VÝCHODISKA / NABÍDKA
k jednání Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání s vedením ČRo
⇔ Potěšující je záměr o vzniku nového magazínu o rozsahu 15 minut pro posluchače ze
zemí bývalé Jugoslávie. Národnostní menšiny, které nemají vlastní redakci (běloruská,
bulharská, maďarská, rusínská, ruská, řecká, ukrajinská, vietnamská) by uvítali
možnost vysílání podobného formátu. Na každou menšinu by tak vyšel čas vysílání
jednou za dva měsíce.
⇔ Vedle toho 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 v podobě ad hoc pořadů. Program My a oni by se mohl rozšířit na všechny
regionální stanice.
⇔ 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 pak posílala svodku s avizovaným programem, který
se bude týkat menšin. K tomu může posloužit nabídková tabulka, kterou vygeneroval
sekretariát Rady na podkladě informací členů Pracovní skupiny (viz níže).
K upřesnění požadavku, co by nabídka měla obsahovat, se sejde Pracovní skupina a
kontaktní osoby s Ľ. Svárovskou. Jakým způsobem by bylo možno přesouvat
informace ze stanic (např. v podobě „zhuštěné“ krátké zprávy na Radiožurnálu)?
⇔ Pracovní skupina navrhuje, aby na webových stránkách ČRo byla zřízena rubrika,
která by soustředila informace o pořadech o národnostních menšinách přehledně na
jedné stránce. Bylo by prospěšné mít k dispozici rovněž archív vysílání.

⇔ Pracovní skupina by ocenila, kdyby se její představy odrazily již v plánované změně
na podzim tohoto roku. Jaké jsou možnosti vysílacích časů?

NABÍDKA TÉMAT K MENŠINOVÉMU VYSÍLÁNÍ V ČRo, KONTAKTY
menšina

běloruská

bulharská

chorvatská

maďarská

témata a formáty pro rozhlasové vysílání

3.

A já bych jim asi mohla pomoct s pořady i nějak víc. Pro zkušenosti s Post bellum ☺

1.

dny maďarské kultury, kulturní činnost základních organizací – Praha, Brno, Ostrava - prezentace
folklórní skupiny Nyitnikék (Praha), Kőris (Brno) - prezentace programu, hudba, rozhovory
ženský pěvecký sbor Csalogányok Ostrava - prezentace, hudba
János Vojtek - talentovaný mladý hudebník, klavírista z Brna - prezentace jeho hudby a rozhovor
maďarská školka a škola v Praze - provozuje spolek Iglice v kulturním středisku - reportáž
studentské kluby - AED (Praha), KAFEDIK (Brno) - prezentace činnosti, rozhovory
činnost a cíle Svazu Maďarů - rozhovor s předsedkyní Svazu
Prágai Tükör - dvouměsíčník v maďarštině, vychází od počátku 90. let - prezentace časopisu, rozhovor se šéfredaktorem
Známé osobnosti, narozené nebo působící v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, německé národnosti (S.Freud, Mendel,F.
Porsche, O. Preussler, Balthasar Neumann, Walter Hensel, Karel Klostermann, Becher, Wenzel – Karlovarské oplatky,
Gustav Meyrink – působící v Praze, popř. Kafka, Egon Erwin Kisch – německy píšící, židovského původu) + dnes ještě
žijících z řad německé menšiny – významní funkcionáři, zakladatelé velkých organizací – německých svazů apod.
(prezentace, životopis, dílo)
Tradice a zvláštnosti života německé menšiny v jednotlivých krajích Chebsko, Krušnohoří, Hlučínsko, Šumava.
Jazykové kompetence německé menšiny historické a dnešní rozdílné německé dialekty na území Čech, Moravy a Slezska
zachování a tradice německých dialektů dne
jak mluví mladá generace dnes (existuje několik rozsáhlých projektů, které se tímto tématem zabývaly)
Mladá generace německé menšiny - existuje projekt – Enkelgeneration, který filmově zmapoval život příslušníků německé
menšiny v ČR
aktuální projekty
Česko-německé dny kultury v jednotlivých regionech – M. Třebová, Havířov, Brno, Krnov, Šumperk atd.
jazykové a kulturní projekty
péče o tradice – lidové kroje, tance (Chebsko, Třebovsko, Orlicko)

