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Zápis č. 8 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 28. 3. 2023 

Místo jednání: online (MS Teams) 

Začátek jednání:  16.02 h 

Konec jednání:  16.50 h 

Jednání řídil: Jana Valová 

Počet přítomných členů: 9, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Michal Gill, Michal Dobiáš, Kateřina Knoblochová, Jiří 

Ptáček, Irena Kryštůfková, Martin Šťastný, Ivo Denemark, 

Filip Nekola, M. Luňáčková (mimo fond prac. doby) 

 

 

Omluveni: x  

Neomluveni: x 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl, Vavřinec Novotný 

 

Počet stran: 3 

 

 

 

 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel  zápisu: Filip Nekola  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Schválení připomínek a č. 4/2023 Radničních novin  

2. Náměty a témata do č. 5/2023 Radničních novin 

3. Různé  

Hlasování pro ověřovatele: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Hlasování pro program:  9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Připomínky a schválení č. 4/2023 Radničních novin 

 
str. 5 – předzahrádky – titulek upravit – Plánujete provozovat sezónní restaurační předzahrádku; chybí 
tam info o tom, že je třeba mít povolení – doplnit na začátek textu; musí být podána žádost o povolení 
(nikoli předložena) 
 
str. 6 – vizualizaci zkusit vyříznout z originálu jinak, aby bylo více poznat, kde se to nachází (pokud to 
půjde a bude to vypadat dobře), podobně na str. 9 
 
str. 8 – u dolního obrázku změnit popisek, nezmiňovat „v blízkosti cyklostezky“ 
 
str. 9 – do ankety bude doplněna odpověď p. Dobeše, která nedopatřením nebyla zařazena 
 

Usnesení 

Schválení připomínek a č. 4/2023 Radničních novin 

Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

2. Témata a náměty do č. 5/2023 Radničních novin 

- volnočasové aktivity pro děti, nejen sportovní (do letního čísla) 

- návrhy posílat do 31. března 

- tématem bude bezpečnostní situace, dále multikomoditní sběr a Žižkovo náměstí, rozhovor s Evou 

Pelechovou 

- chystá se rozhovor s novou ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny 

- pro info pošle šéfredaktor seznam osobností, se kterými se chystá rozhovor 
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3. Různé 

- další jednání v pondělí 24. dubna v 8 h živě a ve středu 26. dubna v 15 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 Filip Nekola, ověřovatel e-mailem 

Schválil2 Jana Valová, předsedkyně komise e-mailem 


