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Zápis č. 3 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 22. 2. 2022 

Místo jednání: online (MS Teams) 

Začátek jednání:  8.04 h 

Konec jednání:  9.03 h 

Jednání řídil: Pavel Králíček 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Michal Dobiáš, Kristýna Dobrianská (příchod 8:06), 

Kamila Schewczuková, Petr Venhoda, Tomáš Kalivoda 

(příchod 8.13), Filip Nekola (příchod 8.22), Michal 

Vronský 

 

 

Omluveni: Apolena Ondráčková 

Neomluveni: x 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl, Anežka Hesová, Pavel Trojan (8.24) 

 

Počet stran: 3 

 

 

 

 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Kamila Schewczuková  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Připomínky k č. 3/2022 Radničních novin  

2. 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 k č. 3/2022 Radničních novin 

příchod p. Dobrianská 

str. 4+5 – Trhy na Jiřáku – doplnit odkaz na FB a web, překlep „od středy do pátku“; Lampy s 

nabíječkami – doplnit přesný počet lamp, který bude vyměněný na P3; Kavárna loučení – „nabízíme 

účast při individuálních rozhovorech“ přeformulovat, dovysvětlit či vypustit 

příchod p. Kalivoda 

- dodat zprávu o nějakých nových uzavírkách? podívat se na FB p. Ruta 

str. 7–9 – v infoboxu na str. 8 se u Tachovského náměstí uvádí 40 mil, na str. 9 se mluví o 55 mil. - 

ověřit 

str. 11 – Basilejské nám – je tam perex z jiného článku 

str. 11 – dělají tito přísedící trestní i pracovněprávní věci? nebo jen jedno či druhé? – ověřit si, koho 

přesně hledáme; upřesnit význam „Pokud jsou zaměstnaní, mají nárok na neplacené volno od 

zaměstnavatele a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku od státu.“; citace „Aktuálně nám 

schází do plného stavu xx přísedících,“ říká Miroslava Sixtová z Obvodního soudu pro Prahu 3.“ 

zřejmě vypadne z textu, nemáme přesnou informaci 

příchod p. Nekola 

str. 12 – „Pébéčko proběhlo na všech žižkovských základkách poprvé loni na jaře.“ – upřesnit, že to 

bylo v průběhu celého roku; poslední věta - opakovat se to bude na 9 školách (nikoli 6) 

str. 17 – výkřik „Vnímání Čechů hodně změnil Milan Kundera“ – změnit či přeformulovat 

str. 19 – Sokol – župa – týká se pouze sokola? je to obecně napsané, uvést např. do historického 

kontextu 

str. 21 – Milostivé léto – slovo „maminka“ nahradit za slovo „matka“ 

str. 24+25 – doplnit popisky k fotografiím 
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- návrh na cizojazyčné či dvoujazyčné texty – např. krátké rozhovory s expaty v cizím jazyce, 

lifestylové články, dvoujazyčné články apod. 

- K. Dobrianská dodá kontakt pro případný rozhovor či článek 

Usnesení 

Záměr na přípravu cizojazyčného či dvojjazyčného článku/textu 

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

 

Usnesení 

Schválení připomínek a č. 3/2022 Radničních novin 

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

 

2. Různé 

V pátek 25. 3. od 8 hod se bude redakční rada konat osobně 

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

Zapsal Michaela Luňáčková, tajemnice komise  

Ověřil1 Kamila Schewczuková, ověřovatelka e-mailem 

Schválil2 Pavel Králíček, předseda komise e-mailem 


