
Zápis 
z jednání redakční rady Radničního zpravodaje  

 při Radě města Litoměřice 

 

konané v úterý 15. února 2016 od 13 hodin 

Přítomni: 

 Ing. Pavel Grund 

 Tomáš Sarnovský 

 Ing. Venuše Brunclíková 

 Václav Sedlák 

 Ing. Eva Břeňová  
 

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová  

 

Program: 

 

1) Únorové vydání Radničního zpravodaje  

 

Stěžejním tématem únorového vydání se stal Tyršův most. Dále byly v nezkrácené a nikterak 

neupravované podobě nad rámec 6. strany určené zastupitelům zveřejněny komentáře 

zástupců jednotlivých subjektů v zastupitelstvu hodnotící právě uplynulý rok práce.   

V neupravené podobě byl zveřejněn i dopis čtenáře.   

 

 

2) Diskuse na obecnější témata 

 

       Články v únorovém vydání Radničního zpravodaje rozpoutaly na RR obecnější debatu, hlavně  

       mezi Tomášem Sarnovským, Venuší Brunclíkovou a Pavlem Grundem. Ať už  

       v otázce Zahrady Čech nebo stavu rekonstrukce Tyršova mostu.  

 

3) Článek „Dodatek ke smlouvě nepoškozuje zájmy města“, zveřejněný na straně 4 

 

Na šéfredaktorku zpravodaje a redakční radu se obrátil zastupitel Mgr. Ladislav Kudrna, který se 

ohradil proti tvrzení v článku uveřejněném na straně 4 pod titulkem „Dodatek ke smlouvě 

nepoškozuje zájmy města“.  Konkrétně se ohradil proti tvrzení, že zastupitelé za Hnutí ANO 

podali na město Litoměřice trestní oznámení, neboť toto se podle něj prokazatelně nezakládá 

na pravdě, neboť on nic takového nepodal a nemá informace o tom, že by tak učinil někdo 

z jeho kolegů. Mgr. Kudrna požádal o zjednání nápravy, tj. zveřejnění skutečného stavu věci. 

 

Eva Břeňová navrhla, že jako autorka článku se v nejbližším vydání Radničního zpravodaje 

zastupiteli Kudrnovi omluví. Zároveň uvedla, že ji mrzí, že ačkoliv mají zastupitelé za Hnutí ANO 

v redakční radě svého člena Tomáše Sarnovského, nebyla na tento omyl upozorněna, ačkoliv 

mu byl Radniční zpravodaj před tiskem zaslán ke schválení stejně jako všem ostatním členům 

redakční rady. Zároveň však upozornila, že to ji jako autorku článku nezbavuje odpovědnosti za 

jeho obsah. V té souvislosti požádala své kolegy v redakční radě, aby pozorněji četli jednotlivé 

příspěvky uveřejněné v Radničním zpravodaji a neváhali ji kontaktovat v případě, že se jim 



některá tvrzení nebudou zdát fakticky správná, neboť nemá přístup ke všem informacím a 

dokumentům úřadu.  

 

Závěrem vyjádřila lítost, že na přímý dotaz místostarosty Pavla Grunda, pana starosty a v závěru 

zastupitelstva i její se pan zastupitel Urbánek zcela cíleně vyhnul odpovědi, zda on sám či někdo 

z jeho kolegů za ANO podal trestní oznámení v souvislosti se Zahradou Čech.  

 

 

4) Místostarosta Pavel Grund předal členům redakční rady Žádost o uveřejnění odpovědi a žádost o 

doložení pravdivosti uveřejněných tvrzení či o uveřejnění omluvy v příštím vydání Radničního 

zpravodaje, podepsané Ing. Petrem Urbánkem.  Vzhledem k tomu, že nikdo z členů RR neměl 

příležitost se s obsahem předem seznámit, bylo její projednání odloženo na příští jednání RR.  

 

 

Termín příštího jednání: 15. března 2016 od 13.00 hodin  

Se zápisem souhlasí: Ing. Pavel Grund, Ing. Venuše Brunclíková, Václav Sedlák 

  


