Sekretariát
Rady vlády pro národnostní menšiny
V Praze dne 7. května 2015

Zápis
z jednání Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání
dne 7. května 2015 od 10:00 hod., Úřad vlády (Vladislavova 4, zasedací místnost v přízemí)
Přítomni: Alena Georgiu, Alexej N. Kelin, Jánoš Kokeš, Tomáš Kraus, Světlana Lazarová, Minh Nguyen,
Bohdan Rajčinec, Štefan Tišer
Hosté: Iveta Demeterová, Kiril Shchelkov, Ľubica Svárovská
Sekretariát Rady: Milan Pospíšil, Renata Weinerová

***
Program:
1. Jednání s kontaktní představitelkou ČRo, Ľubicou Svárovskou
2. Různé
***
Ad 1. Jednání s kontaktní představitelkou ČRo
M. Pospíšil v úvodu jednání přivítal zástupce Českého rozhlasu, v první řadě Ľubicu
Svárovskou, která byla jmenována kontaktní osobou za ČRo při jednáních se zástupci
národnostních menšin, Ivetu Demeterovou za romskou menšinu a Kirila Shchelkova za
ruskou menšinu (pracuje ve vysílání ČRo7). V krátkosti zrekapitoval poslední vývoj pracovní
skupiny. Statutáři ČRo a ČT na jednání Rady dne 24. března t.r. vyjádřili zájem o posílení
národnostně menšinového vysílání a za tímto účelem ustavili statutární zástupce (kontaktní
osoby) reprezentující jejich instituce, kteří dostali mandát k vyjednávání. Ľ. Svárovská, poté,
co se představila, na dotaz ohledně avizované restrukturalizace ČRo uvedla, že v letošním
roce by nemělo dojít k podstatným změnám ve vysílání. Vysílání stanice ČRo Plus má dostat
celodenní frekvenci na VKV, od 1. září nebo 1. listopadu 2015 by měl být spuštěn nový pořad
zaměřený na náboženskou tematiku. Zároveň by měl vzniknout nový magazín ve formátu
patnáctiminutového pořadu, ve kterém by střídavě vystupovali reprezentanti jednotlivých
národností bývalé Jugoslávie. Programy „My a oni“ na ČRo Regina Praha a „Zaostřeno“ na
ČRo Plus, které se věnují migraci, by eventuálně mohly poskytnout víc prostoru dalším
národnostním menšinám.
Pracovní skupina bude dále jednat s vedením ČRo, zda by se program „My a oni“ nemohl
rozšířit na všechny regionální stanice. Všechny tyto plány jsou závislé především na
možnostech rozpočtu ČRo.
Z navazující diskuse členů Pracovní skupiny pro menšinové vysílání bylo zřejmé, že mají
zájem o založení nového formátu samostatného menšinového vysílání, včetně nového názvu.
Ľ. Svárovská upozornila, že založení samostatného menšinového vysílání bude znamenat
složité vyjednávání s managmentem ČRo. Slíbila zaslat během příštího týdne do sekretariátu
Rady kontakty na jeho členy, které bude zároveň kontaktovat a informovat o dnešním jednání.
Výsledkem by mělo být přímé jednání Pracovní skupiny pro menšinové vysílání s ředitelem
Centra zpravodajství, Mgr. Tomášem Pancířem a ředitelem Centra výroby JUDr. Jiřím
Mejstříkem.

V debatě o formátu menšinového vysílání zaznělo, že by měly do ČRo docházet jasně
formulované žádosti o odvysílání konkrétních zpráv, ať již „pro menšiny“ nebo
„o menšinách“. Ľ. Svárovská by zpětně posílala svodku s avizovaným programem, který se
bude týkat menšin. M. Nguyen navrhnul, aby na webových stránkách ČRo byla zřízena
rubrika, která by soustředila informace o pořadech o národnostních menšinách přehledně na
jedné stránce - Ľ. Svárovská přislíbila, že v této záležitosti bude kontaktovat kompetentního
pracovníka ČRo, ředitele Centra Nová média, Mgr. Alexandra Píchu.
M. Pospíšil požádal představitele těch menšin, kteří dosud nezaslali kontakty na vybrané
osoby (viz. zápis z předchozího jednání Pracovní skupiny dne 30. dubna t.r.), aby tak učinili
co nejdříve.

Ad 2. Různé
M. Pospíšil se zavázal během příštího týdne rozeslat všem členům Pracovní skupiny kontakty
získané od Ľ. Svárovské a zároveň i adresu nově založeného pracovního FB účtu (to se již
stalo dne 7. dubna).
Příští jednání Pracovní skupiny národnostně menšinového vysílání s představiteli
managementu ČRo je plánováno přibližně za měsíc v budově Úřadu vlády ve Vladislavově ul.
4 (v zasedací místnosti Forum v přízemí). Jeden týden před tímto jednáním se bude konat
schůzka Pracovní skupiny, na které budou diskutovány možnosti budoucího menšinového
vysílání. Členové Pracovní skupiny budou včas vyrozuměni.

Zpracovali R. Weinerová a M. Pospíšil

