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Zápis č. 5 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 21. 2. 2023 

Místo jednání: Lipanská 7, místnost č. 309 

Začátek jednání:  9.04 h 

Konec jednání:  10.33 h 

Jednání řídil: Jana Valová 

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Jiří Ptáček, Michal Dobiáš, Martin Šťastný, Irena 

Kryštůfková, Kateřina Knoblochová 

 

 

Omluveni: Michal Gill, Ivo Denemark 

  

Neomluveni: Filip Nekola 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl, Tereza Schejbalová 

 

Počet stran: 3 

 

 

 

 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel  zápisu: Kateřina Knoblochová  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Připomínky k č. 3/2023 Radničních novin  

2. Různé 

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

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

1. Připomínky k č. 3/2023 Radničních novin 

Titulní strana – nahoru dát zvýrazněný „proužek“, kde bude avízo na přehled škol 

str. 2 – plakát na čistou Trojku – náhled na telefonu by měl být přímo do aplikace, když už ji má člověk 

staženou; přetextovat, aby to nebylo tak reklamní, ale aby z toho bylo jasné, že je to služba Prahy 3 

str. 4–5 – Dům tance – změnit Radnice sehnala peníze… 

Plechovky a kartony – vyškrtnout celé a v příštím čísle to vysvětlíme i s fotkou 
Pořadatelům pomáhá nová příručka – kde je k sehnání 
Rekonstrukce garáží – dopsat, že tam vznikne 80 míst k stání 
Ptejte se starosty – dopsat, co má v gesci Filip Málek 
Kriminálka Žižkov – u srážky autobusu doplnit, o jakou se jednalo linku 

str. 10 – faktická chyba v posledním odstavci – na Kontaktním místě pro bydlení nezískají sociální 

dávky na bydlení; důvodem není tíživá finanční situace, jsou ale různé typy nájemním smluv, některé 

jsou velmi staré, chceme narovnat vztahy; nájemné se nezvyšuje všude!; nevycházejí tam počty; 

nepsat, že jde o „centrum metropole“, prostě nájemné na Praze 3; lépe popsat nové ceny 

- článek doladit s p. Valovou 

str. 11 – k pediatrické ordinaci dodat citaci p. Ruta 

str. 12 – anketa mezi seniory – bude v dubnovém čísle 

str. 13 – vyměnit fotografii – více fotek z výrobny, dílna, dělník, rolety; téma seniorů dát do dalšího 

čísla a článek rozšířit na dvě strany; oprava v celém článku - …výroby vlněných vlnitých plechových 

rolet… 

str. 21 – doplnit, kde ošetřovatelský domov je (Habrová) 

 

str. 24–25 – doplnit popisky fotek; v posledním odstavci - …soubor budov podle návrhu architektky 
Evy Jiřičné. Nejnovější verzi projektu chce Central Group představit letos…- přetextovat, že původní 
návrh nebyl přijat a bude se dělat návrh úplně nový; doplnit, kde je „centrála“ teď a že systémy už jsou 
decentralizované, technologie jsou již jiné 
 
str. 26 - zkusit oslovit Argo, zda by nemohli plnit Imaginárium a Republiku Žižkov 
 
str. 27 – doplnit, kde na Koněvově se Sladká cesta nachází, poblíž čeho 



 

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. 32–34 – doplní se přehled základních škol – s popisem, co škola nabízí 

str. 38 – inzerce parkování – v této podobě netisknout; chybí informace, že se lidé mohou hlásit do 

pořadníku, když je nyní místo plné; příště už inzerovat jiným způsobem; označování adres (Slezská 

0/8A, Táboritská 0/16A – takto je to neexistující adresa, dodat číslo popisné); doplnit, zda se jedná o 

podzemní či venkovní garáže 

 

Usnesení 

Schválení připomínek a č. 2/2023 Radničních novin 

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

2. Různé 

- pátek 24. února se sejdeme v 11 h online 

- žádost o zveřejnění FB stránky, která má informovat o demolici ÚTB – napsat jim, že existuje rubrika 

dopisy občanů, do té mohou napsat 

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

Zapsal Michaela Luňáčková, tajemnice komise  

Ověřil1 Kateřina Knoblochová, ověřovatelka e-mailem 

Schválil2 Jana Valová, předsedkyně komise e-mailem 


