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

Zápis č. 3 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

21. 2. 2020

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 301

Začátek jednání:

7.37

Konec jednání:

10.15

Jednání řídil:

Pavel Králíček, předseda RR

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Michal
Dobiáš,
Michal
Vronský,
Šárka
Sedláčková, Jan Novotný, Petra Jelínková,
Tomáš Kalivoda (příchod 7:51)

Omluveni: David Soukup (rezignoval), Ivo Denemark

Nepřítomen:

Hosté: Miroslav Štochl, Martin Hošna, Rudolf Zahradník (odchod 8.17), Pavel Trojan
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňujícímu dálkový přístup.
Tajemník a zapsal:

Michaela Luňáčková

Počet stran:

4

Ověřovatelé zápisu: Petra Jelínková
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Schválený program jednání RRRN k č. 3/2020:
1. Připomínky k č. 3/2020 Radničních novin
2. Různé
Ověřovatelem zápisu: Petra Jelínková
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Program, ověřovatel a hosté - schváleno.
1. Připomínky k č. 3/2020 Radničních novin
Příchod p. Kalivoda
Příchod p. Trojan (příchod 7:55)
Str. 1 • titulní strana – pečlivě vybírat osobnosti, které nám určují obálku; RR má připomínku
k fotce, že by z ní mělo být patrné, že je to focené na Praze 3 (exteriér); nyní varianta
s jedním avízem pod fotkou příliš strhává pozornost k osobnosti a nevypadá to jako
noviny s informacemi o P3, připomíná to lifestyle → RR jednomyslně preferuje
variantu se dvěma avízy (druhé by mělo reflektovat téma z P3); připravit pro RR
seznam osobností
Odchod p. Zahradník (8.17)
Str. 3 • fotografie se doplní
Str. 4 • Stop drogám - místo „jakékoliv podezření“ dát „podezření na výrobu nebo prodej
drog“
Str. 5 • NNŽ – informovat o tom, co podpis memoranda znamená? (nebo v dalším čísle);
doplnit informaci o tom, že memorandum v pátek 21. 2. podepsal i ministr kultury
Str. 6 • Parkování na P3 – ilustrační fotka neodkazuje na Prahu 3 → zkusit sehnat fotografii
z P3; nadějné vyhlídky spíše nezmiňovat – zamyslet se nad změnou titulku
Str. 8 • ilustrační foto – nevhodná, protože vozidlo na fotografii má zaplacenou parkovací
kartu; zakrývat SPZ
Str. 10 •
Návrh na hlasování – vyškrtnout celý článek Patriot plánuje naučnou stezku
Hlasování:

pro: 2

proti: 3

zdržel se: 2

Návrh nebyl schválen.
• Patriot plánuje naučnou stezku – uveřejnit fotografii bez politika; článek
přeformulovat tak, aby to nevypadalo, že stezka bude, je to jen plán/návrh (např.
Patriot navrhuje naučnou stezku)
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Str. 10 • V IC najdete CzechPOINT – zformulovat informaci tak, aby bylo jasnější, že
pobočka Perunova končí (do perexu dát, že Perunova končí, naopak perex dát do
„výkřiku“); zdůraznit více informaci o tom, že parkovací karty budou nově i na
Lipanské
Str. 15 • rozhovor – zeptat se p. Pokorné na nějakou dobovou fotografii, když hrála ve filmu,
nebo sehnat filmový plakát, na kterém bude
Str. 19 • zamyslet se nad formou stylizace textu od ombudsmana, lehké přeformulování
stylistiky, záměrně neutrální výrazy zanechat
Str. 23 • Požár na Žižkově – obrázek nepoužívat jako výřez, ale celý, protože místa je tam
dost
Str. 25 • sloupek Daniel Brož – působí to příliš jako selfpromo (čemuž se u živnostníků
nevyhneme); název pekárny je Le Caveau – opravit v titulku; zkusit oslovit hasiče,
myslivce nebo trhovce
• Gastronom – spíše o nových podnicích, co mají „něco navíc“ (např. CODE, pizzerie
na Seifertově apod.) či představovat prodejce z Trhů na Jiřáku → střídat to
Str. 26 • v křížovce opravit - jednotka světelného roku toku
Str. 32• název změnit na Výběr z kulturních akcí; kontakty na Aero – nepsat o možnosti
zakoupení vstupenek jinde; adresu na Vystřelený oko pouze tehdy, pokud budou
akce v přehled, stejně tak NP na Vítkově a Galerie pod radnicí (nebo to zmínit u tipů
na akce, kde máme uvedenou výstavu); Kontakty – sjednotit formu (název, adresa,
telefon, web); ŽDJC – nepropagovat tolik tradiční cimrmanovské hry na úkor jiných
(méně známých); zvážit - do závorky uvádět, o jaký typ programu se jedná (divadlo,
film, pro děti, hudba apod.); v tipu na Žižkovskou noc je špatně uvedené jméno,
opravit na Bára Zmeková Zmenková
Str. 37 • dopisy čtenářů
Návrh na hlasování – uveřejnit ještě jeden dopis od čtenářky z Prahy 7
Hlasování:

pro: 2

proti: 4

zdržel se: 0
nehlasoval: 1

Návrh nebyl schválen.

Návrh na hlasování – schválení připomínek k číslu 3/2020 RN.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1
nehlasoval: 1

Číslo 3/2020 RN bylo schváleno.
2. Různé
Příští jednání 25. 2. (od 7.30) se bude konat v Kavárně pod radnicí.
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Příspěvek p. Tacla (Příspěvky zastupitelů) měl být uveřejněn jako první v č. 3 RN (byl jako
10. zaslaný v minulém čísle) – šéfredaktor p. Tacla na tuto skutečnost dvakrát upozornil, p.
Tacl nereagoval.
Šéfredaktor oznámil, že občanka si přeje uveřejnit inzerát nabídku bytu v OV – RR bere na
vědomí.

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

e-mailem

Schválil: Pavel Králíček, předseda komise
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