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Zápis č. 7 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 22. 4. 2022 

Místo jednání: Lipanská 7, místnost č. 309 

Začátek jednání:  8.22 h 

Konec jednání:  9.07 h 

Jednání řídil: Pavel Králíček 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Michal Dobiáš, Petr Venhoda (distančně – Teams, 

odchod 8.59), Michal Vronský, Apolena Ondráčková, 

Kristýna Dobrianská (příchod 8.31), Tomáš Kalivoda 

(příchod 8.43) 

 

Omluveni: Kamila Schewczuková 

 

Neomluveni: Filip Nekola 

 

Přítomní hosté: Anežka Hesová 

 

Počet stran: 3 

 

 

 

 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Michal Vronský 
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Připomínky k č. 5/2022 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. 5/2022 Radničních novin 

Úvodní strana – zvolili jsme alternativní variantu s úsměvem 

- postavení vlaječek na úvodní straně, neladí to s otočením slova květen – vyřešit – otočit to stejným 

směrem jako „květen“ + přidat vlajky na stránky ke článkům, které jsou v daných jazycích, aby se 

čtenáři lépe orientovali 

Příchod p. Dobrianská 

str. 5 – kriminálka – v posledním příspěvku je Pittnerova ulice - opravit 

str. 7–9 –str. 8 – „Jedním z nich je Slovinec…“ doplnit; Mezidvorky – dopsat, že se jedná celkem o 19 

míst na P3; na str. 9 bude anglické shrnutí 

str. 12 – opravit chybku – „provoz nebude bude omezen“; pokud se bude měnit přístup pro vozíčkáře 

či kočárky, tak to tam zmínit 

příchod p. Kalivoda 

str. 17 – tuto stranu označit vlaječkou; zajistit lepší překlad rozhovoru!, působí to laicky 

str. 21 – u p. Hoškové uvést, že milostivé léto by mělo na podzim pokračovat 

str. 23 – zkusit udělat větší ořez u fotky, aby na ní slečna nezanikala  

str. 25 – v pasáži o Čurdovi poupravit, že ho k tomu přemluvila matka se sestrou (ne dcerou), opravit 

chybu „konverzační“ tábor 

str. 27 – hudebník se jmenuje Shoenfelt  

odchod p. Venhoda 

- poslední strana – dodat vlaječku, je tam anglický program 
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- akce k heydrichiádě, pokud budou na začátku června, tak uvést ještě v tomto čísle, např. v kulturním 

přehledu 

 

Usnesení 

Zajistit kvalitnější překlad rozhovoru s paní Kastner 

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

 

Usnesení 

Schválení připomínek a č. 5/2022 Radničních novin 

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

 

2. Různé 

x 

                                                      
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, předseda komise e-mailem 


