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Zápis č. 5 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 28. 1. 2019 

Místo jednání: radnice, Lipanská 7, č. 301 

Začátek jednání: 17.15 

Konec jednání: 18.47 

 

Jednání řídil: Karel Světlík, předseda RR 

  

Počet přítomných členů: 5, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomni dle prezenční listiny:  

 

Jan Novotný (odchod 17:49), Ivo Denemark 
(příchod 18:20), Petra Jelínková, Michal Vronský, 
Michal Dobiáš (příchod 18:15) 

 

Omluven: Šárka Sedláčková 

 

Nepřítomen: David Soukup, Tomáš Kalivoda 

 

 

 

Hosté: Radko Šťastný, Jan Dvořák, Matěj M. Žaloudek 

 

 

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

 

 

 

Zapsal tajemník: Michaela Luňáčková 

Počet stran:  3 

  

        Ověřovatelem zápisu: Petra Jelínková 
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Schválení programu jednání RRRN č. 5/2019: 

1. Připomínky č. 2/2019 Radničních novin 
2. Různé 
3. Náměty a témata pro č. 3/2019 Radničních novin 

 

Ověřovatelem zápisu: Petra Jelínková 

 

Hlasování: 

 

pro: 5 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Program, hosté a ověřovatel schváleni. 

 

1. Připomínky k č. 2/2019 Radničních novin 
 
 
Str. 1 ▪ sloupek šéfredaktora – přidat adresu pro doručování dopisů (OVVK, Lipanská 7, 

Praha 3) 
 
Str. 2 ▪ SARAP3 – doplnit popisek k fotce; do boxu doplnit, že spravují i Viktorku Žižkov 
 
Str. 3 ▪ Trhy na  Jiřáku – v předposledním sloupečku vyměnit webovou adresu na adresu 

www.trhyjirak.cz (nesprávně uvedeno www.trhynajiraku.cz) 
 
Str. 4 ▪ Klinika – v boxu slovo „setrvat“ zaměnit za „do budovy vrátit“; do  výčtu činností 

přidat koncerty; v textu sjednotit slovesný čas na čas minulý; větu Policie 
s případným…vymazat + doplnit, že budova byla bezplatně převedena do majetku 
SŽDC; do textu Slovo vlastníka dopsat redakční poznámku, že stavební řízení je 
přerušeno; box s citací Kliniky nazvat Slovo Kliniky; větu V době legálního užívání… 
přepsat na „…které pokračovaly i po vypršení smlouvy“ 

 
Odchod p. Novotný 
 
Str. 7 ▪ Kniha cti – popisek pod fotografií – odkaz na rozhovor na str. 11; dopsat, že paní 

Kozumplíková byla navrhovatelkou zápisu p. Čvančary 
 
Str. 9 ▪ článek Vnučka malíře… - dopsat, kteří starostové jsou na obrazech na fotografii 
 

▪ článek Obnova uličních stromořadí – upravit první větu perexu „…snižují prašnost, 
teplotu a tlumí hluk“  
▪ OMEP – v titulku změnit na  „…má svou zástupkyni“ 
 
 

Str. 10 ▪ titulek doplnit o název projektu - Díky projektu Abeceda peněz školáci… 
 ▪ Z redakční pošty - upravit Dopis byl předán k vyjádření místostarostovi Ondřeji 

Rutovi. 
 
Str. 12 ▪ anketa – nebylo dodáno vyjádření za ANO a Zelené 
 

http://www.trhyjirak.cz/
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Str. 13 ▪ Názory zastupitelů – p. Soukup dodal příliš dlouhý text přesahující daný počet 
znaků; pokud nezkrátí, bude text zkrácen po povoleném počtu znaků s poznámkou, 
že text přesáhl limit 

 
Str. 15 ▪ harmonogram mobilního sběru – doplní se o výčet, o jaký nebezpečný odpad se 

jedná 
 
Příchod p.  Dobiáš 
 
Str. 16 ▪ u Palečka se doplní program na únor 
 
Str. 20 ▪ Jestřáb zemřel… - doplnit popisek k fotce 
 
Str. 21 ▪ Novoročenky - doplní se popisek k fotografii 
 
Str. 22 ▪ do volného prostoru se přesune stromořadí ze str. 9 a místo něj se dá článek o 

sčítání ptactva 
 
 
Příchod p. Denemark 
 
 
Návrh na hlasování – schválení čísla 2/2019 RN. 

 

Hlasování:  

 

pro: 5  

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Číslo 2/2019 RN bylo schváleno. 

 

2. Různé 

Další jednání RRRN bude 21. 2. od 7.30 

 

3. Náměty a témata pro č. 3/2019 Radničních novin 
 

p.  Jelínková – pomoc neformálním pečujícím (pro seniory, postižené) – služby na P3 Alfa 
Human Servis (kontakt redakci dodá p.  Jelínková) + zkusit sehnat příběh někoho 
z pečovatelů 
 
p. Vronský – téma – čistota MČ ve vztahu k pejskařům - cílem je výchova, represe až 
následný krok 
 
p. Světlík – historie masopustu 
 
 
 

 

 

 

Zápis ověřil: Petra Jelínková 


