MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

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

22. 3. 2019

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 301

Začátek jednání:

7.37

Konec jednání:

10.14

Jednání řídil:

Karel Světlík, předseda RR

Počet přítomných členů:

8, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Ivo Denemark, Petra Jelínková, Michal Vronský,
Michal Dobiáš, Tomáš Kalivoda (odchod 8.57,
znovu příchod 9.59), Jan Novotný, Šárka
Sedláčková (příchod 8.23)

Omluven: David Soukup
Nepřítomen:

Hosté: Radko Šťastný, Jan Dvořák, Katka Maršálová, Petr Venhoda (odchod 8.18),
Matěj M. Žaloudek, Štěpán Štrébl (příchod 7.48, odchod 8.55)

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

Zapsal tajemník:

Michaela Luňáčková

Počet stran:

4

Ověřovatelem zápisu: M. 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. 4/2019:
1. Připomínky č. 4/2019 Radničních novin
2. Různé
Ověřovatelem zápisu: M. Dobiáš
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Program, hosté a ověřovatel - bylo schváleno.
1. Připomínky k č. 4/2019 Radničních novin
Příchod p. Štrébl (7.48)
Odchod p. Venhoda (8.18)
Příchod p. Sedláčková (8.23)
Redakční rada vyslechla argumenty hostů (pan Venhoda a pan Štrébl) týkající se jejich
příspěvků v minulém čísle RN a tvrzených nepravd či zavádějících tvrzení v nich
obsažených.
Návrh na hlasování – p. Štrébl požaduje uveřejnění textu na stranu „Názory zastupitelů“ ve
znění „V článku Petra Venhody v č. 3/2019 Radničních novin se objevily zavádějící nebo
nepravdivé informace, které vyvolaly vlnu reakcí dotčených osob podle § 10 tiskového
zákona. Po dohodě s dotyčnými jsou tyto reakce dostupné v online verzi Radničních novin
na www.praha3.cz/xxxxx“. Tato reakce nebude krátit prostor určený k vyjádření.
Hlasování:

pro: 6

proti: 1

zdržel se: 1

Návrh byl schválen.
(Poznámka – odkaz na web se do novin upřesní)
Návrh na hlasování – RRRN vnímá požadavek pana Venhody na zveřejnění reakce v rámci
rubriky „Názory zastupitelů“ a pověřuje předsedu RRRN, aby ho kontaktoval ohledně
formulování textu k uveřejnění.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh byl schválen.
Odchod p. Štrébl (8.55)
Odchod p. Kalivoda (8.57)
Str.1+2▪ článek Trojku čeká kvůli uzavírkám… - na str. 2 je dvakrát číslo na ombudsmana,
jednou to uveřejnit v textu na str. 1; pozměnit větu „…kompletní rekonstrukcí
komunikace…“ na str 2. ve třetím sloupci na „…kompletní revitalizace ulice, kterou
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připravuje IPR Praha…“; popisek v dolní grafice odstranit; u horní grafiky upřesnit
popisek, že jde o dopravní opatření
Str. 3 ▪ Volby do EP – odkazy neuvádět (příliš dlouhé a složité) a napsat, že další užitečné
informace najdou na webu www.praha3.cz nebo www.mvcr.cz
▪ Obecní nájem se po letech mění – opravit údaj 6000 Kč/m² ve druhém sloupku - to
je chyba; předseda RRRRN upozorní p. Venhodu na možnost vyjádření se k tématu
(je člen Bytové komise), stejně tak byla na jednání oslovena Koalice pro Prahu 3 (p.
Kalivoda je člen Bytové komise)
▪ Co si myslí občané – bude přesunuto pravděpodobně na str. 6 (bude dodána grafika
a článek se nevejde)
Str. 6 ▪ na tuto stranu bude přesunut článek Co si myslí občané, naopak jeden článek o
školství se přesune na str. 3;
▪ Mezinárodní program pro školáky – v textu uvést zkratku organizace (možná je to
tak pro lidi známější)
Str. 7 ▪ článek o E. Markovi – uvádět pouze přezdívku „Hroznýš“ nikoli „Hroznýš královský“;
p. Vronský bude své připomínky k historickým faktům konzultovat přímo s redakcí
▪ Zažít město jinak – doplnit info o minulém ročníku, rozepsat zkratku DYI
Str.8+9▪ Dotace – v tabulce střídat barvy řádků, aby to bylo přehlednější, pokud to půjde,
případně se zamyslet nad jinou formou zpřehlednění / zatraktivnění
Str. 10 ▪ Z redakční pošty - dodá se informace, že dopis byl předán panu starostovi
Str. 12 ▪ Dotace pro rok 2019… - v souvislosti se zmínkou o nových pravidlech zmínit, že
záměrem je, že by měly být transparentnější; Anketa – zatím zaslány příspěvky
pouze od TOP 09/STAN, Piráti, ANO
Str. 20 ▪ Vlajka Tibetu zavlála… – vyměnit fotku politiků za fotku mandaly a vlajku Tibetu v
okně
Příchod p. Kalivoda (9.59)
Str. 22 ▪ článek o NATO – v úvodu upravit na „Slova prezidenta Václava Havla rezonují i
dnes“
Návrh na hlasování – připomínky k č. 4/2019 RN.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1

Připomínky k č. 4/2019 RN byly schváleny.
2. Různé
Návrh na hlasování – RR schvaluje, že na příspěvky zaslané redakci po vyžadovaném termínu
nebude brán zřetel, a tedy nebudou publikovány (včetně příspěvků zastupitelů do rubrik Názory
zastupitelů a Anketa).
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Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh byl schválen.
Zápis ověřil: M. Dobiáš
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