
Zápis z redak ční rady zpravodaje STOP 
24. dubna 2009 

 

Přítomni:  

Ing. David Vodrážka, Ing. Petr Bratský, Petr Zeman,   

PhDr. Samuel Truschka, Eva Černá 

 

Program: 

1) Žádost o prezentaci kandidáta do Evropského parl amentu  

2) Otišt ění oznámení akce Spolku OS Praha 13  

 

1) Šéfredaktor obdržel žádost koordinátorky kampan ě kandidáta ODS do 

Evropského parlamentu Edvarda Kožušníka o zve řejn ění jeho autorského 

článku ve STOPu. Šlo o jediného kandidáta, který o t uto možnost 

v zastoupení požádal. V p řípad ě umožn ění volební kampan ě ve STOPu by 

museli všichni kandidáti, resp. kandidující subjekt y dostat stejný 

prostor. Oslovit všechny kandidující strany redakce  neměla v plánu 

a vzhledem k času by to již nebylo technicky možné. Proto se 

šéfredaktor rozhodl článek neza řadit. Redak ční rada schválila 

rozhodnutí šéfredaktora žádost odmítnout a informovat o tom 

žadatelku .  

2) Šéfredaktor obdržel žádost o oznámení akce - Set kání Spolku 

občanských sdružení Prahy 13 s ob čany dne 20. 5.2009. Toto oznámení 

bylo za řazeno do kalendá ře akcí. Dne 21.4. se do redakce dostavil 

Ing. J. Majer, p řinesl vytišt ěné pozvánky s nadpisem „demonstrace“ 

a žádal o zm ěnu názvu akce. Vzhledem k tomu, že dle názoru 

šéfredaktora došlo zm ěnou názvu akce k výraznému posunu sm ěrem 

k politické záležitosti, rozhodl se p ředložit v ěc k projednání 

redak ční rad ě.  

Redakční rada rozhodla, že pozvánka na akci, pokud je pre zentována 

jako demonstrace, nebude zve řejn ěna , protože jde o politickou akci. 

STOP se profiluje jako nepolitický zpravodaj, který  v ěcně a bez 

emocí informuje o d ění v m ěstské části. V kalendá ři akcí zve řej ňuje 

všechny pozvánky na kulturní, sportovní a spole čenské akce. Ve STOPu 

nejsou zve řej ňovány ani pozvánky na p ředvolební mítinky a politická 

setkání po řádaná stranami, které mají řádně zvolené zástupce 

v Zastupitelstvu M Č.   


