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Zápis č. 26 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 25. 2. 2021 

Místo jednání: online (Teams) 

Začátek jednání:  17.02 h 

Konec jednání:  18.14 h 

Jednání řídil: Pavel Králíček  

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Apolena Ondráčková, Tomáš Kalivoda, Filip Nekola, 

Michal Vronský, Michal Dobiáš, Petra Jelínková, Kristýna 

Dobrianská (připojila se 17.10) 

Omluveni: x 

Neomluveni: x 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl, Anežka Hesová 

 

Počet stran: 3 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Michal Dobiáš  
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Program jednání: 

1. Připomínky a schválení č. 3/2021 Radničních novin  

2. Náměty a témata do č. 4/2021 Radničních novin 

3. Roční zhodnocení nové koncepce Radničních novin 

4. Různé 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Připomínky a schválení č. 3/2021 Radničních novin 

str. 4 – u zmínky o NNŽ doplnit, že do konce března probíhá ještě připomínkování masterplanu 

p.  Dobrianská se připojila 

str. 10/11 – Koněvova jako tepna Žižkova, vyjmout slovo „dolního“ 

str. 24/25  - popsat fotky, aby bylo jasné, že fotky k sobě patří, odkazují na sebe 

 

Usnesení 

Schválení připomínek a čísla 3/2021 Radničních novin 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

2. Náměty a témata do č. 4/2021 Radničních novin 

- bude se zpracovávat článek k NNŽ jako hlavní téma + anketa 

- aktuální info k očkování 

- revitalizace Blahoslavova? – mělo by se předávat staveniště 

-  školní knihovna v Cimburkově (kontakt Jana Pechancová) 

3. Roční zhodnocení nové koncepce Radničních novin 

-  zamyslet se znovu nad stránkou pro cizince, která vypadla (ale co by měl být relevantní obsah? 

psali by to lidé z daných komunit?); prostor pro opozici; rubrika „Vzpomínka“ – lyrická či výpravná 

spojená s Prahou 3 – možnost pro zapojení lidí, možná i prostřednictvím fotografií od lidí (pokud není 

dané zadání, nemá to moc úspěch) 

Plus + příběhy o místních lidech 
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Mínus - Imaginárium a Republika Žižkov – někdy není jasná podstata vtipu 

- zefektivnění distribuce, příp. nákladu novin 

 

4. Různé 

-  do soutěže by nominovali únorové a listopadové číslo 2020 (kreslený Žižka s dezinfekcí), leden 

2021 

 

 

 

                                                      
1 Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.  
2 Schválení může být provedeno formou emailu zaslaného předsedou. 

Zapsal Michaela Luňáčková, tajemnice komise  

Ověřil1 Michal Dobiáš, ověřovatel e-mailem 

Schválil2 Pavel Králíček, předseda komise e-mailem 


