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Zápis č. 39 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 22. 10. 2021 

Místo jednání: sál zastupitelstva, Havlíčkovo nám. 9 

Začátek jednání:  8.11 h 

Konec jednání:  10.04  h 

Jednání řídil: Michal Vronský 

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná 

Přítomní: Michal Dobiáš, Kamila Schewczuková, Apolena 

Ondráčková, Kristýna Dobrianská, Tomáš Kalivoda 

(příchod 8.24) 

 

Omluveni: Pavel Králíček, Filip Nekola 

Neomluveni: x 

 

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

M. Žaloudek (příchod 10.02) 

 

Počet stran: 3 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Kamila Schewczuková  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Připomínky k č. 11/2021 Radničních novin  

2. Různé 

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

1. Připomínky k č. 11/2021 Radničních novin 

str. 4+5  – Kriminálka Žižkov – vypustit sousloví „exotického kmene“; přepsat na „cizinec ve vaně pálil“ 

a v poslední větě „hasiči muže poučili“ 

příchod p. Kalivoda 

Expres – na příště se odsune zpráva Pracovní tržiště, Třiďte pohodlně, Jedlé tuky a oleje (souvisí 

s Vánocemi), zkrátit článek o robotovi a ověřit u p. Pirkla aktuální čísla, k článku o školce se přidá 

fotografie, Na kus řeči – doplnit od kolika se akce koná (16 h), doplní se zpráva o vítězném názvu 

parku a zpráva o umístění v soutěži o park roku 

str. 8 – Strategický plán  

Usnesení 

Doplnit do věty „Zklidnění dopravy je proto pro Prahu 3 další výzvou.“ slovo automobilové   

Hlasování: 4 pro, 2 proti, 0 zdržel se – neschváleno  

str. 10 – NNŽ – začátek posledního odstavce změnit na Součástí smluv má být i to, aby se…(místo 

Radnice zároveň chce..) 

- v tabulce změnit: 
Počet sociálních obecních bytů: desítky až stovky? (ověřit u P. Dobeše) 
Počet nově vysázených stromů: nejméně 600  
Počet parkovacích míst v ulicích: cca 1200 1 170  
Předpokládaný Konečný termín dokončení: 2036 
 
- v posledním odstavci Za každý metr čtvereční by tak mohli přispět částkou v rozmezí 800 až nebo 2 
400 korun dle charakteru pozemku. – zkonzultovat toto zpřesnění (M. Žaludek nebo Dobeš) 

str. 12 – očkování – vybrat jinou ilustrační fotku k očkování (např. usmívající se seniorka, která 

dostává injekci ) 

str. 13 – Nouzovka – místo obrázku samolepky dát fotku, kdy je to přímo nalepené na dveřích podniku 

str. 19 – přestylizovat větu - Falše, které se dají míčku udělit potahem na stolní tenis, v ping pongu 

zahrát nejdou. 

str. 20 – ověřit u OSV předchází vzniku patologických jevů znamená prevence kriminality? Případně 

přeformulovat 
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str. 26 – u V. Žižkova zjistit, zda by šlo místo knihobox používat knihobudka, protože knihobox je něco 

jiného 

str. 37 – zkusit se graficky zamyslet, jestli by místo nešlo lépe využít – vytvořit vzorovou maketu, jak to 

jinak vyřešit 

Usnesení 

Schválení připomínek k č. 11/2021 Radničních novin 

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

2. Různé 

- otevřený dopis p. radnímu Bartkovi – probere se na další RRRN v úterý 26. 10. 

 

 

 

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

Zapsal Michaela Luňáčková, tajemnice komise  

Ověřil1 Kamila Schewczuková, ověřovatelka e-mailem 

Schválil2 Michal Vronský, místopředseda komise e-mailem 


