LÍSKÁČEK 11/2015

Anketa Lískáčku
Milí čtenáři Lískáčku,
v letošním roce se změnilo složení redakční rady Lískáčku a naším cílem zůstává, abychom vás co nejlépe informovali nejen o dění
v naší městské části, ale abychom vám přinášeli i další podnětné články, které by pro vás byly zdrojem poučení a inspirace. Obracíme se na vás proto s prosbou, abyste nám poskytli zpětnou vazbu ohledně časopisu Lískáček. Chtěli bychom znát váš názor na
jeho obsah i formu, proto vás prosíme, abyste odpověděli na naše dotazy a připsali všechno, co nám chcete sdělit. Myslíme si, že
zadní strana této ankety vám k tomuto účelu bude stačit. Po vyplnění anketního lístku jej prosím odevzdejte na sekretariátě úřadu
městské části nebo ho oskenujte a pošlete na e-mailovou adresu Lískáčku (liskacek@nliskovec.brno.cz), a to do konce roku 2015.
Formulář je také možné stáhnout z webových stránek (http://www.novy-liskovec.cz/data/Liskacek/2015/anketa2015.pdf ) a vyplněný odeslat e-mailem. Předem děkujeme za spolupráci při tvorbě našeho společného časopisu a těšíme se na vaše podnětné návrhy.
Rádi bychom vás poprosili i o to, abyste přispěli k obsahu časopisu tím, že nám pošlete návrhy a kontakty na všechny zajímavé
osobnosti z vašeho okolí, jejichž názory budou zajímavé i pro nás ostatní.
Vaše redakční rada Lískáčku
Dostáváte Lískáček do schránky pravidelně?
ano
ne
občas
Jste spokojeni s obsahovou a informativní stránkou Lískáčku?
ano
ne (uveďte prosím důvody či náměty na zlepšení)

Jaký je podle vás Lískáček v porovnání se zpravodaji jiných městských částí?
je lepší
je horší
je srovnatelný
Které články jsou vaše nejoblíbenější?
hlavní článek nebo úvodník
zprávy z radnice
zprávy ze školství
zprávy ze sportu
aktuality, pozvánky na akce
rozhovory, články o zajímavých osobnostech
politické okénko
jiné
Které články či rubriky jsou podle vás zbytečné?
hlavní článek nebo úvodník
zprávy z radnice
zprávy ze školství
zprávy ze sportu
aktuality, pozvánky na akce
rozhovory, články o zajímavých osobnostech
politické okénko
jiné
Zajímaly by vás také informace z okolních čtvrtí?
ano
ne
Co byste si v Lískáčku chtěli přečíst? Na co bychom se měli více zaměřit?

Uveďte prosím ulici svého bydliště:

