
Програми в ефірі Суспільного мовника, філії ПАТ "НСТУ" "Житомирська регіонеальна 

дирекція" за участі представників чеської спільноти Житомирщини та гостей України з Чеської 

республіки. 

 

Українське радіо "Житомирська хвиля" 

 

04.01.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=XF2dS3KzLGo 

                  Які вони, чесько-українські свята? 

                  Надія Чижевська, Олена Матвієнко, Катерина Геллер 

 

07.04.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=mC19jqdHzRM 

                  На гостинах у волинських чехів. 

                  Чехія – ЄЕС: п’ятнадцятирічний досвід спільного розвитку. 

                  Радник-посланник Посольства Чеської Республіки в Україні  

                  Давід Машек. 

 

28.04.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=AORFjv_iidE 

                  На гостинах у волинських чехів. 

                  Що добре для чехів – добре й для українців: чеські дипломати   

                  про переваги членства в НАТО. 

                  Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні  

                  Радек Матула, Радник-посланник, прессекретар посольства Давід  

                  Машек та представник Бюро аташе з питань оборони, військовий  

                  аташе, майор Петр Шімак. 

 

26.05.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=Sn_kufBOnSg&t=1s 

                  Програма "На гостинах у волинських чехів". 

                  Культурне життя волинських чехів. 

                  Керівниця аматорських художніх колективів Олена Лаговська та  

                  активна учасниця Євгенія Наволнєва. 

 

30.06.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=mHeyU1-stoQ 

                  Програма "На гостинах у волинських чехів". 

                  Волинські чехи готуються до фестивалю. 

                  Керівниця художніх колективів товариства Олена Лаговська та  

                  активна учасниця творчого процесу Євгенія Наволнєва. 

 

28.07.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=VnIjK_NXYXg&t=7s  

                  На гостинах у волинських чехів. 

                  Головне – бажання. Досвід вивчення чеської мови. 

                  Наталя та Еліза Орженік з Романова. Мати і дочка, членкині  

                  Житомирського товариства Волинських. 

 

29.09.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=GZ9LTD-sQpE 

                  Ранок на Житомирській хвилі. 

                  Європейський день мов і мови. 

                  Нащадок волинських чехів Йозеф-Францішек Крал. 

 

 

 

29.09.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=j5CpHrIJfOQ&t=2s 

                  На гостинах у волинських чехів. 

                  Українці шукають коріння в Європі, європейці – в Україні. 

                  Нащадок волинських чехів Йозеф-Францішек Крал з дружиною  

                  Маркетою і двома дітьми. Членкиня правління спілки волинських  

                  чехів Інна Романова. 
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27.10.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=d-6rVLTg0lI 

                  На гостинах у волинських чехів. 

                  Чеська казка від babičky Надії  
                  Надія Чижевська читає чеською мовою казку «Sủl nad zlato»                 

                  («Сіль дорожча від золота»). 

 

24.11.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=sUi6_lIFvHU&t=1s 

                  На гостинах у волинських чехів. 

                  Євген Рихлік: трагічна доля волинського чеха. 

                  Професорка кафедри педагогіки, професійної освіти та управління  

                  освітніми закладами Олена Березюк.  

 

 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ - UA:Житомир 

 

30.08.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=ImIPcyiiUVA&t=2s 

                     Людмила Чижевська – голова ГО «Житомирська спілка волинських чехів» 

                    Тема: Фольклорний фестиваль в Чехії 

 

10.12.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=mW_u2qVNmgo 

                      Катка Яртімова та Олена Матвієнко приготували в ранковому ефірі різдвяне печиво  

                      та розказали про традиції, яких дотримуються чехи під час Різдва 

                     Тема:  Майстер-клас з виготовлення різдвяного печива 

 

 

23.12.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=x6eS7i5iOc4&t=1s 
                      Надія Чижевська. Ева Ржезнічкова 

                     Тема: про святкування новорічних свят в Чехії 
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