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Vážený pan                

RNDr. Petr Nečas, předseda ODS
Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09
Mgr. Radek John, předseda strany Věci veřejné
Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD

Vážený pane předsedo, 

jsme si vědomi, že pro politiky je oblast médií předmětem trvalého napětí i pokušení,  a právě proto  
Vám děkujeme za vcelku výrazný posun při posledních dovolbách členů mediálních rad. Rádi bychom 
věřili,  že  jména,  která  byla  dovolena  poslaneckou  sněmovnou  poskytují  záruku,  že  posílí  práci  
i transparentnější  působení rad veřejnoprávních médií, jako zástupců občanů. 

Současně připomínáme nutnost neodkladného zahájení práce na novém znění zákona, který by připravil 
delegování členů Rad veřejnoprávních médií přímo důležitými společenskými a občanskými sdruženími  
z oblasti kultury, vědy, školství, církví, ekologické sféry a politiky. 

Profesní  organizace,  Filmový a televizní  svaz a Asociace režisérů a scenáristů v těchto souvislostech 
upozorňují  na  pokračující  devastaci  České  televize  a  jejího  programu  stávajícím  managmentem. 
Nedovedeme si představit, že z prostředí lidí plně odpovědných za současný rozvrat instituce, placené 
občany k tomu, aby jim sloužila, by mohl vzejít vážný uchazeč o post generálního ředitele. 

Budoucího  generálního  ředitele  ČT  čeká  nelehký  úkol,  zastavit   nepovedenou   reorganizaci,  zbavit  
televizi  zbyrokratizovaného  aparátu,  diletantů,  klientelistů  a  lidí  spojených  spíše  s  prostředím  
tzv. kmotrů. 

Ve všech těchto otázkách jsme připraveni poskytnout  odborné a profesionální konzultace.

S pozdravem a v očekávání dialogu

Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu
Olga Sommerová, filmová dokumentaristka - místopředsedkyně FITESu
Ivan Biel, režisér, scenárista - místopředseda FITESu

Rada Asociace režisérů a scenáristů
Petr Kaňka, filmový dokumentarista -  předseda ARASu
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Na vědomí: 
Miroslava Němcová,  předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR
PhDr. Lubomír Zaorálek,  místopředseda Poslanecké sněmovny ČR
JUDr. Vlasta Parkanová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny ČR
ThDr. Kateřina Klasnová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny ČR

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
JUDr. Petr Pithart, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR


