l/201.g
Zápis z jednání redakční rady Soběslavské

hlásky

19. 12. 2018
Městský úřad Soběslav

Přítomni

redakční

Přítomni

MÚ:

Omluveni

rada (RR):

L. Michalčiková,

l. Šimková, M. Pimperová

M. Nováková,

(RR): D. Kozel

Program:
í.

HodnoceniSoběsIavskéhláskyč.12/2018

2.

ProjednáníobsahuSoběslavskéhláskyč.1/2019

3.

Různé

Addi/
Hláska byla hodnocena kladně.
Add 2/
Redaktorka informovala členy rady o zařazení přispěvku M. Kákony s názvem,,Budoucnost

demokracie

v Soběslavi" do lednového čisla Hlásky. Možnost reagovat na článek nebyla v lednovém čisle využita.
Kritizované strany budou mit právo vyjádřit se i v následujicim
zařazen rozhovor s místostarostou

čísle Hlásky. Do měsičniku byl dále

P. Lintnerem, novoročni projev starosty města J. Bláhy a přispěvek o

rekonstrukci náměsti Republiky.

Add 3/

Členovéredakční

rady probrali návrhy změny pisma v Hlásce. M. Nováková předložila návrhy Hlásky

vypracované za použiti bezpatkových
RR zvolili pismo v následujícím

ČlenovéRR

pisem Calibri, Futurama a Palatino. Po vzájemné debatě členové

pořadi 1) Calibri, 2) Palatino, 4) Times New Roman 3) Futurama.

dále probrali možnost změny papiru na návrh redaktorky M. Novákové z důvodu vlivu

papiru na kvalitu tištěných fotografii. Názory na použitý papir jsou i pozitivni, redaktorka proto provede
průzkum mezi čtenáři a zjistí více názorů na řešené téma.
L. Michalčíková
do Soběslavské

se obrátila telefonicky
hlásky,

Hlásky zařazovány

protože

na redakci s dotazem ohledně zařazováni

zaznamenala

za rovných podminek.

názor jedné

Článkyjsou

z pracovnic

článků

ZŠ E.

školy, že články

do Hlásky zařazovány

Beneše

nejsou do

s přihlédnutím

k počtu

zaslaných příspěvků, přičemž každá škola má nárok na minimálně % strany. Pokud jedna škola prostor
nevyužila a v Hlásce zbyl prostor pro zařazeni

vice přispěvků

školy druhé

(ZŠ E.

Beneše z důvodů

personálnich změn jednu dobu í nezaslala články žádné. Redaktorka proto kontaktovala zástupce školy
a sháněla kontakt na novou osobu, která měla příspěvky zasílat) redakce je zařadila.

Pokud budeme trvat na maximálnim

prostoru např. % strany pro všechny školy, byl by s ohledem na

současný

do hlásky

počet zasilaných

měsjčníku nedostačujici:
menši fotografie.

článků

(3-5)

prostor

u některých

škol vněkterých

číslech

vyšel by cca na jeden článek + 1 větši fotografii, nebo dva krátké články a dvě

Budeme-li

pravidelně

trvat na rovném prostoru pro všechny školy, některé důležité

aktuálni texty nebudou moci být do Hlásky zařazeny, nebo budou pouze tehdy, pokud zašlou jiné školy
stejný počet přispěvků

o stejném

rozsahu

(pokud

bude možné je zařadit

s ohledem

na kapacitu

měsičniku). Volný prostor pak bude muset být využit pro uveřejněni jiných redakčnich přispěvků, aby byl

zaplněn volný prostor v měsíčniku. Doporučila bych proto zařazeni článků nechat na zváženi redaktora,
popř. redakčni rady a na domluvě mezi školou a redakci.

Termin příštiho jednáni RR: 23. 1. 2019

Zapsala: Michaela Nováková, MěÚ Soběslav, 20. 12. 2018

