
Tomáš Pecina Non multa, sed multum.

Rada pro rozhlasové a televisní vysílání
Škrétova 44/6
120 00 Praha 2

V Praze dne 10. května 2014

Re: Stížnost na postup České televise

Vážení,

e-mailovým sdělením ze dne 7. května 2014 upozornil pan Lukáš Beer Českou televisi
na podstatné nesrovnalosti ve výroční zprávě Židovské obce v Praze o projevech antisemitismu
v roce 2013. Odpověď, kterou mu pod č. j. CTDC:00220001401 dne 8. května 2014 Česká televise
prostřednictvím Žanety Malečkové, pracovnice Diváckého centra, zaslala, problém bagatelisuje,
uvádějíc, že „konkrétní články nebo příspěvky, které jsou považovány za antisemitistické, však
nejsou uvedeny, proto ani nelze hovořit o původu v roce 2012 nebo 2013.“

Tak tomu ovšem není: z odkazu, který L. Beer televisi poskytl, je jasně patrné, jakých
manipulací se židovská obec ve své výroční zprávě dopustila; toto jednání z její strany nelze
charakterisovat jinak než jako podvod, a to značného rozsahu: u několika desítek položek byl
skutečně nebo domněle antisemitský text z roku 2012 vybaven o rok posunutým datem a jako
takový presentován mezi incidenty, ke kterým došlo v r. 2013, čímž byl počet těchto incidentů
uměle navýšen a byl vytvořen falešný dojem, že jejich počet v porovnání s předchozími lety strmě
vzrostl.

Mám za to, že s povinností České televise poskytovat ověřené informace koreluje i povin-
nost zajistit nápravu v případě, že se některá z podaných informací později ukáže nepravdivou.
Této povinnosti televise frapantně nedostála a pokusila se prokázaný podvod krýt, a je proto
nyní na místě, aby se do věci vložila v rámci svých pravomocí Vaše Rada.

Prosím o písemnou zprávu, jak bylo moje stížnost vyřízena.

S pozdravem

Tomáš Pecina
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