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

Zápis č. 33 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

22. 6. 2021

Místo jednání:

online (Teams)

Začátek jednání:

8.15 h

Konec jednání:

8.55 h

Jednání řídil:

Pavel Králíček

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomní (případně distanční účast):

Filip Nekola, Michal Dobiáš, Kamila Schewczuková,
Michal Vronský, Kristýna Dobrianská (příchod 8.18),
Tomáš Kalivoda (příchod 8.21)

Omluveni:

Apolena Ondráčková

Neomluveni:

x

Přítomní hosté:

Eliška Stodolová

Počet stran:

3

Tajemník:

Michaela Luňáčková

Ověřovatel zápisu:

Michal Vronský
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Program jednání:
1.
2.
3.

Schválení programu
Připomínky k č. 7–8/2021 Radničních novin
Různé

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

1. Připomínky k č. 7–8/2021 Radničních novin
příchod p. Dobrianská
str. 4+5 – dvoustranu doplnit o foto (např. včelí úly…); článek Participativní rozpočty rozvíjejí… – spojit
s p. Vronským k doupřesnění textu
příchod p. Kalivoda
str. 6 – Cizinci na Trojce - slovo přistěhovalci a imigranti – pozor na kontext, aby neznělo příliš
pejorativně, zkusit se zamyslet, zdali by nebylo vhodné přeformulovat
str. 10 – Pojmenujte nový park… - spojit se s Karlem Světlíkem a doplnit, že bude možné podávat
návrh i prostřednictvím papírového formuláře (kde bude atd.); bylo by dobré, kdyby formulář byl
v novinách přímo k vystřižení; doplnění QR kódu k online hlasování?
str. 12-13 – věta Z analýzy vyplynulo, že už za pět let může mít městská část převážně v oblasti
středu Žižkova nedostatek školských zařízení. – nepřesné, nedostatek bude souviset s výstavbou na
NNŽ, neapelovat na střed Žižkova
- Podle původního předpokladu se měla budova na Havlíčkově náměstí stát v roce 2014
kancelářským komplexem městského úřadu – měla se stát součástí; zároveň nejde o klasický
kancelářský komplex, zkusit navrhnout jinou formulaci
str. 13 – Pečovatelská služba - větu Vedle seniorů a zdravotně postižených služba nově pomáhá
i lidem s chronickým onemocněním, osobám mladším 18 let nebo rodinám s dětmi v tíživé situaci. přesunout až před poslední větu článku, která začíná Více informací včetně formuláře…
str. 20 – Sociální podniky – hendikepovaní – místo toho používat „lidé s hendikepem/s postižením“;
trestanci – nahradit výrazem „lidé po výkonu trestu“;
- Výjimečnou ji dělá personál, který prošel životem na ulici nebo pobytem ve vězení. - jde mimo jiné o
takové lidi, může tam pracovat kdokoli
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Usnesení
Schválení připomínek č. 7–8/2021 Radničních novin
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno

2. Různé
x

1
2

Zapsal

Michaela Luňáčková, tajemnice komise

Ověřil1

Michal Vronský, 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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