
Do Českého rozhlasu  byla doručena Vaše žádost  o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 
Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, v tomto znění: 
  
V dnešním dílu pořadu Kupředu do minulosti oznámila autorka a moderátorka Martina Kociánová, že 
pořad nebude v r. 2017 pokračovat. Důvod neuvedla a pouze řekla "změna je život". Poslouchal jsem 
většinu dílů přímo nebo na webu a hodnotil jsem zaujetí autorky i šťastnou ruku při výběru hostů. 
Nebyl to pořad pro main streamové posluchače, ale určitě si našel dost posluchačů, kteří si 
přinejmenším zaslouží seriózní vysvětlení důvodů zastavení dalšího vysílání. Dovolím si zde citovat z 
webových stránek rozhlasu, kapitoly Mise a vize - hodnoty: 
 
3. Rozmanitost 

• poskytujeme všestrannou a pestrou programovou nabídku 
• pracujeme i s tématy a žánry, kterým se komerční média běžně nevěnují 
• hledáme a využíváme nové formy a metody práce 
• podporujeme tvořivost a zaujetí svých zaměstnanců 

Myslíte, že zrušení pořadu Kupředu do minulosti se slučuje s těmito hodnotami? 
Žádám o podání informace ve smyslu zákona o informacích,  jak uvedeno výše. 
  
Na základě Vaší výše uvedené žádosti Vám poskytujeme následující informace.  
  
Zrušení pořadu Kupředu do minulosti Vámi  uvedené hodnoty nijak nerozporuje, neboť jejich 
naplňování se neodvíjí od jediného pořadu, ale souvisí s vysíláním Českého rozhlasu jako celku. 
Tématům, která Kupředu do minulosti nabízelo, se Český rozhlas věnuje hned na několika stanicích, 
především na Český rozhlas Radiožurnál  a Český rozhlas  Plus, ale také Český rozhlas Dvojka 
například v pořadu Jak to vidí nebo Káva o čtvrté a to dokonce namnoze se stejnými tématy a hosty 
jako například Andor Šándor, Václav Cílek, Cyril Höschl a další.  
  
Ke zrušení pořadu Kupředu do minulosti chceme  ještě poznamenat, že Český rozhlas Dvojka připravil 
na rok 2017 celou řadu novinek ve svém programu. Nejvíce se jich objeví ve večerním a především 
víkendovém vysílání. Pořad Martiny Kociánové Kupředu do minulosti za tři roky své existence řešil 
témata jako nedostatek pitné vody, problémy s elektřinou, plynem nebo lékařskou péčí, veřejnou 
hromadnou dopravou či pohonnými hmotami. Zaměřil se na to, jestli bychom dovedli žít bez těchto 
samozřejmostí moderního života a jak bychom to udělali. Okruh témat i hostů, kteří se k nim 
vyjadřovali, se již začal přirozeně zužovat, a tak dramaturgie Českého rozhlasu Dvojka přistoupila ke 
změně. Celý archiv pořadu Kupředu do minulosti samozřejmě zůstává v internetovém vysílání 
Českého rozhlasu a můžete se tam k jeho tématům a otázkám, které klade, kdykoli vrátit. S Martinou 
Kociánovou se ale na Dvojce rozhodně neloučíme, každý čtvrtek moderuje Hosta do domu, setkávat 
se s ní budete také jako s moderátorkou nebo autorkou pořadů v rámci tematických týdnů, které 
chystáme na příští rok. Coby zkušenou moderátorku ji jistě přizveme také k dalším pořadům. 
  
S pozdravem  
 


