MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada Radničních novin
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor vnějších vztahů a komunikace

Zápis č. 19 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

24. 9. 2019

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 301

Začátek jednání:

7.38

Konec jednání:

8.55

Jednání řídil:

Karel Světlík, předseda RR

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Michal
Dobiáš,
Michal
Vronský,
Šárka
Sedláčková, Petra Jelínková, David Soukup
(odchod 8:50), Ivo Denemark

Omluveni: Tomáš Kalivoda, Jan Novotný
Nepřítomen:

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

Tajemník a zapsal:

Michaela Luňáčková

Počet stran:

3

Ověřovatel zápisu: Šárka Sedláčková
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Schválený program jednání RRRN k č. 10/2019:
1. Připomínky k č. 10/2019 Radničních novin
2. Různé
Ověřovatelem zápisu: Šárka Sedláčková
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Program, ověřovatel a hosté - schváleno.
1. Připomínky k č. 10/2019 Radničních novin
Str. 1 • titulní fotka – foto stánku gruzínských vín vyměnit za jinou fotku z vinobraní
Str. 2 • daň z nemovitosti – dodat příklad z dalších měst v ČR pro srovnání
Str. 3 • z jednání zastupitelstva – pozemky Telecomu - koeficient vysvětlit laicky – „ZMČ
podporuje méně bytů na pozemku, tedy jeho menší zalidnění, jak je obvyklé pro
Žižkov.“
Str. 4 • rekonstrukce Želivského – čeká se na podklady o CG, bez nich nelze článek napsat,
jsou tam zásadní informace a vizualizace přechodu
Str. 5 • vysokoškoláci v DPS – perex pokrátit – např. MČ vyzvala vysokoškolské studenty,
aby nabízeli projekty, kterými by se zapojili do života seniorů, a přispěli tak ke
zpestření jejich života; titulek – přeformulovat „za zvýhodněný nájem budou trávit čas
se seniory“
• Toyen – vyškrtnout poslední hodnotící větu, je to zpravodajský článek; v titulku
vypustit slovo žena a přeformulovat na „skvělá a statečná umělkyně má na
Žižkově…“
Str. 6 • Nové centrum Žižkova – p. Klokočka – uvést, že je urbanista, nikoli architekt
Str. 7 • lázně Husitská – zjednodušit perex - „…tomu, kdo zrekonstruuje, zkultivuje ho a tím
zlepší…“
• kavárna pod radnicí – doplnit odkaz, kde naleznou další informace
Str. 8 • P3 v proměnách času – dodají se tři dvoustrany z knihy a doplní se popisky + se
doplní cena knihy (za zvýhodněnou cenu k dostání v IC a dále u knihkupců)
Str. 9 • změnit titulek na - Praha 3 zvažuje změny v parkování
• SDH – doplnit, kdo je starostou druhého hasičského sboru (Jan Novotný)
Str. 11 • rozhovor – záložní varianta – vymyslet
Str. 12 • názory zastupitelů – doteď pouze tři obdržené
Str. 14 • anketa – zatím jedno vyjádření; text článku se trochu rozšíří
Str. 20 • Paleček – vysvětlit zkratku OSPOD
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Odchod – p. Soukup (8:50)
Str. 22 • kolonie Krejcárek - pohlednice je málo čitelná, p. Vronský pošle v lepší kvalitě,
popř. se vymění za dva tehdejší články z novin; zkusit doplnit mapku, kde se
Krejcárek nachází
Návrh na hlasování – schválení připomínek k č. 10/2019 RN.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Připomínky k č. 10/2019 RN byly schváleny.

2. Různé
-

zařadit informaci o přechodu Jiřák-Mánesova

Zapsal: Michaela Luňáčková, tajemník komise
Ověřil: Šárka Sedláčková, ověřovatel

e-mailem

Schválil: Karel Světlík, předseda komise
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