MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 4 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

24. 1. 2019

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 301

Začátek jednání:

07.37

Konec jednání:

09.41

Jednání řídil:

Karel Světlík, předseda RR

Počet přítomných členů:

8, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Ivo Denemark (odchod 9:22), Michal Vronský,
David Soukup, Šárka Sedláčková (odchod 9:00),
Michal Dobiáš, Petra Jelínková (příchod 7:40),
Tomáš Kalivoda (příchod 8:00)

Omluveni: Jan Novotný
Nepřítomen:

Hosté: Radko Šťastný, Jan Dvořák, Katka Maršálová

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňujícímu dálkový přístup.

Zapsal tajemník:

Michaela Luňáčková

Počet stran:

4

Ověřovatelem zápisu: Michal Dobiáš
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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Schválení programu jednání RRRN č. 2/2019:
1. Připomínky č. 2/2019 Radničních novin
2. Různé
Ověřovatelem zápisu: Michal Dobiáš
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Program a ověřovatel byl schválen.

1. Připomínky k č. 2/2019 Radničních novin
Příchod p. Jelínková
Str. 1 ▪ úvodní foto – vyměnit za historickou portrétní fotku J. Palacha a vedle fotku
památníku + odkaz na str. 23, kde je další článek o JP
▪ sloupek – šéfredaktor napíše výzvu pro čtenáře – co rádi čtou, co by v novinách
chtěli apod., že se chystají změny a co je obsahem čísla
Str. 2 ▪ pokračování článku o Palachovi - vymazat citaci A. Tótha
▪ SARAP3 – doplnit do boxu nebo perexu/úvodu, co vše pod SARAP patří (není nutný
kompletní výčet),
Příchod p. Kalivoda
Str. 3 ▪ Trhy na Jiřáku – v boxu na konci článku je chybné datum – začátek trhů je 13. 2.
(nikoli 16. 2.), opravit odkaz na cizí web
Str. 4 ▪ článek k ASC Klinika - slovo vlastníka - jasněji uvést, že informace pocházejí
z tiskové zprávy SŽDC;
Návrh na hlasování – perex - Exekutor po rozhodnutí soudu v pátek 18. ledna předal…
Hlasování:

pro: 3

proti: 4

zdržel se: 1

Návrh nebyl schválen.

Návrh na hlasování – perex – Exekutor v pátek 18. ledna předal…
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 3

Návrh byl schválen.

Návrh na hlasování - v boxu opravit faktickou chybu – centrum skutečně vyklizeno bylo v r.
2014 + doplnit činnost Kliniky (přednášky, debaty, kursy, promítání…)
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Hlasování:

pro: 5

proti: 1

zdržel se: 2

Návrh byl schválen.
Návrh na hlasování – informační box - vyjádření Kliniky z TZ, upozornění na rozpor
s územním plánem, pochybnosti o využití areálu (místo fotografie policejního auta)
Hlasování:

pro: 7

proti: 1

zdržel se: 0

Návrh byl schválen.
Str. 5 ▪ článek Lázně – info o zájmu VHÚ o objekt zaktualizovat, že již zájem netrvá a že se
zahájilo jednání s MHMP o financování a dalším využití objektu; přidat fotografii, jak
tam byli občané na prohlídce; zkusit najít fotografii o zmiňovaném komínu
Str. 7 ▪ článek o M. Čvančarovi – dát odkaz na rozhovor s p. Čvančarou na str. 11
▪ vyměnit foto p. Čvančary za fotku bez politiků, pokud nebude, vyměnit fotku Tří králů
tak, aby tam nebyli politici, ale jen děti
.
Str. 9 ▪ vyměnit titulky u článků (OMEP čtivěji)
Odchod p. Sedláčková
Str. 10 ▪ Z redakční pošty - u prvního dopisu informovat, že byl předán; druhý dopis kontaktovat p. Hájka (OVHČ) a p. Jančálka (OKZIS) a zkusit získat reakci, případně
uvést, že bylo předáno
Str. 12 ▪ redakce zatím nedostala žádnou odpověď na anketní otázku
Str. 13 ▪ Názory zastupitelů - chybí příspěvek ODS a TOP 09
Str. 15 ▪ doplní se informace od PVK k izolování vodoměrů
Str. 19 ▪ titulek článku o opuštěných zvířatech přeformulovat
Str. 21 ▪ doplní se info z vernisáže v Galerii pod radnicí
Návrh na hlasování – připomínky k č. 2/2019 RN.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Připomínky k č. 2/2019 RN bylo schváleno.
2. Různé
a) Info - středa 30.1. - kavárna Liberal v 18:00 – šéfredaktorka Hobuletu – schůzka
b) Texty zastupitelů (podnět p. Suneghy) - předseda RRRN se spojí s p. Suneghou
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Odchod p. Denemark
Návrh na hlasování - článek p. Suneghy vzít jako inspiraci k redakčnímu textu o tématu
prázdných bytů + odkaz na web, kde bude vyjádření p. Suneghy k přečtení v plném znění
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

Návrh byl schválen.
c)

Formát novin a název – názory: ODS(KP3) a ANO – spokojeni s formátem a
názvem; TOP 09/STAN – proti změně názvu + změna formátu možná; Zelení –
změna názvu možná, formát - magazínová varianta by byla možná; Piráti – menší
formát a přejmenování (např. Republika Žižkov s podtitulkem Měsíčník pro…)

d) V záhlaví/zápatí vymazat QR kód na aplikaci RN

Zápis ověřil: Michal Dobiáš
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