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Zápis č. 22 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 24. 10. 2019 

Místo jednání: radnice, Lipanská 7, č. 301 

Začátek jednání: 17.08 

Konec jednání: 18.43 

 

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 
17:34), Ivo Denemark, David Soukup 

 

Omluveni: Tomáš Kalivoda 

 

Nepřítomen:  

 

 

Hosté: Radko Šťastný, Jan Dvořák 

 

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

 

 

 

Tajemník a zapsal: Michaela Luňáčková 

Počet stran: 3 

  

 

 

        Ověřovatel zápisu: Michal Dobiáš 
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 Schválený program jednání RRRN k č. 11/2019: 

1. Připomínky k č. 11/2019  a schválení č. 11/2019 Radničních novin 
2. Různé 
3. Náměty a témata pro č. 12/2019 Radničních novin 

 

Ověřovatelem zápisu: Michal Dobiáš 

 

Hlasování: 

 

pro: 8 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Program a ověřovatel schválen. 

 

1. Připomínky k č. 11/2019  a schválení č. 11/2019 Radničních novin 
 
Str. 1 • avízo + nadpis historického textu na str. 22 – změnit na: „Proč říkáme Parukářka a 

Křížek“ 
 
Str. 2 • na konec článku dát odkaz na pořádání sousedského festivalu, který má pozvánku 

na str. 19; z popisku fotky vyškrtnout stávající popisek a uvést „Dcera a vnoučata 
místních patriotů a výtvarníků Pavla Brázdy a Věry Novákové, kočárek s nápisem 
Demokratické Československo, listopad 1989.“; přelomit fotku tak, aby byl kočárek 
více vidět 

 
Str. 3 • článek k dotacím – změnit nadpis na: Většina zájemců o dotace nový elektronický 

systém zvládla; dvě tabulky spojit dohromady, aby byly všechny související údaje u 
sebe, volné místo se vyplní ilustrační fotkou 

 • Na kus řeči se starostou – citace starosty ve třetím odstavci dát do minulého času 
 
Str. 4 • Nájemní bydlení – změnit nadpis na: Podporované bydlení na Praze 3: už jen pro 

skutečně potřebné; u tabulek napsat: Tabulky zpracoval Ondřej Rut 
 
Odchod p. Sedláčková (17:34) 
 
Str. 6 • článek Dan Merta – jednu fotku z Landscapu vyměnit za fotografii pana Merty 
 
Str. 8 • noclehárna Vackov – z fotografie vyretušovat lahev piva, aby fotografie 

nepodporovala stereotypy 
 • „výzva o záchranu“ nahradit spojením „výzva k záchraně“ 
 
Str. 10 • senioři Hořanská – opravit Győr  
 
Str. 14 • Život v čase klimatické změny – vyškrtnout poslední věta v perexu a nahradit 

schváleným  návrhem; konec druhého sloupce přepsat: „Samotný nákup proběhne…“ 
a dále „Burza garantuje…“; v medailonku Jana Rovenského skončit za slovy 
„zastupitelstva  města Litvínova“, zbytek vyškrtnout 

 
Návrh na hlasování – Znění poslední věty perexu: „Klimatickou změnu už nemůžeme zcela 
zastavit, můžeme ale zmírnit její nejhorší projevy a připravit se na ni“.  

Hlasování:  pro: 5 proti: 0 
zdržel se: 1  
nehlasoval:1 

Návrh byl schválen. 
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Návrh na hlasování – vyřazení příspěvku pana Soukupa z ankety na str. 14, protože byl 
příspěvek zaslán po termínu  

Hlasování:  pro: 1 proti: 2 zdržel se: 4 

Návrh nebyl schválen. 

 
Str. 16 • článek Baletní mládí – opravit jméno pana radního Musila (Pavel) 
  
Str. 22 • změnit titulek viz poznámka str. 1; p. Vronský zašle fotografii se zdí a vymění se za 

stávající fotografii, pokud se fotografie nenajde, vymění se fotografie s mapou, aby 
byla mapa větší a čitelnější 

 
 
 
Návrh na hlasování – schválení čísla 11/2019 RN. 

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

Číslo 11/2019 RN bylo schváleno. 

  
 

2. Různé 

Návrh na hlasování – RRRN vzala na vědomí návrhy kontrolního výboru ze dne 15.10. 2019. 

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

Návrh byl schválen. 

 

Další jednání RRRN proběhnou v pátek 22. 11. od 7.30 a v úterý 26. 11. od 17.00. 

 

3. Náměty a témata pro č. 12/2019 Radničních novin 

Bezdomovectví a noclehárny 

Rozpočet na rok 2020 

Solární lavičky na SARAPu 

Pokácený strom v Ostromečské 

 

 

Zapsal: Michaela Luňáčková, tajemník komise  

Ověřil: Michal Dobiáš, ověřovatel e-mailem 

Schválil: Karel Světlík, předseda komise  
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