Zápis z jednání redakční rady Soběslavské hlásky č.2/2020
19. 2. 2020
Městský úřad Soběslav
Přítomni redakční rada (RR):
Přítomni MÚ:

L. Michalčíková, M. Pimperová, D. Kozel, I. Šimková

M. Nováková,

Omluveni (RR):
Přizváni:
Program:
1. Hodnocení Soběslavské hlásky č. 2/2020
2. Projednání obsahu Soběslavské hlásky č. 3/2020
3. Různé
Add 1/
- Hodnocení únorového čísla Soběslavské hlásky (dále jen Hlásky) bylo kladné. Někteří členové redakční
rady ale upozornili na nespokojenost obyvatel města s příspěvky v rubrice „Názory“, které označují za
„žabomyší války“ a které nepovažují za přínosné. S ohledem na zákony ČR, Zásady pro vydávání
zpravodaje Soběslavská hláska, průzkum veřejného mínění, ohlasy čtenářů a konzultaci s právníkem
redakční rada v následujícím období rozhodne o tom, za jakých podmínek bude v Hlásce nadále
umožněno zastupitelům a občanům své názory uveřejňovat.
Add 2/
-

RR projednala uveřejnění sdělení „Rodič potřebuje dialog se školou“. Jedná se o přepracovanou verzi
původního sdělení, o jehož uveřejnění autor požádal na základě § 10 zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový
zákon) a u kterého byl autor redakcí upozorněn, že sdělení nesplňuje náležitosti dané zákonem. Většina
členů redakční rady souhlasí s uveřejněním přepracovaného sdělení v březnovém čísle Hlásky.

-

Redaktorka informovala členy redakční rady o obsahu březnového čísla Hlásky včetně ankety mezi
zastupiteli.

-

RR projednala uveřejnění odpovědí v anketě mezi zastupiteli. Redakce zařazuje anketu za účelem
zjištění názorů zastupitelů na zpravodaj v souvislosti s auditem měsíčníku Hláska. Redakční rada
shledává v tvrzení zastupitelů za Piráty pro Soběslav některé zkreslené či nepravdivé informace.
Souhlasí s uveřejněním všech sdělení v březnovém čísle Hlásky za předpokladu, že na ně bude
z důvodu zajištění objektivity v radničním zpravodaji redaktorka reagovat v dubnovém čísle Hlásky.

Add 3/
Redaktorka zahájí přípravu elektronického dotazníku, který zmapuje názory veřejnosti na měsíčník
Hláska. Odkaz na dotazník bude uveřejněn na webových stránkách města a FB profilu města a bude
rozeslán mezi odběratele informačního oběžníku. Elektronický dotazník je určen spíše mladší věkové
skupině čtenářů. Za účelem zjištění názorů starší věkové skupiny čtenářů redakce navrhuje uveřejnit
dotazník na jednom listě Hlásky za účelem vystřižení, vyplnění a odevzdání dotazníku na několika
sběrných místech – v redakci Hlásky, obou budovách MěÚ Soběslav a městské knihovně. Dotazník
bude anonymní.
Termín příštího jednání RR: pondělí 16. 3. 2020 nebo dle domluvy
Zapsala: Michaela Nováková, MěÚ Soběslav, 27. 2. 2020

