
Tomáš Pecina Non multa, sed multum.

Česká televise
Rada České televise
Kavčí hory
140 70 Praha 4

V Praze dne 26. srpna 2014

Re: Stížnost na postup České televise – Váš dopis č. j. 57/14

Vážení,

obdržel jsem odpověď předsedy Rady České televise ze dne 16. července 2014, č. j. 57/14,
na svou stížnost ze dne 10. května 2014, ve které se uvádí, že z mé stížnosti nevyplývá, k jakému
pořadu, příspěvku či obecně vysílání se vztahuje.

Dovoluji si upozornit, že tyto informace České televisi zprostředkoval in extenso pan
Lukáš Beer, přičemž moje stížnost směřovala primárně proti tomu, jak bylo s touto jeho stížností
ze strany pracovnice Diváckého centra Žanety Malečkové naloženo; Pro Vaši informaci však mohu
doplnit, že o zmanipulované – a v mezidobí opravené – zprávě Židovské obce v Praze, již přiklá-
dám, referovala veřejnoprávní televise např. dne 5. května 2014 v pořadu Studio 24: tento pořad
je k disposici v iVysílání na internetovém portálu ČT24 na adrese http://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058320505/dalsi-casti.

Předpokládám, že identická nebo podobně formulovaná zpráva byla presentována i v dal-
ších zpravodajských, případně publicistických pořadech České televise. Textová informace o této
zprávě je dosud vystavena na internetové adrese http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/
271846-antisemitismus-v-cesku-je-sice-stale-okrajovy-projevu-ale-pribyva/.

Byl byl šťasten, kdyby moje stížnost byla řádně věcně projednána, jak vzhledem k závaž-
nosti toho, na co upozorňuje, náleží: je-li České televisi poskytnuta relevantní informace doklá-
dající, že jí odvysílaná zpráva byla založena na zjevně manipulativním, případně fraudulentním
podkladu, je její zpravodajskou povinností tyto skutečnosti prověřit a o odhaleném podvodu in-
formovat, nikoli jej krýt, jak televise dosud činí. Z hlediska zpravodajské významnosti je přitom
fakt, že bylo odhaleno nepoctivé jednání židovské obce v její výroční zprávě, minimálně stejně
významné, patrně však ještě významnější, než samotná zpráva.

Pro Vaši referenci uvádím několik internetových odkazů, kde lze získat o případu další
informace, pokud by se to, co uvedl pan Beer a co uvádím já, nejevilo dostatečným:

1. http://paragraphos.pecina.cz/2014/05/rozkaz-znel-jasne.html

2. http://paragraphos.pecina.cz/2014/06/zidovska-obec-tajne-opravila-svou-zpravu.html

3. http://www.halonoviny.cz/articles/view/27027711

V těchto textech je podstata podvodu i snahy tento podvod zamaskovat objasněna po-
drobným a, domnívám se, dostatečně srozumitelným způsobem.
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Očekávám proto Vaši odpověď a věřím, že bude méně vyhýbavá jako předchozí přípis,
který při nejlepší vůli nemohu označit než jako alibistický a podstaty věci se nedotýkající.

S pozdravem

Tomáš Pecina

Elektronicky

Příloha: zpráva Židovské obce v Praze v původní versi
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