Medailonky kandidátů pro volby do
Rady ČTK (5. června 2019, 12:30)
Pozn.: Seznam kandidátů je řazen abecedně.

Tomáš Mrázek
Info:
●

bývalý předseda Rady ČTK (2017 až 2018),
členem 2013 až 2018
● od roku 2014 je mluvčím Pražských vodovodů a
kanalizací
● působil od roku 1994 v České tiskové agentuře,
poté byl redaktorem a editorem Hospodářských
novin a Mladé fronty Dnes, byl mluvčím
Technické správy komunikací hlavního města
Prahy
Názory:
● ČTK má nezastupitelnou roli v mediální sféře (zdroj)
● ČTK je objektivní, největší plus ČTK je její nezávislost, měla by rozšířit svou činnost a
inovovat (zdroj)
● úplná nezávislost médií neexistuje, autocenzura svazuje novináře, ČTK by měla
hledat další zdroje informací, stát by neměl určovat co je dezinformace a co ne, měl
by si to určit každý člověk sám (zdroj)

Michal Semín
Info:
●

český komentátor (například na serveru
Protiproud, v minulosti i Česká pozice),
překladatel, spisovatel
● konzervativní katolík
● ředitel Institutu svatého Josefa; odpůrce
ekumenismu, vyslovuje se proti společným
modlitbám s jinověrci
● je zřizovatelem nadačního fondu Má vlast,
který od roku 2018 vydává měsíčník MY,
šéfredaktorem časopisu je Petr Hájek
● je místopředsedou Akce D.O.S.T., která prosazuje konzervativně pravicové názory
Názory:
● kritizoval nedostatečnou objektivitu ČT (zdroj), napsal otevřený dopis ČT kritizující
pořad Newsroom (zdroj)

●
●
●
●

kritizoval “bojovníky za nezávislá média”, že chtějí naopak vytvořit informační
monopol (zdroj)
je obviňován z antisemitismu (zdroj, z droj, zdroj), ačkoliv sám to popírá
spekuloval o zosnování útoků na dvojčata v roce 2001 Američany (zdroj)
obhajoval Rusko a naopak kritizoval západní státy v konfliktu na Ukrajině (zdroj)

David Soukup
Info:
●

zastupitel za ANO na Praze 3, je v oboru pro dotační
politiku a v redakční radě Radničních novin, asistent
poslance Petra Venhody (zdroj)
● člen dozorčí rady nebo společník s vkladem v několika
soukromých firmách (například vydavatelství Press
Publishing Group)
● zakladatel
projektů
www.madeinfavela.com
&
memlook.com
● bývalý novinář deníku Super
● „zakladatel start-upu a propagátor čínské medicíny“ - http://praha3.anobudelip.cz/
● v únoru 2019 neúspěšně kandidoval do Rady ČRo za Babybox pro odložené děti –
STATIM
Názory:
● zasazuje se o podporu občanských spolků na Praze 3, úpravu chodníků a zeleně
(zdroj), chce zachránit Žižkovské lázně (zdroj), podporuje participativní demokracii na
Praze 3 (zdroj)

Josef Šlerka
Info:
●

●
●

●

●

ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a
vedoucí oboru Nová média na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy
sémiotik a expert na datovou analýzu sociálních
sítí
v minulosti pracoval v technologické divizi
společnosti Ataxo, posléze ve společnosti Social
Bakers, která se zabývá analytikou sociálních sítí
je autorem mnoha datových výzkumů, které se
opírají o dlouhodobý sběr dat, nastavení vyhodnocovacích nástrojů a následné
vizualizace podle různých parametrů
vede projekt Mapa médií a podílí se na projektu databoutiqe

●

je aktivní ve veřejném prostoru, například na Twitteru, často dává rozhovory nebo se
účastní veřejných debat o médiích
Názory:
● kritizoval systém fungování mediálních rad, rady by podle něj měly sloužit jako
zástupci společnosti a ne jako politické orgány (zdroj)
● v Česku podle něj chybí smysluplná debata o médiích (soukromých i
veřejnoprávních), v současnosti je plná emocí, je rozdělena na dva nesmiřitelné
tábory (zdroj, zdroj)
● podepsal otevřený dopis na podporu Petra Fischera (zdroj), 21.5. 2019 napsal
otevřený dopis René Zavoralovi ohledně rozhlasového pořadu Matematika zločinu,
který byl zakázán (zdroj)
● dlouhodobě se snaží upozorňovat na důležitost nezávislosti médií (zdroj)

Pro platformu S
 voboda médiím zpracoval Tomáš Urban a Oldřich Vágner

