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MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
Odbor komunikace, marketingu 
a cestovního ruchu  
 

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje při RM Litoměřice 

Konaného 16. 05. 2022 v kanceláři OKMaCR v budově MěÚ Litoměřice 
 
Přítomni: Václav Sedlák, Ing. Eva Břeňová, Tomáš Sarnovský  

Omluveni: Ing. Venuše Brunclíková, Lukas Wünsch 

 

Příprava červnového vydání RZ 
 

Zásadní témata RZ:  

• Zhodnocení provozu litoměřické nemocnice po uplynutí jednoho roku od jejího 
začlenění pod Krajskou zdravotní  

• Zakončení rekonstrukce podkroví a střechy Kalichu, včetně slavnostního 
zahájení provozu nové Expozice Kalich  

• Představení budoucí podoby nového přístaviště na Lodním náměstí, jehož 
stavba začala 

• Jedna strana věnovaná průběhům veřejných diskusí konaných v různých 
částech města 

• Dobrovolnictví – vyhlášení ankety Srdcař Litoměřic, informace o způsobu 
fungování centra dobrovolníků  

• V objektu bývalé VUSS by mělo být Kulturně kreativní centrum (informace o 
projektu) 

• Pozvánky na významné kulturní akce  
 
 

Komentáře zastupitelů:  

V souladu s pravidelnou výzvou šéfredaktorky dorazily příspěvky Mgr. Filipa Hrbka 
(ODS), Ing. Radka Löwyho (ANO), PhDr. Lenky Simerské (Strana zelených) a Jaroslava 
Růžičky (KSČM). Členové redakční rady neměly k obsahu výhrady.  
 
Informace  

Vzhledem k tomu, že příští vydání Radničního zpravodaje bude před zářijovými 
komunálními volbami poslední, osloví mailem šéfredaktorka zpravodaje zástupce 
zaregistrovaných kandidujících subjektů (dle seznamu od správního odboru, kde se 
registrace provádí) s nabídkou možnosti publikování příspěvku na téma: Jak si 
v případě zvolení do zastupitelstva představujete další rozvoj města Litoměřice? Co 
konkrétního byste rádi prosadili?  Kdo je vaším kandidátem na starostu a proč? 
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Maximální rozsah odpovědí 2000 znaků (včetně mezer)! Tato dvoustrana nahradí 
stránku určenou zastupitelům.  

Diskuse 

Příští jednání redakční rady se uskuteční v úterý 19. 7. od 13 hodin.  
 

Dne 16. 05. 2022     Zapsala: Ing. Eva Břeňová  
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