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Zápis č. 27 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 19. 12. 2019 

Místo jednání: radnice, Lipanská 7, č. 301 

Začátek jednání: 17.00 

Konec jednání: 18:15 

 

Jednání řídil: Michal Vronský, místopředseda RR 

  

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomni dle prezenční listiny:  

 

Jan Novotný, Michal Dobiáš, Michal Vronský, 
Petra Jelínková (příchod 17:10), Šárka 
Sedláčková, Ivo Denemark,  

 

Omluveni: Tomáš Kalivoda, David Soukup, Pavel Králíček 

 

Nepřítomen:  

 

 

Hosté: Miroslav Štochl, Martin Šejnost 

 

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

 

 

 

Tajemník a zapsal: v. z. Martin Hošna 

Počet stran: 3 

  

 

 

        Ověřovatelé zápisu: Jan Novotný 
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 Schválený program jednání RRRN k č. 1/2020: 

1. Připomínky k č. 1/2020  a schválení č. 1/2020 Radničních novin 
2. Různé 
3. Náměty a témata pro č. 2/2020 Radničních novin 

 

Ověřovatelem zápisu: Jan Novotný 

 

Hlasování: 

 

pro: 5 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Program, ověřovatel a hosté - schváleno. 

 

1. Připomínky k č. 1/2020  a schválení č. 1/2020 Radničních novin 
 
Str. 1 • do puzzle úvodní fotky doplnit více fotek, nápis 2020 rozdělit do dvou okýnek, pan 
Dobeš ověří článek ohledně investice na rok 2020; místo podpisu redakce ve sloupku doplnit 
buď jména všech redaktorů, nebo jméno šéfredaktora, uvést avízo ohledně podvodného 
inzerátu ve formě složenky   
 
Str. 2 • uvést u fotky s vinicí „z doby středověku“ 
 
Str. 6 •  sumy ohledně financování příspěvkových organizací ověří místostarosta O. Rut  
 
Str. 13 •  upravit narození Miloše Hoznauera v boxu - 1929 
 
Str. 17 • místo obrázku jednoho ptáčka ve článku o Divokých zvířatech uvést informace 

(infobox) z plakátu, doplnit do textu krmení, obrázek žluny zůstává; ve článku „Kam 
s ním“ uvést větu: „stromek stačí odložit vedle nádob a kontejnerů na směsný odpad“    

 
Str. 20 • uvést varování před podvodným inzerátem tvářící se jako složenka, redakce má 

svolení přesunout článek ohledně smluv nad 10000 Kč, pokud bude potřeba 
 
Str. 22 • úprava popisku u básničky 
 
Str. 23 • u fotky z plynárny rozvést popisek, žižkovská plynárna se nacházela na místě 

dnešního fotbalového stadionu, vyměnit nebo případně upravit fotku elektrárny 
  
 
 
Návrh na hlasování – schválení čísla 1/2020 RN. 

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

Číslo 1/2020 RN bylo schváleno. 

  

2. Různé 

dotaz pana Dobiáše, jestli bude v nové koncepce mapka městské části jako v měsíčníku 
Hobulet Prahy 7, 23. 1. 2020 v 7:30 je první RRRN a další je 28. 1. 2020 od 7:30 na 
adrese Lipanská 7 

 

3. Náměty a témata pro č. 2/2020 Radničních novin 
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rozhovor s ředitelkou Pečovatelské služby, receptář – průvodce gastronomie, 
výběrové řízení na lázně v ulici Husitská, téma bezdomovectví (Vackov) – Naděje 
plánuje rozšířit lůžka ve své noclehárně 

 

 

 

Zapsal: Martin Hošna, v. z. tajemníka komise  

Ověřil: Jan Novotný e-mailem 

Schválil: Michal Vronský, místopředseda komise  
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