
Zápis z jednání Redakční rady Hornopočernického zpravodaje 

ze dne 19.11.2019 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Sedláček, Jan Brunner, Mgr. Alžběta Cibochová, Klára Pazderková, 

Růžena Beránková, Mgr. Iva Rosová 

Omluveni: Mgr. Petr Venclíček 

Program: 

1. Uvítání 

2. Diskuze 

3. Představení aktuálního čísla HPZ – diskuze 

4. Závěr 

 

- RR se pozastavila nad častou nepřítomností Mgr. Venclíčka a konstatovala, že by 

volební uskupení ANO mohlo za něj navrhnout náhradníka, aby bylo zachováno 

zastoupení různých politických stran a uskupení v RR.  

RR současně upozorňuje, že po odvolání pana Mgr. Pištěka z RR nedošlo dosud 

k doplnění RR o zástupce hnutí Počernice jinak, ač bylo hnutí na zastupitelstvu 

MČ vyzváno k doplnění RR. Dlouhodobá nepřítomnost těchto zástupců omezuje 

činnost RR a současně nedochází k informovanosti těchto volebních hnutí a stran 

o činnosti RR. 

- Jednohlasně odhlasovala uveřejnění ohlasů občanů k nové podobě HPZ. Názory 

občanů by se měly stát náplní nové rubriky "OBČANÉ NÁM PÍŠÍ". 

- Paní Tremlová informovala RR o doručené žádosti pana Bc. Petra Růžičky o 

poskytnutí informace dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze s dotazem 

z jakého důvodu nebyly otištěny jeho příspěvky v zářijovém, říjnovém a 

listopadovém čísle HPZ. RR pověřila předsedu Mgr. Sedláčka zasláním odpovědi, 

i když důvody k neotištění byly panu Růžičkovi již dříve sděleny jednotlivě. 

Jednalo se především o pozdní dodání textů (Zpravodaj byl již v tisku, články byly 

následně zveřejněny v e-zpravodaji) nebo se dotazoval na informace, které byly 

veřejně známé a jako zastupitel o nich měl mít povědomí. 

- RR projednala návrh prosincového čísla HPZ a s návrhy úprav ho schválila. 

- RR žádá, aby paní Tremlová předala tento zápis zastupitelům za hnutí ANO a 

Počernice jinak. 

 

Příští číslo HPZ 

Uzávěrka: 10.1.2020 

Příští jednání Redakční rady se bude konat ve čtvrtek 2.1. v 9 hod. v Kulturně komunitním 

centru (knihovna) Náchodská č.p. 754 

Zapsala: Kateřina Tremlová 

Ověřovatel zápisu: Růžena Beránková 


