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Zápis č. 1 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 18. 12. 2018 

Místo jednání: radnice, Lipanská 7, č. 301 

Začátek jednání: 08.40 

Konec jednání: 10.01 

 

Jednání řídil: Karel Světlík, předseda RR 

  

Počet přítomných členů: 5, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomni dle prezenční listiny:  

 

Ivo Denemark, Michal Vronský, Petra Jelínková, 
Michal Dobiáš 

 

Omluveni: Tomáš Kalivoda, Šárka Sedláčková, Jan Novotný 

 

Nepřítomen: David Soukup 

 

 

 

Hosté: Radko Šťastný, Jan Dvořák, Katka Maršálová 

 

 

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění 
umožňujícímu dálkový přístup. 

 

 

 

Zapsal tajemník: Michaela Luňáčková 

Počet stran:  3 

 

 

 

        Ověřovatelem zápisu: Michal Vronský 
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Schválení programu jednání RRRN č. 1/2019: 

1. Připomínky č. 1/2019 Radničních novin 
2. Různé 

Ověřovatelem zápisu: Michal Vronský 

 

Hlasování: 

 

pro: 5 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Program a  ověřovatel byl schválen. 

 
 

1. Připomínky k č. 1/2019 Radničních novin 
 
 
Str. 1 ▪ úvodní článek Mimořádné jednání zastupitelstva (umístí se na str.  3) vyměnit za 

Plánované opravy omezí dopravu ze str. 6 (doplněné o ilustrační fotku ulice Pod 
Krejcárkem) 

 ▪  sloupek od šéfredaktora 
 ▪ úvodní fotka – popisek odkazovat na stranu, kde je umístěn článek 
 ▪ článek Mimořádné jednání zastupitelstva – přeformulovat „starosta svolal na  

pátek..“ a doplnit vysvětlení, že to bylo v souladu s jednacím řádem (vyškrtnout „určil 
termín“) 

 
Str. 5 ▪ článek Dotační projekty zatím postaru – popsat co dělá komise a co výbor, proč je to 

dvoukolové; tabulka o tom, kolik žádostí bylo podáno v jednotlivých programech 
 
Str. 6 ▪ Plánované opravy omezí dopravu – doplnit info o tom, že bude lépe informováno 

směrem z radnice k občanům 
  
Str. 8 ▪ článek Festivalové schody zůstanou na Žižkově – doplnit mapku, kde se instalace 

nacházejí 
 
Str. 9 ▪ článek o dobrovolnících – medailonky jsou malým písmem, aby bylo čitelné, rozložit 

na 1,5 strany; doplnit popisek fotky; zkusit sehnat fotky k medailonkům 
 
Str. 12 ▪ názor do ankety dodali – Zelení, TOP/STAN, zbytek upomenout (dodat do středy 

19. 12.) 
 
Str. 13 ▪ stejné jako na str.  12 
 
Str. 15 ▪ žádost RRRN – požádat odbor bytů (p. Hájka), zda by k výběrovým řízením mohli 

dodávat fotografie 
 
Str. 21 ▪ článek Jednota umělců výtvarných – nahradit jednu z fotografií za pohled na obraz a 

dav lidí; doplnit adresu, kde Galerie Toyen je 
 
 

 
Návrh na hlasování – schválení připomínek k č. 1/2019 RN. 

 

Hlasování:  

 

pro: 5 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 
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Připomínky k č. 1/2019 RN byly schváleny. 

 

 

2. Různé  

Na začátek ledna svolat mimořádnou schůzku RRRN. 

 

 

Zápis ověřil: Michal Vronský 


