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Zápis č. 44 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 22. 12. 2021 

Místo jednání: online (MS Teams) 

Začátek jednání:  17.08 h 

Konec jednání:  18.21 h 

Jednání řídil: Michal Vronský, místopředseda komise 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Michal Dobiáš, Kristýna Dobrianská, Kamila 

Schewczuková (připojila se 17.30), Tomáš Kalivoda, Filip 

Nekola, Apolena Ondráčková, Petr Venhoda (připojil se 

17.15) 

 

 

Omluveni: Pavel Králíček 

Neomluveni: x 

 

Přítomní hosté: Eliška Stodolová, Miroslav Štochl 

 

Počet stran: 3 

Tajemník: v. z. Eliška Stodolová, Michaela Luňáčková (od 18.04) 

Ověřovatel zápisu: Kristýna Dobrianská  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Připomínky a schválení č. 1/2022 Radničních novin  

2. Témata a náměty do č. 2/2022 Radničních novin 

3. Různé 

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

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

1. Připomínky a schválení č. 1/2022 Radničních novin 

Změna příspěvků do fóra – 6 příspěvků, Novotný příspěvek nedodal 

Chyba v textu Alexander Bellu – nahradit aktuálním příspěvkem - fórum 

str. 4 – zavádějící info o zastupitelstvu – mimořádné 25. ledna – opravit ve sloupku zprávy z rady 

„které je plánováno na 25. ledna“ a doplnit termín zasedání na Magistrátu petici bude projednávat také 

zastupitelstvo hlavního města prahy 27. ledna  + petice NNŽ jako téma pro příští číslo 

str. 5 – logo Nákladového nádraží Žižkov – prověřit, jestli je správné 

str. 8 – změněný výkřik  

str. 10 – linka 101 – Perunova (najíždí z druhé strany) jede obráceně (připomínka Michal Dobiáš) – 

měnit se nebude // není to mapa – vytvořit mapu místo schématu 

Návrh na hlasování: Vložení mapy, ale ne na úkor textu 

Hlasování: 4 pro, 1 proti, 3 zdržel se – neschváleno   

Návrh na hlasování: Vložení mapy a zkrácení textu  

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 4 zdržel se – neschváleno   

– mapa zůstane - Rozhodnutí: změnit orientaci, přikreslit stadion víc vertikálně (součástí schématu 

výrazné orientační body 1-2 ke zvážení) – přidat odkaz na konkrétní mapu 

str. 11 – titulek - Nové cyklopruhy budí vášně 

str. 12 – popsat vizualizace - obojí je Tachovské náměstí - do textu do závorky (na vizualizacích je 

Tachovské náměstí) 

str. 25 – Retrospektiva doplnit popisek k poslední fotce nebo do textu  

připojila se M. Luňáčková 
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- zmínka „jak se zbavit“ stromečku – pokud půjde, vložit na stranu k odpadům, případně na stranu 31 

(Fórum) místo Mobilního rozhlasu 

 

Usnesení 

Schválení připomínek a celého č. 1/2022 Radničních novin 

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

 

2. Témata a náměty do č. 2/2022 Radničních novin 

- náměty zasílat do středy 29. 12.  

3. Různé 

- podnět paní Huječkové – zařadit info o petici Chceme kvalitní čtvrť u Nákladového nádraží Žižkov! – 

- Kdy a jak se tomu věnovat? - šéfredaktor – o tématu již bylo hodně napsáno, není si jistý, že by 

redakce napsala text, který by obsahoval nějaké nové informace; návrh → věnovat se tomu 

v březnovém čísle, kdy by už mohlo být dost nových informací (27. 1. bude jednání na MHMP) 

 

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

Zapsal 
Eliška Stodolová, v. z. tajemnice komise; 

Michaela Luňáčková, tajemnice komise 
 

Ověřil1 Kristýna Dobrianská, ověřovatelka e-mailem 

Schválil2 Michal Vronský, místopředseda komise e-mailem 