2.
3.
německá1
4.
5.

polská1
romská1
1

kontaktní osoby

práce Pracovní skupiny se nezúčastní (nejmenovali zástupce)
- představení větších a menších projektů, kde národnostní menšiny přicházejí do vzájemné
Albena Rangelova
spolupráce: např. Noc muzeí v DNM, společné výstavy, publikace Kamarádi, festival jako
arangelova@gmail.com
např. Refufest (to protože tím překročíme umělou hranici národnostní menšina/cizinci).
gsm: 777077171
- Vhodné by byly třeba rozhovory s organizátory nebo tvůrci.
- seznámení třeba se současnou bulharskou literaturou, umělecká četba,
- dramatizace, apod.
1. celkově představit Chorvaty na Moravě, historie, jazyk, kultura (dokument, cestopis)
2. informace o tom, co je právě aktuální:
muzeum
zpěvník (v moravské chorvatštině), právě s Matějem Kroupou připravujeme CD (z toho by šel udělat hudební pořad)
dokumentace (reportáže, rozhovor s hostem)
Kiritof (pozvánka na akci, reportáž)
staré moravskochorvatské pohádky a legendy, z toho by šlo udělat něco pro děti

Regionální romští zpravodajové.

Vlastní, již existující menšinová redakce.

osoby, které by byly schopny profesionálního výkonu

Božana Niševa (filolog, lingvista, spisovatel) nisheva@gmail.com;
608855152, Světlana Lazarová (scénaristka, režisérka; Praha),
s.lazarova@volny.cz 777177917, MUDr. Ivan Belkov (Brno),
IBelkov@seznam.cz; 722535418, Zlatina Jeřábková
(publicistka, novinářka) 777010997, Vasil Samokovliev (filolog,
překladatel, publicista) vasilissam@centrum.cz; 606317336

Lenka Kopřivová koplenka@gmail.com,
Petr Sič petr.sic@post.cz

János Kokeš
Mobil: 606606330
Email: kokesjanos@seznam.cz

Martin Dzingel
email: dzingel@landesversammlung.cz
Telefon: 233 344 410
Fax:
233 344 372
Mobil: 604 923 726

Štefan Tišer; tiserstefan@seznam.cz

-

rusínská
ruská

řecká

-

slovenská1
srbská
ukrajinská

vietnamská

Jací Rusíni žijí v Česku? Rusínská komunita v českých zemích na sebe vrství různé skupiny
obyvatel rusínské národnosti či rusínského původu: Za I. republiky přijížděli z Podkarpatské
Rusi ti, kteří tu hledali práci, nebo studovali na středních a vysokých školách, či se dostali do
Čech s humanitárními organizacemi (např. rodné kořeny Ladislava Smoljaka), pak repatrianti,
či jejich předkové, jež nechtěli žít v SSSR. Také repatrianti odjinud, např. Rusíni z Rumunska
(ze Skejuše a jiných obcí). Od devadesátých let, přijížděli z Podkarpatské Rusi do Česka lidé
hlavně za prací. A v posledních 10 letech i Rusíni ze Slovenska, vesměs mladší a mladí lidé
(studenti, kteří tu zůstali i po studiích, i jiní usídlenci, dělníci, odborníci různých oborů…).
Rusínské kulturní aktivity v současném Česku (Skejušan, Rusini.cz, kulturní akce se
zaměřením na rusínské téma).
Mluvíte doma (v Česku) rusínsky? O jazyce, národní identitě atd.
Naše dějiny a Rusíni (od Slovanského sjezdu 1848 k současnosti).
Rusínské inspirace v českém umění, kultuře a publicistice: v literatuře, filmu, fotografii,
výtvarném umění atd. Od olbrachtovsko-čapkovské tradice k současnosti.
Historie a současnost ruské menšiny, její významných představitelů, spolků, vědeckých,
vzdělávacích a společenských organizací a institucí.
K národním tradicím, celoevropským a euroatlantických hodnotám: co máme hájit a rozvíjet,
jak má probíhat soužití a diskuse s jinými civilizacemi.
Kulturně-společenský život národnostních menšin v ČR a jejích vnímání v majoritní společnosti.
Řecká menšina v ČR, akce, aktivity, život, významné osobnosti (medailonky), umělci (různých sfér)
Historie řecké menšiny v ČR
Krize v Řecku (sociální a ekonomická) - rozšíření okruhu témat a informovanost, rozhovory
s běžnými Řeky
Ekonomická migrace Řeků do zahraničí v současnosti (v souvislosti s krizí) - srovnání
s migrací ve 40. letech

