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

Zápis č. 6 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

26. 3. 2020

Místo jednání:

online

Začátek jednání:

17.07

Konec jednání:

19.45

Jednání řídil:

Michal Vronský, místopředseda RR

Počet přítomných členů:

5, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Michal Dobiáš, Petra Jelínková, Ivo Denemark,
Tomáš Kalivoda

Omluveni: Pavel Králíček, Josef Richter, Šárka Sedláčková, Jan Novotný

Nepřítomen:

Hosté: Miroslav Štochl, 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, Michal Vronský
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Schválený program jednání RRRN k č. 4/2020:
1. Připomínky k č. 4/2020 a schválení č. 4/2020 Radničních novin
2. Různé
3. Témata a náměty do č. 5/2020 Radničních novin
Ověřovatelem zápisu: Petra Jelínková, Michal Vronský
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Program, ověřovatel a hosté - schváleno.
1. Připomínky k č. 4/2020 Radničních novin
Str. 1 • titulka – změna titulky na obrázek koronaviru s lehkým červeným tónováním; pod
obrázkem se prohodí popisky
Str. 3 • místo fotky cvičící slečny dát foto, které se bude více vázat ke koroně - roušky,
čištění, šití apod.
Str. 4 • článek Praha 3 dezinfikuje… nebude, je zahrnutý do hlavního tématu; do volného
místa informovat o tom, že se bude konat Den Romů a pokud se vejde, tak uveřejnit i
fotografii Olšanské ulice
Str. 8 • Anketa přejmenovat na Trojka během koronavirové krize;
• pokud bude možné, přesunout box Mobilní rozhlas pod anketu a na volné místo
přidat fotku z čištění dětského hřiště
Str. 9 • přidat fotky k popiskám fotek
Str. 21 • v perexu místo úvodu o hubnutí dát informaci o tom, že cvičení posiluje imunitu
Str. 22 • možná dojde k výměně fotografie – místo printscreenu aplikace spíše člověk, který
hru hraje - pokud se stihne zajistit
Str. 26+27• uvést autora rytiny; u obrázku dělníků uvést, že jsou ze Žižkova a zvětšit ji; vložit
infobox s nejdůležitějšími informacemi
Str. 34 • ověřit text posledního odstavce článku o zápisu školek – kdo kam má hlásit, že dává
dítě na jinou MČ?; není to jasné a srozumitelné; zkusit najít ilustrační fotografii k
článku
Str. 35 • u MŠ Jeseniova 204/2686 uvést její nový název
Str. 37 • Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností – upřesnit, co
zahrnuje biologicky rozložitelný odpad z domácností
Str. 40 • bod 9 upřesnit, že látka má být bavlněná, nenabádat lidi, aby používali papírové
kapesníky, není to dostatečně účinné, je to jen nouzová varianta, ne doporučovaná;
bod 1 upřesnit, že nošení roušek je do odvolání; členové RRRN do zítra do 10 hodin
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pošlou šéfredaktorovi připomínky k uvedeným informacím a pan šéfredaktor dle
svého uvážení opraví
Str. 17 •
Návrh na hlasování – RRRN souhlasí s vypuštěním ilustrací k článku Radnice mapuje
klíčové aktéry… ve prospěch aktuálního letáku nové služby Přijedem s obědem
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh byl schválen.
Str. 32 •
Návrh na hlasování – Str. RRRN odporučuje u J. Belecové uvést (Piráti, nezařazena)
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh byl schválen.
Str. 6 • do volného místa doplnit infobox či „výkřik“, kde se zdůrazní nejdůležitější kontakty
Str. 13 • zvětšit fotografie, aby se využilo volné místo a dámy byly rozpoznatelné, příp. zkusit
pořídit nové
Str. 16 • vložit jednu ilustraci či tři menší, jak to bude lepší graficky
Str. 37 • u upozornění doplnit k webové adrese www, tedy www.praha3.cz
Návrh na hlasování – schválení připomínek a schválení čísla 4/2020 RN.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Číslo 4/2020 RN bylo schváleno.
2. Různé
Příští jednání jsou st 22. 4. od 7.30 a pá 24. 4. od 7.30 v Lipanská 9, č. 301.
Dubnové číslo bude roznášet Česká distribuční + dobrovolníci, Česká pošta má do odvolání
zákaz roznášení propagačních letáků, které se netýkají čistě jen epidemie.
3. Témata a náměty do č. 5/2020 Radničních novin
Jak doma zabavit děti, jaké s nimi hrát hry
Psychologické a sociální dopady karantény na rodiny, vztahy apod. – zkusit zapojit
neziskovky, které to řeší (např. Člověk v tísni)
Další témata poslat do 3. dubna.
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Zapsal: Michaela Luňáčková, tajemník komise
Ověřil: P. Jelínková, M. Vronský, ověřovatelé

e-mailem

Schválil: Michal Vronský, místopředseda komise
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