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Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje  

 

konaného dne 18. 5. 2021 v kanceláři OKMaCR v budově MěÚ Litoměřice 
 

Přítomni: 

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

Program: 

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

 

1. Příprava červnového vydání RZ 

Zásadní témata RZ: 

a) Stěžejní témata reflektující dění ve městě: 
- provoz velkokapacitního očkovacího centra, možnosti testování na Covid-19  
- vysvětlení, co je tzv. prostupné bydlení a související problematiku způsobu 

přidělování tzv. seniorských bytů, změna na pozici ředitele Městských 
kulturních zařízení  

- průběh rekonstrukce věže Kalich, vyjmutí poselství z kopule  
- kolaudace přístavby a podkroví v Masarykově základní škole  
- další rozvoj Miřejovické stráně  

b) Po uvolnění protiepidemiologických opatřeních začínají být organizovány 
kulturní akce – zveřejnění pozvánek na ně 

c) Zahájení provozu pivovaru  
 

2. Komentáře zastupitelů 

V souladu s pravidelnou výzvou šéfredaktorky dorazily příspěvky Tomáše Sarnovského 
(ANO), Lukase Wünsche (Severočeši Litoměřice), Lenky Simerské (Strana zelených) a 
Mgr. Karla Krejzy (ODS). Členové redakční rady neměli k jejich obsahu a rozsahu 
připomínek. Pouze Eva Břeňová s ohledem na obsah příspěvku T. Sarnovského 
upozornila, že komentuje složitou problematiku související s budoucí energetickou 
koncepcí města, jež obyvatelům v Radničním zpravodaji ještě nebyla dostatečně 
vysvětlena. Navrhla proto, že téma zpravodajsky zpracuje, vysvětlí a komentář T. 
Sarnovského bude na téma navazující. Členové RR s návrhem souhlasili.  
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Šéfredaktorka dále informovala o nedorozumění provázející příspěvek zastupitelky 
Lenky Simerské určený do dubnového vydání Radničního zpravodaje, kde nebyl 
otištěn.  Zveřejněn nemohl být, protože na e-mail nedorazil, tudíž ani nebyl projednán 
redakční radou. Došlo k vyjasnění situace a domluvě o způsobu budoucí komunikace, 
která obdobným nedorozuměním předejdou.   
 
3. Diskuse  

- příští jednání redakční rady se uskuteční 15. 7. od 13 hodin v kanceláři Evy Břeňové.   
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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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