Zápis z jednání redakční rady Soběslavské hlásky č.1/2020
15. 1. 2020
Městský úřad Soběslav
Přítomni redakční rada (RR):
Přítomni MÚ:

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

M. Nováková,

Omluveni (RR): I. Šimková
Přizváni:
Program:
1. Hodnocení Soběslavské hlásky č. 1/2020
2. Projednání obsahu Soběslavské hlásky č. 2/2020
3. Různé
Add 1/
- Hodnocení lednového čísla Soběslavské hlásky (dále jen Hlásky) bylo kladné.
Add 2/
-

RR projednala uveřejnění sdělení „Reakce na příspěvek Ing. Kákony“ zaslané do redakce tajemníkem
MěÚ Soběslav Radkem Bryllem. RR souhlasí s uveřejněním sdělení v souladu se Zásadami pro
vydávání zpravodaje Soběslavská hláska v únorovém či březnovém čísle Hlásky s ohledem na kapacitu
měsíčníku.

-

RR projednala uveřejnění sdělení „Reakce na článek „Soběslavské školy v hledáčku zastupitelů“
zaslané do redakce ředitelem ZŠ Soběslav, Komenského ul. Janem Holasem. Sdělení reaguje na
sdělení zastupitele M. Bučinského uveřejněné v Hlásce č.12/2019. RR souhlasí s uveřejněním sdělení
v únorovém čísle Hlásky.

-

RR projednala uveřejnění sdělení zaslané do redakce ředitelem ZŠ Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše
Vlastimilem Říhou. Sdělení reaguje na dvě sdělení zastupitele M. Bučinského uveřejněné v Soběslavské
hlásce č.12/2019 a č.2/2019. Redakce uveřejní v souladu se Zásadami pro vydávání zpravodaje
Soběslavská hláska reakci na oba články v únorovém čísle, aby se předešlo další vleklé diskuzi na
stránkách Hlásky na téma, které se řeší již od prosince.

-

RR projednala uveřejnění sdělení „Audit měsíčníku Hláska. Je nezávislým radničním periodikem?“
zaslané do redakce zastupitelem M. Bučinským. RR souhlasí s uveřejněním sdělení v únorovém čísle
Hlásky.

-

RR projednala uveřejnění sdělení „K auditu měsíčníku Hláska“ zaslané do redakce starostou města
Soběslavi Jindřichem Bláhou. RR souhlasí s uveřejněním sdělení v únorovém čísle Hlásky.

-

RR projednala uveřejnění sdělení zastupitele P. Krále s názvem „Zavedeme v Soběslavi participativní
rozpočet?“. RR souhlasí s uveřejněním sdělení v březnovém čísle Hlásky s ohledem na kapacitní
možnosti měsíčníku a množství zaslaných příspěvků do Hlásky.

