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

Zápis č. 1 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

23. 1. 2020

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 309

Začátek jednání:

7.40

Konec jednání:

10.56

Jednání řídil:

Pavel Králíček, předseda RR

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Michal Vronský, Šárka Sedláčková, Petra
Jelínková, Ivo Denemark, Tomáš Kalivoda
(příchod 7:46), Michal Dobiáš (příchod 7:43)

Omluveni: Jan Novotný
Nepřítomen: David Soukup (rezignoval)

Hosté: Miroslav Štochl, Martin Hošna, Pavel Trojan
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňujícímu dálkový přístup.

Tajemník a zapsal:

Michaela Luňáčková

Počet stran:

4

Ověřovatel zápisu: Š. Sedláčková
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Schválený program jednání RRRN k č. 2/2020:
1. Připomínky k č. 2/2020 Radničních novin
2. Různé
Ověřovatelem zápisu: Šárka Sedláčková
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Program, ověřovatel a hosté - schváleno.
1. Připomínky k č. 2/2020 Radničních novin
Příchod p. Dobiáš (7:43) a p. Kalivoda (7:46)
Paginace v celých novinách (včetně titulky) - zvětšit
Str. 1 • titulní strana – číslo novin za názvem dostat na titulní stranu jinak, ne za názvem
(spíš že by bylo součástí časového údaje/paginace); zvětšit paginaci – aby více
vynikla nová koncepce, ten zaniká; vyškrtnout slovo „měsíčník“ a zvýraznit slovo
„únor“
• zkusit zaměnit fotku p. Svěráka na titulu za tu zevnitř čísla na str. 18 (je za ním
čistější pozadí), příp. i jiné, které má OVVK k dispozici
Str. 2 • nepoužívat tuto fotografii v novinách znovu (je znovu na str. 9)
Str. 3 • tiráž - zaktualizovat (jsou změny v obsazení RRRN); editorial – v 2. odstavci vyměnit
slovo „oddechová“ témata za jiné
Str. 4 • zpráva o Kavárně v radnici – přesunout na str. 31 s fotografií; ne formou recenze,
ale jako gastronomický tip (recenzi schovat do dalšího čísla)
• do expresu (místo kavárny?) dát informaci o tom, že se bude schvalovat rozpočet
(ZMČ je až po uzávěrce novin)
Str. 5 • Krátké zprávy – rubriku přejmenovat (Krimi? Sirény? Sirény v akci?)
• defibrilátory – podstatná informace je až na konci článku, dostat ji na začátek;
vysvětlit k čemu defibrilátor slouží
Str. 6 • v perexu – slovo „vzhled“ nahradit za „grafická prezentace“
Str. 8 • používat /II místo III; do textu dodat informaci, že se soutěže zúčastnilo 81 návrhů;
kromě prvních tří návrhů nikdo nedostal žádné skicovné; zkusit získat názor
odborníka-grafika na cenu (a dodat, že za to máme i licenci k dílu) – dát to do
rámečku nebo jinak zvýraznit
Str. 9 • „proměny se brzy dočkají i webové stránky“; nepoužívat vizuál s pejskem; dodat
informaci o tom, že práce finalistů budou vystaveny od 3. února v IC
Str. 10 • v perexu neužívat slovo měsíčník; zmínit, že staré nové byly nepřehledné a
zahuštěné (na konec 2. odstavce?); nedávat k fotce popisek
Str. 11 • zvětšit fotografii až k nadpisu a nedávat k ní popisek;
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Str. 12 • zkusit vložit fotografii?; odkaz na to, že další informace, mapy atd. budou na webu
Str. 13 • Naděje - větší fotografie – místo tří dát jen dvě, nepoužít fotku z chodby
Str. 15 • Názory zastupitelů – přišlo 5 + 5 příspěvků (dle koncepce je to 5 koalice + 4
opozice) – poslední příchozí z opozice, který je nad limit, nebude uveřejněn, ale je to
být první příští příspěvek s možností aktualizace textu
• zmínit pravidla uveřejňování názorů zastupitelů
Str. 23 • rubriku Aktivity přejmenovat na Sport; fotografie týmu tam nebude, bude tam detailní
foto jedné ze sportovkyň
Str. 24 • RKC Paleček - RKC nahradit slovem Centrum
Str. 25 • Křížovka – je tam ještě staré logo, prodloužit lhůtu pro zasílání tajenky
• Nasypte ptáčkům - pozitivní, raritní – přepsat ta slova česky (vzácný, příznivý)
Str. 26 • Všude dobře, doma nejlíp – titul zaměnit za první větu textu „Pečujete o svého
blízkého?...“
• Neplatná výpověď z nájmu – vyškrtnout z perexu „starobní důchodkyně“
Str. 27 • I. Němečková – prokonzultovat s ní nadpis
„individualizace vzdělávání“); vyměnit fotografii

textu

(problematická

fráze

Str. 28 • Spisovatelé… - přidat druhý „výkřik“
Str. 30 • zkusit vymyslet způsob, jak stranu graficky odlišit od ostatních, jsou to dvě rubriky,
které jsou nevážné a nadsazené, možná odlišit i každou z rubrik; otočit řazení rubrik
v paginaci
Str. 31 • Gastronom – zvážit v rubrice hvězdičkové hodnocení a nahradit ho spíše slovním
hodnocením; zvážit, jestli to nepsat jako recenze, ale jako tipy
• Ivan Vavřík – není vůbec jasné, co titul říká?, je to ojedinělý červený text v novinách
– zkusit to nějak vymyslet jinak, ale v podstatě barva textu nám nevadí;
Dodat tam „Jak to vidí? – xxx„; zvážit, zda by se z tohoto tématu nedal udělat velký
článek
Str. 32 • doplnit, že se jedná o kulturní program;
Str. 33 • zamyslet se na jiném zpracování kontaktů, místo toho spíše zařadit galerie ve
formátu jako jsou Tipy na akce
Str. 36 • Kontejnery – přidat do rozvrhu 1. týden z následujícího měsíce; zvážit jiné
zpracování těchto podkladů; popřemýšlet nad tím, zda neuveřejnit informaci o tom, že
nevhodné odkládání odpadků je pokutovatelné - téma odpadů
Str. 37 • poslední věta z perexu – dát tam jeden konkrétní příklad (jedna dostává dotace od
MČ) – zjistit na OSV
Str. 38 • graficky navázat inzeráty na seznámení s letáčkem na seznámení a vizuálně ji
oddělit od zbytku inzerce
- obecně najít způsob, jak odlišovat více rubrik na jedné straně od sebe
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Návrh na hlasování – schválení připomínek k č. 2/2020 RN.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Připomínky k č. 2/2020 RN byly schváleny.
2. Různé
Schválení harmonogramu jednání RRRN na rok 2020 (rozesláno členům mailem).
Návrh na hlasování – schválení harmonogramu na rok 2020
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Harmonogram byl schválen.
Další jednání se koná v úterý 28. ledna v 7.30.

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

e-mailem

Schválil: Pavel Králíček, předseda komise
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