Zápis z jednání komise pro média
ze dne 23. 9. 2021
Místo konání:
Začátek:
Ukončení:
Přítomni:
Omluveni:

jednací místnost ZUŠ Libčice nad Vltavou
18.30 hod
19:30 hod
Vladimír Kliment, Jaroslav Richter, Michal Kuchta, Kateřina Hrachovcová
Jakub Šíma,Olga Mračková

Program:
1. Korespondenční redakční rada
2. Připomínka OM k novinám 9/21
3. Návrh obsahu + harmonogram říjnového čísla Libčických novin
4. Web
5. Prezenční list
6. Ostatní
1. Během letních měsíců proběhlo jednání redakční rady korespondenční formou z důvodu dovolených.
Příprava srpnového a zářijového čísla novin byla komunikována pouze elektronicky emailem.
2. OM zaslala připomínku k náhledu zářijového čísla v tomto znění: “Nesouhlasím s uveřejněním rubriky
Hlas zastupitele v této podobě. Za mne je článek jen zbytečným výsměchem a trapným napadáním města
rezignujícím zastupitelem. Prosím o vložení do zápisu.”.
3. Jednání 23. září se uskutečnilo v jednací místnosti ZUŠ. Komise se seznámila s harmonogramem a
plánovaným obsahem říjnového čísla. K obsahu nikdo nemá výhrady ani doplnění. Na titulní straně
bude fotografie z fotografa D. Landgrafa z akce školy. KM se zabývala příspěvkem OM, na který se
vztahuje článek 5.7 platného Statutu Libčických novin (Výkonný redaktor má právo příspěvek, který
se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby, jména nebo dobré pověsti právnické osoby,
odmítnout nebo poskytnout této osobě prostor k vyjádření.
a. Odpověď se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se tvrzení uvádí na pravou míru nebo
doplňuje či upřesňuje zkreslující informace.
b. Dotčená osoba má právo na zveřejnění odpovědi pouze jednou.)
a navrhuje řešení:
1. vypustit odstavec, který se dotýká dobré pověsti právnické osoby, nebo
2. v případě zachování původního znění doplnit vyjádření protistrany, tedy reakci JR za Kino
Kotelna.
KM preferuje variantu 1.
4. Probíhá přenos dat z původního webu na nový.
5. Členové komise podepsali prezenční list, na základě kterého bude později vyplacena odměna.
6. KM doporučuje zorganizovat seminář s lektorkou Michaelou Černou na téma Jak psát noviny aneb
úvod do novinářské práce, a to pro všechny přispěvatele i veřejnost. Dále doporučuje doplnit do
dalšího čísla podnět čtenářům, aby zaslali své náměty a příspěvky. Plánuje připravit anketu, která
prověří spokojenost čtenářů s novinami.
Závěry:
─ KM souhlasí s návrhem obsahu říjnového čísla.
─ KM pověřuje KH dořešit sporný článek.
V Libčicích, dne 24. září 2021, zapsala KH

