zÁpls z lroruÁruí nrołrčľí
naov pŘl ogcl oogŘHovlcE
Konané dne 1. 4.2ot9 od 17:30 hodin

číslo01/2019

Přítomni: lng. Libor Stárek, Pavla Mikušková, Bc. Anežka Charvátová
Hosté: Mgr. Milan Hulínský lng. Pavel Brotánek, Martin Sklenář
Zapsal|az Bc. Anežka Charvátová

PROGRAM:

1)

Přivítání, určenízapisovatele jednání
Redakční rada se shodla, že zapisovatelem jednání redakční rady se stane Bc. Anežka
Charvátová
Redakční rada se shodla na pořízení audiozáznamu z jednání pro účelyzápisu a
ověření
Nevydání komeĺrtáře pana lng. Pavla Brotánka k tématu PrůhonicĘ park
Pan Brotánek byl pozván najednání Redakční rady, aby se vysvětlilo neuveřejnění
jeho vyjádřenĺ do Dobřejovického zpravodaje č'.3/2019
Vviádření pana lng. Pavla Brotánka: ,,Byljsem dotázán redaktorem p. Pleinerem,
abych připravil vyjádření o svém hlasování pro uzavření Průhonického parku. Po
odeslání mého příspěvku jsem obdrŽel odpověd', že článek vyjde, vše souhlasí. Nato
se ozval p. Hulínský že takto vyjádření do D73l2oL9 nezařadí a přesnější argumenty
sdělí na jednání redakčnírady."
Vviádření pro newdání pana Mgr. Milana Hulínského: ,,Redakce dostala zprávu o
uzavření silnice mezi částmi Průhonĺckéhoparku. Vzhledem k tomu, že jde o aktuální
téma, které občany Dobřejoviczajímájsme se rozhodliipo uzávěrce tento článek do
Dz3/Ż019 zařadit. Dotázalijsme se proto i tří členůzastupitelstva, kteří v mĺnulém
volebním období byli pro uzavření této silnice, aby nám sdělili své důvody. Přišlo
vyjádření od p. Brotánka (rozsahově v pořádku), ostatníse nevyjádřili. Chtělijsme
z jeho vyjádření citovat a zařadit do kontextu, to nám p' Brotánkem nebylo úplně
umožněno (vzhledem k jeho požadavkům). Šéfredaktorpo ověření došel k závěru, že
informace nejsou pravdivé. Proto se rozhodlč]ánek nepublikovat a neuvádět
obča nům zavádějícíinformace."
Ke článku se vyjádřila i p. Mikušková i ostatnípřítomníčlenové(p. Stárek, p. Sklenář),
že ve vyjádření jsou zavádějící a nepravdivé informace.
Slečna Charvátová poukázala na rozpor s kodexem v bodě 7. ,,neposuzují pravdivost
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předkláda ných alternativních sdělení"
Redakční rada se shodla na tom, že článek již nevyjde, protože Dz3ĺ2ot9 byl v danou

dobu zkompletován a odeslán do tisku. Dala ale panu Brotánkovi moŽnost, aby článek
podložilčipřepsala vydalsiho v nadcházejícím čísleDobřejovického zpravodaje.

3)

Úprava pravidel a kodexu Dobřejovického zpravodaie včetně usnesení ke zpřesnění rozsahu
článků(počty znaků)
Z průběžnédĺskuse k jednotlivým bodům a řešením sporů mezi redakcí a
dopisovatelem p. Brotánkem vwsta]o několik poznámek k pravidlům a kodexu
Dobřejovického zpravodaje. Redakčnírada se proto rozhodla, že ve spolupráci
s šéfredaktorem některé body upraví a přepracuje tak, aby společně nebyly
v rozporu.
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Pravidla by se měla přečíslovat,článek 5 je v pravidlech zaznamenán chybně

.

2x
Je potřeba se zaměřit na bod 7 v kodexu, pokud informace alternativních
sdělení kontrolujeme, je tento bod v pravidlech neoprávněně

.

Asi doplnit či upravit bod kodexu

č.4 avízo, kde je uvedeno alespoň

5 dnů

předem. Můžese doplnit například: výjimka se vztahuje na články, které
dorazí do redakce výjimečně pozdě a z důvodu časovéhopresu není možno
čekat

.

Redakčnírada e většinovém usnesení navrhuie usnesení k rozsahu článku

bodu 6, odstavce 5:
,,Příspěvky, nóměty a nózory se přijĺmajĺoficiólně na e-mailové odrese
z p r av od o i @ d o b r e i ov i ce. c z, s provova n é šéfre da kto re m. Rozsa h př íspěv kťl je
pro občasnédopisovatele a zastupitele stonoven no % strany (7576 znoků
včetně mezer) pro prezentoci olternativnĺch nózorťl. omezení rozsahu
redaktorů Dobřejovického zpravodaje omezuje a určuje šéfredaktor.Rozsahy

mohou být delší,pakud to umožňuje prostor v Dobřejovickém zpravodaji.
V případě, že autor příspěvku trvó no zachovóní dodoného rozsahu textu, je
možnó i varianta uveřejnění upoutóvky s odkozem no celé znění článku
umístěného na internetové strónky obce."
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Harmonogram vydávání Dobřejovického zpravodaje
Do uzávěrky se shromažďujíinformace a články do budoucího DZ, tvoří se obsahorĺý
návrh, ktený se finálně zpracovává V momentě, kdy je odsouhlasen šéfredaktorem
zpravodaje. łaŕazujíse informace z obecního úřadu, obecního zastupitelstva, od
stálých i občasných dopisovatelů, zastupitelů, apod.
Příprava a finalizace článkůa příspěvků probíhá týden po uzávěrce (5 pracovních dní)
Poté se předává grafičce, která má 3 dny zpracovat zpravodaj do grafické podoby,
která předá korektuře, která většinou má 1 den na kontrolu a odesílá zpět k finálním
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úpravám.
Poté je DZ předán do tisku a distribuován.