Add 3/
- Redakční rada na jednání diskutovala na téma „audit měsíčníku Hláska“, který byl zadán stranou Piráti
pro Soběslav a vypracován občanským sdružením Oživení s následujícím závěrem: „Redakční rada
považuje audit za jednostranný a neobjektivní. Auditorka si v průběhu zpracování auditu nezajistila
potřebné informace od redakce ani redakční rady. Po rozeslání na zastupitele již redaktorka ani ostatní
členové redakční rady audit nepřipomínkovali. Redakční rada se se závěry auditu neztotožňuje.“
Redaktorka dále stručně shrnula základní připomínky k auditu a uvedla na pravou míru či doplnila
informace v něm uvedené:
Hláska má od konce roku 2017 stálou rubriku Názory, ve které jsou v zákonné lhůtě uveřejňována
sdělení vyjadřující názory zastupitelů, pokud si takové sdělení do Hlásky zašlou. Tato sdělení zajišťují
různorodost názorů v periodiku. Do pěti posuzovaných čísel auditorkou žádný takový příspěvek
zastupitelem zaslán nebyl. Na základě pěti čísel není toto možné objektivně posoudit.
Audit negativně hodnotí, že jsou v Hlásce uveřejňovány články, které do redakce zasílají členové Rady
města Soběslavi zastávající i jiné funkce (např. ředitele gymnázia, ředitelky mateřské školky apod.) a
působí tak pozitivně na čtenáře. Články takového charakteru jsou ale uveřejňovány všem zastupitelům
(ať již řediteli gymnázia Petru Lintnerovi, ředitelce ZUŠ Ireně Molíkové nebo členovi České astronomické
společnosti M. Kákonovi). Obdobně jsou uveřejňovány jimi zasílané kulturní a sportovní akce. Soběslav
je malé město. Dle filosofie vyplývající z auditu by se ředitel gymnázia, který je zastupitelem či členem
rady města, nemohl nikdy vyjádřit do radničního periodika, ani do redakčně zpracovaného článku.
V Hlásce jsou uveřejňovány příspěvky informující o budoucích projektech a plánech města Soběslav,
které mohou lidé ovlivnit svými připomínkami. Uveřejňovány jsou také pozvánky na veřejná projednání
a v minulosti byly uveřejněny na grafikem zpracovaném samostatném listě A4 i výsledky průzkumu
veřejného mínění. Ani toto nemůže auditorka objektivně hodnotit na základě pěti čísel Hlásky.
Uveřejňování usnesení z jednání Rady města Soběslavi a zasedání Zastupitelstva města Soběslavi
v současné formě umožňuje stručně informovat o rozhodnutích rady města a zastupitelstva, aniž by bylo
něco vynecháno či opomenuto. Jejich zveřejnění je vydavatelem považováno za důležité. Redaktorka
pak může některé body rozvést pomocí samostatného článku, jak již dříve učinila.
Za formou článku vypracovaného redaktorkou v Hlásce č.8/2019 (ohlédnutí za zasedáním
zastupitelstva) a výběrem aktérů, kteří dostali prostor pro vyjádření, si redaktorka stojí, neboť je
považovala za hlavní aktéry ve sporu ohledně projektu GraffitEko. Auditorka neměla informace potřebné
pro objektivní posouzení článků vytvořených redaktorkou včetně komentáře. Redaktor může ze své
pozice vyjádřit svůj názor a komentovat dění ve městě. Našel-li někdo v tomto redakčním příspěvku
rozpor, mohl se vyjádřit do dalšího čísla Hlásky a informace uvést na pravou míru, doplnit či rozvést.
Autorka auditu se pozastavuje nad příspěvky, ve kterých přispěvatelé děkují představitelům města. Tyto
děkovné příspěvky zasílají do redakce sami přispěvatelé. Redakce je k ničemu nevybízí, ani jim neupírá
jejich právo poděkovat.
Audit se zabývá také Zásadami pro vydávání zpravodaje Soběslavská hláska. Zásady byly vypracovány
ve spolupráci s právníkem, který před jejich schválením potvrdil, že jsou (a tedy celé jejich znění je)
v souladu se zákonem. Redakce při jejich tvorbě čerpala z rad školitelů na školeních pro radniční
redaktory, zásad radničních periodik jiných měst a obcí, o kterých se redaktorka dozvěděla na školeních
a z Manuálu pro dobré radniční periodikum, vydaného o. s. Oživením.

Redakční rada není konečným schvalovatelem obsahu a jedná se o poradní orgán redaktorky.
Redaktorka je zaměstnankyně města. Redakční rada je jmenována Radou města Soběslavi. Tvoří ji
nezávislé osoby na městu a MěÚ a jejich odbornost pochází z různých profesí a jejich zájmové činnosti
(nejsou zaměstnanci města).
Výstupy
Z rozhodnutí redaktorky nebudou v následujících číslech Hlásky uveřejněny redakčně zpracované
články zabývající se zasedáními Zastupitelstva města Soběslavi ani jiné články obdobného charakteru,
včetně veřejných projednání.
-

Redaktorka připraví anketu mezi zastupiteli reflektující názory zastupitelů na Hlásku. Spolu s redakční
radou se zaměří také na zjišťování názorů obyvatel města.

Termín příštího jednání RR: 19. 2. 2020 nebo dle domluvy
Zapsala: Michaela Nováková, MěÚ Soběslav, 16. 1. 2020

