
 

ZÁPIS 
 

z jednání redakční rady 

Radničního zpravodaje Města Litoměřice 

 

konané dne 10. března 2015 od 13 hodin 

 
Přítomni:  

 Ing. Eva Břeňová 

 Ing. Pavel Grund, 

 Ing. Venuše Brunclíková 

 Tomáš Sarnovský 

 

Omluven: 

 Mgr. Miroslav Zimmer (nemoc) 

 

Jednání řídila: 

 Ing. Eva Břeňová 

 

 

PROGRAM: 

 

1) Informace o rezignaci člena redakční rady Mgr. Miroslava Zimmera z důvodu 

vážných zdravotních problémů (viz přiložený dopis). Šéfredaktorka Eva Břeňová bude 

neprodleně informovat radu města o rezignaci člena s tím, že na příštím jednání 

zastupitelstva budou zastupitelé vyzváni, aby jednotlivé kluby podaly radě města do 20. 

dubna své nominace na uvolněné místo člena RR.  

 

2) Diskuse nad změnami Pravidel pro vydávání Radničního zpravodaje dle návrhu 

Tomáše Sarnovského. Finální návrh se zapracovanými změnami bude předložen radě 

města. Stane se tak poté, co Tomáš Sarnovský zašle upravený finální návrh redakční radě, 

která konečnou podobu schválí.    

 

3) Informace o stavu příprav obsahu dubnového vydání Radničního zpravodaje. 

Stěžejními tématy v něm tentokráte budou: 

- Kruhová křižovatka na Vojtěšském náměstí a  s tím související uzavření Tyršova mostu 

- Revitalizace autobusového nádraží 

- Otevření revitalizovaných Jiráskových sadů a nového dětského dopravního hřiště, které bude 

doprovozeno anketou s otázkou: Jak se vám líbí nová podoba Jiráskových sadů?  

- Rekonstrukce ZŠ U Stadionu, zateplování MŠ  

 



 

O připravovaných materiálech budou ještě téhož dne informováni zastupitelé, aby mohli v případě 

zájmu reagovat na témata na stránce věnované diskusi zastupitelům. ¼ prostoru ve zpravodaji 

bude rezervována pro ANO, ODS, Severočechy, Sport a zdraví a KDU-ČSL, jejichž zástupci 

budou e-mailem upozorněni na termín uzávěrky příspěvků.   

 

4) Eva Břeňová informovala členy RR, že přibude nová rubrika Vy se ptáte, my odpovídáme, 

v níž bude reagováno na dotazy občanů v případě, že nějaké redakce obdrží. Tentokráte přišly dva 

příspěvky týkající se autobusového nádraží a krytého plaveckého bazénu. 

 

5) Jakmile přijde příspěvek určený na stranu věnovanou komentářům zastupitelů, který bude kritický 

ať již ze strany opozice vůči koalici nebo ze strany koalice vůči opozici, bude redakční rada 

informovat kritizovanou stranu o jeho obsahu s možností reakce. Cílem je vyhnout se tomu, že 

v jednom čísle bude kritika a v následném čísle (tedy za dva měsíce) se bude napadená strana 

bránit. Čtenáři si tak již nepamatují, co bylo obsahem posledního čísla.  

 

6) Příští jednání redakční rady proběhne 16. března od 10 hodin.  

 

Zapsala: Ing. Eva Břeňová  

 

Zápis ověřil a s jeho zněním souhlasí: 

Ing. Pavel Grund, Tomáš Sarnovský  


