpen 2010
čtvrtek 10. březen 2011
pátek 5. říjen 2007
středa 6. únor 2008
pondělí 7. září 2009
čtvrtek 21. říjen 2010
pondělí 31. říjen 2011
čtvrtek 25. leden 2007
čtvrtek 21. únor 2008
středa 6. květen 2009
úterý 9. listopad 2010
úterý 29. listopad 2011
úterý 28. srpen 2007
pátek 3. říjen 2008
úterý 17. listopad 2009
sobota 11. září 2010
pátek 2. září 2011
čtvrtek 20. září 2007 pondělí 17. listopad 2008
pátek 22. květen 2009
čtvrtek 1. duben 2010 sobota 26. listopad 2011
středa 21. únor 2007
pátek 26. září 2008
pátek 7. srpen 2009
čtvrtek 24. červen 2010
středa 3. srpen 2011
úterý 21. srpen 2007
sobota 25. říjen 2008
sobota 2. květen 2009 čtvrtek 15. červenec 2010
pátek 7. leden 2011
pátek 22. červen 2007
středa 14. květen 2008
čtvrtek 5. únor 2009
sobota 24. duben 2010
čtvrtek 17. březen 2011
úterý 5. červen 2007
čtvrtek 17. duben 2008
pondělí 25. květen 2009 pondělí 13. prosinec 2010
čtvrtek 1. září 2011
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2007
2008
2009
2010
pátek 2. listopad 2007
středa 9. duben 2008 pondělí 20. červenec 2009
pondělí 6. září 2010
středa 17. říjen 2007
sobota 16. srpen 2008
středa 19. srpen 2009 pondělí 24. květen 2010
úterý 25. září 2007
pátek 9. květen 2008
pondělí 11. květen 2009
čtvrtek 8. duben 2010
pondělí 16. duben 2007
středa 7. květen 2008
středa 28. leden 2009 pátek 24. prosinec 2010
pondělí 29. leden 2007
pondělí 16. červen 2008
sobota 31. leden 2009 sobota 31. červenec 2010
pondělí 12. listopad 2007
středa 12. březen 2008
pondělí 14. září 2009 pondělí 17. květen 2010
pátek 30. listopad 2007
pondělí 20. říjen 2008
úterý 3. únor 2009 sobota 4. prosinec 2010
středa 5. prosinec 2007
pondělí 12. květen 2008
pátek 4. prosinec 2009
sobota 14. srpen 2010
čtvrtek 22. únor 2007
čtvrtek 18. září 2008
pondělí 21. září 2009
pondělí 13. září 2010
pátek 15. červen 2007 pondělí 21. červenec 2008
sobota 31. říjen 2009
pátek 16. duben 2010
pondělí 19. listopad 2007
středa 12. listopad 2008
čtvrtek 14. květen 2009
středa 10. březen 2010
sobota 13. říjen 2007
pondělí 9. červen 2008
čtvrtek 27. srpen 2009
čtvrtek 28. leden 2010
čtvrtek 18. leden 2007
úterý 23. září 2008
sobota 21. únor 2009 pondělí 14. červen 2010
pondělí 2. duben 2007
úterý 15. duben 2008
pondělí 10. srpen 2009 pondělí 12. duben 2010
středa 3. říjen 2007
úterý 14. říjen 2008
pátek 26. červen 2009
úterý 9. březen 2010
pátek 20. červenec 2007
pondělí 4. únor 2008
pondělí 1. červen 2009
úterý 23. březen 2010
pondělí 5. listopad 2007
úterý 30. září 2008
pátek 4. září 2009
sobota 6. únor 2010
pondělí 16. červenec 2007
sobota 3. květen 2008 sobota 28. listopad 2009
čtvrtek 30. září 2010
sobota 9. červen 2007 pondělí 7. červenec 2008
sobota 3. říjen 2009
pondělí 11. leden 2010
středa 10. říjen 2007
úterý 13. květen 2008
středa 16. září 2009
pondělí 15. únor 2010
pondělí 19. březen 2007
středa 10. září 2008
pondělí 24. srpen 2009
středa 15. září 2010
čtvrtek 23. srpen 2007
pátek 12. prosinec 2008 čtvrtek 31. prosinec 2009
úterý 23. listopad 2010
čtvrtek 29. listopad 2007
čtvrtek 16. říjen 2008
čtvrtek 22. leden 2009
pondělí 27. září 2010
úterý 10. červenec 2007
pátek 17. říjen 2008
sobota 5. září 2009
úterý 8. červen 2010
středa 2. květen 2007
sobota 24. květen 2008
středa 3. červen 2009
úterý 18. květen 2010
pátek 16. listopad 2007
čtvrtek 30. říjen 2008
středa 14. leden 2009
úterý 2. listopad 2010
úterý 30. říjen 2007
čtvrtek 6. listopad 2008
úterý 25. srpen 2009
středa 25. srpen 2010
úterý 15. květen 2007
úterý 2. září 2008
pondělí 17. srpen 2009
úterý 5. říjen 2010
středa 18. červenec 2007
středa 3. prosinec 2008 sobota 26. prosinec 2009
úterý 11. květen 2010
pondělí 7. květen 2007
pátek 27. červen 2008
pátek 29. květen 2009
středa 6. leden 2010
pátek 21. září 2007
středa 5. listopad 2008
středa 18. listopad 2009
pátek 4. červen 2010
pondělí 12. únor 2007
čtvrtek 25. září 2008
pátek 23. leden 2009 sobota 25. prosinec 2010
pátek 27. červenec 2007 pondělí 28. červenec 2008
úterý 21. červenec 2009
úterý 22. červen 2010
úterý 19. červen 2007
pondělí 24. březen 2008
úterý 30. červen 2009
sobota 6. listopad 2010
čtvrtek 31. květen 2007
úterý 19. srpen 2008
sobota 10. leden 2009 středa 24. listopad 2010
pátek 28. prosinec 2007
pondělí 27. říjen 2008
úterý 7. duben 2009 pondělí 10. květen 2010
pátek 13. červenec 2007
sobota 31. květen 2008
středa 11. březen 2009
sobota 17. duben 2010
pondělí 4. červen 2007
čtvrtek 3. červenec 2008
čtvrtek 29. říjen 2009 pondělí 22. listopad 2010
pondělí 23. červenec 2007 středa 31. prosinec 2008
čtvrtek 25. červen 2009
pondělí 5. duben 2010
sobota 12. květen 2007 čtvrtek 31. červenec 2008
úterý 24. březen 2009 úterý 27. červenec 2010
středa 4. duben 2007
pátek 21. listopad 2008
úterý 28. červenec 2009
čtvrtek 12. srpen 2010

