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Zápis z jednání

redakční

rady Soběslavské

hlásky

23. 1. 2019
Městský úřad Soběslav
Přítomni redakční rada (RR):
Přítomni MÚ:

L. Michalčiková, l. Šimková, D. Kozel

M. Nováková,

Omluvení (RR): M. Pimperová
Program:
1.

HodnoceníSoběslavskéhláskyč.1/2019

2.

Projednání obsahu Soběslavské hlásky č. 2/20'í9

3.

Různé

Add 1/
Hláska byla hodnocena kladně.
Add 2/
RR projednala články do únorového čisla Hlásky. Redakce informovala členy RR o zařazeni ordinačnich
hodin lékařů, oteviracich hodin instituci a kontaktů pro připad řešeni poruch a havárii.
RR projednala

publicistický článek J. Kouby s názvem ,,Pekaři a ekologové". Redakce požádala

J. Koubu o zkráceni článku na 2 000 znaků (rozsah stanovený v Zásadách) a vyjmuti všech vyjádření,
která by mohla být považována za skrytou reklamu. Proti uveřejněni se vyslovil D. Kozel, předevšim
z důvodu obsahu článku, který neni psán nezávislou osobou a lidé v něm mohou spatřovat autorovu
reklamu. Autor dle redaktora vyjadřuje svůj názor na problematiku, ve kterě se profesně pohybuje a jako
takový i on má právo vyjádřit svůj názor. V článku nepropaguje svou firmu ani výrobky, jedná se pouze o
zamyšlení nad podnikánim v oboru a redaktor proto ani nepovažuje za vhodné takový článek zpoplatnit.
Uveřejněn bude v březnovém čisle Hlásky.
Po upozornění L. Michalčikové na stížnost ZŠ E. Beneše ohledně rovných podminek při sázeni článků
základních škol se redakce snažila vyvážit rozmistění článků. V únorovém čisle dovoloval rozsah článků
jejich rovnoměrné nasázení a u každé školy byla uveřejněna jedna fotografie. Některé články zaslané
oběma školami nebyly uveřejněny. Využitý prostor ovšem zásadně souvisí s rozsahem zaslaných článků
a bude se muset řešit v každém čisle individuálně. Sama redakce žádný dotaz nebo stížnost na sázení
příspěvků škol nezaznamenala a nikdo ze škol se na ni v této záležitosti neobrátíl.

Add 3/
L. Michalčíková a M. Nováková se v diskuzi vrátily ke změně pisma a papíru v Hlásce. Po konzultaci
grafického zpracováni Hlásky na školeni u spol. VIRIDIS v Praze přistoupi redaktor nejprve k menšim
úpravám - sjednocembarev a stylu nadpisů, textů a doprovodné grafiky. Použiti jiné barvy a typu pisma
v nadpisu a perexu a tím pádem jeho odlišení od zbytku textu. Pro delši bloky textu je Times New
Roman jedním z doporučených pisem. Při sázeni Hlásky bude pro větši čitelnost textu použita větší
velikost písma - 30 bodů. Na současný papírje řada pozitivnich názorů a redaktor nepovažuje za nutné
jej měnit. Ke změně by ovšem bylo potřeba přistoupit, kdyby měla být Hláska tištěna v barvě.

Někteři členové Redakčni rady navrhly změnu barvy v průběhu roku - hlásku tisknout modře v zimnich
měsicích a např. v některém odstinu zelené barvy v letnich měsicich. Změna barvy by oživila grafiku a

přinesla do Hlásky opět nový grafícký prvek. Zelená barva by se k íetnímu období více hodila a změnu
by mohli oceníti ti, kterým z nějakého důvodu neni modrá barva sympatická, nebo se jim nelibi. Měnit
barvu častěji jak 2x v roce však redaktor nedoporučuje. Z realizačniho hlediska bude potřeba vybrat
jednu z barev Pantone, kterou bude tiskárna muset objednat. Odstin mohou zvolit členové redakčni rady
a navrhnout/doporučit

jej vedeni města nebo Radě města Soběslavi. Hláska se bude sázet obdobně,

jako v současnosti.

Termín přištího jednáni RR: 20. 2. 2019

Zapsala: Michaela Nováková, MěÚ Soběslav, 25. L 2019

