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Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje  

 

konaného dne 15. 3. 2021 v kanceláři OKMaCR v budově MěÚ Litoměřice 

Přítomni: 

Lukas Wünsch, Václav Sedlák, Ing. Eva Břeňová, Ing. Venuše Brunclíková 

Omluveni: 

Tomáš Sarnovský 

Program: 

1. Příprava dubnového vydání RZ 
2. Komentáře zastupitelů 
3. Diskuse 

 

1. Příprava únorového vydání RZ 

Zásadní témata RZ: 

a) Stěžejní téma zdravotnictví – převod nemocnice, očkování, testování 
b) Strana věnovaná problematice odpadu 
c) Pokračující propagace Mobilního rozhlasu s cílem získat více uživatelů před 

zahájením jarního čištění ulic, kdy lidé budou dostávat SMS zprávy o uzavírce 
konkrétních lokalit 

d) Plánované otevření pivovaru  
e) Školství s akcentem na chystané zápisy do ZŠ, MŠ i ZUŠ 

 

2. Komentáře zastupitelů 

V souladu s pravidelnou výzvou Evy Břeňové dorazily příspěvky Mgr. Karla Krejzy 
(ODS), Ing. Josefa Douši (ANO), Lukase Wünsche (Severočeši Litoměřice). Členové 
redakční rady neměli k jejich obsahu výhrady.   
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3. Diskuse 

Prostřednictvím služby provozované Mobilním rozhlasem lze převádět aktuální číslo 
zpravodaje do interaktivní podoby, a to dvěma způsoby: 

a) listování a vyhledávání konkrétního článku – 1000 Kč / výtisk 
b) interaktivnější, nadstavbová verze – kromě listování a vyhledávání lze přidat i 

odkazy na youtube, prokliky na webové stránky, odkazy na videa a audiostopy - 3 
tisíce korun / výtisk (plus DPH) 

S rozhodnutím, zda využijeme, počkáme do příštího jednání redakční rady, které se 
zúčastní i p. Sarnovský, jemuž je tato oblast blízká.  

Příští jednání redakční rady se uskuteční ve středu 17. 5. od 13 hodin. 

Dne 18.01.2021      Zapsala: Ing. Eva Břeňová 
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