
Město Mníšek pod Brdy 
Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou 

komise Rady města Mníšek pod Brdy 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 

Pořadové číslo jednání komise: - 4 - 

Datum a čas konání:   17. června 2015, 18.00 – 19.40 hodin 

Místo konání:    zasedací místnost Státního zámku Mníšek pod Brdy 

 
Přítomni:  

Redakční rada: Ing. Radim Hreha (předseda), Bc. Andrea Midkiff, M.A. (místopředsedkyně), Ing. Jana 
Digrinová, Mgr. Lukáš Nádvorník, Miloš Navrátil 

Redakce: Mgr. Zora Kasiková  

Omluveny: Mgr. Renata Bolková, Mgr. Petra Vaňková  

 

Program jednání: 

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatele 

2. Zpravodaj č. 238-9 

3. Návrh koncepce Zpravodaje 

4. Stanovení termínu dalšího jednání RR 
 

1. Volba zapisovatele 

Zapisovatelkou zvolena Zora Kasiková, ověřovateli Lukáš Nádvorník a Andrea Midkiff 
 

2. Zpravodaj č. 238-9 

Předseda RR Radim Hreha informoval RR o informaci starosty města o usnesení Rady města 
stanovujícím maximální počet znaků pro jednotlivé příspěvky na 1500 (s fotografií), respektive 1700 
znaků (bez fotografie) a o následném usnesení RM o navýšení počtu znaků na 2200. 

 

Z. Kasiková informovala RR o aktuálním stavu příprav Zpravodaje č. 238-239, předala k náhledu 
přítomným zalomený Zpravodaj s většinou textů a doplněné, dosud nezalomené příspěvky  - Slovo 
starosty a zkrácený příspěvek zastupitele M. Vilimovského, který obsahuje tvrzení o tom, že byl 
cenzurován.  

Usnesení RR č. 1/4/2015: 

RR bere na vědomí stav příprav zpravodaje č. 238-239 a nemá k němu žádných připomínek. 



Usnesení RR č. 2/4/2015: 

RR se ohrazuje proti výroku autora, který označuje výzvu redakce a redakční rady ke zkrácení příspěvku 

na obvyklý a předem stanovaný počet znaků 2200 za cenzuru, neboť redakce nejen, že jeho text nijak 

sama nekrátila, ale pouze upozornila na rozpor mezi stanoveným počtem znaků v předmětném textu a 

vyzvala autora ke zkrácení. 

RR vyzývá všechny přispěvovatele, aby dodržovali redakční radou doporučený a radou města schválený 

rozsah a počet znaků u nevyžádaných příspěvků. RR trvá na tom, že pravidla jsou jen jedna a jako 

taková by měla být všemi a vždy respektována a ctěna. 

Hlasování: všichni PRO 

 

RR se také jednomyslně dohodla uveřejnit tato usnesení u daného textu ve Zpravodaji č. 238-9. 

 
M. Navrátil informoval RR, že Radě města předá společně s místostarostkou D. Páterovou doporučení 
k provedení Auditu otevřenosti Zpravodaje. 

 
Z. Kasiková zajistí zkrácení příspěvku MŠ Nová ve Zpravodaji 238-9, který nyní přesahuje 2200 znaků. 

 

3. Návrh koncepce Zpravodaje 

 

Předseda RR uvedl svůj návrh Koncepce s tím, že jej současně rozeslal i všem jednotlivým zastupitelům 
města.  

RR se věnovala diskusi o návrhu, která bude pokračovat na dalších jednáních RR. 

 

4. Stanovení termínu dalšího jednání RR 

 

RR se dohodla na svolání schůzky během měsíce července k projednání návrhu koncepce.  

 

 

 

Zapsala: 

Zora Kasiková 

 

Ověřili: 

Lukáš Nádvorník 

Andrea Midkiff  


