
----- P ŮVODNÍ ZPRÁVA ----- 
Od: "Truschka Samuel - tiskový mluv čí P13 (P13)" <TruschkaS@p13.mepnet.cz> 
Komu: osbellus@volny.cz 
Předmět: V ěc: Otišt ění oznámení akce Spolku OS Praha 13 
Datum: 29.4.2009 - 15:43:55 
 
Vážený pane inženýre, 
když jsem p řebíral Vaše oznámení o setkání Spolku ob čanských sdružení Prahy 13 
s ob čany, říkal jsem Vám, že v otišt ění nevidím problém a že pokud by byla 
proti zve řejn ění redak ční rada, budu Vás o tom informovat. Že Vám potvrdím  
zve řejn ění, jsem neslíbil. V ěc jsem konzultoval se členy redak ční rady a poté 
jsem oznámení za řadil do kalendá ře akcí v kv ětnovém STOPu. O tom jste se 
ostatn ě mohl p řesv ědčit, když jste v úterý 21. 4. 
přišel do redakce STOPu a cht ěl jste v ědět, zda oznámení bude zve řejn ěno. 
Tehdy jsem Vám ukázal náhled grafické úpravy kalend áře akcí, kde jste mohl 
jasn ě vid ět, že oznámení je za řazeno. Vzhledem k tomu, že jste ale požádal o 
změnu názvu akce na "demonstrace", což diametráln ě zm ěnilo situaci, p ři čemž 
jste po radnici rozdával pozvánky na tuto demonstra ci, usoudil jsem, že v 
takovém p řípad ě p ředložím otázku zve řejn ění redak ční rad ě. Ve STOPu 
zve řej ňujeme pozvánky na kulturní, sportovní a spole čenské akce, nikoli na 
politické mítinky a setkání(s výjimkou zasedání řádně zvolených orgán ů městské 
části). 
Redakční rada ve čtvrtek 23.4. rozhodla, že pozvání na politickou akc i ve 
STOPu nezve řejní. Stejn ě tak zamítla zve řejn ění p ředvolebního článku kandidáta 
ODS do Evropského parlamentu. Zápis z jednání redak ční rady najdete v p říloze. 
Spolek ob čanských sdružení má širokou škálu možností, jak o s vých 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 mluv čí P13 (P13) 
Subject: 
 
Věc: Otišt ění oznámení akce Spolku OS Praha 13 Vážený pane šéf redaktore 
 
Dne 2.4.09 jsem Vám osobn ě p ředal pro redakci STOPu informaci o chystaném 
setkání ob čanů, které organizuje náš Spolek ob čanských sdružení Prahy 13. 
Tento spolek mne, jako člena,  pov ěřil p ředat zprávu k uve řejn ění v tisku. 
Sdělil jste mi, že v uve řejn ění nevidíte problém, avšak kone čné rozhodnutí 
musí vydat redak ční rada. 
Požádal jsem vás proto o v časnou informaci o rozhodnutí rady. 
Vzhledem k tomu, že jste m ě do uzáv ěrky neinformoval a na emaily a telefony 
jsem rovn ěž neznamenal žádnou reakci, rozhodl jsem se dne 21. 4.09, tedy týden 
po uzáv ěrce, k osobní návšt ěvě redakce. 
Mezitím, jsem informoval SOS Praha 13, který se na gremiální porad ě v 
restauraci U Petr ů jednozna čně rozhodl reagovat na nete čnost informa čního 
zpravodaje Prahy 13 STOP, vydávaného z rozpo čtu M Č Prahy 13 tím, že naše 
vystupování musí být více radikální. 
Též v d ůsledku Vaší nete čnosti nám naše PR agentura doporu čila zm ěnit název 
akce na demonstraci, jako více pr ůbojn ější. Tak je akce uvedena v po uzáv ěrce 
časopisu STOP vytišt ěných letácích. 



Změnil se tedy název akce, obsah z ůstal. Proto nevidíme d ůvod m ěnit po 
uzáv ěrce název již oznámené akce Chceme na avizovaném se tkání náš Spolek OS a 
jeho cíle p ředstavit, tedy demonstrovat, ve řejnosti. Abychom to mohli naplnit, 
musíme se s ob čany setkat.  Naše cíle, postupy a osoby nejsou tajn é. Jsou 
uvedeny na www.spolek13.cz  . Ob čanům utajené se z nich pouze snaží ud ělat z 
veřejných prost ředk ů placená media. Chápeme, že ob čanská hnutí tepající 
šlendrián stavebního odboru jsou trnem v oku n ěkterým zájmovým skupinám. 
Nevěříme však, že jsou sou časn ě i členy redak ční rady časopisu pro všechny 
obyvatele Prahy 13, našeho oblíbeného STOPu. 
 
Za OS Bellušova ulice člen Spolku Ob čanských Sdružení Prahy 13 
 
S pozdravem 
Ing. Jan  Majer 
Bellušova 29/1815 
155 00 Praha 5 
osbellus@volny cz 
 
 


