Sekretariát
Rady vlády pro národnostní menšiny
V Praze dne 8. června 2015

Zápis
z jednání Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání
dne 8. června 2015 od 10:00 hod., Úřad vlády (Vladislavova 4, zasedací místnost v suterénu)
Přítomni: Alena Georgiu, Lenka Kopřivová, Světlana Lazarová, Olga Mandová, Minh Nguyen, Agáta Pilátová,
Štefan Tišer
Hosté: Jan Menger, Ondřej Nováček, Ľubica Svárovská, Petr Šafařík, Jiří Svěrák
Sekretariát Rady: Milan Pospíšil, Renata Weinerová

***
Program:
1. Jednání s vedením Českého rozhlasu
2. Různé
***
Ad 1 Jednání s vedením Českého rozhlasu
M. Pospíšil přivítal přítomné a předal slovo předsedkyni Pracovní skupiny pro národnostně
menšinové vysílání S. Lazarové, která se obrátila na představitele ČRo s nabídkou
konstruktivního dialogu a zahájení užší spolupráce. J. Menger představil novou koncepci
vysílací dramaturgie ČRo, jež je podle jeho slov zcela v souladu s požadavky, které vyjádřili
zástupci národnostních menšin. V rámci letošní nové koncepce bude stanice „mluveného
slova“ ČRo Plus vysílat od 2. listopadu t.r. na VKV celoplošně. Součástí vysílacího programu
této stanice by se měl stát nový magazín, který by se věnoval národnostně menšinovému
vysílání. Mělo by jít o podobný formát, jaký představuje pořad „My a oni“. To znamená, že
by mělo být zachyceno aktuální dění v životě menšin. Z hlediska vysílací praxe je preferován
kulisový (kontinuální) poslech, nikoliv zaměření na jednotlivé menšiny v týdenním intervalu,
neboť takový typ pořadů je již překonaný. Nový magazín pro národnostní menšiny by měl být
vysílán jedenkrát týdně (popřípadě s reprízou) zhruba v délce 15 minut a měl by se věnovat
všem národnostním menšinám. Název tohoto pořadu zatím není blíže specifikován, bude
upřesněn cca do 2 měsíců spolu s dramaturgickou podobou nového pořadu. Skladba pořadu
bude záviset především na úvaze editora, není možné ji diktovat z pozice Rady vlády pro
národnostní menšiny (s tím jsou zástupci menšin srozuměni). S. Lazarová upozornila na
písemný námět Pracovní skupiny, ze kterého vyplývá zájem o spolupráci s editorem
prostřednictvím kontaktů s paní Ľ. Svárovskou. J. Menger způsob spolupráce s Pracovní
skupinou upřesnil v tom smyslu, že každý vedoucí regionálního vysílání bude přijímat
informace o akcích národnostních menšin, jde jen o to, aby byly zasílány s dostatečným
časovým předstihem. Přislíbil zaslat seznam kontaktů na vedoucí regionálních vysílání ČRo.
O. Nováček konstatoval, že zástupci národnostních menšin by měli být na jedné straně
inspirátory a na druhé hodnotiteli úrovně vysílání ČRo pro menšiny. Na dotaz ohledně
speciální rubriky na webu ČRo, kde by byly soustředěny informace o pořadech pro menšiny,
tlumočil postoj zodpovědného pracovníka ČRo A. Píchy, podle kterého by takové stránky
nebyly adekvátně využívány. Po argumentaci o prospěšnosti a užitečnosti národnostně
menšinové stránky, kterou vznesl M. Nguyen, O. Nováček přislíbil zřízení webové prezentace
pro nový pořad na ČRo Plus, jejíž základní stránka by byla propojena se staršími odkazy na

pořady tradičních národnostních menšin v ČR. P. Šafařík jako představitel Rady ČRo kvitoval
konstruktivně vedenou diskusi na téma rozšíření národnostně menšinového vysílání v ČRo
a doporučil zástupcům menšin, aby naplňování slíbených požadavků Českým rozhlasem
v budoucnu důsledně monitorovali. Upozornil i na rozvíjející se ideu komunitních
(neziskových, občanských - lokálních) médií, kterých by bylo také možné využít pro
menšinové vysílání.
V závěru jednání se O. Mandová dotázala na možnost oživení 15minutového vysílání pro
ukrajinskou menšinu. Zmínila především zájem starších ukrajinských posluchačů, kteří
ovládají český jazyk jen v hovorové podobě a jsou schopni porozumět úředním předpisům
pouze v ukrajinštině. Po diskusi ohledně předností a nevýhod vysílání v původním jazyce
představitelé ČRo přislíbili, že se tématem budou zabývat, obzvlášť vzhledem k vysokému
početnímu zastoupení ukrajinské menšiny v ČR.
J. Menger přislíbil informovat o vývoji v uvedené věci. O. Nováček požádal o zaslání zpětné
vazby k menšinovému vysílání německé, polské, romské a slovenské menšiny. Toto zajistí
příslušní členové Pracovní skupiny.
Ad 2 Různé
Pracovní skupina přijala návrh do konce června uskutečnit společné jednání s kontaktní
představitelkou ČRo Ľubicou Svárovskou a jejími kolegy, spolu s kontaktními osobami za
jednotlivé menšiny, jehož cílem bude nabýt společné představy o tom, jak by měly vypadat
informace, posílané k využití Českému rozhlasu. Příští jednání Pracovní skupiny
národnostně menšinového vysílání na toto téma se bude konat dne 24. června 2015 od
14:00 hod v zasedací místnosti v suterénu v budově Úřadu vlády Vladislavova 4, Praha
1.
Zpracovali: R. Weinerová a M. Pospíšil

