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Zápis č. 1 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 20. 12. 2022 

Místo jednání: Lipanská 7, zasedací místnost č. 301 

Začátek jednání:  8.08 h 

Konec jednání:  10.06 h 

Jednání řídil: Jana Valová 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Jiří Ptáček, Michal Gill, Ivo Denemark, Michal Dobiáš, 

Martin Šťastný, Irena Kryštůfková, Kateřina Knoblochová 

 

 

Omluveni: Filip Nekola 

  

Neomluveni: x 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl 

 

Počet stran: 3 

 

 

 

 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel  zápisu: Michal Gill  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Připomínky k č. 1/2023 Radničních novin  

2. Různé + schválení harmonogramu Radničních novin na rok 2023 

Hlasování pro ověřovatele: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

Hlasování pro program:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Připomínky k č. 1/2023 Radničních novin 

Titulní strana – titulek pod fotkou „Člověk by se měl znát ze všech úhlů pohledu“ – přeformulovat; p. 
Šťastný s výběrem osobnosti k rozhovoru nesouhlasí 
 
str. 4 – text magistrát Památkáři omezili fotovoltaiku v památkové zóně – obsahově nesprávně, byla 
vydána pravidla – O. Rut bude vědět další informace 
 
text Stanice metra na náměstí Jiřího z Poděbrad nebude přístupná – doplnit, že to bude v červnu 
2024; důvod uzavření není vznik výtahových šachet, ale jde o generální opravu stanice; úvodní věta - 
Kvůli ražbě výtahových šachet generální rekonstrukci bude od soboty 14. ledna stanice metra na 
náměstí Jiřího z Poděbrad uzavřena. 
 
Zprávy z Rady – opravy na Viktorce – doplnit, kdy to bude probíhat a že to je pokračování 
rekonstrukce 

str. 5 – Na kus řeči se starostou – doplnit, kdo bude hostem lednového setkání 

str. 6–7 – text Nové vedení radnice - šéfredaktor rozešle nejpozději během středy 

str. 9 – vyměnit fotografii pana starosty 

str. 12 – přeformulovat na Trojka plánuje vyčlenit dotace… - nejprve se musí schválit rozpočet; změnit 

výkřik, že to bude do konce února (tedy po schválení zastupitelstvem 21. 2.) 

str. 14–17 – změnit titulek rozhovoru  

str. 18 – změnit nadpis „Za Trojku připravuje…“ – není to srozumitelné, že se jedná o organizaci – 

přepsat na „Trojka připravuje…“ 

str. 19 – k výročí Viktorky zkusit najít historickou fotografii; ve výkřiku změnit slovosled 

- námět, aby v průběhu roku byl větší článek o historii a dalších zajímavých informacích o Viktorce 

(např. se začátkem nové sezóny) 

 
str. 21 – titulek Univerzita učí seniory odolávat reklamám – změnit na Na VŠE učí seniory odolávat… 
 



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

Redakční rada Radničních novin Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00  Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

3/3 

 

str. 27 –  v Gastronomu – recept či nějaký návod v textu zkusit graficky zvýraznit 
 
str. 28 – vyplněnou křížovku posílat jako přílohu k novinám 

 

Usnesení 

Schválení připomínek k č. 1/2023 Radničních novin 

Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

 

2. Různé 

- projednán harmonogram na rok 2023 

Usnesení 

Schválení harmonogramu RN na rok 2023 

Hlasování:  7 pro, 1 proti, 0 zdržel se – schváleno  

- námět do RN - sociální fond P3 (má v gesci N. Marhounová)  

- další jednání 25. ledna v 8 h (osobně) a 27. ledna v 17 h (online) 

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

Zapsal Michaela Luňáčková, tajemnice komise  

Ověřil1 Michal Gill, ověřovatel e-mailem 

Schválil2 Jana Valová, předsedkyně komise e-mailem 


