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 členové RR:

Redaktorka/OKS:

-93. prosince 2015, 18.00 – 22.30 hodin
obřadní místnost MÚ
Bc. Andrea Midkiff, M. A. - 18:18 hodin, Ing. Jana Digrinová, Mgr.
Michaela Škultéty, Miloš Navrátil, Michal Strnad, Mgr. Lukáš
Nádvorník
Mgr. Zora Kasiková

Na jednání RR se dostavili všichni členové, RR je usnášeníschopná. RR se rozhodla opět pořídit zvukový
záznam z jednání, což zajistila Zora Kasiková.
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
RR jmenuje zapisovatelem jednání Miloše Navrátila.
Pro 5
zdržel se 1
proti 0
RR rozhodla, že zapisována budou především usnesení, případně stručný záznam průběhu jednání.
Pro 6
zdržel se 0
proti 0
RR jmenuje ověřovatelem zápisu Lukáše Nádvorníka a Michaelu Škultéty.
Pro 6
zdržel se 0
proti 0
2. Program jednání redakční rady:
• Po vzájemné shodě se členové RR rozhodli hlasovat o tomto pořadu jednání:
RR schvaluje program jednání: 1. Informace o stavu příprav aktuálního vydání Zpravodaje, 2. Dotazníkové
šetření, 3. Různé.
Pro 6

zdržel se 0

proti 0

3. Informace o stavu příprav aktuálního vydání Zpravodaje
• Zora Kasiková, redaktorka, všem členům RR předem zaslala podklady a seznam přijatých textů. Referuje
o všech textech a předkládá ty články, které je potřeba projednat z hlediska nejasnosti nebo překročení
zavedených pravidel pro vydávání příspěvků zpravodaje, např. délka (rozsah), včasnost podání nebo
etické hledisko.
Téma: příspěvek Absurdistán
Diskuse:
• V krátké diskusi se většinově členové RR shodují na stanovisku a návrhu na usnesení.
RR zařadí článek v lednovém čísle s tím, že bude vyžádána reakce vedení města nebo odborné
firmy/provozovatele – 1. SčV.
Pro 5

zdržel se 1

proti 0
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Téma: příspěvek P. Jánského
Diskuse:
• V krátké diskusi se většinově členové RR shodují na stanovisku a návrhu na usnesení.
RR souhlasí se zveřejněním příspěvku, komentář připojí Miloš Navrátil.
Pro 5

zdržel se 1

proti 0

Téma: příspěvek Spokojený rodič
Diskuse:
• V krátké diskusi se většinově členové RR shodují na stanovisku a návrhu na usnesení.
RR odkládá
Pro 5

zdržel se 1

proti 0

Téma: Délka příspěvků od zastupitele Pavla Jeřábka a paní Jany Porschové
Diskuse:
• V krátké diskusi se většinově členové RR shodují na stanovisku a návrhu na usnesení.
RR redakce požádá o zkrácení příspěvků.
Pro 5

zdržel se 1

proti 0

4. Dotazníkové šetření
• Michal Strnad, společně s Andreou Midkiff, moderují diskusi na téma Dotazníkové šetření. RR v diskusi
projednala výsledky všech otázek dotazníkového šetření a dohodla se na textu hodnocení, který bude
zveřejněn na webu města. Andrea Midkiff nepovažuje, vzhledem k velice nízké návratnosti vyplněných
dotazníků od seniorů a mladých, výsledky za dostatečně statisticky relevantní, aby mohly být použity
jako validní ukazatele při tvorbě koncepce Zpravodaje. Jedinou zohlednitelnou veličinou, která se
počtem přiblížila reprezentativnímu vzorku (odpovídajícímu mníšecké populaci), je skupina respondentů
v produktivním věku.
5. Redakční uzávěrky, témata
RR schvaluje termíny redakčních uzávěrek takto:
pondělí 11. ledna 2016 v 18 hodin (č. 245-246 – leden/únor 2016) – redakční rada zasedne 14. 1. 2016
pondělí 15. února v 18 hodin (č. 247, březen)
pondělí 14. března v 18 hodin (č. 248, duben)
pondělí 18. dubna v 18 hodin (č. 249, květen)
pondělí 16. května v 18 hodin (č. 250, červen)
Pro 6

zdržel se 0

proti 0

Zapsal:

Miloš Navrátil

Ověřili:

Michaela Škultéty, Lukáš Nádvorník

