Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou
komise Rady města Mníšek pod Brdy

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Pořadové číslo jednání komise:
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomni (dle prezenční listiny):

-19. února 2015, 17.00 – 19.15 hodin
zasedací místnost MÚ

Mgr. Zora Kasiková, Bc. Andrea Midkiff, M. A., Ing. Radim Hreha, Miloš Navrátil (členové RR),
Mgr. Jarmila Balková (zapisovatelka).

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba ověřovatele zápisu
Volba předsedy komise Redakční rada
Seznámení s jednacím řádem komisí RM
Vydání č. 234, stav příprav a organizace
Uzávěrky zpravodaje I. pololetí 2015
Kodex dobrého redakčního periodika (předkládá Andrea Midkiff)
Podněty členů redakční rady
Různé, dotazy, diskuse

Záznam jednání:
1. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Mgr. Zora Kasiková.
2. Předsedou komise Redakční rada byl zvolen Ing. Radim Hreha,
místopředsedkyní Bc. Andrea Midkiff, M. A.
3. Členové RR byli seznámeni s jednacím řádem komisí RM. Bude jim zaslán e-mailem.
4. Členové RR byli seznámeni se stavem přípravy aktuálního č. 234 Zpravodaje
(Miloš Navrátil, Jarmila Balková).
5. Navržené uzávěrky na 1. pololetí, které byly již publikovány ve Zpravodaji 233 a na webu
města, zůstávají v platnosti a budou znovu publikovány v aktuálním čísle i dalších číslech.
6. Členové RR se seznámili s dokumentem Kodex dobrého radničního periodika a berou jej
na vědomí.
7. Podněty členů RR:
A. Midkiff, M. A.:
Navrhuje, pokud dojde k tomu, že na zaslaný článek bude zpracována reakce a zařazena do
aktuálního čísla, aby autorovi článku byla reakce zaslána e-mailem.
K tomu Ing. R. Hreha: na diskusní stránce by pro reakce mohlo být vyčleněno určité místo.
M. Navrátil: Nastiňuje současnou strukturu, koncepci časopisu a případné možné změny
(např. sloupek nebude psát jen starosta města, ale i místostarostka, případně další).
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K tomu Ing. Hreha: Ve sloupcích a úvodnících by měla být prezentována určitá důležitá
témata vývoje města, autoři by se měli vyvarovat problematických formulací.
K tomu A. Midkiff, M. A.:
V časopise by mělo být vyčleněno určité místo pro pravidelné názory opozice a ostatních
zastupitelů.
V následné diskusi se všichni členové RR shodli na tom, že bude opakována výzva radním a
zastupitelům k aktivnímu přispívání do Zpravodaje s cílem prezentovat co nejpestřejší
názorové spektrum.
A. Midkiff, M. A.:
Dotaz na inzerci pro běžné občany – námět: neměla by být možnost krátkých textů v inzertní
rubrice být umožněna občanům zveřejňovat zdarma?
Diskuse - cena řádkové inzerce 22 Kč za řádek (bez DPH) uznána za dostatečně vstřícnou
vůči veřejnosti. Následná diskuse o struktuře inzerce a zájmu inzerentů.

8. Různé – dotazy, diskuse:
Diskuse k zařazení článku p. Jánského, jenž je vlastně dopisem, který autor poslal Národnímu
památkovému ústavu (a je pokračováním diskuse ohledně cesty před zámkem). RR se
usnesla na tom, že další autorova reakce bude výjimečně zveřejněna pouze v případě, že
přinese nové informace či fakta. Skutečnost, že autor se hodlá obrátit na NPÚ, případně na
jakýkoliv jiný subjekt, však není relevantní informace. Autorovi bude oznámeno, že toto jeho
stanovisko nebude na základě usnesení RR zveřejněno z výše uvedených důvodů.
V diskusi zaznělo, že stejně by mělo být postupováno v obdobných případech.
A. Midkiff, M. A.:
Není si jista, zda to, že se příspěvky kontrolují předem, je zcela správné.
K tomu Miloš Navrátil: práce na Zpravodaji není stejná, jako v profesionálních redakcích neexistuje velký profesionální redakční tým, proto jsou příspěvky posílány všem členům RR
k případnému vyjádření k jejich obsahu.
K tomu Jarmila Balková (jako zpracovatelka podkladů a korektorka): jde sice o periodikum
místního významu, ale ti, kdo je připravují, jsou odborně erudovaní pro tuto práci
(redaktorská i grafická složka). K tomu Miloš Navrátil doplnil, že Zpravodaj byl oceněn jako
nejlepší městský Zpravodaj roku 2013.

A. Midkiff, M. A.:
Dotaz na rentabilitu vydávání Zpravodaje.
K tomu M. Navrátil: předkládá členům RR tabulku s uvedením nákladů a výdajů za rok 2014.
V diskusi výsledky uznány za dobré.

Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou
Komise Rady města Mníšek pod Brdy
Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, PSČ 252 10
318 541 911
www.mnisek.cz
zpravodaj@mnisek.cz

- 2 -

Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou
komise Rady města Mníšek pod Brdy

M. Navrátil:
Připravuje se výběrové řízení na tisk Zpravodaje. Následná diskuse, v níž za hlavní kritéria
byly označeny kvalita, cena a rychlost vydání.
A. Midkiff, M. A.:
Nastoluje téma zařazení letáku týkající se Komunitního projektu Děti seniorům, senioři
dětem do aktuálního čísla Zpravodaje. V následné diskusi rozhodnuto, že leták bude zařazen
jako pevný list A4 (vkládání by přineslo náklady navíc) a zařazení bude bezúplatné. Správnost
použití log v letáku přislíbila s autorkou letáku (pí Vorlovou) řešit A. Midkiff, M. A.

V Mníšku pod Brdy dne 9. 2. 2015

Zapsala:

Mgr. Jarmila Balková

Předseda komise:

Ing. Radim Hreha

Ověřila:

Mgr. Zora Kasiková
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