MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 1/2013 z jednání Redakční rady Rady městské části
Datum jednání:

9. 1. 2013

Místo jednání:

Radnice, Havlíčkovo nám. 11, místnost č. 218

Začátek jednání:

9.00 hod.

Konec jednání:

11.00 hod.

Jednání řídil:

Předseda RR PhDr. Matěj Stropnický

Počet přítomných členů:

6, komise je usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

6 (PhDr. M. Stropnický, M. Čáslavka, Ing. B.
Nigrin, J. Ptáček, Mgr. S. Popov, Ing. P.
Sladkovský)

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

MUDr. R. Hoffman

Hosté:

Ing. Mgr. O. Kužílek

Tajemnice:

Mgr. J. Jelínková

Počet stran:
Zapsal:

Mgr. M. Otmarová

Schválený program jednání:
1. Nová koncepce Radničních novin
2. Různé

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. Nová koncepce RN
Návrh na zestručnění koncepce, některé se z návrhu vypustí (1.1., 1.1.1, 1.1.2., 1.4.,
1.6.) a představeny další dílčí úpravy návrhu koncepce (změna jednotlivých formulací).
Předkladatel: Mgr. Jindřiška Jelínková
Diskuse – kompetence RR:
-

-

O. Kužílek: předkládaná koncepce RR je mix koncepce novin a pravidel pro jejich
vydávání, klíčový problém je otázka kompetenční, tj. otázka míry ochoty politiků
přijmout noviny jako reflexi jejich činnosti, riziko koncepce směřující k
„cenzurnímu přístupu“ – zásahům do díla ze strany politiků, zaměňuje se pak
postavení redakce a redakční rady. Doporučení, že RR má mít pozici výboru, tj.
odpovědná zastupitelstvu.
M. Stropnický: balanční role RR v současném postavení, vyvažuje kompetence
nad RN, RR bez současných kompetencí, by ztratila smysl
P. Sladkovský: nelze oddělit vydávání RN od radnice, RN nemůžou být zcela
nezávislé, návrh posílit postavení šéfredaktora
M. Čáslavka: souhlas s určitým omezením kompetencí, ale RR by měla mít
kompetenci vybírat i odvolávat šéfredaktora

Koncepční výhrady:
-

-

Dopracovat úvod koncepce, který bude obsahovat vizi RN, resp. cíle, kterých mají
RN dosahovat. Následně po projednání obecnější deklarace RN by měla být
stanovena konkrétnější pravidla pro jejich fungování.
Deklarace RN jako otevřeného prostoru, kde se o záměrech a rozhodnutích
radnice předem diskutuje.
V koncepci RN se má též nastartovat proces, aby postupně docházelo k posunu
RN na on-line médium na internetu, posun od tištěné podoby - s tím souvisí i
vyřešit otázku schvalování podoby příspěvků, které budou uveřejňovány na webu.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
Redakční rada pověřuje Mgr. J. Jelínkovou k dopracování koncepce Radničních novin
na základě připomínek z diskuse (přepracování úvodu na obecnější cíle RN, vypustit
pasáže, týkající se oblasti působnosti RR a jejího jednání – to již řeší jednací řád, kdy
se RR řídí jednacím řádem komisí).
Přepracovanou koncepci zašle Mgr. J. Jelínková Redakční radě do pátku 11. ledna
2013. Členové Redakční rady případné připomínky zašlou do 24 hodin před dalším
stanoveným jednáním Redakční rady.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0
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2. Různé
Příští jednání Redakční rady se uskuteční ve středu 16. ledna v 17.00 hodin, místnost
č. 218.

Zápis ověřil:

PhDr. M. Stropnický
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