----- PŮVODNÍ ZPRÁVA ----Od: "Truschka Samuel - tiskový mluvčí P13 (P13)" <TruschkaS@p13.mepnet.cz>
Komu: osbellus@volny.cz
Předmět: Věc: Otištění oznámení akce Spolku OS Praha 13
Datum: 29.4.2009 - 15:43:55
Vážený pane inženýre,
když jsem přebíral Vaše oznámení o setkání Spolku občanských sdružení Prahy 13
s občany, říkal jsem Vám, že v otištění nevidím problém a že pokud by byla
proti zveřejnění redakční rada, budu Vás o tom informovat. Že Vám potvrdím
zveřejnění, jsem neslíbil. Věc jsem konzultoval se členy redakční rady a poté
jsem oznámení zařadil do kalendáře akcí v květnovém STOPu. O tom jste se
ostatně mohl přesvědčit, když jste v úterý 21. 4.
přišel do redakce STOPu a chtěl jste vědět, zda oznámení bude zveřejněno.
Tehdy jsem Vám ukázal náhled grafické úpravy kalendáře akcí, kde jste mohl
jasně vidět, že oznámení je zařazeno. Vzhledem k tomu, že jste ale požádal o
změnu názvu akce na "demonstrace", což diametrálně změnilo situaci, přičemž
jste po radnici rozdával pozvánky na tuto demonstraci, usoudil jsem, že v
takovém případě předložím otázku zveřejnění redakční radě. Ve STOPu
zveřejňujeme pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce, nikoli na
politické mítinky a setkání(s výjimkou zasedání řádně zvolených orgánů městské
části).
Redakční rada ve čtvrtek 23.4. rozhodla, že pozvání na politickou akci ve
STOPu nezveřejní. Stejně tak zamítla zveřejnění předvolebního článku kandidáta
ODS do Evropského parlamentu. Zápis z jednání redakční rady najdete v příloze.
Spolek občanských sdružení má širokou škálu možností, jak o svých akcích
informovat. Domnívám se, že je využíváte.
S pozdravem
Samuel Truschka
šéfredaktor zpravodaje STOP
-----Original Message----From: osbellus@volny.cz [mailto:osbellus@volny.cz]
Sent: Friday, April 24, 2009 2:31 PM
To: Truschka Samuel - tiskový mluvčí P13 (P13)
Subject:
Věc: Otištění oznámení akce Spolku OS Praha 13 Vážený pane šéfredaktore
Dne 2.4.09 jsem Vám osobně předal pro redakci STOPu informaci o chystaném
setkání občanů, které organizuje náš Spolek občanských sdružení Prahy 13.
Tento spolek mne, jako člena, pověřil předat zprávu k uveřejnění v tisku.
Sdělil jste mi, že v uveřejnění nevidíte problém, avšak konečné rozhodnutí
musí vydat redakční rada.
Požádal jsem vás proto o včasnou informaci o rozhodnutí rady.
Vzhledem k tomu, že jste mě do uzávěrky neinformoval a na emaily a telefony
jsem rovněž neznamenal žádnou reakci, rozhodl jsem se dne 21.4.09, tedy týden
po uzávěrce, k osobní návštěvě redakce.
Mezitím, jsem informoval SOS Praha 13, který se na gremiální poradě v
restauraci U Petrů jednoznačně rozhodl reagovat na netečnost informačního
zpravodaje Prahy 13 STOP, vydávaného z rozpočtu MČ Prahy 13 tím, že naše
vystupování musí být více radikální.
Též v důsledku Vaší netečnosti nám naše PR agentura doporučila změnit název
akce na demonstraci, jako více průbojnější. Tak je akce uvedena v po uzávěrce
časopisu STOP vytištěných letácích.

Změnil se tedy název akce, obsah zůstal. Proto nevidíme důvod měnit po
uzávěrce název již oznámené akce Chceme na avizovaném setkání náš Spolek OS a
jeho cíle představit, tedy demonstrovat, veřejnosti. Abychom to mohli naplnit,
musíme se s občany setkat. Naše cíle, postupy a osoby nejsou tajné. Jsou
uvedeny na www.spolek13.cz . Občanům utajené se z nich pouze snaží udělat z
veřejných prostředků placená media. Chápeme, že občanská hnutí tepající
šlendrián stavebního odboru jsou trnem v oku některým zájmovým skupinám.
Nevěříme však, že jsou současně i členy redakční rady časopisu pro všechny
obyvatele Prahy 13, našeho oblíbeného STOPu.
Za OS Bellušova ulice člen Spolku Občanských Sdružení Prahy 13
S pozdravem
Ing. Jan Majer
Bellušova 29/1815
155 00 Praha 5
osbellus@volny cz

