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Zápis č. 35 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 24. 8. 2021 

Místo jednání: online (Teams) 

Začátek jednání:  08.09 h 

Konec jednání:  09.19  h 

Jednání řídil: Pavel Králíček 

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Filip Nekola (odpojil se v 9.00), Michal Dobiáš, Kamila 

Schewczuková, Michal Vronský, Apolena Ondráčková 

 

Omluveni: Kristýna Dobrianská, Tomáš Kalivoda 

Neomluveni:  

 

Přítomní hosté: Eliška Stodolová, Miroslav Štochl, Pavel Trojan, Anežka 

Hesová 

 

Počet stran: 3 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Apolena Ondráčková  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Připomínky k č. 9/2021 Radničních novin  

2. Různé 

Hlasování pro ověřovatele: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 

Hlasování pro program: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Připomínky k č. 9/2021 Radničních novin 

- přísedící u soudu – od pana tajemníka zjistit informace ke zveřejnění? 

str. 4+5 – Kriminálka Žižkov - Poděkování strážníkům přestylizovat; doplnit o požár haly na NNŽ (?); 

prověřit, zda se nebude park Mileny Jesenské revitalizovat a případně tam tuto info doplnit 

str. 6  – poupravit informaci o setkání švejků – není zřejmé, o jakou akci jde 

str. 11 – Radnice hospodařila s přebytkem - v grafu je chyba – poslední sloupec je rok 2020; ke grafu 

chybí vysvětlení, doplnit odkaz z textu k němu apod. 

str. 10–11 – alespoň do jednoho textu doplnit citaci opozice 

str. 12 – prověřit, zdali bychom opravdu chtěli, aby se právě tyto dvě akce spojili (poslední odstavec 

textu)  

str. 13 – neodkazovat na osobní profil na FB, ale odkázat na profil Ukliďme Česko 

str. 18 – Coworking – změnit formulaci - Pavel Železný, zakladatel provozovatel coworkingu Pracovna 

& Laskafe 

str. 20 – Dog planet – lze doplnit, že je to akce na bázi dobrovolného příspěvku 

str. 23 – „výkřik“ změnit, je zřejmě z jiného textu  

str. 25 – opravit adresu - … po roce 1990 hotel zmizel a byl nahrazen administrativní budovou, který 

má dnes adresu Malešická 81 51. 

str. 27 – v textu velvyslance – zjistit, dokdy je výstava na Jiřáku (4. 9.?) 

str. 33 – u akce 11. so ⟶ Praha 3 12.00—22.00 10. ročník multižánrového sousedského festivalu 

doplnit název Žižkovské mezidvorky 

str. 34 – volby – u J. Merty zjistit, zdali jsou tam veškeré volební okrsky a zdali je nutné je tam mít; info 

o voličských průkazech (do expresu) 
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odpojil se p. Nekola 

poslední strana – bude tam jiný plakát 

 

Usnesení 

Schválení připomínek k č. 9/2021 Radničních novin 

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

 

2. Různé 

- téma schůzek RRRN – zdali nekombinovat jednání naživo vs. online 

 

 

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

Zapsal Michaela Luňáčková, tajemnice komise  

Ověřil1 Apolena Ondráčková, ověřovatelka e-mailem 

Schválil2 Pavel Králíček, předseda komise e-mailem 