2011
středa 16. březen 2011
sobota 29. leden 2011
pondělí 4. duben 2011
pondělí 6. červen 2011
středa 16. listopad 2011
pátek 16. prosinec 2011
úterý 6. září 2011
pondělí 21. únor 2011
sobota 12. listopad 2011
středa 30. březen 2011
sobota 23. červenec 2011
pondělí 3. říjen 2011
pátek 4. březen 2011
pondělí 5. prosinec 2011
úterý 28. červen 2011
úterý 20. září 2011
úterý 12. duben 2011
čtvrtek 2. červen 2011
pondělí 31. leden 2011
pátek 18. březen 2011
středa 9. únor 2011
pondělí 5. září 2011
středa 26. říjen 2011
pondělí 28. únor 2011
čtvrtek 17. únor 2011
sobota 30. červenec 2011
sobota 15. říjen 2011
pondělí 2. květen 2011
sobota 19. březen 2011
pátek 22. duben 2011
úterý 9. srpen 2011
sobota 24. prosinec 2011
sobota 27. srpen 2011
čtvrtek 24. listopad 2011
středa 6. červenec 2011
úterý 18. leden 2011
čtvrtek 7. duben 2011
pátek 4. listopad 2011
úterý 15. listopad 2011
pátek 14. leden 2011
čtvrtek 12. květen 2011

2012
2013
2014
1
čtvrtek 17. květen 2012
středa 2. leden 2013 pondělí 30. červen 2014
2
sobota 7. červenec 2012
sobota 11. květen 2013
čtvrtek 30. leden 2014
3
pátek 13. leden 2012
úterý 7. květen 2013
úterý 2. září 2014
4 středa 25. červenec 2012 pondělí 13. květen 2013
sobota 26. duben 2014
5
pátek 14. září 2012
sobota 21. září 2013
středa 22. říjen 2014
6
středa 11. leden 2012
pondělí 9. září 2013
sobota 17. květen 2014
7
středa 23. květen 2012
pondělí 28. říjen 2013 čtvrtek 10. červenec 2014
8
pondělí 23. duben 2012 pondělí 18. březen 2013
čtvrtek 16. říjen 2014
9 středa 19. prosinec 2012
pondělí 19. srpen 2013
pondělí 27. leden 2014
10
středa 4. červenec 2012
pátek 29. březen 2013
středa 5. březen 2014
11
pondělí 11. červen 2012
středa 8. květen 2013
pátek 19. září 2014
12
sobota 31. březen 2012 čtvrtek 19. prosinec 2013
pondělí 6. říjen 2014
13 pondělí 3. prosinec 2012 středa 25. prosinec 2013 středa 17. prosinec 2014
14
pondělí 4. červen 2012
úterý 8. leden 2013
úterý 15. duben 2014
15
pondělí 13. únor 2012
čtvrtek 14. únor 2013
pondělí 24. únor 2014
16
pondělí 2. leden 2012
pátek 5. červenec 2013
pondělí 18. srpen 2014
17
středa 19. září 2012
čtvrtek 4. duben 2013
pondělí 7. duben 2014
18
pátek 12. říjen 2012
úterý 1. leden 2013
středa 18. červen 2014
19
sobota 29. září 2012
středa 26. červen 2013 pondělí 26. květen 2014
20
středa 21. listopad 2012
sobota 6. duben 2013
úterý 21. říjen 2014
21
úterý 3. duben 2012
sobota 1. červen 2013
úterý 15. červenec 2014
22
pátek 10. únor 2012
pondělí 14. leden 2013
úterý 13. květen 2014
23
pátek 27. červenec 2012 sobota 6. červenec 2013
sobota 8. únor 2014
24
středa 28. listopad 2012
středa 16. leden 2013
čtvrtek 23. říjen 2014
25
středa 11. duben 2012
středa 30. říjen 2013
pátek 7. únor 2014
26
úterý 14. srpen 2012
pátek 6. září 2013 čtvrtek 24. červenec 2014
27
středa 20. červen 2012
sobota 30. březen 2013
pondělí 20. říjen 2014
28
úterý 26. červen 2012
pátek 15. únor 2013
úterý 29. červenec 2014
29
pátek 27. leden 2012
sobota 3. srpen 2013
úterý 12. srpen 2014
30
pondělí 29. říjen 2012 pondělí 2. prosinec 2013 pondělí 17. březen 2014
31
pátek 15. červen 2012 sobota 7. prosinec 2013 sobota 5. červenec 2014
32
čtvrtek 14. červen 2012
úterý 5. únor 2013
čtvrtek 15. květen 2014
33
čtvrtek 7. červen 2012
úterý 12. únor 2013
úterý 10. červen 2014
34 středa 18. červenec 2012
středa 13. březen 2013
pondělí 10. únor 2014
35
čtvrtek 6. září 2012
středa 4. prosinec 2013
sobota 13. září 2014
36
čtvrtek 20. září 2012
pátek 30. srpen 2013
úterý 20. květen 2014
37
neděle 23. září 2012
čtvrtek 1. srpen 2013
čtvrtek 9. leden 2014
38 pondělí 23. červenec 2012
sobota 19. leden 2013
středa 26. březen 2014
39
středa 3. říjen 2012 sobota 27. červenec 2013 čtvrtek 25. prosinec 2014
40
pátek 6. leden 2012 pátek 26. červenec 2013
středa 10. září 2014
41
čtvrtek 12. leden 2012
středa 22. květen 2013
úterý 3. červen 2014
42
sobota 13. říjen 2012
pátek 15. listopad 2013 středa 30. červenec 2014
43
středa 15. srpen 2012
sobota 5. říjen 2013
středa 22. leden 2014
44
čtvrtek 31. květen 2012
úterý 2. červenec 2013
čtvrtek 5. červen 2014
45
pondělí 25. červen 2012
úterý 30. duben 2013
středa 30. duben 2014
46 sobota 10. listopad 2012
čtvrtek 3. říjen 2013
sobota 4. leden 2014
47
úterý 6. listopad 2012
čtvrtek 5. září 2013
pátek 11. duben 2014
48
úterý 15. květen 2012
úterý 22. leden 2013
sobota 15. březen 2014
49 pondělí 16. červenec 2012
čtvrtek 28. březen 2013
úterý 1. duben 2014
50
pátek 22. červen 2012
úterý 19. březen 2013 středa 12. listopad 2014

