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Zápis č. 15 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 22. 9. 2022 

Místo jednání: online (MS Teams) 

Začátek jednání:  8.10 h 

Konec jednání:  8.59 h 

Jednání řídil: Michal Vronský 

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná 

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

Ondráčková, Kristýna Dobrianská, Petr Venhoda (příchod 

8:48) 

 

 

Omluveni: Pavel Králíček, Tomáš Kalivoda 

Neomluveni: Filip Nekola 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl, Pavel Trojan 

 

Počet stran: 3 

 

 

 

 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Kristýna Dobrianská  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Připomínky k č. 10/2022 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. 10/2022 Radničních novin 

str. 4+5 – volný prostor – doplnit výsledky voleb (podrobně až v dalším vydání) – pokusit se o grafické 

zpracování 

str. 7–11 – u Mon Ami a Řepánku, popřípadě u dalších, kde to není uvedeno, doplnit lokalitu; chyba 

v perexu v počtu nominovaných (138), spíše uvést, že bylo vybráno 18 vítězů (info o počtu 

nominovaných neopakovat v perexu a hned v úvodní větě); Cafe Majada – upravit větu I když nabízí 

tolik populární špaldové a kváskové pečivo, v jejich vitríně najdete taky karamelový větrník, špičku či 

věneček za lidové ceny.   

str. 20 – v titulku a článku zaměnit „problémovou“ mládež za „rizikovou“; pokusit se nahradit fotografii 

za jinou 

str. 26 – v Baj, baj, Šanghaj – přeformulovat „Našel si indiánskou ženu…“ – spíše „domorodou“ či 

podobně 

str. 27 – pekárna Dvorník – zmínit, že je to veganská pekárna 

příchod p. Venhoda 

str. 29–31 – Fórum zastupitelů – přišlo jen pět příspěvků 

- šéfredaktor osloví zastupitele, jejichž text se do minulého vydání nevešel, zdali chtějí svůj příspěvek 

uveřejnit v aktuálním vydání 

str. 36 – na půl strany se doplní info o kontejnerech 

 

Usnesení 

Schválení připomínek a č. 10/2022 Radničních novin 

Hlasování:  5 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno  
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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 Kristýna Dobrianská, ověřovatelka e-mailem 

Schválil2 Michal Vronský, místopředseda komise e-mailem 


