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Zápis č. 3 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 25. 1. 2023 

Místo jednání: Lipanská 7, místnost č. 301 

Začátek jednání:  8.07 h 

Konec jednání:  9.48 h 

 

Jednání řídil: Jana Valová 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Jiří Ptáček (odchod 9.27), Michal Gill, Ivo Denemark 

(příchod 8.12, odchod 9.35), Michal Dobiáš, Martin 

Šťastný (odchod 9.46), Irena Kryštůfková, Kateřina 

Knoblochová 

 

 

Omluveni: x 

  

Neomluveni: Filip Nekola 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl, Matěj M. Žaloudek 

 

Počet stran: 3 

 

 

 

 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel  zápisu: Kateřina Knoblochová  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Připomínky k č. 2/2023 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. 2/2023 Radničních novin 

str. 4 – změnit nadpis - V ulicích přibyly přibudou další kontejnery; radary - doplnit do poslední věty 

v minulosti zřídila zónu 30 (je to tam již několik let) 

- do expresu přidat výsledky voleb + výsledky z MČ (vypadnou obrázky) 

příchod p. Denemark 

str. 5 – Na kus řeči se starostou – přeformulovat text tak, aby bylo zřejmé, že účastníci setkání budou 
dva a kteří, vynechat sloveso „staví se“; Kriminálka – poslední nadpis, doplnit - Kličkujícího řidiče 
zastavila až namířená zbraň 

str. 6–9 – zavedení zóny 30 nebude na jaře, to bude participace k tomuto tématu; článek vyznívá, že 

lidé rozhodují, což není úplně pravda 

- v perexu – „místní letos rozhodnou ovlivní například revitalizaci…“ 

- na str. 7 – „Právě vnitrobloků se týká samostatný dotační program…“ - doplnit 

 
- doplnit větu (str. 9) o tom, že jde o podporu komunitních akcí/života – před tuto část: „Na podnikatele 
cílí zase soutěž Můj oblíbený obchod. Ta má navázat na loňský ročník, kdy místní volili oblíbené 
restaurační podniky.“ – doplnit, o jaké podniky se jedná 
 

- vizualizace – pocházejí z jednoho zdroje, některé vyměnit; pokud jsou to studentské práce, je třeba 
to zdůraznit, protože to tak nemusí vypadat; není rozpoznatelné, jakou lokalitu zobrazují; přidat 
popisky (že je to jen návrh a kde to je) 
 
- box s přehledem, jaké participace letos proběhnou (info K. Světlík) 
 

str. 11 – oddělit na konci novým odstavcem tuto část - Vintage zboží nakoupíte taky v Bohemian retro 
ve Chvalově ulici. 

str. 12–13 – zkusit sehnat jinou fotku, jsou si hodně podobné 

str. 18 – akcentovat, že do průvodu se může přidat každý a může přijít ve své vlastní masce 
 

- v textu doplnit „S dětmi si můžete přijít vytvořit čelenku…“ 
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str. 20 – perex – vyškrtnout Poradí například s bydlením. -  vypíchnout něco jiného konkrétního 

- změnit citaci p. Poláškové – více se zaměřit na dopady na P3; paní předsedkyně Valová požádána o 

spolupráci v tomto ohledu 

str. 21 – bude zde článek o terénních pracích 

odchod J. Ptáček,  

- šéfredaktor poprosí Atrium o kvalitnější reklamu, jsou tam chyby a není to dobře zpracované 

odchod I. Denemark 

 

Usnesení 

Schválení připomínek a č. 2/2023 Radničních novin 

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

 

2. Různé 

- pátek 27. ledna se sejdeme v 11 hod online 

- mimořádná schůzka ke struktuře RN – předsedkyně zvolí datum; každý si připraví konkrétní dobré 

příklady 

- odchod M. Šťastný 

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

Zapsal Michaela Luňáčková, tajemnice komise  

Ověřil1 Kateřina Knoblochová, ověřovatelka e-mailem 

Schválil2 Jana Valová, předsedkyně komise e-mailem 