2015
2016
pátek 6. únor 2015
středa 20. leden 2016
sobota 5. září 2015
pondělí 10. říjen 2016
úterý 27. leden 2015
středa 13. duben 2016
čtvrtek 18. červen 2015
sobota 9. duben 2016
pondělí 11. květen 2015
pátek 19. srpen 2016
pondělí 9. listopad 2015
středa 7. září 2016
pátek 29. květen 2015
pátek 30. prosinec 2016
čtvrtek 14. květen 2015
úterý 6. září 2016
úterý 5. květen 2015
pátek 22. duben 2016
úterý 13. leden 2015
pondělí 4. leden 2016
úterý 17. listopad 2015
pátek 10. červen 2016
úterý 21. duben 2015
čtvrtek 28. leden 2016
středa 22. červenec 2015
úterý 31. květen 2016
pátek 30. leden 2015
pondělí 18. duben 2016
čtvrtek 29. leden 2015
středa 3. srpen 2016
pondělí 7. září 2015
čtvrtek 25. srpen 2016
pondělí 4. květen 2015
středa 17. únor 2016
sobota 21. únor 2015
čtvrtek 24. březen 2016
čtvrtek 31. prosinec 2015
úterý 4. říjen 2016
úterý 28. duben 2015 středa 28. prosinec 2016
úterý 8. prosinec 2015
středa 2. březen 2016
úterý 23. červen 2015
středa 23. březen 2016
pondělí 25. květen 2015
středa 16. listopad 2016
sobota 12. prosinec 2015
pátek 30. září 2016
středa 5. srpen 2015
pondělí 20. červen 2016
pátek 8. květen 2015
pondělí 8. srpen 2016
pátek 7. srpen 2015
pátek 1. leden 2016
čtvrtek 30. červenec 2015
pondělí 5. září 2016
pondělí 28. září 2015
čtvrtek 7. leden 2016
pátek 3. duben 2015
čtvrtek 1. prosinec 2016
pondělí 22. červen 2015 pondělí 12. prosinec 2016
úterý 15. prosinec 2015
pondělí 7. listopad 2016
středa 27. květen 2015
úterý 26. leden 2016
úterý 1. prosinec 2015
sobota 9. červenec 2016
pondělí 3. srpen 2015
sobota 14. květen 2016
středa 8. červenec 2015
pondělí 25. leden 2016
pondělí 14. září 2015
pátek 3. červen 2016
pondělí 16. březen 2015
úterý 25. říjen 2016
sobota 31. leden 2015 pondělí 5. prosinec 2016
čtvrtek 23. červenec 2015
čtvrtek 17. březen 2016
úterý 22. prosinec 2015
sobota 13. únor 2016
pátek 11. prosinec 2015 čtvrtek 28. červenec 2016
středa 18. březen 2015 sobota 19. listopad 2016
čtvrtek 5. únor 2015
pátek 22. leden 2016
čtvrtek 7. květen 2015
středa 19. říjen 2016
sobota 10. leden 2015
úterý 23. srpen 2016
čtvrtek 15. leden 2015
pondělí 28. březen 2016
pondělí 23. listopad 2015
středa 11. květen 2016
pondělí 21. září 2015
pátek 2. prosinec 2016
pátek 25. září 2015
úterý 1. březen 2016

