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Zápis č. 4 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 27. 1. 2023 

Místo jednání: online (MS Teams) 

Začátek jednání:  11.02 h 

Konec jednání:  11.46 h 

Jednání řídil: Jana Valová 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Filip Nekola, Michal Gill, Ivo Denemark, Michal Dobiáš, 

Kateřina Knoblochová, Jiří Ptáček, Irena Kryštůfková 

(příchod 11.10) 

 

 

Omluveni: Martin Šťastný, Ivo Denemark  

Neomluveni: x 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl 

 

Počet stran: 3 

 

 

 

 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel  zápisu: Michal Gill  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Schválení připomínek a č. 2/2023 Radničních novin  

2. Náměty a témata do č. 3/2023 Radničních novin 

3. 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 a schválení č. 2/2023 Radničních novin 

příchod p. Ptáček 

str. 6–9 – box s dalšími projekty nebude, jsou nejisté či ještě příliš obecné, doplněna pouze 

participace ke stromořadí 

příchod p. Kryštůfková 

 
str. 20 – změna citace – „Zaujala mě taky výborně fungující spolupráce mezi samosprávami 
a neziskovým sektorem,“ popisuje praxi u sousedů Veronika Polášková. 

nově - Uvědomila jsem si, jak důležitá je spolupráce mezi samosprávami a neziskovým sektorem. 

str. 21 – upravit perex, chybí tam slovo na konci  

str. 4 – sloupek z rady – ředitel prošel výběrovým řízením, SZM správní radu a představenstvo a SMP 

má novou dozorčí radu a představenstvo 

- výše nájemného – konzultovat s p. Rutem, napsat maximální částku a tu nejběžnější 

str. 16 – ověřit, jak se píše Táňa Fisherová – Fischerová?; opravit na str. 17 – monodrama (chybí tam 

„o“) 

 

Usnesení 

Schválení č. 2/2023 Radničních novin 

Hlasování:  6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno  

2. Témata a náměty do č. 3/2023 Radničních novin 

- článek o nedostatku dětských lékařů – máme novou lékařku v Baranově (info Ptáček, Rut, 

Marhounová) 
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- proč MČ přistupuje ke zvyšování nájmů – důvody 

- roletářství Červinka – na P3 je stále spousta prvorepublikových rolet a dílna tu stále je 

- imaginárium – nahradit tuto rubriku články o podobných historických místech a obchodech? – bude 

svoláno mimořádné jednání RRRN na toto téma 

- zmínit Čistou Trojku 

3. Různé 

- další jednání v úterý 21. února v 9 h živě a v pátek 24. února v 11 h online 

                                                      
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 Gill, ověřovatel e-mailem 

Schválil2 Jana Valová, předsedkyně komise e-mailem 


