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

Zápis č. 31 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

25. 5. 2021

Místo jednání:

online (Teams)

Začátek jednání:

8.06 h

Konec jednání:

8.49 h

Jednání řídil:

Michal Vronský

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomní (případně distanční účast):

Apolena Ondráčková, Michal Dobiáš, Kamila
Schewczuková, Kristýna Dobrianská, Filip Nekola (připojil
se 8:09), Tomáš Kalivoda (připojil se 8.15)

Omluveni:

Pavel Králíček

Neomluveni:

x

Přítomní hosté:

Anežka Hesová, Eliška Stodolová, Zuzana Křížková,
Pavel Trojan

Počet stran:

3

Tajemník:

Michaela Luňáčková

Ověřovatel zápisu:

Apolena Ondráčková
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Program jednání:
1.
2.
3.

Schválení programu
Připomínky k č. 6/2021 Radničních novin
Různé

Hlasování pro ověřovatele a program: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

1. Připomínky k č. 6/2021 Radničních novin
p. Nekola se připojil
str. 3 – chybí „se“ v prvním odstavci úvodníku - Týká se jich proměna
str. 4 – Nové popelníky - doplnit informaci, proč jsou nedopalky takovým problémem;
str. 5 – Mezi Palmovkou a Ohradou nepojedou tramvaje – doplnit info o tom, kdo bude hradit výdaje
231 mil. Kč; zjistit, zda výluka začne opravdu v červnu (případně tuto informaci odsunout do dalšího
vydání); očkování – popřemýšlet, zda čísla budou relevantní v době vydání, když to vychází za několik
dní a každý den se čísla mění, případně vyměnit za jinou informaci
- do Expresu doplnit informaci o cykloobousměrkách, hra P3
- do vydání doplnit informace o kontejner IPRu k Jarovské třídě, který bude umístěný během června
na Jarově;
připojil se p. Kalivoda
str. 7-9 – místo jedné fotky Jiřáku doplnit informaci o participace k Seifertově ulici; na konec textu
vložit infobox k participačním aktivitám na P3 v blízké době; doplnit, kolik lidí na P3 žije ve vztahu
k počtu lidí v průzkumu; cyklostezka není nová, jsou na ní jen nové úpravy – upravit formulaci
str. 12+13 – Viktorka – text bude a jeho součástí bude i anketa
str. 24+17 – popularizátorka zdraví – přeformulovat např. na popularizátorka zdravého životního stylu;
opravit názvy restaurací (Mon Ami apod.), BMI
str. 23 – titulek nevychází z textu –doplnit tuto informaci do textu (asi bylo kráceno); informace
k výstavě v Atriu (kde, co, pro koho…), pokud to půjde, ale ne na úkor textu; případně do kulturních
tipů
str. 25 – Švejk – doplnit, kdo je žena vedle Haška na fotografii
str. 36 – v jednom z dopisů není v odpovědi A. Hesové vynechané příjmení pána, kterému odpovídá;
popřemýšlet o tom, jak s příjmeními nakládat a vymyslet nějaký systém – zda uveřejňovat, či nikoli
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Usnesení
Schválení připomínek č. 6/2021 Radničních novin
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

2. Různé
x

1
2

Zapsal

Michaela Luňáčková, tajemnice komise

Ověřil1

Apolena Ondráčková, ověřovatelka

e-mailem

Schválil2

Michal Vronský, místopředseda komise

e-mailem

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