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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 
Pořadové číslo jednání komise:   - 6 - 
Datum a čas konání:    16. září 2015, 18.00 – 21.35 hodin 
Místo konání:     zasedací místnost MÚ 
Přítomni členové RR:   Ing. Radim Hreha (předseda RR), Bc. Andrea Midkiff, M. A. 

(místopředsedkyně RR), Ing. Jana Digrinová, Miloš Navrátil, Michal 
Strnad, Mgr. Lukáš Nádvorník 

Redaktorka/OKS:   Mgr. Zora Kasiková 
 
 
Předseda RR Radim Hreha přivítal všechny přítomné. Jmenovitě přivítal nově zvoleného člena RR pana 
Michala Strnada a požádal jej o krátké představení. Poté předseda RR konstatoval, že je RR 
usnášeníschopná. RR se rozhodla opět pořídit zvukový záznam z jednání. Z jednání se na základě žádosti 
předsedy Radima Hrehy pořizuje zvukový záznam, což zajistila Zora Kasiková. Předseda Radim Hreha si také 
pořizuje vlastní zvukový záznam. Současně předseda sdělil, že si vlastní záznam pořídil i minule, což byla pro 
členy RR informace zcela nová. 
 

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 Janu Digrinovou a Andreu Midkiff. 
Pro 6    zdržel se 0      proti 0  
 
Do jednací místnosti se dostavil pan Robert Izák (18:10), který odpoledne požádal RR o osobní účast při 
jednání. Předseda Radim Hreha nechává v souladu s jednacím řádem hlasovat o přítomnosti hosta. 
 
RR souhlasí s účastí jednání Roberta Izáka na jednání redakční rady. 
Pro 6    zdržel se 0      proti 0  
 

2. Program jednání redakční rady: 

 

• Miloš Navrátil: Navrhuje s ohledem na přítomnost pana Izáka úpravu programu a předřazení 
předmětného bodu.   

 
RR schvaluje program jednání 
Pro 6    zdržel se 0      proti 0  
 
 

3. Informace o stavu příprav aktuálního vydání Zpravodaje 
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• 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. 

Téma: Prohlášení pedagogů školy ZŠ Komenského 420 
Diskuse: 

• V krátké diskusi se většinově členové RR shodují na stanovisku, kdy by bylo vhodnější text pedagogů 

nezveřejňovat, a to především s ohledem na nutnost nabídnout reakci paní VM, které se text týká a 

také z důvodu časového – zpravodaj bude distribuován na konci měsíce září, tedy asi 5 týdnů po 

datu vydání prohlášení pedagogů. 

RR doporučuje zástupci pedagogického sboru Ing. Martinu Škardovi zvážit zveřejnění textu prohlášení 
pedagogického sboru Základní školy Komenského 420 pro číslo 241, a to z důvodu potřeby vyjádření paní 
VM, které se text přímo dotýká a dále z důvodu časové prodlevy. 
 
RR pověřuje předsedu Radima Hrehu, aby s tímto usnesením seznámil Ing. Martina Škardu. 
 
RR v případě změn bude prostřednictvím předsedy Radima Hrehy informována též zastupitelka Dana 
Dalešická, která na prohlášení pedagogů reaguje.  
 
Pro 6    zdržel se 0      proti 0  
 
Téma: Texty Roberta Izáka 
Diskuse: 

• Robert Izák předkládá svou žádost o otisknutí dvou textů (lavičky, práce opozice), a to přesto, že je 

podává po termínu uzávěrky a v rozsahu větším než je stanoveno pravidly, tedy 2 200 znaků (cca 3 

100, resp. 3 854. Tuto skutečnost si pan Izák uvědomuje, přesto apeluje na zveřejnění, aby mu byl 

dán stejný prostor, jako těm, kteří jej napadají. 

• Jednotliví radní zastávají v diskusi spíše ten názor, kdy navrhují otisknout aktuální text reagující na 

kauzu lavičky a druhý text ponechat do dalšího, tedy říjnového čísla. To vše ovšem za podmínky 

splnění usnesení RR, resp. rady města o stanovení rozsahu příspěvků na 2 200 znaků, a je 

formulován návrh na usnesení. 

• Jana Digrinová žádá pro pana Izáka výjimku tak, aby mu bylo umožněno otisknout článek o tématu 

„lavičky“ v rozsahu cca 3 100 znaků, tedy plném znění. Důvodem je to, že jej redakce ani redakční 

rada neoslovila s možností reagovat, což (JD) považuje za chybu. V tomto smyslu předkládá 

protinávrh na usnesení. 

• druhý text týkající se tématu „práce opozice“ bude zveřejněn v následujícím zpravodaji č. 242, a to 

za podmínek, že bude text zkrácen na stanovený počet znaků a dodán redakci v termínu do 

uzávěrky. O tomto bude pisatel informován a ke zkrácení vyzván redaktorkou Zorou Kasikovou tak, 

jako je standardní postup. K případnému vyjádření budou osloveny v textu zmíněné osoby. 
 