práce Pracovní skupiny se nezúčastní (důvod není znám)
Život ukrajinské menšiny v ČR
Kulturní, informační servis o menšině
Přehled aktuálního dění na Ukrajině
Integrace vietnamské menšiny do české společnosti
Život Vietnamců v ČR
Vietnamská kultura a vietnamská gastronomie
Vztah ČR s Vietnamem
Aktuální dění ve Vietnamu

Tomáš Pilát, redaktor
kulturní redakce ČRo
(tomas.pilat@rozhlas.cz,
René Kočík, redaktor
Týdeníku Rozhlas
rene.kocik@rozhlas.cz

Alexej Kelin, Alexej@kelin.cz, 603 574 168
Eugenie Číhalová, wleugy@seznam.cz, 723 671 769
Igor Zolotarev, igor@it.cas.cz, 602 748 366
Marina Dobuševa, marina.dobuseva@gmail.com, 774 050 745
Alena Georgiu, e-mail:
a.georgiu@seznam.cz,
tel. 728 283 369

Pavlos Sidiropulos (bývalý pracovník řecké ERT,
československé TV; tel. 603 775 614)
Kateřina Spalasová (tlumočnice a překladatelka
řečtina+srbština, příležitostně moderátorka, učitelka řeckých
tanců; e-mail: katkaspalas@seznam.cz, tel. 608 973 697)
... a dalších mnoho hudebníků, zpěváků, tanečníků

Kontaktní osoby: Bohdan Rajčinec (uicr@centrum.cz), Olga Mandová (mandova@gvp.cz)
Kontaktní osoba pro zasílání informací na adresu ČRo: Tetyana Burda,
tanyaburda@seznam.cz
1. Pham Huu Uyen, zástupce v Radě
někdo z mladé generace, zatím není k dispozici
(pham.huu.uyen@seznam.cz)
2. Minh Nguyen, člen PS
(minh.nguyen@volny.cz)
3. Nguyenová Mai, Van Lang
(manguyenova@gmail.com)
4. Jiří Kocourek, Klub Hanoi
(jkocourek@klubhanoi.cz)
5. Ngo Quynh Nga, klub Hanoi
(nga@klubhanoi.cz),

Ad hoc možnosti pořadů ČRo, kde se mohou uplatnit národnostní menšiny (viz druhá odrážka Východisek)

Dobrá vůle plus
Historie plus

So 20:10; 50 min.

Po-Ne 22:10; 30 min.

Hovory
Portréty

Čt 20:10, 30 min.
Ne 20:10; 50 min.

Příběhy 20. století

Komponovaný třicetiminutový
pořad na historická témata
zejména 20. století. Osobnosti a
dějinné události z českého i
vzdálenějšího prostředí.

Po-Čt 18:40; 20 min.

Zaostřeno

Dokumenty o lidech a jejich
aktivitách, kterým leží na srdci
také osudy těch druhých, v
konfrontaci s odborníky,
politiky a kompetentními
úředníky.

So 21:10; 30 min.