2012
2013
2014
2015
2016
51
středa 25. leden 2012 středa 31. červenec 2013
čtvrtek 19. červen 2014
sobota 21. březen 2015
čtvrtek 6. říjen 2016
52
úterý 28. srpen 2012
čtvrtek 31. leden 2013
čtvrtek 23. leden 2014
úterý 3. březen 2015
úterý 2. únor 2016
53
pondělí 9. duben 2012
úterý 28. květen 2013
pondělí 13. leden 2014
pondělí 12. leden 2015
čtvrtek 19. květen 2016
54
čtvrtek 1. březen 2012
čtvrtek 30. květen 2013
středa 25. červen 2014
středa 25. únor 2015 středa 21. prosinec 2016
55
pátek 17. únor 2012
středa 6. březen 2013
sobota 22. březen 2014
pondělí 19. leden 2015
pátek 8. červenec 2016
56
pondělí 18. červen 2012
čtvrtek 2. květen 2013
čtvrtek 20. březen 2014
sobota 28. únor 2015
pondělí 15. srpen 2016
57
pondělí 13. srpen 2012
pondělí 29. duben 2013
pátek 26. prosinec 2014
úterý 7. duben 2015
pondělí 31. říjen 2016
58
pondělí 12. březen 2012
pondělí 21. leden 2013 pondělí 8. prosinec 2014
pátek 10. duben 2015
pondělí 8. únor 2016
59
pondělí 26. březen 2012 pondělí 18. listopad 2013
středa 2. duben 2014
pátek 20. březen 2015
úterý 8. březen 2016
60 pondělí 30. červenec 2012 středa 11. prosinec 2013
úterý 17. červen 2014
čtvrtek 10. září 2015
pátek 29. leden 2016
61 pondělí 2. červenec 2012 sobota 30. listopad 2013
úterý 23. prosinec 2014
čtvrtek 9. červenec 2015
čtvrtek 2. červen 2016
62
pátek 29. červen 2012
pondělí 26. srpen 2013
pondělí 9. červen 2014
sobota 27. červen 2015
středa 27. duben 2016
63
středa 22. únor 2012
čtvrtek 13. červen 2013
čtvrtek 29. květen 2014
sobota 14. únor 2015
středa 28. září 2016
64 sobota 22. prosinec 2012 čtvrtek 25. červenec 2013 pondělí 31. březen 2014
čtvrtek 13. srpen 2015 pondělí 25. červenec 2016
65
sobota 11. srpen 2012
pondělí 3. červen 2013 pondělí 24. listopad 2014
pondělí 15. červen 2015
sobota 15. říjen 2016
66
úterý 12. červen 2012
středa 3. červenec 2013 pondělí 7. červenec 2014
sobota 8. srpen 2015
pondělí 2. květen 2016
67
pátek 30. březen 2012
pátek 2. srpen 2013
pátek 14. únor 2014
sobota 19. září 2015
pondělí 1. únor 2016
68
pátek 9. listopad 2012
čtvrtek 7. únor 2013 pondělí 24. březen 2014
čtvrtek 20. srpen 2015 středa 14. prosinec 2016
69
sobota 25. srpen 2012
středa 2. říjen 2013
čtvrtek 14. srpen 2014
úterý 20. říjen 2015
čtvrtek 3. březen 2016
70
pondělí 14. květen 2012
pátek 16. srpen 2013
sobota 21. červen 2014 pondělí 14. prosinec 2015
sobota 2. duben 2016
71
čtvrtek 15. březen 2012
čtvrtek 24. leden 2013 pondělí 21. červenec 2014
sobota 7. březen 2015
středa 4. květen 2016
72
pondělí 27. srpen 2012 pondělí 4. listopad 2013
pátek 21. listopad 2014
pátek 27. listopad 2015
pátek 9. září 2016
73
sobota 10. březen 2012
pátek 20. prosinec 2013
čtvrtek 16. leden 2014 pondělí 30. listopad 2015 pondělí 4. červenec 2016
74
úterý 18. prosinec 2012
pondělí 7. říjen 2013
pátek 21. březen 2014 pondělí 6. červenec 2015
středa 5. říjen 2016
75
čtvrtek 26. leden 2012
pátek 1. únor 2013
sobota 11. říjen 2014
pátek 18. září 2015
úterý 16. srpen 2016
76
úterý 9. říjen 2012 čtvrtek 11. červenec 2013
pátek 23. květen 2014
sobota 14. březen 2015
pondělí 30. květen 2016
77
pondělí 2. duben 2012
pátek 25. leden 2013 pondělí 28. červenec 2014
pondělí 1. červen 2015
pondělí 29. únor 2016
78 pondělí 9. červenec 2012 sobota 28. prosinec 2013
pondělí 1. září 2014 sobota 18. červenec 2015
sobota 30. duben 2016
79
středa 17. říjen 2012
čtvrtek 29. srpen 2013 středa 10. prosinec 2014
pátek 21. srpen 2015
pondělí 18. leden 2016
80
sobota 18. srpen 2012 pondělí 8. červenec 2013
pátek 31. leden 2014
pondělí 26. leden 2015
středa 30. listopad 2016
81
úterý 11. prosinec 2012 pondělí 17. červen 2013
pondělí 29. září 2014
pondělí 26. říjen 2015
úterý 19. červenec 2016
82 čtvrtek 20. prosinec 2012
pátek 29. listopad 2013
středa 5. únor 2014
pátek 17. červenec 2015
pondělí 23. květen 2016
83
úterý 10. duben 2012
čtvrtek 23. květen 2013 sobota 15. listopad 2014
pondělí 13. duben 2015
pondělí 15. únor 2016
84
čtvrtek 16. únor 2012
pondělí 11. únor 2013
pondělí 25. srpen 2014
pondělí 10. srpen 2015
sobota 11. červen 2016
85
čtvrtek 2. únor 2012
pátek 1. listopad 2013
úterý 1. červenec 2014
úterý 7. červenec 2015
sobota 5. listopad 2016
86
pondělí 28. květen 2012 středa 10. červenec 2013
čtvrtek 30. říjen 2014
sobota 13. červen 2015 sobota 10. prosinec 2016
87
pondělí 10. září 2012
středa 12. červen 2013
pondělí 6. leden 2014 čtvrtek 26. listopad 2015
úterý 11. říjen 2016
88
úterý 3. červenec 2012
středa 14. srpen 2013
středa 17. září 2014
pondělí 23. březen 2015
čtvrtek 11. únor 2016
89
pátek 25. květen 2012
pátek 27. září 2013
pondělí 27. říjen 2014
čtvrtek 19. únor 2015
úterý 13. září 2016
90
pátek 23. březen 2012 pátek 12. červenec 2013 sobota 29. listopad 2014
pátek 5. červen 2015
středa 27. leden 2016
91 sobota 14. červenec 2012 čtvrtek 12. prosinec 2013
pondělí 2. červen 2014
pátek 12. červen 2015
čtvrtek 20. říjen 2016