RR rozhodla ve věci textu pana Roberta Izáka takto: 
- ve zpravodaji číslo 241 bude zveřejněn text týkající se kauzy „lavičky“ v dodaném rozsahu 3 100 

znaků; 

Pro 1    zdržel se 0      proti 5 – usnesení nebylo přijato, hlasuje se o původním návrhu 
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- ve zpravodaji číslo 241 bude zveřejněn text týkající se kauzy „lavičky“, a to za podmínek, že bude 

text zkrácen na rozsah 2 200 znaků a dodán redakci v termínu do pátku 18. 9. 2015; 

Pro 5    zdržel se 1 (Andrea Midkiff)  proti 0  
 
Téma: Rozhledna na Skalce 
RR rozhodla odložit článek dr. Vilimovského „Rozhledna na Skalce“ do nejbližšího následujícího čísla 242 
s tím, že budou k případnému vyjádření osloveny všechny v textu zmíněné osoby. 
 
Pro 6    zdržel se 0      proti 0  
 
Téma: článek komise pro ŽP 
RR rozhodla odložit článek P. Jeřábka s názvem Odborná prohlídka veřejné zeleně do nejbližšího 
následujícího čísla s tím, že budou k případnému vyjádření osloveny všechny v textu zmíněné osoby a budou 
doplněny další informace k tomuto tématu. 
 
Pro 6    zdržel se 0      proti 0  
 

4. Redakční uzávěrky, témata 

• Zora Kasiková předkládá informace o plánovaných úvodnících a rozhovorech. 

• Dále všem členům RR předem předložila návrhy na jednotlivé uzávěrky zpravodaje v termínech do konce 
roku 2015.  

 
RR schvaluje termíny redakčních uzávěrek takto:  
pondělí 5. října 2015 v 18 hodin (č. 242 - říjen 2015), 
pondělí 2. listopadu 2015 v 18 hodin (č. 243 - listopad 2015), 
pondělí 30. listopadu 2015 v 18 hodin (č. 244 - prosinec 2015). 
 
RR se dohodla na předběžných termínech jednání RR: 
středa 7. října v 18 hodin, 
středa 4. listopadu v 18 hodin, 
středa 2. prosince v 18 hodin.  
 
Pro 6    zdržel se 0      proti 0  
 
 

5. Kontrola plnění úkolů 

• Radim Hreha shrnuje v minulosti řešená témata (spor M. Vilimovský x R. Izák, anketa pro členy 
Komise pro územní plánování a rozvoj města).  

 

6. Audit otevřenosti zpravodaje 

• Miloš Navrátil informuje o komunikaci s organizací, která na základě své vlastní metodiky provádí 
audit otevřenosti zpravodaje. Miloš Navrátil zašle ostatním členům redakční rady vyžádané 
odpovědi, které byly dnes zaslány Oldřichu Kužílkovi. 
 

7. Dotazníkové šetření 
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Diskuse: 

• Členové RR děkují Janě Digrinové za přípravu otázek. Až na drobnosti ve formulaci či řazení a preferencí 
odpovědí nemá nikdo žádné zásadní námitky. Po dopracování bude dotazník RR schválen a doporučen 
k projednání a souhlasu radě města. Počítá se s tím, že bude umístěn doprostřed zpravodaje č. 242 (říjen) 
k vytržení a odevzdání do sběrných boxů, dále elektronická verze dotazníku a vysvětlující kampaň ve 
zpravodaji, na webu a facebookovém profilu města. (Ve 20:50 odchází z jednání paní Andrea Midkiff, dále 
hlasuje jen 5 členů, sbor je stále usnášeníschopný) 
 

RR se dohodla, že poslední připomínky k návrhu anketních otázek zašlou jednotliví členové RR nejpozději 
k termínu do pátku 25. 9. 2015. 
 
Pro 5    zdržel se 0      proti 0  
 
 

8. Různé 

Diskuse: 

• Miloš Navrátil navrhuje na příštím jednání projednat možnost nového konceptu umístění diskusních 
textů tak, aby nebyly rozmístěny po více rubrikách, ale aby byly soustředěny do rubriky jedné, např. 
Mníšecké fórum. 

• Radim Hreha seznámil všechny se svým stanoviskem, že jakmile bude dovolen poslední člen RR, nabídne 
či se vzdá funkce předsedy, aby volba proběhla v novém kompletním obsazení. 

 
 

 
 
 
Zapsal:  Miloš Navrátil 
 
 
Ověřily:  Ing. Jana Digrinová, v.r. 
 

Bc. Andrea Midkiff, M. A. (ověřuje zápis do 20:50 hodin), v.r. 
   
 
 
 
 

Ing. Radim Hreha, v.r. 
     předseda RR 

 
 