☻ STANICE PLUS

Rozhovor s osobností, která má
zajímavý osobní i profesní život a
názory, o které se může podělit s
posluchači.

Komponovaný pořad. Diskuse
nad dokumenty dané doby se
prolíná a doplňuje s ukázkami ze
života dané osobnosti –
zvukovými nebo psanými.

Příběhy, na které se
zapomnělo nebo se na ně
mělo zapomenout. I české
dějiny mají své hrdiny a
zbabělce, temná období i
chvíle velkých činů.
Reportérský a investigativní
pořad. Co se děje kolem nás, v
Evropě, ve světě? Příležitost pro
reportéry Českého rozhlasu
věnovat se ožehavým tématům
do hloubky. A na prostoru, který
na jiné stanici nedostanou.

Stále je mezi námi hodně lidí, kteří nemyslí jenom na sebe a na svůj osobní prospěch a
nezištně pomáhají druhým, snaží se zlepšit svět kolem sebe. Proč to dělají? Co se skrývá
za jejich snažením a potřebou „konat dobro“? Je to jejich osobní příběh nebo něco jiného?
Hrdinové současnosti, kteří dokážou čelit nepřízni vlastního osudu, ale také
nespravedlnosti, nepochopení, závisti, konformismu atd., kteří umí jít proti proudu a
nenechali se zlomit ve svém snažení, i když třebas opakovaně prohrávají. Jejich názory,
životní zkušenosti a filozofie. Zápasy mnohdy „obyčejných“ lidí bez ohledu na jejich sociální
příslušnost, světonázorovou či politickou orientaci, náboženské vyznání.
Po nastolení tématu přichází na řadu diskuse s odborníky. Diskutujeme o snažení našich
hrdinů, chceme vyvolat diskusi o aktuálních, především sociálních otázkách, které běžní
lidé v každodenním životě řeší. Odborníkům, ale také politikům a kompetentním
úředníkům, často praxi a denní realitě velmi vzdáleným, představujeme konkrétní
příběhy a chceme, aby se vyjadřovali také přímo k nim.
V první polovině letošního roku připravujeme mimo jiné tři tematické cykly.
Připomeneme výročí dvou korunovací Karla IV. korunami Lombardie a Svaté říše římské
v roce 1355 (připravuje Michaela Krčmová), dále 70 let od konce 2. světové války
(Ivana Denčevová) a 600 let od upálení Mistra Jana Husa (David Hertl).