Reakce a vyiádření se k pďnětům p. Brotánka ze zastupitelstva obce konaného 14. 3. 2019
Pan Brotánek upozornil na posledním zastupitelstvu obce, které se konalo L4.3.2oI9
nesouhlasné stanovisko k odpovědi pana Sklenáře, která navazovala na jeho článek.

o

odůvodnil a uvedljedljednotlivé argumenty a podněty pro pĄednání na jednání
redakčnírady.
. Porušeníkodexu Dobřejovického zpravodaje v bodě 8, znění:,,Redakce
nepoškozuje uveřejněné alternativní sdělenítím, že spolu s ním zveřejní
ironizování, nepřiměřené formě kritiky, zneužitímožnosti vyjádřit se
posledníi která měla být porušena větou: ,,Budu se snažit a prosazovat, aby

se zastupitelé dělili pouze a na ty, kteří pro Dobřejovice a jejich obyvatele

r

pracovat, a na ty, kteří nechtějía radějise planě hádají. Věřím, že ti druzí již
v zastupitelstvu nejsou a ani nebudou"
Redakčnírada se k tomuto bodu shodla na tomto wiádření: chápeme obě
strany nicméně nevnímáme toto vyjádření za zcela zjevné ironizování.

Chápeme, že rnýroky podobného typu mohou b'it zavádějící a vykládány
mnoha způsoby, proto budeme apelovat na zastupitelstvu obce, aby se
dopĺsovatelétěchto výroků vwarovali.
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Nepřiměřená míra rozsahu odpovědi p. Sklenáře na článek p. Brotánka. P:
Brotánek konstatoval, že článek p. Sklenáře bylskoro stejně dlouhý, nicméně
p. Sklenář se vyjadřovaljen ke střípku daného článku (měl tedy podle jeho
názoru zabírat méně prostoru).
Redakčnírada se k tomuto bodu Wiádřila takto: Pravidlo pro článek zaŕazený
na základě avíza je, že odpovídajícístrana má možnost reagovat ve stejném
rozsahu jako je původníčláneksám. P. Sklenář rozsah dodržel, a proto
V tomto bodě neporušil pravidla DZ.
Porušeníkodexu v bodě 5, znění: ,,Alternativnísdělení jsou v zásadě vždy
zaŕazena. Redakce je nemusí zařadit, pokud: rozsah přesahuje v průměru
několika číselpodíl, odpovídajícínositelům názoru v zastupitelstvu anebo
podle společenskésituace (petice, sdruženíobčanůapod.), ..."
Redakční rada rozhodla takto: Tento bod se dostává do rozporu s rozsahem
určeným pro zastupitele. Článek p. Brotánka a dalších zastupitelů vyšel,
zásadně se nezměnilo jeho znění, a proto redakčnírada přijímá opatření na
ú pravu pravidel a kodexu Dobřejovického zpravodaje.

Sestava členůredakce Dobřejovického zpravodaje
šéfredaktor: Mgr. Milan Hulínský
Redaktoři: Karel Pleiner, Mgr. Libuše Charvátová, Markéta Zdeňková, Aleš KotrbaÜý
Grafička: p. Soubová
Korektura: p. Čechová
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Podepisování článkrj ve zpravoda ii
. Některé články v DZ nejsou podepsány, můžemese tedy jen domnívat, kdo je
psal. Redakčnírada i s šéfredaktorem se tedy rozhodla pro podepisování
všech článků.
Letáčkv a prooagace spolků

.

Propagace ]etákem zabírá velké množstvíprostoru, proto se do DZ nemusí
vždy vejít všechny. Nicméně informace z nich se do DZ vždy dostanou, jen

jiné formě (např.: vyčleněný čtverec s odlišnou barvou).
Komunikace s dopisovateli
. Všechny články, které jsou poslané do redakce jsou přijaty a zpracovány.
Dopisovatel je nfo rmová n/osloven šéfreda ktorem či reda ktorem pouze
v
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tehdy, pokud dochází k úpravě, doplnění informacíčivpřípadě, že článek

nebude vydán (z dlivodu prostoru, neaktuální informace či nevhodného
obsahu).

a

Autorizace článků
r Zastupitelé i občasnídopisovatelé mají možnost autorizace článků,do ktených
poskytli svá vyjádření. stačíse domluvit s šéfredaktorem o poskytnutí daného
článku.

Termín dalšího setkání rcdakčnírady: nebyl stanoven

V Dobřeiovicích dne: 1. 4. 2019

Zapsala: Bc. Anežka Charvátová

ověřila: Pavla Mikušková
ověřil: lng. Libor Stárek

