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Zápis č. 7 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 24. 3. 2023 

Místo jednání: Lipanská 7, místnost č. 301 

Začátek jednání:  8.10 h 

Konec jednání:  9.40 h 

Jednání řídil: Jana Valová 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Jiří Ptáček (příchod 8.25), Michal Gill, Ivo Denemark, 

Martin Šťastný, Irena Kryštůfková, Kateřina Knoblochová, 

Filip Nekola (příchod 8.22), M. Luňáčková (mimo fond 

pracovní doby) 

 

 

Omluveni: x 

  

Neomluveni: Michal Dobiáš 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl, Justyna Suma, Marie Kašparová, Jana 

Rumlenová 

 

Počet stran: 3 

 

 

 

 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel  zápisu: Kateřina Knoblochová  
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Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Různé 

2. Připomínky k č. 4/2023 Radničních novin  

 

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

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

1. Různé 

- zástupci příspěvkových organizací MČP3 (PO) (Justyna Suma, Marie Kašparová, Jana Rumlenová) 

– způsob informování o programu za Trojku a ŽDJC;  

 

příchod p. Nekola 

 

příchod p. Ptáček 

 

- PO zpracují, jak by si zpracování informací o svém programu představovaly, předají vedoucí OVVK, 

ta zpracuje koncepci a předloží RRRN, šéfredaktorovi a 

PO;  

 

- mimořádná RRRN - středa 12. 4. od 16 hodin – téma Změna pravidel informovanosti, působnost 

RRRN 

2. Připomínky k č. 4/2023 Radničních novin 

str. 4+5 – Vynášení odpadků je teď pohodlnější - Od dubna můžete na domácích stanovištích 
tříděného odpadu, která jsou označena vyobrazenou samolepkou, vyhodit současně PET lahve, 
plechovky a nápojové kartony. Více informací se dočtete v květnovém vydání.  
 
- dodat servisní informace pro provozovatele restauračních zařízení – o zřízení předzahrádek 
 
- Na kus řeči se starostou: potvrdit + doplnit jako hosta pana Ruta 
 
- kriminálka Žižkov – dodat fotografii, jak strážníci hasí tramvaj; upravit slovosled – „…upozornili 
na možnou závadu řidiče“ – „…upozornili řidiče na možnou závadu“ 

str. 6–9 – Olšanská ulice – popisky k vizualizacím; článek má zavádějící vyznění, probrat s p. 

Dobešem a p. Rutem; zvážit uveřejnění schematické mapky, která situaci více ozřejmí; opravdu jde o 

rybník?  
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str. 10 – stromy na Trojce - obsah článku je pro čtenáře nezajímavý, obsahuje nepravdivé informace 

(ověřit součet vysazených stromů;o stromy, jež vysadí TSK, se MČ stará 5 let, a pak jdou zpět do 

péče TSK?) – cílem je informovat obecně o tom, že jsou na MČ nové stromy 

 
str. 11 – aktivity pro seniory – informace na sebe logicky nenavazují, někdy si protiřečí; v druhé větě je 
nadbytečné slovo „naopak“; první dvě věty přeformulovat; perex - Díky dotazníku 
zaměřenému na zájem seniorů o jednotlivé volnočasové aktivity získá má třetí městská část lepší 
představu o tom, jak uzpůsobit svoji nabídku aktivit pro seniory 

str. 19 – TJ Sokol II má také parkourovou komunitu 

str. 24–25 – redakce doplní popisky 

 

str. 32 – v posledním odstavci dát na jeden řádek webovou adresu zapisdoms-praha3.praha.eu/kritéria 

 

Usnesení 

Schválení připomínek a č. 4/2023 Radničních novin 

Hlasování:  7 pro, 0 proti, 1 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 Kateřina Knoblochová, ověřovatelka e-mailem 

Schválil2 Jana Valová, předsedkyně komise e-mailem 