Příloha č. 2: Kódovací kniha (tabulka)
Kód
00 POŘADOVÉ ČÍSLO
01 TITULEK
02 DATUM

Název proměnné

Hodnota proměnné

Pořadové číslo článku
Titulek
Datum vydání

03 MEDIATYP

Mediatyp

04 MÉDIUM

Médium

05 TÉMA

Číslo
proměnné

DD.MM.RRRR
1 tisk
2 televize
3 rozhlas
1 Blesk
2 Právo
3 ČT 1
4 Nova
5 Radiožurnál
6 Impuls

Téma bezdomovectví
0 okrajové

1 hlavní/sekundární
06 PROSTOR

Velikost mediálního
prostoru

07 ZÁKLADNÍ RÁMEC

Základní rámec

1 převážně epizodické rámcování

2 převážně tematické rámcování

99 smíšené rámcování
0 žádné

08 NÁSILÍ

Role lidí bez domova
při násilí

Definice proměnné

1 násilník

2 oběť

3 kombinace
99 nelze určit

bezdomovectví není hlavním ani
sekundárním tématem mediálního výstupu,
termíny s ním spojené jsou využity pouze pro
účely promluvy o jiných tématech (například
celebrita je stylem oblékání připodobněna k
bezdomovci apod.), tyto články jsou
irelevantní a budou vyřazeny
bezdomovectví je hlavním tématem
mediálního výstupu, případně sekundárním
tématem připojeným k jinému tématu
počet slov
mediální výstup se zabývá konkrétním
příběhem/problémem/situací jedince či
jedinců (bezdomovců, dobrovolníků, institucí
či jiných hlavních aktérů)
bezdomovectví je prezentováno v širším
kontextu, je popisováno jako společenský
problém
mediální výstup kombinuje charakteristiky
obou výše uvedených rámců a nelze
jednoznačně určit, který převládá

osoba či osoby bez domova jsou v mediálním
výstupu prezentovány zejména jako zdroj
popisovaného násilí (násilím je myšleno
fyzické napadení či přímý útok na druhou
osobu, které má za následek zranění, ublížení
na zdraví či ohrožení na životě)
osoba či osoby bez domova jsou v mediálním
výstupu prezentovány zejména jako oběti
násilí
lidé bez domova jsou v mediálním výstupu
prezentováni současně jako násilníci i jako
oběti násilí (například potyčka mezi skupinou
lidí bez domova apod.)

