Městská část Praha 3
Úřad městské části
Redakční rada Radničních novin Rady městské části Praha 3

Zápis č. 23 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

22. 1. 2021

Místo jednání:

online (Teams)

Začátek jednání:

8.10 h

Konec jednání:

9.33 h

Jednání řídil:

Pavel Králíček

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomní (případně distanční účast):

Apolena Ondráčková, Michal Dobiáš, Petra Jelínková,
Michal Vronský, Kristýna Dobrianská, Filip Nekola
(příchod 8:28)

Omluveni:

Tomáš Kalivoda

Přítomní hosté:

Miroslav Štochl, Anežka Hesová, Pavel Trojan

Počet stran:

3

Tajemník:

Michaela Luňáčková

Ověřovatel zápisu:

Petra Jelínková
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Program jednání:
1.
2.

Projednání připomínek k č. 2/2020 Radničních novin
Různé

Ověřovatel: Petra Jelínková
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

1. Projednání připomínek k č. 2/2021 Radničních novin
Titulka – Luděk Sobota – bude s ním rozhovor, Vojta Kotek bude v březnovém čísle
str. 5 – videokonference k NNŽ – zmínit, že je to poslední krok projednávání změny Z2600, kdy do
toho lze vstoupit
str. 7 – na konci prvního sloupce nahradit slovo „péče“ slovem „spolupráce“ s nimi nekončí
str. 8 - Nárok na bydlení za zvýhodněné nájemné mají také organizace poskytující sociální služby. –
zdvojuje se informace o sociální službě, je to něco jiného, tak to jinak formulovat, aby to bylo jasnější
příchod p. Nekola
str. 9 – přepsat Další veřejnou knihovnu miniknihovnu najdete třeba v Infocentru na náměstí Jiřího
z Poděbrad.
str. 10-11 – ve výkřicích nahradit cizí výrazy českými (eliminovat, negativní, restart,…); citaci p. Ruta
na str. 11 v druhé větě zobecnit, protože to ještě nebylo projednáno a není to oficiální stanovisko
radnice
rozhovor se Sobotou – zjistit, o jakém rybníčku v rozhovoru mluví, jestli jde o Olšanský rybník?
str. 18 – bude upravena terminologie
str. 19 – vodní pólo vynechat (slabé napojení na P3) a článek ze str. 18 rozšířit na dvě strany (přehled
ulic by mohl být ve formě tabulky či infografiky)
str. 20 – článek o bezdomovectví zatím vyřadit, téma ještě není dořešené
Usnesení
RRRN chce odložit článek s tématem bezdomovectví ze str. 20 na později
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
str. 23 – třetí otázka rozhovoru - nikoli zaměstnanec, ale „zaměstnankyně“
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str. 24+25 - do textu doplnit, co je na fotografiích (1. foto – v pozadí vlevo usedlost Pražačka,
v popředí zájezdní hostinec Ohrada, 2. foto – Pražačka), případně fotografie doplnit o popisky;
str. 37 – nebytové prostory se zpracují do formy inzerátu; parkování – prověřit adresu Slezská 0/8a
Usnesení
Schválení připomínek k č. 2/2021 Radničních novin
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

2. Různě
Na jednání 25. února bude na program zařazeno roční zhodnocení koncepce RN.

1
2

Zapsal

Michaela Luňáčková, tajemník komise

Ověřil1

Petra Jelínková, ověřovatel

e-mailem

Schválil2

Pavel Králíček, předseda komise

e-mailem

Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.
Schválení může být provedeno formou emailu zaslaného předsedou.
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