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Zápis č. 12 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 16. 5. 2019 

Místo jednání: radnice, Lipanská 7, č. 301 

Začátek jednání: 17.10 

Konec jednání: 19.30 

 

Jednání řídil: Karel Světlík, předseda RR 

  

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomni dle prezenční listiny:  

 

Jan Novotný, Michal Dobiáš, Michal Vronský, 
Petra Jelínková, Šárka Sedláčková (odchod  
18.50), Tomáš Kalivoda (příchod 17.18), Ivo 
Denemark (příchod 17.18) 

 

 

Nepřítomen: David Soukup 

 

Hosté: Pavel Trojan (odchod 18.00), Radko Šťastný, Jan Dvořák, Jiří Ptáček (příchod 
18.10, odchod 18.42) 

 

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

 

 

 

Tajemník a zapsal: Michaela Luňáčková 

Počet stran: 5 

  

 

 

        Ověřovatel zápisu: Petra Jelínková 
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Schválený program jednání RRRN: 

1. Projednání analýzy a návrhu nového konceptu RN 
2. Ostatní 

Ověřovatelem zápisu: Petra Jelínková 

 

Hlasování: 

 

pro: 6 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Program a ověřovatel byl schválen. 

 

Hlasování: 

 

pro: 6 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Hosté byli schváleni. 

 

1. Projednání analýzy a návrhu nového konceptu RN 
 

Bod 2 - Návrh nové koncepce – návrh je přílohou jednání 
 

1) Formát – změna na menší časopisecký formát A4  
 

Příchod p.  Kalivoda a p. Denemark (17.18) 
 
Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 1)  

Hlasování:  pro: 5 proti: 1 zdržel se: 2 

Návrh byl schválen. 

 
2) Název – prověřit u autora hlavičky novin, jaká byla dohoda pro užití hlavičky (při 
zachování názvu novin, ale změně grafiky hlavičky) 

 
Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 2)  

Hlasování:  pro: 6 proti: 1 zdržel se: 1 

Návrh byl schválen. 

 
3) Rozsah  - poznámka: 40 stran zmenšeného formátu znamená zmenšení prostoru 

oproti současnému stavu 
 
Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 3)  

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1 

Návrh byl schválen. 

 
4) Úvodní stránka 

 
Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 4)  

Hlasování:  pro: 6 proti: 0 zdržel se: 2 

Návrh byl schválen. 
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Odchod p. Trojan (18.00) 

 
5) Sloupek – sloupek šéfredaktora nemá relevantní důvod, protože funguje jako shrnutí 
obsahu a obsah v tomto novém formátu bude obsažený (v současném formátu obsah 
není) 

 
příchod p. Ptáček (18.10)  

Hlasování:  pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

Host byl schválen. 

 
Návrh na hlasování – RRRN doporučuje variantu č. 1 bodu 5) - sloupek píše osobnost 

Hlasování:  pro: 6 proti: 1 zdržel se: 1 

Návrh byl schválen. 

 
6) Pozvánky/plakáty   

Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 6) 

Hlasování:  pro: 5 proti: 2 zdržel se: 1 

Návrh byl schválen. 

 
7) Názory zastupitelů 

Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 7)  

Hlasování:  pro: 6 proti: 0 zdržel se: 2 

Návrh byl schválen. 

 
8) Krátké zprávy – krátké zprávy by se neměly vyskytovat na předních stranách RN 
 

Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 8) v pozměněném znění Je třeba zavést 
systém krátkých zpráv a nedoplňovat jimi další obsah čísla. 

Hlasování:  pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 

 
 9) Tematické sekce 
 
Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 9)  

Hlasování:  pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 

 
Odchod p. Ptáček (18.42) 
 
 
 10)  Vítání občánků -  jedná se o fotografickou sekci 
 
Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 10) – jedna skupinová fotografie 

Hlasování:  pro: 3 proti: 3 zdržel se: 2 
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Návrh nebyl schválen. 

 
Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 10) – dítě měsíce 

Hlasování:  pro: 3 proti: 4 zdržel se: 1 

Návrh nebyl schválen. 

 
Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 10) – žádná fotografie 

Hlasování:  pro: 6 proti: 0 zdržel se: 2 

Návrh byl schválen. 

 
Odchod p. Sedláčková (18.50) 
 
 

 11) Stěžejní témata  

Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 11) v pozměněném znění Stěžejních témat je 
vždy mnoho, takže je třeba zanechat max. 3 stěžejní témata a u jednoho z nich ponechat i 
anketu, byť se tím dostáváme v rámci prostoru politikům na nadstandardní pozici vůči jiným 
periodikům. Další důležitá témata je možné rozprostřít do krátkých zpráv anebo jednotlivých 
sekcí. 

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 

 

12) Historie 

Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 12)  

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 

 

 13)  Reklama  

Návrh na hlasování – RRRN  doporučuje  OVVK prozkoumat finanční přínos komerční 
reklamy pro Radniční noviny a zjistit možnost externího dodavatele reklamy 

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 

 

14)  Recenze výstav 

Návrh na hlasování – RRRN doporučuje, aby se posunul termín vernisáží na období mezi 
15.−20. dnem v měsíci 

Hlasování:  pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 

Návrh byl schválen. 
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 15) Rozhovory 

Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 15)  

Hlasování:  pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 

Návrh byl schválen. 

 

 16) Důležité informace 

Návrh na hlasování – RRRN doporučuje bod 10)  

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 

 

Návrh na hlasování – RRRN doporučuje předsedovi přepracovat předložený návrh ve 
smyslu, jak byly schvalovány jednotlivé body, do formy Pravidel informovanosti - část A. 

Hlasování:  pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2 

Návrh byl schválen. 

 

 

2. Ostatní 

Redakce s novým návrhem koncepce nesouhlasí a nebude se na její realizaci podílet. 

 

 

 

 

 

 

Zápis ověřil: Petra Jelínková 


