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Zápis č. 17 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 22. 10. 20202 

Místo jednání: distančně - online (Teams) 

Začátek jednání:  7.39 h 

Konec jednání:  9.16 h 

Jednání řídil: Pavel Králíček 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (distanční účast): Filip Nekola (odpojen 8.34), Michal Dobiáš, Kristýna 

Dobrianská, Michal Vronský, Petra Jelínková (připojena 

7.41), Tomáš Kalivoda  (připojen 7.49), Šárka Sedláčková 

(připojena 8.13, odpojena 9.14) 

 

 

Omluveni: Josef Richter  

 

 

Přítomní hosté: Anežka Hesová, Miroslav Štochl, Petr Venhoda 

 

Počet stran: 3 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Michal Vronský  
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Program jednání: 

1. Schválení programu 

2. Projednání připomínek k č. 11/2020 Radničních novin 

3. Různé 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Projednání připomínek k č. 11/2020 Radničních novin 

Připojena p. Sedláčková 

Připojen p. Kalivoda 

 

Titulní strana – vybrána varianta 2 s Kateřinou Hrachovcovou 

Str. 5 • v krimi sloupku změnit „videokabinky“ za „videokabiny“ + se přidá ještě jedna zpráva; doplnit 

jednu zprávu do Expresu (dodá p. Vronský) 

Str. 6–7 • bude zde článek o novém testovacím centru a obrázek vztyčování roušky místo morového 

doktora 

Str. 9 • v článku se píše o „štamgastech“, ale není tam zmíněno, že p. Sedláčková je majitelka/ 

provozovatelka baru – doplnit 

Str. 10 • propojit téma participace s inzerátem, který je na konci novin (odkázat) + doplnit data konání 

dalších jednání; pozměnit titulek či perex – dostat do něj informaci o online setkání či prostřednictvím 

telefonu, zatraktivnit text (zkonkretizovat) 

Připojen p. Venhoda 

Připojena p. Sedláčková 

Str. 12 • školská zařízení – „sotva pár měsíců“ nahradit „sotva pár týdnů“; v textu vysvětlit původ 

použité fotografie 

Str. 14 •  vymění se fotografie, protože byla použita na titulce 

Odchod p. Nekola 

Str. 19 • když „na“ Praze létají šipky 

Str. 20 • slovo “pejsci“ v titulky i perexu, v perexu zaměnit za „psi“ 

Str. 21 • spojení „vizuální vjem“ ve výkřiku nahradit něčím lidštějším, případně vyměnit celý výkřik (je 

to citace) 
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Str. 23 • do titulku dostat „hlídač státu“ 

Str. 24–25 • doplní se přesná čísla/adresa zmiňovaných hrobů 

Str. 30 • doplnit autora rubriky „najdi 5 rozdílů“ 

Str. 34–35 • program organizací a neziskovek;  

Str. 40 • leták na participaci – upravit – bude už jen jedno setkání -  „Zúčastněte se jednoho ze dvou 

ONLINE setkání k desetiletému strategickému plánu za oblast vašeho bydliště či působiště.“ 

Usnesení 

Schválení připomínek k č. 11/2020 Radničních novin. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

2. Různé 

Příští setkání RRRN je 26. 10. od 16.30 přes Teams – odkaz zašle členům předseda, případně  

tajemník.  

Šéfredaktor informoval o výsledku, kdy byla nabídnuta dlouhodobá sleva inzerentům – poptávka  je 

vyšší a výnos z inzerce se mírně navýšil (i přes to, že inzerce byla nabídnuta s 50% slevou). 

Pravděpodobně se bude měnit ceník – šéfredaktor zpracuje návrh nového ceníku, ve kterém by byla 

možné flexibilní sazby.  

Odchod p. Sedláčková 

Šéfredaktor požádal členy komise, aby dodávali témata do dalšího čísla již na druhém setkání RRRN.  

 

 

                                                      
1 Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.  
2 Schválení může být provedeno formou emailu zaslaného předsedou. 

Zapsal Michaela Luňáčková, tajemník komise  

Ověřil1 Michal Vronský, ověřovatel e-mailem 

Schválil2 Pavel Králíček, předseda komise  


