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

Zápis č. 29 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

23. 4. 2021

Místo jednání:

online (Teams)

Začátek jednání:

8.04 h

Konec jednání:

9.58 h

Jednání řídil:

Pavel Králíček

Počet přítomných členů:

8, komise je usnášeníschopná

Přítomní (případně distanční účast):

Apolena Ondráčková, Filip Nekola, Michal Dobiáš, Kamila
Schewczuková, Michal Vronský (8.05), Kristýna
Dobrianská (8.07), Tomáš Kalivoda (8.11)

Omluveni:

x

Neomluveni:

x

Přítomní hosté:

Miroslav Štochl, Anežka Hesová, Eliška Stodolová, Pavel
Trojan

Počet stran:

3

Tajemník:

Michaela Luňáčková

Ověřovatel zápisu:

Filip Nekola
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Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu
Připomínky a schválení č. 5/2021 Radničních novin
Projednání Pravidel městské části Praha 3 pro zajištění informovanosti občanů
Různé

Hlasování pro ověřovatele: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
připojil se p. Vronský
Hlasování pro program: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
připojila se p. Dobrianská, p. Kalivoda

1. Připomínky a schválení č. 5/2021 Radničních novin
str. 4+5 – budou doplněny ilustrace a fotky k textům; k tram č. 19 doplnit, kudy pojede; u info o nové
zastávce doplnit, kde přesně u Želivského bude zastávka umístěná; případně doplnit info o Domě
Jarov
str. 10+11 – Dům Radost - upravit informaci o butikovém kině a popsat, kdo a proč se vlastně z Editu!
vyjadřuje k tématu; poslední odstavec má příliš PR charakter, přestylizovat; druhý „výkřik“ (str. 11)
přepsat – že chceme zachovat historickou hodnotu
str. 12 – PCR ve školkách – článek bude až v pondělí, mění se situace i na straně vlády
str. 13 – doplnit odkaz na str. 36, kde je harmonogram kontejnerů
str. 14+17 – rozhovor – psát „Riegráče“ (ne Rígráče); „výkřiky“ nejsou moc vypovídající – raději
zařadit nějaký fakt;
Vyměnit výkřik se samečky a samičkami:
Hlasování pro výměnu za Zdá se, že mnoha lidem nestačí škatulka muž nebo žena: 2 pro, 3
proti, 2 zdržel se – neschváleno
Hlasování pro to, vyhnout se tématu: 2 pro, 0 proti, 5 zdržel se – neschváleno
Hlasování pro zachování: 2 pro, 2 proti, 2 zdržel se – neschváleno
→ výkřik zůstává, jak byl předložen redakcí
- na začátku upravit Přestože vyrostla v Krkonoších, na Žižkově bydlela na koleji
str. 20 – doplnit kontakt na organizaci
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str. 21 – přeformulovat větu Vedle nebo estéty do misky se servíruje laban
str. 23 – opravit spolu s královskými místodržícími – opravit na plurál; ověřit, jak se píše
Gütling/Güttling?; obec Viničné hory – prověřit, jestli to byla obec, spíše nebyla; ověřit, zda se na tom
nepodílel i pan Schütz a případně ho tam uvést
str. 35 – nepsat celé příjmení, ale pouze iniciálu; doplnit adresu, kam mohou lidé psát; zamyslet se
nad odpověďmi redaktorů, zda je nerozšířit
Usnesení
Schválení připomínek a čísla 5/2021 Radničních novin
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

2. Projednání Pravidel městské části Praha 3 pro zajištění informovanosti
občanů
Hlasování, že se bod projedná v úterý 27. dubna: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

3. Různé
- inzerce – zjistit názor zastupitelských klubů

1
2

Zapsal

Michaela Luňáčková, tajemnice komise

Ověřil1

Filip Nekola, 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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