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

Zápis č. 28 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

25. 3. 2021

Místo jednání:

online (Teams)

Začátek jednání:

17.03 h

Konec jednání:

18.58 h

Jednání řídil:

Pavel Králíček

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomní (případně distanční účast):

Apolena Ondráčková, Tomáš Kalivoda, Filip Nekola
(odpojil se 17:33), Michal Vronský (připojil se 17:47),
Michal Dobiáš, Kamila Schewczuková, Kristýna
Dobrianská

Omluveni:

x

Neomluveni:

x

Přítomní hosté:

Miroslav Štochl, Anežka Hesová, Pavel Trojan

Počet stran:

3

Tajemník:

Michaela Luňáčková

Ověřovatel zápisu:

Kamila Schewczuková
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Program jednání:
1.
2.
3.

Připomínky a schválení č. 4/2021 Radničních novin
Náměty a témata do č. 5/2021 Radničních novin
Různé

Hlasování: ? pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

1. Připomínky a schválení č. 4/2021 Radničních novin
str. 4 – testovací místa – doplnit, že na Flóře dělají PCR testy i pro samoplátce
str. 4/5 – doplnit info o vítání občánků
str. 4 – sčítání lidu – poslední větu změnit na „Vyplňte dotazník online…“
str. 6 – grafika k článku bude Jarovská třída přes celou stránku + se upraví popis a přesune se na
jinou stranu, úvodní dvoustrana bude rovnou textová, na grafiku bude navazovat anketa
str. 21 – článek o Remediu - upravit výkřik, aby byl genderově vyvážený („soutěž pamatuje na
šikovné hospodyně“)
str. 21 – v sekci Poradna - změnit poslední větu „V současné době lze úřad kontaktovat pouze
telefonicky.“
str. 38 – k biologickému odpadu dodat květnové termíny a u nebezpečného odpadu dát jen tu jednu
trasu s aktuálními termíny
Usnesení
Schválení připomínek a č. 4/2021 Radničních novin
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno

2. Náměty a témata do č. 5/2021 Radničních novin
- témata zaslat šéfredaktorovi do středy 31. března
- hlavní téma - problematika domu Radost a všeho, co se kolem něj v současné chvíli děje
- sledovat dění kolem Viktorky Žižkov
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3. Různé
- projednání Pravidel informovanosti
– 2.10.4 chybí počet příspěvků opozičních zastupitelů (čtyři)
- T. Kalivoda – zaslal připomínky mailem
- RR by chtěla znát obecná pravidla fungování soc. sítí, jak fungují dnes
Usnesení
RR projedná Pravidla informovanosti na dalším jednání
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 3 zdržel se – neschváleno

- projednání reakcí čtenářů na noviny po roce nového formátu + náměty na změnu
- více se zabývat servisními informacemi z radnice (zprávy z RMČ, ZMČ apod.), teď vnímáno
hodně lifestylově
- úvaha do budoucna, jestli např. s ústupem významu tištěného tisku, nevydávat pouze
čtvrtletně či v menším rozsahu hodně zaměřené na servisní informace
- rubrika, skrze kterou by se mohli zapojit občani (vzpomínky apod.)

1
2

Zapsal

Michaela Luňáčková, tajemnice komise

Ověřil1

Kamila Schewczuková, ověřovatelka

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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