Cyklus volně navazuje na programovou řadu Hovory, kterou vysílal Český rozhlas 6
každý den v 19:30. Hosty pořadu jsou respektované, nikoli však nutně mediálně známé
tváře ze všech možných oblastí společnosti. Moderátor dne si zve do studia sociology,
designéry, vědce, spisovatele, architekty, historiky, restaurátory i restauratéry, zkrátka
hosty zajímavé z jakéhokoli oboru lidské činnosti. Nezapomíná se ani na lidská práva,
gender problematiku a duchovní život.
Pořad vznikl původně jako popularizační pořad zaměřený na osobní historii osobností
evropské politiky s důrazem na utváření Evropské unie. Od roku 2004 jde o kroniku
dvacátého století viděnou skrz osobní příběhy politiků střední Evropy, ale i lidí politikou
zasažených – novinářů, historiků, umělců, vědců, nakladatelů, sociologů, politických
vězňů atd.
Portréty mají za sebou už poměrně letitou historii – poprvé se v éteru objevily 7. února
2004 a osobností, kterou jsme začali, byl symbolicky poslední český král a císař Karel I.,
smutná postava konce rakousko-uherské monarchie.
Rok 1918 jsme si jako start pořadu nevybrali náhodou, byl to zlomový rok nejen pro nově
vzniklé Československo, ale i pro celou Evropu, tu střední zejména. Bouřlivý osud
Československa jako mnohonárodnostního státu, který vůbec neměl jistou budoucnost,
se tu mnohdy střetává se zájmy jeho převážně totalitně laděných sousedů. Střední
Evropa národních států vznikala a měla před sebou bouřlivá a dramatická léta.
Do našeho pořadu patří především středoevropští politici, převážně čeští a slovenští, ale
i maďarští, polští, němečtí a rakouští, nebo i ti, kteří osudy střední Evropy formovali ze
svých geopolitických pozic.
Dokumentární cyklus přináší skrze vzpomínky pamětníků nové pohledy na minulé století.
Pořad vzniká ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum a dalšími institucemi,
které budují sbírky vzpomínek. Pořad čerpá z rozsáhlé mezinárodní databáze Paměť
národa, kterou v roce 2008 založily organizace Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro
studium totalitních režimů.
Dokumentární cyklus představuje válečné veterány, odbojáře, židovské pamětníky, kteří
přežili holocaust, někdejší politické vězně komunismu, disidenty, ale i agenty a
konfidenty Státní bezpečnosti, funkcionáře KSČ. Přináší i svědectví „obyčejných“ lidí,
kteří byli svědky důležitých událostí minulého století.
Reportéři Českého rozhlasu to pro vás zjišťují přímo na místě a v rámci jediného pořadu
své informace doplňují analytickými rozhovory.
Autoři pořadů mají možnost podrobně rozpracovat různé kauzy z více úhlů pohledu,
prostor dostanou i menšinová témata. Na reportáž navazuje analýza problému.
Přineseme vám i rozhovor s odborníkem na dané téma.
Šestkrát do měsíce, každý pátek, ale i v jiné všední dny, je pořad Zaostřeno věnován
problematice cizinců, migraci a národnostních menšin nebo tématu náboženství a
etických problémů.

Pořady využitelné ad hoc: Pro a proti, Radiofórum, Trendy, Týden v kultuře, Týden ve světě, Za hranou.

So 20:10; 50 min.

Radiodokument
Páteční večer

Komponovaný pořad věnovaný
zajímavé osobnosti, místu,
dějinné události či kulturnímu
fenoménu. Rozsah pořadu
dovoluje věnovat se zvolenému
tématu dostatečně zeširoka i do
hloubky a navíc zajímavým
způsobem.

So 8:00; 180 m.

Víkendová příloha

Lidé - příběhy - události zvukové obrazy - imaginace

Pá 20:00-22:00; 120 min.

☻ STANICE VLTAVA

Umění a kultura jako součást
životního stylu a životní styl
jako součást kultury.

Rozhlasový dokument, někdy také nazývaný „feature“, dává neobyčejné možnosti k
hledání, zkoušení, hlubokému ponoru do témat i k nadhledu. Nabízí prostor pro
kreativitu, hledání nových cest, fantazii i pro humor. Spojuje v sobě rozličné formy žánrů
od reportáže, rozhovoru, techniky koláže či montáže, práce s archivním materiálem, se
zvuky a hudbou. Je svědectvím o dnešním životě lidí, o jejich myšlení a o jejich
kreativitě. Dává kulturnímu posluchači podněty k zamyšlení, vzdělává ho, kultivuje,
rozšiřuje mu obzor a provokuje jeho imaginaci.
Páteční večery pravidelně věnujeme osobnosti, uměleckému dílu, místu s výrazným
kulturním zázemím, nebo historické události. Tematická i žánrová podoba tohoto
programu je velice různorodá. Na jeho vzniku se podílí jednotlivé redakce celé stanice.
Díky zvukovým kompozicím předních rozhlasových autorů se můžete důvěrně seznámit
např. se spisovateli (W. Shakespeare, Ch. Dickens, K. Poláček), aristokraty (hrabě
Špork), divadelními a filmovými režiséry (E. Schorm, J. Grossman, P. Lébl), herci (J.
Štěpničková), hudebníky (M. Davis), navštívit zajímavá místa z celého světa, podívat se
na historické události z překvapivých úhlů pohledů. Sto dvacet hutných minut plných
zajímavých informací v poutavé zvukové koláži.
Tří a půl hodinový blok na způsob novinové víkendové přílohy ovšem v rozhlasovém
provedení: reportážní návštěvy míst s kulturní pamětí nebo osobností, komentovaná
čtení z knih (životopisné, dokumentární, etnografické, historické, věnující se životnímu
stylu apod.), literární a reportážní cestopisy, archivní pásma, menší dokumentární pořady
na rozdílná témata, někdy naopak jedno téma zpracované z různých pohledů a různými
formami, přímé přenosy z kulturních událostí nebo z míst s výrazným geniem loci. Vše s
lehkou nadsázkou a odstupem, pokud možno.

