Zápis z jednání redakční rady Soběslavské

hlásky

810ř7

23. 10. 2019
Městský úřad Soběslav
Přítomni redakční rada (RR):
Přítomní MÚ:
Omluveni

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

M. Nováková,

(RR):

Přizváni:
Program:
"I.

HodnoceníSoběsIavskéhIáskyč.10/2019

2.

ProjednáníobsahuSoběslavskéhláskyč.11/2019

3.

Různé

Add 1/
K říjnovému číslu Soběslavské hlásky nebyly žádné připomínky.
Add 2/
Redakční rada (dále jen RR) byla informována o obsahu Soběslavské hlásky č. "I1 (dále jen Hlásky),
včetně informaci o postupu výstavby železničního koridoru v úseku Soběslav - Doubí, rozhovoru
s žákyni ZŠ Komenského Adélou Štefanovou a přilohy uveřejňované u příležitosti výročí Sametové
revoluce.

RR projednala uveřejněni akcí k výročí 17. Iistopadu v Hlásce. Na základě doporučení členů RR budou
všechny akce pořádané soběslavským spolkem Soběslávka a spolkem,,Milion chvilek pro demokracii"
zařazeny do přehledu akci, aby byl splněn účel novin uceleně informovat občany o nadcházejicich
akcích ve městě. Účelem akcí je připomenout historické události. Redakce nemůže předvidat průběh
akcí a nenese

za

něj zodpovědnost.

Zároveň

zhlediska

doposud

prezentovaných

informaci

o nadcházejících akcích neshledaía opodstatněný důvod pro jejich nezařazení do měsíčmku. Jejím
úkolem je pouze objektivně a vyváženě informovat občany o tom, jaké akce se ve městě konaji.
RR projednala zařazeni článku člena komise IT a zastupitele Bc. Miloše Bučinského s názvem ,,Po
dlouhé pauze - 2. jednáni IT komise". Redaktor na základě žádosti členky rady o ověření údajů ověřil
tyto údaje u předsedy komise IT Michala Turka, který pravdivost sdělení rozporuje a některé informace
považuje za zavádějicí a neobjektivní. Redakce vyzvala M. Bučinského, aby uvedl své sdělení do
souladu s pravdou s předsedou komise. M. Bučinský dále trvá na uveřejněrí článku v této podobě a o
uveřejněni žádá prostřednictvím tiskového zákona č.46/2000 sb. Své sděleni považuje za objektivní a
odvolává se také na podporu dalších dvou členů IT komise. Objektivitu sdělení nemůže redakce ani RR
posoudit, aniž by si fakta složitě ověřovala. Redakce dále neshledala v článku nic v rozporu se zákony
ČR ani vyjádřeni, která by běžně nebyla uveřejňována v novinách. Na základě vyjádřeni obou stran RR
doporučuje sdělni uveřejnit v rubrice,,Názory" s vyjádřerím předsedy komise, aby byl poskytnut prostor
pro vyjádření oběma stranám, informace případně uvedeny na pravou míru a zároveň bylo přihlédnuto k
právu obou stran na svobodu projevu.

Add 3/
RR na výzvu jedné zčlenek

projednala možnost změny barevného grafického zpracováni Hlásky.

Zvážila efektivitu změny současné modré barvy na jinou, konkrétně zelenou. Tisk Hlásky v modré barvě
cyan byl přijat převážně pozitivně a splnil svůj účel. V budoucnosti bude potřeba posunout Hlásku
z hlediska grafického zpracovámo kus dál. Členové RR došli k názoru, že pouhá změna barvy na jinou
nepřinese tak efektivni výsledek jako přechod na celobarevný tisk. Ne všichni čtenáři navíc přijmou
(s ohledem na vlastni vkus) změnu barvy pozitivně. RR proto doporučuje přejít na celobarevný tisk
Hlásky. Po projednáni s profesionálními grafiky došla redakce k názoru, že úprava barevných fotografii
za účelem tisku na ofsetové tiskárně může být snazší, než úprava černotílých fotografií. Přestobude
vtomto

případě

kladen větší důraz na kvalitu fotografií

uveřejňovaných

vnovinách

svýjimkou

historických fotografií a vzpomínek, kde přispěvatelé většinou nemaji lepší fotografie k dispozici.
Redakce zároveň doporučuje změnu papiru na druh papíru vhodný pro barevný tisk a rozšiřeni ceniku
inzerce o ceny pro barevnou inzerci (ceny pro černobílý tisk mohou a nemusí být zachovány).

Termín příštího jednání RR: 20. jč. 2019

Zapsala: Michaela Nováková, MěÚ Soběslav, 25. 10. 2019

