
 

                                                                 

ZÁPIS 
 

z jednání redakční rady 
Radničního zpravodaje Města Litoměřice 

 
konané dne 5. února 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) Úvodní informace 
2) Stanovení vnitřních pravidel práce redakční rady  
3) Diskuse o radou města schválených Pravidlech pro vydávání Radničního zpravodaje  
4) Způsob dosavadní redakční práce  
5) Tisk periodika 
6) Diskuse  

 
 

1) Šéfredaktorka zpravodaje Eva Břeňová přivítala členy redakční rady na 1. jednání a 
poděkovala za ochotu podílet se na práci.   
 

2) Členové RR byli seznámeni s informací, že Eva Břeňová se od 5. února stává 
zaměstnancem Městského úřadu v Litoměřicích. Vykonávat bude pozici tiskové 
mluvčí, která je zároveň šéfredaktorkou Radničního zpravodaje. Stalo se tak na základě 
rozhodnutí Rady města ze dne 5. února 2015. Dosud jako OSVČ na základě Smlouvy o 
díle působila jako mediální zástupce města, do jehož povinností spadala kromě jiného i 
příprava vydání Radničního zpravodaje. 

 
3) RR se shodla, že se bude scházet vždy 17. dne v měsíci, který předchází aktuálnímu 

vydání RZ. Členům RR budou den předem zaslány e-mailem příspěvky zastupitelů, 



 

určené na stránku věnovanou komentářům a polemice. Zároveň bude mít šéfredaktorka 
zpravodaje připravenou hrubou podobu aktuálního vydání, s níž členy RR seznámí.  

 
4) RR diskutovala o radou města schválených Pravidlech pro vydávání Radničního 

zpravodaje. Člen RR Tomáš Sarnovský připravil materiál, jehož prostřednictvím vznesl 
připomínky k některým bodům obsaženým v pravidlech. Materiál postoupí e-mailem 
všem členům RR tak, aby při příštím jednání RR mohla proběhnout diskuse. Předběžným 
prostudováním se všichni přítomní shodli na tom, že některé postřehy jsou správné a 
podnětné, nad jinými je ještě třeba vést diskusi.  

 
5) Eva Břeňová seznámila všechny členy RR se způsobem dosavadní redakční práce.  

 
6) Tomáš Sarnovský přišel s návrhem, že změnou formátu RZ a přechodem z rotačky na 

ofsetový tisk je možné dosáhnout finanční úspory při tisku periodika . Eva Břeňová 
byla RR pověřena, aby oslovila 3 – 4 tiskárny s dotazem na cenovou nabídku. Dosud tisk 
zajišťovalo o.s. Proluka, které na základě loni uskutečněného poptávkového řízení nabídlo 
nejlevnější cenu při stávajícím formátu Radničního zpravodaje.  

 
7) RR zahájila diskusi nad tím, zda by se v budoucnu neměl stát zpravodaj inzertním 

periodikem. V té souvislosti Eva Břeňová upozornila, že před devíti lety rada města 
rozhodla, že zpravodaj bude neinzertním periodikem tak, aby mohl být distribuován do 
všech domácností v Litoměřicích (i tzv. odpíračům inzertních tiskovin). Zároveň 
upozornila, že by nemělo být cílem veřejné správy vytvářet konkurenční prostředí. 
Nezanedbatelným aspektem je i jistá averze části obyvatel vůči inzertním tiskovinám, 
které zaplavují domovní schránky. Tomáš Sarnovský v té souvislosti argumentoval tím, 
že inzerce by výrazně ponížila náklady města na vydávání Radničního zpravodaje 
(obdobně jako tomu je v jiných městech) a umožnila místním podnikatelům inzertovat 
zde za ceny přijatelnější, než jsou ty komerční.  
 

8) Příští jednání RR se mimořádně uskuteční 10. března ve 13 hodin.  
 

 
Zapsala: Ing. Eva Břeňová  
 
Zápis ověřil a s jeho zněním souhlasí Ing. Pavel Grund, Ing. Venuše Brunclíková  
Pozn.: Tomáš Sarnovský je dlouhodobě v zahraničí  
 
 
 
 