Pořady využitelné ad hoc: Ad libitum, Čajovna, Kritické panorama, Mozaika, Noční čajovna, Oáza, Odpolední
čajovna, Sladké je žít, Slovo o designu, výtvarném umění a architektuře, Výlety s Vltavou, Výročí týdne, Z Čech
až na konec světa a zpět, Zprávy
☻ STANICE RADIOŽURNÁL
Pořady využitelné ad hoc: Dvacet minut Radiožurnálu, Encyklopedie Radiožurnálu, Hlavní zprávy - rozhovory a
komentáře, Host Radiožurnálu, Noční Radiožurnál, Ranní interview, Šedesát minut, Večerní host Radiožurnálu
…

Po-Pá 20:04; 55 min.

Dokument
Kontakt Dvojky

Ne 22:00; 54 min.

☻ DVOJKA
Dokumentární pořady ČRo
Dvojky. Interpretace, výklad,
pohled, úvaha a syntéza dění,
událostí a jevů našeho života.
Diskusní pořad na aktuální
témata z oblasti zdravotnické,
právní, vědecké, politické i
sociální.

Dokumenty Dvojky se zabývají aktuálním děním ve společnosti, aktuální bolestí i radostí
lidí, jejich sny a touhami, prohrami i úspěchy. Jednoduše tím, co my všichni v nějaké
podobě prožíváme a s čím se potýkáme nebo proti čemu se vymezujeme. Nebrání se ani
minulosti. Týkají se proto vás všech!
Každý den má svého autora, moderátora i téma:
… Pátek: Životní styl a regionální vysílání
Ve spolupráci s regionálními stanicemi, problematika rodinných vztahů, spotřebitelská
poradna, cca 2x ročně beseda s ombudsmanem

Pořady využitelné ad hoc: Dobré ráno, Česko, Odpoledne s dvojkou, Jak to vidíte?, Noční mikrofórum,
Pochoutky, Host do domu, Klub rádia Junior

Až na dřeň

Ne 12:04; 55 min.

☻ REGINA
Pravidelný nedělní rozhovor
Kateřiny Kubalové se známou
osobností o radostech i
trápeních, která přináší život.

Našimi hosty jsou herci, zpěváci, sportovci i lékaři, spisovatelé nebo filmaři, zkrátka lidé,
kteří mají o čem mluvit. A my se jich nebojíme zeptat nejen na to, co je těší a zajímá, ale
i na to, co je trápilo či trápí, nebo na co by ve svém životě raději zapomněli. Pořad Až na
dřeň zkrátka nezůstává jen u nablýskané slupky, ale nahlíží i do třináctých komnat.

My a oni

So 20:04; 10 min.

Pravidelný pořad, který formou
rozhovorů a reportáží poskytuje
obraz soužití cizinců s Čechy v
Praze.

Třináctka Po-

Ne 13:00; 20 min.

Hlavní zpravodajská relace
Českého rozhlasu Regina.

