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Zápis č. 13 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 25. 8. 2022 

Místo jednání: online (MS Teams) 

Začátek jednání:  8.04 h 

Konec jednání:  9.58 h 

Jednání řídil: Pavel Králíček 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

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

Michal Vronský, Tomáš Kalivoda, Filip Nekola (příchod 

8:12) 

 

 

Omluveni: Kristýna Dobrianská, Apolena Ondráčková 

Neomluveni: x 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl 

 

Počet stran: 5 

 

 

 

 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Kamila Schewczuková  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Připomínky k č. 9/2022 Radničních novin  

2. Různé 

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

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

1. Připomínky k č. 9/2022 Radničních novin 

- titulní fotka – plakátová verze Bena Fostera 

příchod p. Nekola 

str. 4+5 – Zprávy z rady – u té první vymazat „…kde návštěvník získává první dojem z lokality.“; 

Expres - zpráva o debatě starostů – doplnit, kdy volby budou, jaké subjekty kandidují a kdo kandiduje 

na starostu / kdo se případně bude účastnit debaty, pokud to bude známo do uzávěrky + bude 

doplněna fotografie 

str. 11 – budou zapracována zpřesnění od M. Žaloudka 

str. 12 – doplnit, že se jedná o návrhy studentů 

str. 13 – Podílí se například na provozu ubytoven pro osoby, které sem utekli před válkou. – ověřit toto 

tvrzení u T. Horského, zda je to pravda; zredigovat, co dělají sbory a co jednotka; zaktualizovat 

fotografie – jsou téměř stejné, první vyměnit za více akční; upravit titulek – hasiči nepomáhají jen ve 

výjimečném stavu, ale hlavně mimo něj   

str. 14–17 – doplnit popisky u fotografií (např. v textu uvést, na jaké fotografii dotyčný je) 

str. 19 – ve výkřiku chybí písmenko „streetballová“ 

str. 24+25 – vyměnit výkřik „Hartig razil teorii, že Žižkov musí být město chudinské“ 

str. 27 – místo pekárny bude ještě sezónní text o zmrzlině 

str. 37 – ověřit formulaci u p. Merty, zda tam něco nechybí - Starosta městské části Praha 3 Jiří 

Ptáček podle § 15, odst. 1,  písm. b);  to samé u anglického textu 
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- doplnění politické reklamy do čísla 

Usnesení 

ANO 2011 požádalo o dodatečné zařazení ¼ strany politické reklamy  

Hlasování:  4 pro, 0 proti, 3 zdržel se – neschváleno  

 

- rozšíření Fóra zastupitelů na úkor Kulturních tipů (standardně 9, přišlo jich 14) 

Usnesení 

Fórum zastupitelů se rozšíří o jeden a půl strany a uveřejní se všechny zaslané příspěvky (14), 

nebude rubrika Kulturní tipy 

Hlasování:  4 pro, 0 proti, 3 zdržel se – neschváleno  

 

Usnesení 

Fórum zastupitelů se nebude rozšiřovat vůbec (zůstane 9) 

Hlasování:  0 pro, 2 proti, 5 zdržel se – neschváleno  

 

Usnesení 

Poměr příspěvků rozšířené na 4 strany by byl 50/50 koalice/opozice 

Hlasování:  4 pro, 1 proti, 2 zdržel se – neschváleno  

 

Usnesení 

Fórum zastupitelů se rozšíří o jednu stranu až na str. 32, bude jich uveřejněno 12 a to podle toho, kdy 

byly zaslané 

Hlasování:  2 pro, 0 proti, 5 zdržel se – neschváleno  

 

Usnesení 

Fórum zastupitelů se rozšíří o jeden a půl strany a uveřejní se všechny zaslané příspěvky (14) 

 

Hlasování:  4 pro, 1 proti, 2 zdržel se – neschváleno  
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Usnesení 

Fórum zastupitelů se rozšíří o jednu stranu (12) s poměrem 6:6   

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

- hlasování bylo prohlášeno za zmatečné p. Kalivodou, protože nevěděl, o čem se hlasuje 

 

Usnesení 

Fórum zastupitelů se rozšíří o jednu stranu (na 12) a příspěvky budou uveřejněny chronologicky dle 

toho, jak byly zaslány 

Hlasování:  3 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 1 nehlasoval – neschváleno  

 

Usnesení 

Fórum zastupitelů se rozšíří o jednu stranu (12) s poměrem 6:6   

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

 

- šéfredaktor má volnou ruku v tom, jak naloží s rubrikou Kulturní tipy a Neziskové organizace, protože 

bude nutné je zkrátit 

 

Usnesení 

Schválení připomínek a č. 9/2022 Radničních novin 

Hlasování:  4 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 1 nehlasoval – neschváleno  

 

2. Různé 

- p. Venhoda bude žádat o dodatečné zařazení reklamy politického subjektu ANO 2011 Radu MČ 
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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 