1 ženy
09 POHLAVÍ

Převažující pohlaví

2 muži

3 jak muži, tak ženy
99 nelze určit/není uvedeno
1 děti

2 teenageři

3 mladí dospělí
10 VĚK

Převažující věk
4 dospělí

5 starší dospělí

6 senioři
99 nelze určit/není uvedeno

1 svobodný/v nesezdaném partnerství

2 ženatý/vdaná
3 rozvedený
11 RODINNÝ STAV

Převažující rodinný stav
4 vdovec/vdova

5 rodiny
99 nelze určit/není uvedeno

1 chudáci

12 RÁMEC BEZDOMOVCŮ

Převažující rámec lidí
bez domova
2 flákači

3 nedobrovolné oběti
99 nelze určit

mediální výstup prezentuje zejména ženy bez
domova
mediální výstup prezentuje zejména muže
bez domova
mediální výstup prezentuje ženy i muže bez
domova a nelze jednoznačně určit, které
pohlaví převládá
mediální výstup prezentuje zejména děti bez
domova
mediální výstup prezentuje zejména
teenagery bez domova (orientačně ve věku
13 - 17 let)
mediální výstup prezentuje zejména mladé
dospělé bez domova (orientačně ve věku 18 30 let)
mediální výstup prezentuje zejména dospělé
lidi bez domova (orientačně ve věku 31 - 54
let)
mediální výstup prezentuje zejména starší
dospělé bez domova (orientačně ve věku 55 64 let)
mediální výstup prezentuje zejména seniory
bez domova (orientačně ve věku 65 a více
let)
mediální výstup prezentuje zejména
svobodné lidi bez domova či lidi bez domova
žijící v nesezdaných partnerstvích
mediální výstup prezentuje zejména ženaté
muže bez domova či vdané ženy bez domova
mediální výstup prezentuje zejména
rozvedené lidi bez domova
mediální výstup prezentuje zejména
ovdovělé lidi bez domova
mediální výstup prezentuje zejména rodinu či
rodiny bez domova (za rodinu jsou v tomto
případě považována uskupení alespoň dvou
jedinců dvou různých generací ve vztahu,
který lze běžně označit za rodinu, například
matka a dítě apod.)
osoba či osoby bez domova jsou v mediálním
výstupu prezentovány převážně jako chudáci
či smolaři, kteří zažívají těžké chvíle
způsobené jejich současnou situací (například
jsou jako lidé bez domova vystaveni násilí,
nemocem, nepřízni počasí apod.), z
mediálního výstupu je patrný náznak soucitu
vůči nim
osoba či osoby bez domova jsou v mediálním
výstupu prezentovány převážně jako
problémové (například jsou popisovány jako
narkomani, alkoholici, drogoví dealeři,
zloději, násilníci, potulovači apod.), z
mediálního výstupu je patrný náznak
opovržení, pohoršení či nezájmu vůči nim
osoba či osoby bez domova jsou v mediálním
výstupu prezentovány převážně jako
nedobrovolné oběti okolností, které je k
bezdomovectví přivedly (například jsou
popisovány jako oběti domácího násilí apod.),
akcentovány jsou přitom právě příčiny
bezdomovectví daných aktérů, z mediálního
výstupu je patrný náznak soucitu vůči nim

13 ZEMĚ

Převažující země místa
dění

1 Česká republika
2 Slovenská republika
3 jiná evropská země
4 mimoevropská země
99 nelze určit

1 individuální

14 PŘÍČINY

Příčiny bezdomovectví

2 systémové

3 kombinace
99 není uvedeno/nelze určit

1 krátkodobá

15 POMOC

Pomoc lidem bez
domova

2 dlouhodobá

3 kombinace
99 není uvedeno

mediální výstup prezentuje zejména příčiny
bezdomovectví individuálního charakteru
(například psychické problémy, závislosti,
špatná životní rozhodnutí jednotlivců, osobní
neštěstí, nezodpovědné chování, lenost
apod.)
mediální výstup prezentuje zejména příčiny
bezdomovectví systémového charakteru
(například nedostatek cenově dostupného
bydlení, ekonomický systém znevýhodňující
chudé, nedostatek vládní pomoci chudým,
zhoršený přístup ke spravedlivé mzdě či
zaměstnání apod.)
mediální výstup kombinuje individuální a
systémové příčiny a nelze jednoznačně určit,
které převládají

mediální výstup prezentuje zejména způsoby
krátkodobé pomoci lidem bez domova nebo
způsoby zlepšení situace bezdomovectví
krátkodobého charakteru, a to ve smyslu, že
prezentuje jednorázovou či krátkodobou
pomoc, u které se nepředpokládá, že by měla
mít dlouhodobý dopad na změnu stavu
bezdomovectví jednotlivce či lidí bez domova
(například jednorázové aktivity dobrovolníků,
služby azylových domů a nocleháren, institucí
poskytujících sociální služby, charit apod.)
mediální výstup prezentuje zejména způsoby
dlouhodobé pomoci lidem bez domova a
způsoby zlepšení situace bezdomovectví
dlouhodobého charakteru, a to ve smyslu, že
prezentuje aktivity spojené s dlouhodobým
dopadem na pokus vymanění se ze stavu
bezdomovectví (například poskytnutí
dlouhodobé práce a dalších prostředků
umožňujících vymanění se ze stavu
bezdomovectví, hledání způsobu, jak předejít
bezdomovectví apod.)
mediální výstup prezentuje způsoby
krátkodobé i dlouhodobé pomoci lidem bez
domova a zlepšení stavu bezdomovectví a
nelze jednoznačně určit, který typ pomoci
převládá

1 individuální
16 ŘEŠENÍ

Řešení bezdomovectví

2 systémové

17 POČET ZDROJŮ

Počet uvedených
zdrojů

3 kombinace
99 není uvedeno
0 žádný
11
22
33
4 více
0 žádný
1 osoba bez domova či její blízký

2 zástupce neziskové organizace/iniciativy

3 politik/člen vlády/zástupce veřejné instituce
18 ZDROJ 1

Typ zdroje 1
4 zástupce komerční společnosti

5 odborník

6 řadový občan

7 celebrita
19 PROSTOR ZDROJE 1

Mediální prostor zdroje
1

mediální výstup naznačuje, že dlouhodobé
řešení bezdomovectví spočívá především na
straně samotných lidí bez domova (nebo
těch, kterým bezdomovectví bezprostředně
hrozí), jejich příbuzných a blízkých (například
si svépomocí najdou trvalý způsob obživy,
vyhledají si pomoc v tíživé situaci, budou
tomuto problému sami aktivně předcházet
apod.)
mediální výstup naznačuje, že dlouhodobé
řešení bezdomovectví spočívá zejména na
straně systému a institucí (státu, vlády,
magistrátů, městských částí atd.) (například
vláda věnuje více financí do preventivních
opatření bezdomovectví, podniká kroky ke
zlepšení stavu bezdomovectví, navrhuje
způsoby řešení apod.)
mediální výstup prezentuje individuální i
systémová řešení bezdomovectví, přičemž
nebude možné jednoznačně určit, který typ
řešení převládá

