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Zápis č. 19 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 20. 11. 2020 

Místo jednání: online (Teams) 

Začátek jednání:  7.38 h 

Konec jednání:  9.10 h 

Jednání řídil: Michal Vronský 

Počet přítomných členů: 5, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Šárka Sedláčková, Michal Dobiáš, Petra Jelínková, 

Kristýna Dobrianská 

 

 

Omluveni:  Pavel Králíček, Tomáš Kalivoda, Filip Nekola 

 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl, Anežka Hesová, Natálie Bartlová 

 

Počet stran: 3 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Šárka  Sedláčková  
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Program jednání: 

1. Projednání připomínek k č. 12/2020 Radničních novin  

2. Různé 

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

1. Projednání připomínek k č. 12/2020 Radničních novin 

Str. 4 • sloupek z ZMČ – špatný nadpis, škrtnout zprávu o rozpočtových opatřeních, RMČ – dát tam 

zprávy z obou RMČ (např. stromořadí) 

Str. 11 • ilustrace kontejneru je zavádějící, vyměnit za ilustraci nádoby na oleje (příp. fotografii) 

Str. 12 • distanční výuka – text o sbírce knih vyčlenit a dát do expresu 

Str.  15 • Skála - ve větě Havel, zpěvák Nick Cave a další, byla ale bohužel z rozhodnutí majitele 

Pavla Hurdy a současného vedení zničena. - doplnit vedení čeho?  

Změna perexu - Když František Skála coby student navštívil stárnoucí Toyen v jejím žižkovském bytě, 

se zlou se potázal. 

Str. 18 • z nadpisu se odstraní a zamění se slovo muzeum (je to spíše expozice) 

Str. 20 • článek Z ulice do vlastního bydlení - čtvrtý řádek – byt kategorie přepsat na velikosti/dispozice 

1+1; místo členky napsat pracovnice Armády spásy; neskrývá své nadšení zaměnit za otírá si slzy a 

dodává 

Str. 21 • redakce zapřemýšlí o změně sloupku p. Hoškové, je třeba najít nového autora 

Str. 22 • chybí číslování strany 

Str. 25 • opět se zamění slovo muzeum za jiné 

Str. 36 • vysvětlit, proč tam není celý rozpis VOK 

Redakce – prověřit, zda budou o Vánoce parkovací zóny zdarma a příp. info uveřejnit 

Str.  39 • inzerce – do nového ceníku zahrnout i bod o tom, že inzerát nesmí být zaměnitelný s texty 

Radničních novin 

Usnesení 

Schválení připomínek k číslu 12/2020. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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2. Různé 

Do úterní RRRN si připravit připomínky k zaslanému harmonogramu RN na rok 2021. 

 

 

 

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

Zapsal Michaela Luňáčková, tajemník komise  

Ověřil1 Šárka Sedláčková, ověřovatel  

Schválil2 Michal Vronský, místopředseda komise  


