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Zápis č. 43 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 20. 12. 2021 

Místo jednání: online MS Teams 

Začátek jednání:  8.05 h 

Konec jednání:  8.51  h 

Jednání řídil: Pavel Králíček 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní: Kamila Schewczuková, Kristýna Dobrianská, Filip Nekola, 

Michal Vronský, Petr Venhoda, Michal Dobiáš 

  

Omluveni: Apolena Ondráčková, Tomáš Kalivoda 

Neomluveni: x 

 

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

Štochl 

 

Počet stran: 3 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Michal Vronský  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Připomínky k č. 1/2022 Radničních novin  

2. Různé 

Hlasování pro ověřovatele: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 

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

1. Připomínky k č. 1/2022 Radničních novin 

str. 4-5  – hřiště v Jeseniově – nachází se v Žerotínově ulici, slovo „rekonstruovaný“ je nepřesné,  

nahradit ho např. „modernizovaný“; poliklinika v Koněvově – doplnit, že jde o znovuotevřené očkovací 

místo 

str. 5 – Kriminálka – příspěvek Dejte si pozor na kapsáře – přeformulovat zmínku o změně vizuálního 

stylu, vypustit značky a parfémy, ale že více splývají s davem; nehodnotit občany slovem tuctový 

str. 6-9 – jsou tam pouze fotky seniorů, vložit i fotku hendikepovaného, protože i pro ty je to určené; u 

výkřiků – vyměnit pasivní formu za aktivní (pokud to není citace); perex – nahradit „přispívá ke 

kvalitnějšímu životu“ místo kvalitnímu; 

str. 10 – linka 101 – místo grafiky zastávek naznačit trasu mapou, pokud bude v této velikosti čitelná, 

případně zastávky rozkreslit lépe podle toho, jak jsou ve skutečnosti vůči sobě postavené 

str. 11 – nadpis změnit na Nové cyklopruhy budí vášně; do info boxu doplnit i informaci o tom, co je  

cyklopiktogram, pokud to bude možné 

str. 12 – stromořadí – zmínka o studiu „ov architekti“ – píše se s malými písmeny celé; zmínit, jací 

architekti pracují na ostatních projektech (Flera, MCA) 

str. 13 – dotace – slovo „baletizol“ nahradit slovem jeviště či něčím podobným, aby bylo 

srozumitelnější 

 

Usnesení 

Schválení připomínek k č. 1/2022 Radničních novin 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  
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2. Různé 

- rozeslat termíny RRRN na rok 2022 – tajemník komise 

                                                      
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, místopředseda komise e-mailem 


