
 Zpráva Redakční rady o její činnosti v roce 2018 

Redakční rada se v roce 2018 zabývala podněty přicházejícími ze zastupitelstva, od 

občanů, a sama sledovala dodržování přijatých pravidel při informování občanů. Pro 

přehlednost projděme nejpodstatnější témata v bodech.  

1) Volby. Redakční rada konstatovala, že v předvolební kampani nedocházelo na 

stránkách Ďáblického zpravodaje k porušování pravidel ani ke zvýhodňování některé 

ze stran, případně k narušení norem slušného chování.  

2) Přesunutí článku do pozdějšího čísla. V souvislosti s kauzou problematické 

sportovní haly došlo k posunutí zásadního článku projektanta Chromíka do pozdějšího 

čísla. Na takové posunutí textu má redakce právo, nedošlo tedy k porušení Pravidel 

vydávání zpravodaje. Nicméně vzhledem k významu textu pro posouzení problému 

chápeme výhradu občanů, kteří se takovým postupem cítili znevýhodněni. Je na 

zvážení redakce, aby v takovýchto případech posoudila případné dopady zdržení textu 

na vývoj situace.     

3) Problém přiměřenosti prostoru pro reakci. Občané, kteří se v Ďáblickém zpravodaji 

vyjadřovali kriticky k záměru postavení sportovní haly, byli zaskočeni tím, že k jejich 

textům byly připojeny reakce protistrany v rozsahu někdy přesahujícím původní text a 

leckdy s napadnutelnými argumenty, na něž však občané neměli možnost již ve 

stejném čísle reagovat. To je nepříjemná situace, protože publikované dvojice textů 

pak vyzní lépe pro jejich oponenty. Bohužel takto je upravena možnost reagovat na 

kritické texty v Pravidlech Ďáblického zpravodaje a lepší způsob nás nenapadá.   

4) Úroveň příspěvků. V některých příspěvcích (a reakcích) se jejich autoři pohybovali 

na hraně slušného vychování. Podsouvali svým oponentům motivy, pro které nebyla 

v textech opora. Redakční rada konstatovala, že úroveň některých příspěvků byla 

problematická. Nevidí však cestu, jak takové příspěvky redakčně redigovat, aby 

nedocházelo k jejich zkreslení. Redakční rada věří, že si čtenáři udělají o autorech svoje 

mínění a že rozpoznají nekorektní argumentaci sami.    

Závěr: Rada Ďáblického zpravodaje konstatuje, že po celý loňský rok si zpravodaj 

udržoval solidní úroveň v textové i v obrazové části. Nevyřešené spory a vypjaté emoce 

kolem projektu výstavby sportovní haly se projevily zvýšenou senzitivitou přispěvatelů 

vůči férovosti publikování. Podle našeho soudu se redakce zpravodaje i v těchto 

dobách držela litery přijatých Pravidel. Redakční rada si však je vědoma, že tato Pravidla 

nemusí vždy vést k dobrému pocitu přispěvatelů. Pokud někdo předloží jinou vizi 

Pravidel pro vydávání zpravodaje, redakční rada se jimi bude ráda zabývat.  

Za Redakční radu Ďáblického zpravodaje - Pavel Veselý a Čestmír Štuka 


