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

Zápis č. 21 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

22. 10. 2019

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 301

Začátek jednání:

7.40

Konec jednání:

9.29

Jednání řídil:

Karel Světlík, předseda RR

Počet přítomných členů:

6, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Michal
Dobiáš,
Michal
Vronský,
Šárka
Sedláčková, Petra Jelínková, Ivo Denemark
(příchod 7:54)

Omluveni:
Nepřítomen: Tomáš Kalivoda, Jan Novotný, David Soukup

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

Tajemník a zapsal:

Michaela Luňáčková

Počet stran:

3

Ověřovatel zápisu: Petra Jelínková

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

1/3

Schválený program jednání RRRN k č. 11/2019:
1. Připomínky k č. 11/2019 Radničních novin
2. Různé
Ověřovatelem zápisu: Petra Jelínková
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Program, ověřovatel a hosté - schváleno.
1. Připomínky k č. 11/2019 Radničních novin
Str. 1 • úvodní fotka k veteránům – rozšířit popisek - doplnit o lokaci + že je to fotografie z r.
2018, kdy bylo stoleté výročí
Str. 2 • Škroupák- doplnit o historickou fotku od M. Vronského; plakát s akcemi se umístí
jinam do novin a zvětší + doplnit o informaci o Spolku žižkovských kluků a holek –
budou na Škroupáku dělat akci
Str. 3 • článek s D. Mertou se doplní o ilustrační fotografii a vymění se za článek Na kus řeči
se starostou (ze str. 6)
Příchod p. Denemark
Str. 4 • Sociální byty – doplnit informaci, odkud jsou tabulky a vizualizace
Str. 7 • Večeře starostů – bude tam jen fotografie s větší popiskou
Str. 12 • Názory zastupitelů – zatím jen 3 příspěvky, uzávěrky dnes ve 12 hodin
Str. 14 • Anketa - také zatím 3 příspěvky, uzávěrka dnes ve 12 hodin
• Život v čase klimatické změny - zkusit zjistit, kdo bude dodavatelem zelené energie,
není z článku jasné; perex doplnit – „Bojovat se proti tomu nedá, nelze, než se
přizpůsobit a snažit se změnu klimatu zmírnit.“; expertní skupina – Jan Nezhyba není
tučně + projít medailonky a doupravit (na P3 – rozepsat na Praze 3 atd.)
Str. 15 • doplnit nahoru do záhlaví slovo „placená“ inzerce
Str. 16 • nejsou podklady pro velkoobjemové kontejnery (OOŽP)
Str. 20 • Trávníky – doplnit nadpis o slovo „jen“ nesekáním…
Str. 21 • Plakáty Lemon Design – doplnit cenu a rozměr plakátů
Str. 22 • článek se doplní o mapu (M. Vronský zašle) a příp. o fotografii; pod podtitulkem
„Vrch svatého Kříže“ hned v první větě vyškrtnout slovo „chybně“
Str. 23 • placená inzerce – výrazně označit, že jde o inzerci;
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Návrh na hlasování – RRRN požaduje jasně ohraničit inzerát a umístit ho do tenkého
černého rámečku; dále požaduje doplnění věty do patky ve znění „Zadavatelem
inzerátu a pořadatelem akce je společnost Central Group, a. s.“ Zároveň požaduje,
aby OVVK oslovilo Central Group s výzvou o doplnění loga do inzerátu. RRRN
považuje doplnění loga za nezbytnou podmínku zařazení inzerátu. S ohledem na
harmonogram výroby novin je třeba znát rozhodnutí Central Group do středy 23. 10.
do 12 hodin.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

Návrh na hlasování – schválení připomínek k č. 11/2019 RN.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Připomínky k č. 11/2019 RN byly schváleny.

2. Různé
-

Žádné poznámky

Zapsal: Michaela Luňáčková, tajemník komise
Ověřil: Petra Jelínková, ověřovatel

e-mailem

Schválil: Karel Světlík, předseda komise
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