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Zápis č. 27 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 23. 3. 2021 

Místo jednání: online (Teams) 

Začátek jednání:  8.17 h 

Konec jednání:  9.28 h 

Jednání řídil: Pavel Králíček  

Počet přítomných členů: 5, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Apolena Ondráčková (odpojila se 8.51), Filip Nekola, 

Michal Vronský, Michal Dobiáš, Tomáš Kalivoda (připojil 

se 8.32) 

Omluveni: Kamila Schewczuková, Kristýna Dobrianská 

Neomluveni: x 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl, Anežka Hesová, M.  M. Žaloudek (8.23–

8.30, 8.43–9.28) 

 

Počet stran: 3 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Michal Vronský  
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Program jednání: 

1. Připomínky a schválení č. 4/2021 Radničních novin  

2. Různé 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Připomínky a schválení č. 4/2021 Radničních novin 

str. 4 – testovací místa – webovky ještě nefungují, zkontrolovat než to půjde do tisku; školka 

Jeseniova – architektonická soutěž bude vyhlášena v blízké době, ale ještě neprobíhá, ověřit, kdy se 

spustí; pozměnit formulaci „pokud půjde vše podle plánu, bude otevřena…“; M. Vronský pošle ještě 

nějaké krátké zprávy na doplnění 

str. 6 – doplní se otevírací grafika k článku o NNŽ 

str. 9 – bude jednání s IPRem k NNŽ, zkusí se sehnat grafika/mapy, která článek doplní; výkřik „Bez 

Jarovské třídy by proměna brownfieldu nebyla možná“ nedávat jako výkřik redakce, je to politický 

názor (v autorizované verzi už upraveno) 

str. 11 – webovka dyscentrum.org nefunguje - ověřit, případně vymazat; explicitně jmenovat školu na 

začátku článku;  

připojil se p. Kalivoda 

str. 12  - přeformuloval titulek; dvojí se citace pana Ruta a paní Tomšů – u pana Ruta vypustit tu část, 

kde se informace dubluje („Jde nám o to…“); naznačit, o jak velké děti se jedná 

str. 21 – v článku o Remediu u autora doplnit, že je z Remedia + změnit titulek 

str. 23 – z rozhovoru odkázat do textu předchozího, aby bylo jasné, k čemu se váže 

str.  24/25 – doplní se popisky + M. Vronský zajistí fotografie v lepší kvalitě 

odpojila se p. Ondráčková 

str. 28 – výzvu pro zasílání vtipů odložit a dětský obsah doplnit 

str. 38 – ověřit, zda bude svoz nebezpečného odpadu – pokud ano, zkrátit rozpis biologického odpadu 

a doplnit ho 

Usnesení 

Schválení připomínek a čísla 4/2021 Radničních novin 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  
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2. Různé 

- kolize termínu s jednáním ZMČ dne 27. 4. – přesun ze 17 h na 8 h 

- dopis od lékařů z P3, který byl adresovaný šéfredaktorovi s prosbou o publikování –šéfredaktor se 

ozve autorům, že to nelze v původní verzi uveřejnit v tištěných novinách (příliš dlouhé), ale lze 

publikovat pokud zúží rozsah dopisu + zajistit reakci někoho z RMČ  

-  projednání Pravidel informovanosti – projedná se na druhém jednání 25. března 

 

 

                                                      
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 Vronský, ověřovatel e-mailem 

Schválil2 Pavel Králíček, předseda komise e-mailem 


