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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 
Pořadové číslo jednání komise:   - 7 - 
Datum a čas konání:    7. října 2015, 18.00 – 22.30 hodin 
Místo konání:     obřadní místnost MÚ 
Přítomni členové RR:  Bc. Andrea Midkiff, M. A. (místopředsedkyně RR), Ing. Jana 

Digrinová, Miloš Navrátil, Michal Strnad, Mgr. Lukáš Nádvorník 
Redaktorka/OKS:   Mgr. Zora Kasiková 
 
 
Místopředsedkyně RR Andrea Midkiff přivítala všechny přítomné. Poté předsedkyně RR konstatovala, že je RR 
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 4    zdržel se 1      proti 0  
 
RR rozhodla, že zapisována budou především usnesení, případně stručný záznam průběhu jednání. 
Pro 5    zdržel se 0      proti 0  
 
RR jmenuje ověřovateli zápisu Lukáše Nádvorníka a Michala Strnada. 
Pro 5    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. Dotazníkové šetření, 2. Informace o stavu příprav aktuálního vydání 

Zpravodaje, 3. Různé. 

Pro 5    zdržel se 0      proti 0  
 

3. Dotazníkové šetření 

 

• Michal Strnad, společně s místopředsedkyní Andreou Midkiff, moderují diskusi na téma Dotazníkové 

šetření. RR v diskusi projednala a upravila všechny návrhy otázek a textaci dotazníkového šetření 

finalizovala. 

 

4. 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 Smrt zpravodaje? 
Diskuse: 
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• V krátké diskusi se většinově členové RR shodují na stanovisku a návrhu na usnesení.  

RR nesouhlasí se zveřejněním článku „Smrt zpravodaje?“ v zaslané podobě. V případě, že text nebude budit 
podezření z možného porušených platných právních norem ČR a bude přepracován a zaslán na e-mail 
zpravodaj@mnisek.cz v termínu do pátku 9. 10. 2015 do 14 hodin, bude zveřejněn v nejbližším vydání. 
 
Pro 4    zdržel se 1      proti 0  
 
Téma: příspěvek Hodlá starosta Digrin obcházet tiskový zákon? 
Diskuse: 

• V krátké diskusi se většinově členové RR shodují na stanovisku a návrhu na usnesení.  

RR nesouhlasí se zveřejněním příspěvku „Hodlá starosta Digrin obcházet tiskový zákon?“ v zaslané podobě 
z důvodu překročení stanoveného rozsahu 2 200 znaků včetně mezer. V případě, že bude text zkrácen a 
zaslán na e-mail zpravodaj@mnisek.cz v termínu do pátku 9. 10. 2015 do 14 hodin, bude zveřejněn 
v nejbližším vydání. 
 
Pro 5    zdržel se 0      proti 0  
 
Téma: příspěvek Rozhledna v Mníšku - krásná představa! 
Diskuse: 

• V krátké diskusi se většinově členové RR shodují na stanovisku a návrhu na usnesení.  

RR nesouhlasí se zveřejněním příspěvku "Rozhledna v Mníšku - krásná představa!" v zaslané podobě. 
V případě, že bude odstraněna invektiva (2. věta) a příspěvek bude zaslán na e-mail zpravodaj@mnisek.cz v 
termínu do pátku 9. 10. 2015 do 14 hodin, bude zveřejněn v nejbližším vydání. 
 
Pro 4    zdržel se 1      proti 0  
 
 

5. 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 2. listopadu 2015 v 18 hodin (č. 243 - listopad 2015), 
pondělí 30. listopadu 2015 v 18 hodin (č. 244 - prosinec 2015). 
 
Pro 6    zdržel se 0      proti 0  
 

 
 
 
Zapsal:  Miloš Navrátil 
 
Ověřili:  Lukáš Nádvorník a Michal Strnad 