Kdo jsou lidé, kteří přicházejí žít do naší země? Z jakých důvodů si vybírají právě české
prostředí a co sem přinášejí? Znamená jejich příchod do Česka bohatší společnou
budoucnost nebo naopak vzniká konfrontace, rozdělení na „my“ a „oni“? Jak je
přijímáme? Jak se dovolávají svých práv a jak se integrují do zdejší společnosti? Máme
důvody k obavám z cizího, jiného a neznámého?
Na všechny tyto otázky odpoví pořad Goranky Oljači prostřednictvím portrétů cizinců
žijících v Praze. Uslyšíte i reportáže ze života občanských sdružení, zabývajících se
problematikou migrace a kulturní integrace lidí pocházejících odjinud.
My a oni je první týdenní pořad na vlnách Českého rozhlasu Regina, který se pravidelně
věnoval a věnuje fenoménu migrace u nás. Získal první cenu Úřadu vysokého komisaře
OSN pro uprchlíky (UNHCR) v novinářské soutěži Příběh uprchlíka.
To nejdůležitější, co se v Praze a okolí děje. Naši redaktoři pracují ve dne i v noci, aby
vám ve 13 hodin přinesli kvalitní pražské zprávy.
Hlavní zpravodajská relace se skládá ze dvou částí - samotných zpráv a publicistiky.
Publicistická část Třináctky vám každý všední den nabídne tři témata, která jsou pro
Prahu a její obyvatele důležitá nebo zajímavá. V sobotu v této části shrneme Týden v
kultuře a v neděli Týden v Praze

Pořady využitelné ad hoc: Dopoledne s Reginou, Odpoledne s Reginou, Prahou křížem krážem, Recept dne,
S vámi v Praze, Večer s Reginou
RADIO WAVE

St 16:20; 5 min.

Východiska

☻

Rubrika Východiska nadväzuje
na takmer dvojročné vysielanie
rubriky mapujúcej slovenskú
kultúrnu scénu Kumšt a taktiež
čerpá z projektu Easterndaze o
novej hudbe vznikajúcej v
regióne strednej a východnej
Európy. Projekt, i samotná
rubrika Východiska, vznikli z
potreby reflektovať súčasné
dianie na poli hudby, umenia a
ďalších kultúrnych aktivít v
tomto prostredí a vytvoriť tak
spoľahlivú informačnú platformu.

Prostredníctvom rozhovorov s aktérmi a hybateľmi lokálnych scén, ktorých sme spoznali
počas našich „výskumných“ ciest, ktoré sme realizovali a stále realizujeme v rámci
projektu Easterndaze, budeme postupne predstavovať zaujímavé aktivity alternatívnej
kultúry a to nielen našich bezprostredných susedov, ale i z kultúrneho hľadiska pre nás
pomerne neprebádaných krajín ako napr. Srbsko, Rumunsko, Pobaltie alebo Ukrajina.

OSTATNÍ REGIONÁLNÍ STANICE – NAPŘ. BRNO

Diskusní pořad, který mapuje
aktuální dění očima odborníků i
aktérů. Chce zamýšlet se nad
událostmi a jevy, které ovlivňují
tvář společnosti a náš život

Po-Pá 18:00

☻
Co vy na to?

Pořady využitelné ad hoc: Čelisti, On Air, Distrikt, Hergot! Prolomit vlny, Universum, Tyjátr, Ve vlastní šťávě

Pořad Co vy na to? je určený všem, kteří se chtějí vyznat ve světě kolem sebe.
Jeho hosty jsou lidé hledající řešení závažných problémů, jako je bezdomovectví,
nezaměstnanost, nebo třeba nejrůznější závislosti.
Zveme ekonomy a manažery, stejně jako lékaře, právníky, nebo vodohospodáře, aby se
podělili o své vědomosti, postřehy i vize.
Pořad Co vy na to? nabídne posluchačům také střet názorů v kontroverzních kauzách,
jindy jim zkusí poradit, jak se vypořádat s komplikovanou situací.

Co přinesl dnešní den, Česko – země neznámá, Dobré ráno, Moravo!, Kalendárium, Mezi nebem a zemí, Noční linka,
Pochoutky, Prázdninová pohlednice, Sousedé
Nejsou zde uvedeny již zavedené pořady národnostních menšin (Stretnutie, O Roma vakeren…).
V Praze dne 5. června 2015, zpracoval MP