počet zdrojů explicitně citovaných v
mediálním výstupu

citovaným zdrojem je osoba bez domova či
její blízký
citovaným zdrojem je pracovník, zástupce či
člen neziskové organizace, charity,
dobrovolnické organizace nebo jiné podobné
instituce nebo iniciativy, případně zdroj blízký
těmto zdrojům
citovaným zdrojem je zástupce systému
(například člen vlády, osoba spojená s členy
vlády, člen politické strany, hnutí apod.) či
zaměstnanec veřejné instituce (například
policisté, zdravotníci, soudci, sociální
pracovníci apod.), případně zdroj blízký
těmto zdrojům
citovaným zdrojem je zástupce komerční
společnosti (menších i větších soukromých
podniků), případně zdroj blízký těmto
zdrojům
citovaným zdrojem je (vědecký) odborník
(například psycholog, sociolog, vysokoškolský
pedagog apod.), případně zdroj blízký těmto
zdrojům
citovaným zdrojem je řadový občan, tedy
veřejně neznámá osoba, která nemůže být
charakterizována jinými vytyčenými
hodnotami této proměnné, pro účely našeho
výzkumu do této kategorie nebude spadat
osoba či osoby bez domova, neboť těm je
vyhrazena samostatná kategorie
citovaným zdrojem je veřejně známá
osobnost z jiných než výše uvedených oblastí
(například lidé ze showbyznysu), případně
zdroj blízký těmto zdrojům
počet slov

0 žádné

1 individuální charakter

2 stav bezdomovectví

20 VYJÁDŘENÍ ZDROJE 1

Převládající povaha
vyjádření zdroje 1
4 vlastnosti a aktivity lidí bez domova
5 příčiny bezdomovectví

6 řešení bezdomovectví

7 iniciativy
8 jiné

citovaný zdroj hovoří převážně o
individuálním příběhu, situaci či události
spojené s bezdomovectvím či osobou bez
domova, o vlastní či cizí zkušenosti s
bezdomovectvím, případně se k danému
tématu jakkoliv vyjadřuje (například osoba
bez domova hovoří o tom, kde pracuje,
svědek události hovoří o napadení osoby bez
domova apod.)
citovaný zdroj hovoří převážně o obecných
informacích týkajících se bezdomovectví
spíše objektivního charakteru (například zdroj
uvádí statistické údaje o lidech bez domova
apod.), případně se k obecným informacím
jakkoliv vyjadřuje
citovaný zdroj hovoří především o aktivitách
a zvycích lidí bez domova nebo těmto lidem
připisuje určité vlastnosti, případně se k
takovému tématu vyjadřuje; z promluvy
může být patrný nádech (subjektivního)
hodnocení osob bez domova
citovaný zdroj hovoří převážně o příčinách
bezdomovectví, případně se k nim vyjadřuje
citovaný zdroj hovoří převážně o možných
řešeních bezdomovectví (spíše
dlouhodobého charakteru), případně se k
řešením jakkoliv vyjadřuje
citovaný zdroj hovoří převážně o iniciativách
spojených s bezdomovectvím a o pomoci
lidem bez domova (spíše krátkodobého
charakteru), případně se k tomuto tématu
jakkoliv vyjadřuje (například hovoří o nově
vzniklých neziskových organizacích na pomoc
lidem bez domova, o dobrovolnických akcích,
o práci azylových domů, jednorázových
darech apod.)

0 žádný
1 osoba bez domova či její blízký

2 zástupce neziskové organizace/iniciativy

3 politik/člen vlády/zástupce veřejné instituce
21 ZDROJ 2

Typ zdroje 2
4 zástupce komerční společnosti

5 odborník

6 řadový občan

7 celebrita
22 PROSTOR ZDROJE 2

Mediální prostor zdroje
2

citovaným zdrojem je osoba bez domova či
její blízký
citovaným zdrojem je pracovník, zástupce či
člen neziskové organizace, charity,
dobrovolnické organizace nebo jiné podobné
instituce nebo iniciativy, případně zdroj blízký
těmto zdrojům
citovaným zdrojem je zástupce systému
(například člen vlády, osoba spojená s členy
vlády, člen politické strany, hnutí apod.) či
zaměstnanec veřejné instituce (například
policisté, zdravotníci, soudci, sociální
pracovníci apod.), případně zdroj blízký
těmto zdrojům
citovaným zdrojem je zástupce komerční
společnosti (menších i větších soukromých
podniků), případně zdroj blízký těmto
zdrojům
citovaným zdrojem je (vědecký) odborník
(například psycholog, sociolog, vysokoškolský
pedagog apod.), případně zdroj blízký těmto
zdrojům
citovaným zdrojem je řadový občan, tedy
veřejně neznámá osoba, která nemůže být
charakterizována jinými vytyčenými
hodnotami této proměnné, pro účely našeho
výzkumu do této kategorie nebude spadat
osoba či osoby bez domova, neboť těm je
vyhrazena samostatná kategorie
citovaným zdrojem je veřejně známá
osobnost z jiných než výše uvedených oblastí
(například lidé ze showbyznysu), případně
zdroj blízký těmto zdrojům
počet slov

0 žádné

1 individuální charakter

2 stav bezdomovectví

23 VYJÁDŘENÍ ZDROJE 2

Převládající povaha
vyjádření zdroje 2
4 vlastnosti a aktivity lidí bez domova
5 příčiny bezdomovectví

