Sekretariát
Rady vlády pro národnostní menšiny
V Praze dne 30. dubna 2015

Zápis
z jednání Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání Rady vlády pro
národnostní menšiny dne 30. dubna 2015 od 9:00 hod.
Úřad vlády (Vladislavova 4, zasedací místnost v přízemí)
Přítomni: Martin Dzingel, Alexej N. Kelin, Tomáš Kraus, Světlana Lazarová, Olga Mandová,
Minh Nguyen, Marta Růžičková, Štefan Tišer
Sekretariát Rady: Milan Pospíšil, Renata Weinerová
***
Program:
1. Příprava jednání se zástupci veřejnoprávních médií (ČRo, ČT)
2. Různé
***
Ad 1. Příprava jednání se zástupci veřejnoprávních médií (ČRo, ČT)
M. Pospíšil jako první veřejnoprávní mediální instituci navrhl Český rozhlas, který se jeví
jako méně náročný úkol. Informoval o avizovaném setkání s Ľubicou Svárovskou, která byla
za ČRo jmenována kontaktní osobou. Jak bylo oznámeno na jednání Rady vlády pro
národnostní menšiny dne 24. března t.r., má tuto instituci zastupovat při jednáních se zástupci
národnostních menšin. M. Pospíšil s ní již předjednal možný termín jednání. Pracovní skupina
souhlasila s tím, že se jednání s paní Svárovskou uskuteční dne 7. května 2015 od 10:00 hod.
v budově Úřadu vlády ve Vladislavově ul. 4 (v zasedací místnosti Forum v přízemí).
M. Pospíšil navrhl dále, aby Pracovní skupina připravila podklady, tj. otázky a náměty, které
budou během schůzky projednány. Pracovní skupina odsouhlasila, že vhodná témata zašlou
představitelé jednotlivých menšin na e-mailovou adresu sekretariátu Rady do 6. května 2015.
Vedle témat dodají i návrhy formátů, ve kterých by bylo vhodné příslušná témata pro
rozhlasové vysílání zpracovat (např. dokument, hudební pořad apod.).
Pracovní skupina odsouhlasila, že každá národnostní menšina si vybere kontaktní osobu, která
bude Ľubici Svárovské průběžně dodávat aktuální informace ze života menšin (elektronickou
poštou - aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám). Kontakty na vybrané osoby zašlou
členové pracovní skupiny opět sekretariátu Rady do 6. května 2015. Členové pracovní
skupiny se dohodli, že si za účelem snadnějšího předávání informací založí FB profil.
Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že je spíše zapotřebí menšinové pořady
koncipovat jako pořady „o menšinách“ než „pro menšiny“, tak, aby byla veřejnost pravdivě
a aktuálně informována o životě příslušníků národnostních menšin a byla možnost pozitivně
ovlivnit většinovou společnost. Zároveň budou od ČRo požadovat, aby s předstihem
poskytoval podrobný přehled programu vysílání týkajícího se národnostních menšin. Splnění
tohoto požadavku by následně mělo zvýšit sledovanost pořadů, neboť členové pracovní
skupiny by program vysílání propagovali a šířili v rámci své komunity. M. Nguyen navrhnul,

aby na webových stránkách ČRo byla zřízena rubrika, která by soustředila informace
o pořadech o národnostních menšinách přehledně na jednom místě.
Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že na výrobě pořadů v redakcích by měli mít
možnost podílet se i příslušníci národnostních menšin. Kontakty na vybrané osoby, které by
byly schopny profesionálního výkonu v ČRo, zašlou členové pracovní skupiny do sekretariátu
Rady do 6. května 2015. M. Růžičková upřesnila, že při tomto typu spolupráce s ČRo bývají
uzavírány tzv. autorské smlouvy.
Členové pracovní skupiny rozhodli, že během schůzky 7. května 2015 vznesou dotaz ohledně
avizované reformy ČRo (v září 2015 by mělo dojít k restrukturalizaci ČRo). Je třeba získat
informace o tom, jak reforma může ovlivnit národnostně menšinové vysílání ČRo, a zda je
případně nemůže ohrozit.

Ad 2. Různé
Pracovní skupina v diskusi nevyloučila možnou účast zainteresovaných poslanců či senátorů
na svých jednáních.
Alexej N. Kelin informoval o plánované návštěvě Prof. A. Zubova v České republice (v Praze
ve dnech 24. - 30. června 2015). Pracovní skupina se shodla na vhodnosti zajištění vystoupení
této významné osobnosti na chystaném vládním semináři.

Příští jednání se koná dne 7. května 2015 od 10:00 hod. v budově Úřadu vlády ve
Vladislavově ul. 4 (v zasedací místnosti Forum v přízemí).

Zpracovali R. Weinerová a M. Pospíšil

