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

Zápis č. 26 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

17. 12. 2019

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 309

Začátek jednání:

7.42

Konec jednání:

9.13

Jednání řídil:

Pavel Králíček, předseda RR

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Michal
Dobiáš,
Michal
Vronský,
Šárka
Sedláčková, Petra Jelínková, Ivo Denemark, Jan
Novotný

Omluveni:
Nepřítomen: David Soukup, Tomáš Kalivoda

Hosté: Miroslav Štochl
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. 1/2020:
1. Připomínky k č. 1/2020 Radničních novin
2. Různé
Ověřovatelem zápisu: Š. Sedláčková
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Program, ověřovatel a hosté - schváleno.
1. Připomínky k č. 1/2020 Radničních novin
Str. 1 • vizualizace u Kněžské louky vyměnit – zkusit vytvořit koláž (jako puzzle- cca 6
dlaždic) z připravovaných projektů a dodat přes obrázek nápis 2020 – poslat mailem
s předstihem k náhledu
• sloupek – šéfredaktor nastíní budoucí podobu novin
Str. 2 • nová zeleň - bude rozšířen perex a popisky, aby byly projekty více popsané; na
Balkáně nevznikla „nová“ kolonie – upřesnit; macešky nebudou
Str. 3 • rekonstrukce Seifertky - nepřesnosti v textu (nebyly dva návrhy, neexistuje studie);
• Jiřák ve znamení změn – zkusit titulek zkonkrétnit + doplnit popisky
Str. 4 • NNŽ – poslední věta - územní studie nevznikne, nahradit – např. Praha 3 požaduje
podrobnější plán území.; vizualizaci nahradit reálnou fotkou budovu shora
• Fixpoint – vyměnit fotografii, aby byl vidět ten kontejner
Str. 5 • předseda družstva není správně – je to jiná právní forma – nahradit profesionální
předseda SVJ; opravit odkaz na web SMP www.spravanemovitosti.online
Str. 6 • doplní se článek - příspěvkové organizace a jejich aktivity (Peč. služba, Ošetřov.
dům, IC Zahrada,..)
• v titulku vynechat V příštích letech
Str. 9 • upravit graf – konkrétní částky napsat přímo ke sloupcům, ať je to zřejmé; 2020 je
pouze předpoklad, doplnit to tam
Str. 11 • k výzvě na zaměstnání na ÚMČ – vyměnit grafiku, tato nepůsobí dobře
Str. 12 • Storm club – článek působí příliš reklamně – článek vyškrtnout – nahradit článkem o
výstavě v Galerii pod radnicí
Str. 15 • Floex - Machinarium – ověřit, zda můžeme použít grafiku z hry
Str. 17 • doplnit info o nových krmítkách pro ptáky; titulek není konkrétní – pozměnit;
• Kam s ním? – termíny doplnit do perexu
Str. 20 • otevřený kód – vyměnit obrázek
Str. 21 • Neziskovky – v perexu na třetím řádku vypustit slovo „jedinec“; podívat se případně
i do textu
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• Z redakční pošty – čekáme na odpověď, bez odpovědi zvážit uveřejnění
Str. 22 • dole na straně bude anketa ohledně vánočního osvětlení
Str. 23 • Jak se svítilo na Žižkově - p. Vronský dodá lepší kvalitu fotografie, příp. pošle další;
titulky – doplnit, odkud je to vyfocené nebo co se tam teď nachází, aby to lidé
dokázali identifikovat
Str. 24 • v patce aktualizovat údaje o členech RRRN (změna předsedy)
Návrh na hlasování – schválení připomínek k č. 1/2020 RN.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Připomínky k č. 1/2020 RN byly schváleny.

2. Různé
Žádné připomínky.

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

e-mailem

Schválil: Pavel Králíček, předseda komise
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