6 řešení bezdomovectví

7 iniciativy
8 jiné
0 žádný
1 osoba bez domova či její blízký

2 zástupce neziskové organizace/iniciativy

3 politik/člen vlády/zástupce veřejné instituce
24 ZDROJ 3

Typ zdroje 3
4 zástupce komerční společnosti

5 odborník

6 řadový občan

7 celebrita

citovaný zdroj hovoří převážně o
individuálním příběhu, situaci či události
spojené s bezdomovectvím či osobou bez
domova, o vlastní či cizí zkušenosti s
bezdomovectvím, případně se k danému
tématu jakkoliv vyjadřuje (například osoba
bez domova hovoří o tom, kde pracuje,
svědek události hovoří o napadení osoby bez
domova apod.)
citovaný zdroj hovoří převážně o obecných
informacích týkajících se bezdomovectví
spíše objektivního charakteru (například zdroj
uvádí statistické údaje o lidech bez domova
apod.), případně se k obecným informacím
jakkoliv vyjadřuje
citovaný zdroj hovoří především o aktivitách
a zvycích lidí bez domova nebo těmto lidem
připisuje určité vlastnosti, případně se k
takovému tématu vyjadřuje; z promluvy
může být patrný nádech (subjektivního)
hodnocení osob bez domova
citovaný zdroj hovoří převážně o příčinách
bezdomovectví, případně se k nim vyjadřuje
citovaný zdroj hovoří převážně o možných
řešeních bezdomovectví (spíše
dlouhodobého charakteru), případně se k
řešením jakkoliv vyjadřuje
citovaný zdroj hovoří převážně o iniciativách
spojených s bezdomovectvím a o pomoci
lidem bez domova (spíše krátkodobého
charakteru), případně se k tomuto tématu
jakkoliv vyjadřuje (například hovoří o nově
vzniklých neziskových organizacích na pomoc
lidem bez domova, o dobrovolnických akcích,
o práci azylových domů, jednorázových
darech apod.)

citovaným zdrojem je osoba bez domova či
její blízký
citovaným zdrojem je pracovník, zástupce či
člen neziskové organizace, charity,
dobrovolnické organizace nebo jiné podobné
instituce nebo iniciativy, případně zdroj blízký
těmto zdrojům
citovaným zdrojem je zástupce systému
(například člen vlády, osoba spojená s členy
vlády, člen politické strany, hnutí apod.) či
zaměstnanec veřejné instituce (například
policisté, zdravotníci, soudci, sociální
pracovníci apod.), případně zdroj blízký
těmto zdrojům
citovaným zdrojem je zástupce komerční
společnosti (menších i větších soukromých
podniků), případně zdroj blízký těmto
zdrojům
citovaným zdrojem je (vědecký) odborník
(například psycholog, sociolog, vysokoškolský
pedagog apod.), případně zdroj blízký těmto
zdrojům
citovaným zdrojem je řadový občan, tedy
veřejně neznámá osoba, která nemůže být
charakterizována jinými vytyčenými
hodnotami této proměnné, pro účely našeho
výzkumu do této kategorie nebude spadat
osoba či osoby bez domova, neboť těm je
vyhrazena samostatná kategorie
citovaným zdrojem je veřejně známá
osobnost z jiných než výše uvedených oblastí
(například lidé ze showbyznysu), případně
zdroj blízký těmto zdrojům

25 PROSTOR ZDROJE 3

Mediální prostor zdroje
3

počet slov
0 žádné

1 individuální charakter

2 stav bezdomovectví

26 VYJÁDŘENÍ ZDROJE 3

Převládající povaha
vyjádření zdroje 3
4 vlastnosti a aktivity lidí bez domova
5 příčiny bezdomovectví

6 řešení bezdomovectví

7 iniciativy
8 jiné

citovaný zdroj hovoří převážně o
individuálním příběhu, situaci či události
spojené s bezdomovectvím či osobou bez
domova, o vlastní či cizí zkušenosti s
bezdomovectvím, případně se k danému
tématu jakkoliv vyjadřuje (například osoba
bez domova hovoří o tom, kde pracuje,
svědek události hovoří o napadení osoby bez
domova apod.)
citovaný zdroj hovoří převážně o obecných
informacích týkajících se bezdomovectví
spíše objektivního charakteru (například zdroj
uvádí statistické údaje o lidech bez domova
apod.), případně se k obecným informacím
jakkoliv vyjadřuje
citovaný zdroj hovoří především o aktivitách
a zvycích lidí bez domova nebo těmto lidem
připisuje určité vlastnosti, případně se k
takovému tématu vyjadřuje; z promluvy
může být patrný nádech (subjektivního)
hodnocení osob bez domova
citovaný zdroj hovoří převážně o příčinách
bezdomovectví, případně se k nim vyjadřuje
citovaný zdroj hovoří převážně o možných
řešeních bezdomovectví (spíše
dlouhodobého charakteru), případně se k
řešením jakkoliv vyjadřuje
citovaný zdroj hovoří převážně o iniciativách
spojených s bezdomovectvím a o pomoci
lidem bez domova (spíše krátkodobého
charakteru), případně se k tomuto tématu
jakkoliv vyjadřuje (například hovoří o nově
vzniklých neziskových organizacích na pomoc
lidem bez domova, o dobrovolnických akcích,
o práci azylových domů, jednorázových
darech apod.)

