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Zápis č. 30 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 27. 4. 2021 

Místo jednání: online (Teams) 

Začátek jednání:  8.02 h 

Konec jednání:  9.52 h 

Jednání řídil: Pavel Králíček  

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Apolena Ondráčková, Filip Nekola (připojil se 8.04), 

Michal Vronský, Michal Dobiáš, Kamila Schewczuková, 

Kristýna Dobrianská  

Omluveni: Tomáš Kalivoda 

Neomluveni: x 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl, Anežka Hesová, Eliška Stodolová, Pavel 

Trojan, Zuzana Křížková 

 

Počet stran: 3 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Kristýna Dobrianská  
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Program jednání: 

1. Připomínky a schválení č. 5/2021 Radničních novin  

2. Náměty a témata do č. 6/2021 Radničních novin 

3. Různé – projednání Pravidel informovanosti a téma inzerce 

 

Schválení ověřovatelky zápisu: 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

připojil se p. Nekola 

Schválení programu 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Připomínky a schválení č. 5/2021 Radničních novin 

str. 4 – text o přijímacích zkouškách – opravit školní rok na 2021/2022 

str. 5 – přehodit pořadí textů o tramvaji a zastávce – nejprve tramvaj a poté zastávka; fotografii psa 

pokusit se vyměnit za nový sáček na psí exkrementy 

str. 10/11 – výkřik ze str. 11 zaměnit za Ztráta hodnoty kulturní památky je nepřijatelná. 

str. 12 – přeformulovat informaci o čínských vs. českých testech (vynechat slovo čínské a české 

nahradit slovem tuzemské) 

str. 24/25 – p. Vronský ověří ještě jeden objekt, zda nepatřil do Olšan 

str. 31  

Usnesení 

RRRN upozorňuje na možnou nepřesnost v příspěvku zastupitele A. Bellu a vyzývá jej k ověření 

pravdivosti předmětného výroku o zavádění zón 30 „Zavádí se tam, kde stanovisko neexistuje nebo je 

i záporné.“ 

Hlasování: 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Schválení č. 5/2021 Radničních novin 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

2. Náměty a témata do č. 6/2021 Radničních novin 

- témata zaslat šéfredaktorovi do středy 5. května 

- projekt Bieno/P3/IPRu o vnitroblocích, navázat na již zveřejněnou výzvu  

- do budoucna – v půlce června se bude předávat zrevitalizovaná cyklostezka 
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- ověřit trasu z Ohrady na Palmovku (estakáda), jestli se nebude opravovat, příp. o tom informovat 

(mělo by to být na 1,5 roku) 

- výstava v Atriu Zachraňte jídlo – edukativní a interaktivní (zaměřena na školy, rodiny i veřejnost) – 

vernisáž v červnu 

- dopis lékařů – šéfredaktor je kontaktoval s tím, že je třeba text zkrátit, aby se vešel rozsahem, a bylo 

by zveřejněno v květnovém čísle – bez reakce 

3. Různé 

-  projednání Pravidel informovanosti  

Usnesení 

1.2.7 U příspěvků, které by mohly být čtenářem vnímány zavádějícím způsobem, je RR oprávněna 

uveřejnit nehodnotící komentář popisující věcně stav předmětné záležitosti. 

2.10.13 Redakční rada má v souladu s bodem 2.6 právo vyzvat autora k přepracování příspěvku nebo 

rozhodnout o jeho nezveřejnění. U příspěvků, které by mohly být čtenářem vnímány zavádějícím 

způsobem, je RR oprávněna uveřejnit nehodnotící komentář popisující věcně stav předmětné 

záležitosti. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 4 zdržel se – neschváleno  

 

Usnesení 

Schválení Pravidel městské části Praha 3 pro zajištění informovanosti občanů 

Hlasování: 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

- inzerce 

- zastupitelské kluby nevyjádřily jasný názor na změnu systému inzerce, rozhodnutí, resp. doporučení 

je v rukou RRRN – žádná změna v systému není nyní vyžadována  

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

Zapsal Michaela Luňáčková, tajemnice komise  

Ověřil1 Kristýna Dobrianská, ověřovatelka e-mailem 

Schválil2 Pavel Králíček, předseda komise e-mailem 


