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Zápis č. 5 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 25. 3. 2022 

Místo jednání: sál zastupitelstva, Havlíčkovo nám. 9 

Začátek jednání:  8.24 h 

Konec jednání:  9.45 h 

Jednání řídil: Pavel Králíček 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Michal Dobiáš, Kamila Schewczuková, Petr Venhoda 

(distančně přes MS Teams), Michal Vronský, Apolena 

Ondráčková, Kristýna Dobrianská, Tomáš Kalivoda 

(příchod 8.42) 

 

 

Omluveni: x 

Neomluveni: Filip Nekola 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl, Anežka Hesová, Pavel Trojan 

 

Počet stran: 3 

 

 

 

 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Apolena Ondráčková  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Připomínky k č. 4/2022 Radničních novin  

2. Různé 

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

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

1. Připomínky k č. 4/2022 Radničních novin 

Titulní strana – vybrána fotka s T. Sedláčkem – chceme se držet konceptu  

str. 3 – úvodník - nahradit slovo „nešťastníci“ slovem „uprchlíci“ 

str. 4+5 – vymazat info Tibet + Ukliďme Česko a dodat do zpráv fotografii (květiny, jaro) 

- doplní se info o výstavách – výročí Sokola, výročí Plečnik (kulturní přehled) 

str. 6–11 – zmínka, že Ulita chce zajistit výuku pro Ukrajince, zřejmě se nebude realizovat, musí se 

ještě ověřit; str. 8 – …kde se opravdu bojuje… - vyškrtnout 

příchod T. Kalivoda 

str. 12 – uvést, že je to plán, nikoli jistota – změnit titulek, pana místostarostu požádat o dovysvětlení 

(kapacita parkovacích stání - výkřik) 

str. 13 – zmínit, že šlo o iniciativu místních (obyvatel z okolí Tachovského nám.), odkud se strom 

stěhoval; fotografii vyměnit za „akční“ foto (speciální bagr) a připravit alternativy na příští jednání 

str. 15–17 – zvážit, zdali nepřeformulovat titulek; z x Z ve slově „zlo“ – zkusit zjistit, jaký to má význam 

str. 24+25 – v boxu Den otevřených tramvajové Vozovny Žižkov – vyměnit adresu, není to v Koněvově 

ulici; ověřit pravopis cest „jihlavská, vídeňská, horská“ – nepíšou se s velkým počátečním písmenem? 

 

Usnesení 

Schválení připomínek a č. 4/2022 Radničních novin 

Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  
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2. Různé 

- jak se sejdeme příště – pá 22. 4. v 8.15 h (Lipanská 7) osobně – dát vědět před jednáním, kdo chce 

vytisknout noviny (zatím 3x) 

 

                                                      
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 


