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Zápis č. 6 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 21. 2. 2019 

Místo jednání: radnice, Lipanská 7, č. 301 

Začátek jednání: 7.30 

Konec jednání: 9.28 

 

Jednání řídil: Karel Světlík, předseda RR 

  

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomni dle prezenční listiny:  

 

Ivo Denemark (odchod 9.19), Petra Jelínková, 
Šárka Sedláčková, Michal Vronský, David Soukup 
(odchod 9.14) 

 

Omluven: Michal Dobiáš, Tomáš Kalivoda 

 

Nepřítomen: Jan Novotný 

 

 

 

Hosté: Radko Šťastný, Jan Dvořák, Katka Maršálová 

 

 

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. 3/2019: 

1. Připomínky č. 3/2019 Radničních novin 
2. Různé 

Ověřovatelem zápisu: Petra Jelínková 

 

Hlasování: 

 

pro: 6 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Program a  ověřovatel byl schválen. 

 
 

1. Připomínky k č. 3/2019 Radničních novin 
 
 
Str. 1 ▪ úvodní fotka – odstranit ilustrační fotografie ze zahraničí a dát nadpis Žižkov není 

Šiškov a informace o tom, že za neuklizený exkrement hrozí pokuta až 10 tis. Kč; 
popisek k fotce je na zvážení;  pokud to kompozičně půjde, tak fotku zvětšit (zkrátit 
avíza a úvod článku na spodní straně strany 

 ▪ sloupek napíše šéfredaktor 
 ▪ článek k rozpočtu – šéfredaktor pošle text ze ZMČ panu předsedovi a ten text 

schválí – text se bude doplňovat po uzávěrce, protože jednání ZMČ je až po 
zasedání redakční rady, ale informace je natolik zásadní, že v novinách musí být 

 
Str. 2 ▪ sloupek z RMČ – ke konkurzům na nové ředitele odkaz na stranu, na které se 

nachází inzerát s více informacemi; na závěr sloupku konkrétnější adresu, kde se 
najdou usnesení www.praha3.cz/samospráva; přepsat titulek „vzdání se funkce  
ředitelky“ 

 ▪ článek o SZM – doplnit informaci o tom, jak dlouho působí ředitelka ve své funkci na 
SZM; nepsat o Antigraffiti programu, to SZM nedělá (je to jiná věc); vysvětlit, co to je 
ochranné pásmo, že navazuje na památkovou zónu 

 
Str. 3 ▪ článek o bytové politice – přepsat stávající formát do autorského textu redakce, ne 

v podobě rozhovoru s více účastníky, použít případně citace zastupitelů; ověřit počet 
obecních bytů s p. Benešovou; spojit se s místostarostou Rutem pro informace 
k uvedení do problematiky 

 
Str. 4 ▪ článek o uzavírce -  přidat mapku, pokud se ji podaří do pátku sehnat;  dodá se 

informace o uzavírce Viinohradské 
 
Str. 5 ▪ do volného prostoru strany se přesunou inzeráty vztahující se ke školství ze str. 15; 

pokud se to vejde s inzercí, tak vložit ilustrační fotku  
 
Str. 6 ▪ NNŽ – oslovit pana Žaloudka a pana Mikesku, aby prokonzultovali článek – 

připomínky do sobotního večera 
 
Str. 7 ▪ článek  Žižkovo náměstí – doplnit popisky fotek; změnit titulek - např. Radnice 

zvažuje novou podobu Žižkova náměstí; dát od kontrastu názory studentů a 
rezidentů; konzultace s panem starostou o případném vyhlášení architektonické 
soutěže 

 
Str. 8 ▪ článek o úřadu práce – přidat informaci o tom, že MČ chce úřadu práce pomoct, 

vyjít vstříc 

http://www.praha3.cz/samospráva
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Str. 10 ▪ přibude ještě dopis „Z redakční pošty“ a inzerce 
 
Str. 12 ▪ článek Žižkov není Šiškov – článek  podepsat oběma autory; nadpis a perex změnit 

– úderný a rázný; spojit se s panem starostou (např. info o ceně kampaně atd.); 
pokud se vejdou ukázky praxe ze zahraničí, tak vložit; anketa - TOP 09 pošle, zatím 
neposlala ODS 

 
Str. 15 ▪ vloží se anketní lístek k psím exkrementům 
 
Str. 19 ▪ bude článek o Žižkovské věži a panu arch. Aulickém; významného hosta přepsat na 

„vzácného“ 
 
Odchod  p. Soukup (9:14) 
 
Str. 21 ▪ článek o deskových hrách 
 
Str. 22 ▪ p.  Vronský pošle obrázkový materiál k článku 

 

Návrh na hlasování – připomínky k č. 3/2019 RN. 

 

Hlasování:  

 

pro: 5 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Připomínky  k č. 3/2019 RN byly schváleny. 

 

Odchod p. Denemark (9.19) 

 

 

2. Různé 

Čas březnových jednání RRRN se dohodne v pondělí 25. 2. 

 

 

 

Zápis ověřila: Petra Jelínková 


