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Zápis č. 2 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 22. 12. 2022 

Místo jednání: online (MS Teams) 

Začátek jednání:  17.06 h 

Konec jednání:  18.17 h 

Jednání řídil: Jana Valová 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Filip Nekola, Michal Gill, Ivo Denemark, Michal Dobiáš, 

Martin Šťastný, Irena Kryštůfková, Kateřina Knoblochová 

 

 

Omluveni: Jiří Ptáček 

  

Neomluveni: x 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl 

 

Počet stran: 3 

 

 

 

 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel  zápisu: Michal Dobiáš  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Schválení připomínek a č. 1/2023 Radničních novin  

2. Náměty a témata do č. 2/2023 Radničních novin 

3. Různé  

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

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

1. Připomínky a schválení č. 1/2023 Radničních novin 

 
str. 27 – grafické řešení tipu v Gastronomu není zcela jasné, příliš se to odtrhává od zbytku textu, 
zkusit vyřešit jinak 
 
str. 4 – ocenění dobrovolníků – doplnit, že se jedná o SDH Praha 3 
 
str. 13 – uzavírka Želivského – chybí objízdné trasy u 1. etapy – ověřit u pana Ruta a případně je 
doplnit 
 
str. 18 – V březnu ožije jarovské centrum literaturou – opravit, nejedná se o instituci na Jarově 

 
str. 9 – u p. Dobeše je jinak odsazený text 
 
str. 32 – Kulturní tipy - Program se může měnit v závislosti na momentálním vývoji. – přestylizovat 
sdělení + dovětek, že aktuální program je na webu příslušných organizací 
 
str. 9 

Usnesení 

RRRN souhlasí se zařazením příspěvku Koalice pro Prahu 3 do ankety, který byl dodán po termínu 

(nejpozději do 23. 12. do 8 h ráno) 

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

 

Usnesení 

Schválení č. 1/2023 Radničních novin 

Hlasování:  6 pro, 0 proti, 2 zdržel se – schváleno  
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2. Náměty a témata do č. 2/2023 Radničních novin 

- obecný podnět – obyvatele zajímají otázky ohledně škol a školek, udělat přehled nejdůležitějších 

informací (například prostřednictvím FB sebrat nové dotazy) 

- pedagogicko-psychologická poradna spadá nově pod Prahu 10 – udělat rozhovor s paní ředitelkou 

Kubíčkovou (pokud budou novinky od posledního rozhovoru, který proběhl cca před rokem) 

- hlavním tématem budou participativní projekty 

3. Různé 

- schválený zápis z jednání bude tajemnice rozesílat do mailu všem členům komise 

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

 

Usnesení 

RRRN pověřuje šéfredaktora, aby oslovil všechny zvolené zastupitele za účelem aktualizace kontaktů 

ke komunikaci s redakcí RN 

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

 

                                                      
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 Dobiáš, ověřovatel e-mailem 

Schválil2 Jana Valová, předsedkyně komise e-mailem 


