MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 13 z jednání Redakční rady městské části
Datum jednání:

19. 12. 2012

Místo jednání:

Radnice, Havlíčkovo nám. 11, místnost č. 218

Začátek jednání:

9.00 hod.

Konec jednání:

10.30 hod.

Jednání řídil:

Předseda RR PhDr. Matěj Stropnický

Počet přítomných členů:

5, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

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

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

MUDr. R. Hoffman, Ing. P. Sladkovský

Hosté:

Ing. V. Hujová, Mgr. J. Jelínková

Počet stran:

3

Zapsal:

Mgr. M. Otmarová

Schválený program jednání:
1. Schválení č.1/2013 Radničních novin
2. Nová koncepce Radničních novin
3. Různé
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Jednání:
1. Schválení č. 1/2013 RN
Předkladatel: PhDr. M. Stropnický
-

Str. 1 – doplnit úvodník starostky Hujové

-

Str. 1 – upravit upoutávku “na Žižkově končí 400 automatů”

-

Str. 2 – sloupek “Rady a zastupitelstva” – rozpracovat do více bodů

-

Str. 2 – foto u “Svoz stromků” – vyměnit za foto kontejnerů

-

Str. 2 – titulek “Praha 3 zabodovala” – posílit informaci, že radnice převzala cenu a
článek přesunout

-

Str. 2 – dopracovat představení komise sociální a zdravotní

-

Str. 3 – “podzemní garáže se stavět nebudou” – v titulku vypustit “rada”

-

Str. 5 – doplnit graf

-

Str. 5 – upravit článek o rozpočtu tak, aby popisoval novou filosofii jeho tvorby

-

Str. 5 – diskuse nad textem opozice (Ing. P. Sladkovský) – odsouhlaseno, že článek
má vyjít v této podobě, žádná omezení témat nejsou stanovena, platí pouze, že text
má stanovený počet znaků (2.500 zn.) – pravidla pro příspěvky opozice mají být
jasně rozpracována v nové koncepci RN – viz bod č. 2 jednání

-

Str. 5 – téma měsíce + opozice – doplnit jaké politické strany reprezentují zastupitelé

-

Str. 6 – fotostrana advent - bude celostrana, přesunou se I příspěvky ze strany 16 –
budou z nich jen fotky s popiskou (koncert, Mikuláš – Akropolis, Nová Trojka

-

Str. 6 – vypustit anketu bez náhrady

-

Str. 15 – Dopisy čtenářů – neopakovat přispěvatele, přidat reakce na mobilní zeleň v
Olšanské + přidat výzvu ať stále pokračují v zasílání názorů + k tematice se RN vrátí
v některých z dalších čísel, dopisy přesunout na str. 16

-

Str. 16 – namísto přesunutých příspěvků na str. 6 dodat PF + Dopisy čtenářů

2. Nová koncepce Radničních novin – připraví Mgr. J. Jelínková do 31. 12. 2012
-

Zapracovat návrh harmonogramu představení komisí v RN pro rok 2013

-

Zapracovat pravidla pro článek opozice, který bude pravidelně na pohledové straně

-

Stanovit pevné místo pro uveřejňování Dopisů čtenářů

-

V lednu 2013 se ještě uskuteční zvláštní schůzka RR k nové koncepci RN

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
Redakční rada schvaluje ve znění přijatých návrhů Radniční noviny č. 1/2013 a
pověřuje Mgr. Jelínkovou ve spolupráci s PhDr. Stropnickým zapracováním a
schválením konečné podoby RN do tisku.
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Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se:0

3. Různé
Příští jednání Redakční rady se uskuteční ve středu 23. ledna 2013 v 9.00 hod.,
místnost č. 218
Zápis ověřil: PhDr. M. Stropnický
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