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V rámci diskuze zastupitelů se o slovo přihlásil zastupitel Miroslav Štěpánek, který vyjádřil svůj
nesouhlas s pojmenováním jedné z rubrik Kosmonoského zpravodaje. „Třeba se nebudete
ztotožňovat s mým osobním dojmem, ale já jsem upozornil Redakční radu
Kosmonoského zpravodaje, jak zle přejmenovala tu rubriku, kde vesměs kolují
zastupitelé a sdělují tam svoje názory nebo jsou dotazováni na určité věci. Nemyslím si,
že by se rubrika měla jmenovat tak, jak se jmenuje – PRANÝŘ – protože obecně je tato
věc spojována s tím, že na pranýř se
umisťuje někdo, kdo něco provedl, a já si nemyslím, že to vůbec patří dohromady. Ano,
ať klidně existuje rubrika Pranýř, ale ať tam jsou pranýřováni ti, kteří něco provedli, a ať
se jim klidně dávají otázky na tělo, proč udělali toto nebo tamto, ale nemyslím si, že by to
mělo fungovat takto. Prosím, ať se klidně na Pranýři objeví zastupitel, který si neplní své
povinnosti nebo dělá něco, co by dělat neměl nebo nedává dobrý příklad ostatním - a ani
ta fotka mi tam nesedí,“
sdělil svůj názor M.Štěpánek.

Předseda Redakční rady KZ E.Masarčík uvedl, že rada se tímto podnětem zabývala, a vyzval
redaktora Jaromíra Cvrčka, aby situaci okomentoval.

„Informace číslo jedna je, že podnětem pana Štěpánka jsme se zabývali na řádném
jednání redakční rady, existují celkem 4 podněty, z toho tři byli veskrze kladné, a pouze
zastupitel Štěpánek měl výhradu zhruba v tom rozsahu, kterou vám právě sdělil. Hovořil
jsem s celou řadou lidí, bylo jich 22 dalších a ani jeden z nich není negativní. Osobně
bych vám chtěl říct, že účelem této rubriky není vám škodit, ale už tím, že jste se stali
zastupiteli, jste se dostali na pomyslný, a to slovo zdůrazňuji, pranýř názorů, náhledů,
dotazů, takže - je to samozřejmě bráno v nadsázce a většina čtenářů, se kterými jsem
hovořil, to tak do této chvíle i bere. Ale na závěr jednu jedinou věc: účelem této rubriky
je vám všem pomoci. Dát vám do ruky určitý nástroj, jak sdělit svůj názor, jak ukázat
svým prstem na to či ono, co se vám nelíbí. A ještě úplně poslední poznámku – tato
rubrika – a dohodli jsme se na tom na redakční radě – je dobrovolná. Jestliže někdo
dostane výzvu, aby šel na Kosmonoský pranýř, tak ji může klidně odmítnout a my v listě
to nebudeme nijak komentovat,“ uvedl redaktor J.Cvrček, který pak ještě dodal, že zastupitel
si může vybrat i způsob, jakým chce být vyfotografován.
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