MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 10 z jednání Redakční rady Rady městské části
Datum jednání:

25. 9. 2013

Místo jednání:

Radnice, Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218

Začátek jednání:

9.00

Konec jednání:

11.00

Jednání řídil:

PhDr. Matěj Stropnický

Počet přítomných členů:

4, komise je usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

4, PhDr. M. Stropnický, Mgr. S. Popov, M.
Čáslavka, J. Ptáček

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejní umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:

Ing. P. Sladkovský, MUDr. R. Hoffmann, Ing.
B. Nigrin

Tajemník:

Ing. S. Kněnický

Počet stran:

3

Zapsala:

Mgr. M. Otmarová

Schválený program jednání:
1.

Schválení RN č. 10/2013

2.

Plán RN č. 11/2013

3.

Různé

Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g

1/3

Jednání:
1. Schválení RN č. 10/2013
- Redakční rada žádá autora nové grafické podoby RN T. Didunyka o
vypracování jednoduchého grafického manuálu RN a jeho zaslání členům
redakční rady.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

-

Str. 1: změna stránkování v hlavičce + vykrýt foto Svěceného; doplnit upoutávku na
text o prodeji akcií Viktoria Žižkov a. s.

-

Str. 2: článek o hernách přesunout na str. 3 (vyměnit za představení komisí a výborů)
+ vyměnit foto + doplnit box s adresami kasin

-

Str. 3: přesunout představení RR na str. 2 + v perexu použít bezpatkové písmo;
upravit foto Viktoria Žižkov; přestrukturovat článek o městských bytech (důraz na
opravy bytů)

-

Str. 4: článek billboardy – v popisce doplnit adresy; článek granty – přehled
grantových témat zvýraznit v boxu + do žlutého bodu umístit datum, do kterého je
možné podat žádost; článek Buči – foto s popiskou spojit do článku o veřejné službě
na str. 21

-

Str. 5: článek plán investic na webu – tabulku zaměnit za kartu Havlíčkova náměstí,
článek graffiti – změnit titulek

-

Str. 6: článek RN se otevřely – doplnit zdroj citací kauza3.cz + vyměnit ukázku titulky
staršího čísla RN

-

Str. 7: redakčně zkrátit dopisy čtenářů, doplnit foto členů redakce

-

Str. 8: vyměnit foto č. 3 za jiné s tematikou vína

-

Str. 10: změnit titulek vítání občánků

-

Str. 18: pod logem MĆ doplnit příspěvkové organizace

-

str. 21: doplnit o foto Buči

-

Ostatní strany bez připomínek

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
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Redakční rada schvaluje RN č. 10/2013 ve znění schválených připomínek a ukládá
vedoucímu odd. RN je zapracovat.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

2. Plán RN č. 11/2013
- Téma: v případě veřejné debaty s fanoušky FK Viktoria Žižkov by se aktuální vývoj
kolem tohoto profesionálního fotbalového klubu stal tématem RN
- Aktivní Romové v Praze 3
Hlasování:

Zápis ověřil:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

PhDr. M. Stropnický, předseda Redakční
rady RN
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