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Zápis č. 5 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 24. 3. 2020 

Místo jednání: on-line (kvůli pandemii koronaviru) 

Začátek jednání: 7.37 

Konec jednání: 9.58 

 

Jednání řídil: Michal Vronský, místopředseda RR 

  

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná  

 

Přítomni dle prezenční listiny:  

 

Michal Dobiáš, Šárka Sedláčková, Petra 
Jelínková, Ivo Denemark (připojil se 7.50), 
Tomáš Kalivoda, Jan Novotný 

 

Omluveni: Pavel Králíček, Josef Richter 

 

Nepřítomen:  

 

 

Hosté: Miroslav Štochl 

 

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

 

 

 

Tajemník a zapsal: Michaela Luňáčková 

Počet stran:   3 

  

 

        Ověřovatel zápisu: Jan Novotný 
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 Schválený program jednání RRRN k č. 4/2020: 

1. Připomínky k č. 4/2020 Radničních novin 
2. Různé 

 

Ověřovatelem zápisu: Jan Novotný 

 

Hlasování: 

 

pro: 6 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Program, ověřovatel - schváleno. 

 

1. Připomínky k č. 4/2020 Radničních novin 
 
Str. 1 •  
 
Návrh na hlasování – titulní stránka - foto v interiéru 

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

Návrh byl schválen. 

 
Str. 2 • informace k mimořádné situaci – kontakty, co dělat, kam se obracet 
 
Str. 4+5• místo grafických obrázků → vizualizace – letecká fotka Olšanské + fotka pejska 
 
p. Denemark se připojil (7:50) 
 
Str. 6+7• aby byl článek co nejaktuálnější, bude představen až v druhém návrhu RN + 

fotodokumentace 
 
Str. 8+9• nejen návod, jak pečovat o jednorázové roušky (s.  9), ale o jednotlivé typy roušek 

a případné místo bude doplněné fotografiemi 
 
Str. 10 •   v článku opravit, že obědy jsou pro lidi nad 65 let, nikoli 70 let 
 
Str.14+15 • budou se ještě aktualizovat informace k ilustracím (chybí sociální role) + doplní 

se ještě jedna ilustrace; doplnit roli živnostníka 
 
Str. 16 • bydlení pro učitele – ověřit, jestli to souhlasí s tím, co schválila rada  (I.  Denemark 

jako člen bytové komise ověří) 
 
Str. 19 • zkontrolovat, zda u fotky nahoře nezůstala černá linka (špatný ořez) 
 
Str. 20 • čeká se ještě na vyjádření, zda ta informace bude či nikoli 
 
Str. 21 • Napumpovat svaly… – článek přepsat ve smyslu, že je třeba se hýbat, dát tam 

různé varianty (běh, cvičení doma apod.);  
 • titulek – změnit ve smyslu, že udržovat se ve formě je potřeba, ale musí se 

dodržovat vyhlášená pravidla + změnit fotografii 
 • doplnit informaci o tom, že je to platné k určitému datu a že je potřeba sledovat 

aktuální  informace 
 • ověřit s paní hygieničkou, zda venkovní posilovny ano či ne (sahání na tyče atd.) 
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Str. 22 • zaměřit se na deskovky v online prostředí – „zábava v době karantény“ 
 
Str. 24 • romská vlajka – pozvánku na akci vypustit, informovat o tom zpětně, že ten den byl 
 
+ zvážit - krátký článek,  který shrne, co se v dubnu zrušilo, že např. vlajka se vyvěsí, ale bez 

přítomnosti veřejnosti; že kino Aero sice nehraje, ale že existuje Aerovod - online kino 
apod., knihovna něco zpřístupňuje online 

 
Str. 26+27 • došlo k výměně fotografie, ale nevyměnil se popisek – upravit; případně je 

možnost sehnat fotografii místo rytiny (zajistí M. Vronský) 
 
Str. 31−33 • sešlo se 8 názorů (5  koa +3  opo); oslovit p. Belecovou, co chce uvést u svého 

jména, ale nejspíše „(Piráti, nezařazena v klubu), radní“ 
 
Str. 34+35 • zápisy – neuvedou se dny otevřených dveří+ zápisy budou probíhat jinak, p. 

Němečková dodá informace 
 
Str. 36 • deratizace – měla by tam být informace, že se budou vkládat návnady a pejskaři by 

si tak měli dávat pozor (ověřit u  p. Hrocha, jak to probíhá) 
 
Str. 37 • kontejnery na bioodpad – vysvětlit, co je bioodpad, co tam lidé mohou vyhodit;  
 
 
 
Návrh na hlasování – schválení připomínek k č. 4/2020 RN. 

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

Připomínky  k č. 4/2020 RN byly schváleny. 

 
 

2. Různé 

Ve čtvrtek 26. 3. v 17.00 se komise sejde opět on-line. 

Toto jednání má pouze informativní charakter vzhledem k tomu, že se konalo on-line. 

 

 

 

 

Zapsal: Michaela Luňáčková, tajemník komise  

Ověřil: Jan Novotný, ověřovatel e-mailem 

Schválil: Michal Vronský, místopředseda komise  
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