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Zápis č. 2 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 20. 12. 2018 

Místo jednání: radnice, Lipanská 7, č. 301 

Začátek jednání: 17.05 

Konec jednání: 18.54 

 

Jednání řídil: Michal Vronský, místopředseda RR 

  

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomni dle prezenční listiny:  

 

Jan Novotný, Ivo Denemark (odchod 18:48), Petra 
Jelínková, Michal Dobiáš, Šárka Sedláčková 

příchod 17:12 David Soukup 

 

 

Omluveni: Karel Světlík, Tomáš Kalivoda 

 

Nepřítomen:  

 

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: Petra Jelínková 
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Schválení programu jednání RRRN č. 1/2019: 

1. Schválení č. 1/2019 Radničních novin 
2. Doporučení do č. 2/2019 Radničních novin 
3. Různé 

 

Ověřovatelem zápisu: Petra Jelínková 

 

Hlasování: 

 

pro: 6 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Program a  ověřovatel byl schválen. 

 
 

1. Schválení č. 1/2019 Radničních novin 
 
Str. 1 ▪ článek Plánované opravy znovu omezí dopravu – zapracovat za první odstavec 

textu informaci o tom, že bude vedena informační kampaň (na webu, FB atd.) – např. 
formou citace odpovědného radního  

 
 
Příchod p. Soukup 
 
 
Str. 3 ▪ článek Rozpočtové provizorium – v tabulce údaje v milionech, ne v tisících 
 
Str. 4 ▪ článek Ježíškova vnoučata  -  doplnit popisky k fotkám 
 
Str. 5 ▪ článek Otevřená města – doplnit, že poplatek 110 tis. Kč se bude platit ročně 
 
Str. 6, 7▪ Dobrovolníci – u jmen nepsat tituly  
 
Str. 8  ▪ Festivalové schody – do textu napsat, jaké číslo v mapce instalace má 
 
Str. 10 ▪ v popisce u fotky při zápisu do knihy cti popsat všechny osoby na fotografii 
 
 ▪ Z redakční pošty - vyjádření redakce přeformulovat a posunout přímo pod text; 

v textu vyjádření odkázat na konkrétní číslo RN, kde byl zmíněný článek a fotografie 
 
Str. 12 ▪ anketa – ANO dodá text do ankety 
 
Str. 12 ▪ fórum – Piráti text zaslali, nestihlo se vložit 
 
Str. 14 ▪ pronájem nebytových prostor -  zkusit zajistit odkaz na web, kde jsou nabídky i  
 s fotografiemi 
 
Str. 15 ▪ Kam s vánočními stromky  -  přeformulovat upozornění 
 

▪ doplní se informace o kluzištích 
 
Str. 16 ▪ k Případu Světlana doplnit logo Národního muzea 
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Návrh na hlasování – schválení čísla 1/2019 RN. 

 

Hlasování:  

 

pro: 7 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Číslo 1/2019 RN bylo schváleno. 

 

2. Doporučení do č. 2/2019 Radničních novin 
 
p. Denemark – téma: jak může radnice šetřit životní prostředí (plasty…); Dům 
odborových svazů – jaká je teď situace 
p. Dobiáš – recyklační nádoby 
 
- zájem o místopisné články (sehnat autora, který by je psal) 

 

3. Různé  

Příští jednání RRRN o RN č. 2/2019 bude 24. ledna 2019. 

Předseda RRRN bude na začátek ledna svolávat koordinační schůzku, o datu bude 
informovat mailem. 

 

 

 

Zápis ověřila: Petra Jelínková  


