
S e k r e t a r i á t  
Rady vlády pro národnostní menšiny 
                                                                                                                                       V Praze dne 25. června 2015 

Záp is  
z jednání Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání 

dne 24. června 2015 od 14:00 hod., Úřad vlády (Vladislavova 4, zasedací místnost v suterénu) 

Přítomni: Marina Dobuševa (ruská menšina), Martin Dzingel (německá menšina), Alena Georgiu (řecká 
menšina), Jánoš Kokeš (maďarská menšina), Tomáš Kraus (židovská komunita), Světlana Lazarová 
(bulharská menšina), Olga Mandová (ukrajinská menšina), Minh Nguyen (vietnamská menšina), 
Štefan Tišer (romská menšina).  

Hosté: Juli Banga (romská menšina), Eugenie Číhalová (ruská menšina), Iveta Demeterová (Český rozhlas), 
František Kostlán (romská menšina), Alexandra Mostýn (německá menšina), Božana Niševa (bulharská 
menšina), Mai Nguyenová (vietnamská menšina), Albena Rangelová (bulharská menšina), Uyen Huu 
Pham (vietnamská menšina), Ľubica Svárovská (Český rozhlas), Margita Wagner (Úřad vlády).   

Sekretariát Rady: Milan Pospíšil, Renata Weinerová 

*** 

Program: 

1. Jednání s kontaktními představitelkami za Český rozhlas, Ľubicou Svárovskou a Ivetou 
Demeterovou 

2. Různé 

*** 

Ad 1. Jednání s kontaktními představitelkami za Český rozhlas, Ľubicou Svárovskou 
a Ivetou Demeterovou 

M. Pospíšil v úvodu vyzval přítomné k vzájemnému představení, šlo především o seznámení 
se s novými spolupracovníky (hosty), tj. koordinátory za jednotlivé národnostní menšiny, 
kteří budou ČRo zasílat aktuální zprávy ze života menšin. Poté Ľ. Svárovská zrekapitulovala 
poslední vyjádření představitelů ČRo k národnostně menšinovému vysílání. V září nebo 
listopadu t.r. bude spuštěn pravidelný cyklus vysílání ČRo pro menšiny z bývalé Jugoslávie 
(ještě neexistuje pilotní program). Vysílací schéma avizovaného magazínu pro ostatní 
národnostní menšiny v ČR prozatím není známo, více informací lze očekávat na podzim t.r. 
(v rámci koncepce národnostně menšinového vysílání). Ľ. Svárovská přislíbila, že bude 
kontaktovat náměstka generálního ředitele ČRo J. Mengera, kterému připomene zaslání 
slibovaného seznamu jmen a kontaktů na vedoucí editory regionálních stanic ČRo. Na 
minulém jednání totiž přislíbil, že v každé regionální stanici bude určený editor přijímat 
informace o akcích národnostních menšin, pokud budou zasílány s dostatečným časovým 
předstihem. Upřesnila, že dostatečný časový předstih pro zasílání zpráv představuje 
v rozhlasové praxi časový úsek jednoho týdne až 14 dnů. Zprávy bude možno využívat 
i v regionálním vysílání. 

Struktura zasílané zprávy pro ČRo musí obsahovat následující údaje: 

a) kdo akci pořádá (např. bulharská menšina, spolek xy), 

b) datum a místo pořádané akce, 

c) přesný program akce, komu je určena, 



d) jméno kontaktní osoby, která zprávu zasílá, její e-mailovou adresu a telefon, 
popřípadě i další upřesňující údaje vztahující se k akci. 

V rámci účelné komunikace je třeba strukturované zprávy pro ČRo zasílat na 4 e-mailové 
adresy: 

a) ČTK (ctk@ctk.cz), 

b) Editoři regionálních stanic ČRo (adresy budou upřesněny), 

c) Kontaktní představitelka za ČRo paní Ľubica Svárovská: lubica.svarovska@rozhlas.cz, 

d) Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny: narodnostni.mensiny @vlada.cz. 

Editoři rozhlasového vysílání („krajánci“), kteří pracují se svodkami zpráv z ČTK, si 
každodenně vybírají zajímavé informace pro své vysílání – proto je ČTK také důležitým 
partnerem pro spolupráci.  

V případě, že představitelé menšin budou chtít avizovat rozsáhlejší událost, jako je např. 
výročí významné národnostní osobnosti nebo odborná akce na univerzitě, potom je třeba 
zaslat rozsáhlejší materiál typu rešerše. Rozhlasový medailónek osobnosti může být po 
dohodě s redaktorem ještě důkladněji rozpracován, např. rozhovorem s autorem knihy 
o významné osobnosti apod. Úspěch národnostního vysílání spočívá především na vlastní 
aktivitě představitelů menšin.  

Informace o akcích regionálního významu půjdou přes krajánky, akce většího významu pak 
přes koordinátorku sídlící v Praze. 

Ad 2. Různé 

M. Pospíšil informoval o konkrétním příkladu dobré praxe s ČT. Na jednání Rady vlády pro 
národnostní menšiny dne 24. března t.r. upozornil J. Miňo na existenci festivalu Praha – 
srdce národů, o němž dosud ČT neinformovala. Programový ředitel ČT M. Fridrich reagoval 
a výsledkem byly rozhovory ve studiu ČT 6 ráno a asi  5 minutové vysílání o menšinách dne 
30. května t.r. v hlavní zpravodajské relaci ČT Události.1 

Byla konstatována malá informovanost o národnostně menšinovém vysílání jak v ČRo, tak 
i v ČT. Představitelé menšin by uvítali její větší reklamu v obou médiích. Tuto věc bude 
Pracovní skupina řešit s oběma institucemi. 

Zpracovali: R. Weinerová a M. Pospíšil 

 

  

                                                 
1 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/313242-praha-srdce-narodu-festival-ukazuje-rozmanitost-mensin-v-cesku/ 


