MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 14 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

27. 5. 2019

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 301

Začátek jednání:

17.09

Konec jednání:

19.14

Jednání řídil:

Karel Světlík, předseda RR

Počet přítomných členů:

9, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Jan Novotný, Michal Dobiáš, Michal Vronský,
Tomáš Kalivoda, Petra Jelínková, David Soukup,
Šárka Sedláčková, Ivo Denemark (příchod
17.18)

Omluveni:
Nepřítomen:

Hosté: Radko Šťastný, Jan Dvořák
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňujícímu dálkový přístup.

Tajemník a zapsal:

Michaela Luňáčková

Počet stran:

3

Ověřovatelé zápisu: Šárka Sedláčková
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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Schválený program jednání RRRN k č. 6/2019:
1. Připomínky k č. 6/2019 Radničních novin
2. Různé
3. Náměty a témata pro č. 7−8/2019 Radničních novin
Ověřovatelem zápisu: Š. Sedláčková
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Program a ověřovatel a hosté - schváleno.
1. Připomínky k č. 6/2019 Radničních novin
Str. 1 • sloupek – hodnotu volební účasti uvést v procentních bodech
Příchod p. Denemark (17.18)
Str. 3 • Z jednání zastupitelstva – část o FB doplnit o dvě adjektiva na „podobný živější styl
komunikace používají i jiné veřejné instituce“;
Návrh na hlasování – článek Z Kliniky budou kanceláře – odložíme do příštího čísla s tím, že
dostane více prostoru, místo toho se zařadí krátká informace o záchraně fotbalové Viktorky
Hlasování:

pro: 9

proti:

zdržel se:

Návrh byl schválen.
Str. 4 • Do obnovy parčíku… – poupravit na „u plastiky zvané „Anna Proletářka“; v perexu
„…podobu parčíku ale určí radnice…“ – slovo „určí“ nahradit slovem „ovlivní“
Str. 5 • Ochutnejte dobroty z auta – chybí dva řádky textu, pod fotografií uvést „Zdroj: FB
Praha 3“
Str. 6 • Jak jsme volili do EP - v textu je chybné číslo u ANO; u grafu doplnit „Zdroj: ČSÚ“;
doplnit další 4 sloupky (strany) do grafu a graficky odlišit ty, které nepostupují
Návrh na hlasování – v textu změnit a doplnit informaci STAN a TOP 09 (s podporou
Zelených, LES aj.) a v grafu opravit na STAN a TOP 09
Hlasování:

pro: 8

proti: 1

zdržel se:

Návrh byl schválen.
Str. 7 • Sekat, nesekat je věc odborná – fotografie lidí v sále vyměnit na pohled zezadu
směrem k prezentaci; druhý odstavec ukončit slovy „s probíhající klimatickou
změnou“ a zbytek vymazat; doplnit příklady, kde na P3 jsou parkové a pobytové
travnaté plochy (pokud bude možno zjistit od OOŽP)
Návrh na hlasování – změna titulku na Přílišné sekání hubí hmyz a vysouší půdu
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Hlasování:

pro: 8

proti: 1

zdržel se: 0

Návrh byl schválen.
Str. 8 • ZŠ Cimburkova – v textu překlep „…místní mateřské školky“ - jde o školu;
• Revitalizace Jiřáku – do info boxu doplnit webovou adresu, kde lidé naleznou online
dotazník; dovypořádat připomínky zaslané mailem, které nebyly zapracovány
• Zažijte Flóru jinak – opravit v titulku na „Zažijte Floru jinak“
Str. 11 • doplnit autora rozhovoru
Str. 14 • Anketa – rozepsat zkratku ZPS (= zóny placeného stání); zkusit do článku doplnit,
co určuje MHMP (cena a ?) a co může ovlivnit/určit MČ – to už tam vypsané je
Str. 22 • Noční vlci na Olšanech
Návrh na hlasování – změna titulku na Putinovi Noční vlci se předváděli na Olšanech
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

Návrh byl schválen.
• Kde přibudou stojany? - doplnit o logo kampaně
• na zbytek strany dát krátkou informaci o Sportovním dni na Pražačce 23. 6.

Návrh na hlasování – schválení čísla 6/2019 RN.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

Číslo 6/2019 RN bylo schváleno.
2. Různé
-

tajemník informoval:
o členům RRRN rozeslána informace o výnosech za komerční reklamu za rok
2018
o p. Didunyk - byl kontaktován a informován o tom, že bude změna RN a
pravděpodobně bude změněna hlavička, nemá námitek (bude potvrzeno
mailem)

-

další RRRN je v pátek 21. 6. od 7.30

3. Náměty a témata pro č. 7−8/2019 Radničních novin
-

nový způsob přidělování dotací (p. Svrček, p. Pecka)

Zápis ověřili: Šárka Sedláčková
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