MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 9 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

26. 3. 2019

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 301

Začátek jednání:

17:04

Konec jednání:

19:57

Jednání řídil:

Karel Světlík, předseda RR

Počet přítomných členů:

9, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Jan Novotný (odchod 18:14), Šárka Sedláčková,
Michal Dobiáš (odchod 19:07), Michal Vronský,
Tomáš Kalivoda (příchod 17:10, odchod 18:14),
Ivo Denemark (příchod 17:06), Petra Jelínková
(příchod 17:06), David Soukup (příchod 17:09)

Omluveni:
Hosté: Radko Šťastný, Jan Dvořák, Katka Maršálová, Jiří Ptáček (příchod 17:17)
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňujícímu dálkový přístup.

Tajemník a zapsal:

Michaela Luňáčková

Počet stran:

4

Ověřovatelem zápisu: Šárka Sedláčková

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
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Schválený program jednání RRRN č. 4/2019:
1. Připomínky k č. 4/2019 Radničních novin
2. Různé
3. Náměty a témata pro č. 5/2019 Radničních novin

Ověřovatelem zápisu: Šárka Sedláčková
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Program a ověřovatel byl schválen.
1. Připomínky k č. 4/2019 Radničních novin
Příchod p. Denemark a p. Jelínková (17:06)
Str. 1 • info ve sloupku o rozklikávacím rozpočtu a v článku Hospodaření radnice jak na
dlani (str. 3) – přeformulovat na „v průběhu dubna“
Příchod p. Soukup (17:09)
Příchod p. Kalivoda (17:10)
• „Trojku čeká kvůli uzavírkám…“ - je možné, že se bude posouvat termín
rekonstrukce (potvrdí se 27. 3. do 9 hodin ráno); přepsat perex - Dopravní omezení
na Vinohradské třídě potrvají do poloviny července, výsledkem rekonstrukce by mělo
být méně hluku. Od 15. dubna/Po Velikonocích bude na tři měsíce uzavřena ulice
Pod Krejcárkem; do textu dodat informace, že rekonstrukce postupuje rychle, zácpám
jsme se zatím vyhnuli
Návrh na hlasování – schválení hosta – Jiří Ptáček (17:17)
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Host byl schválen.

Str. 3 • Volby do EU
Návrh na hlasování – odstranit informaci o vyhlášení voleb dne 8. ledna z perexu
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 2

Návrh byl schválen.
Str. 4 • Květnové oslavy 5. výročí… - doplnit, kde bude více informací (web, FB) + kontakt,
kam mohou lidé zavolat
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Str. 7 • Hroznýš oslavil… - z perexu vypustit adjektivum „královský“ a ponechat pouze
Hroznýš; v rámečku vypustit dovětek „…a poté se z ní stala skautská organizace“
Str. 10 • Z redakční pošty – u dopisu pana Říhy v podpisu neuvádět číslo popisné, pouze
ulici; vypustit dovětek o předání + doplnit, že tématu bezdomovectví se radnice a RN
zabývá dlouhodobě, naposledy v č. ?? (dohledat);
Návrh na hlasování – uveřejnění dalšího dopisu odložit do příštího čísla
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 2

Návrh byl schválen.

Str. 13 • Názory zastupitelů – příspěvek pana Venhody je v jiné grafické úpravě;
Návrh RRRN na hlasování – u všech příspěvků se bude dodržovat jednotná grafická úprava
včetně jednotného fontu písmen (ne zvětšovat písmo, ne tučně, apod.)
Hlasování:

pro: 6

proti: 2

zdržel se: 1

Návrh byl schválen.
Poznámka: Redakce s odhlasovaným návrhem nesouhlasí.
• v příspěvku paní Kratochvílové vypustit dělicí čáru mezi obsahem jejího příspěvku a
dovětkem
Odchod p. Kalivoda a p. Novotný (18:14)
Str. 22 • změna titulku na Žižkovská radnice si připomněla 20. výročí vstupu naší republiky
do NATO
Str. 24 • u „Koukni, jaro je tady“ se doplní o „Foto čtenáře“
Návrh na hlasování – schválení čísla 4/2019 RN.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1

Číslo 4/2019 RN bylo schváleno.
2. Různé
Návrh na hlasování – Příští jednání RRRN se uskuteční v úterý 23. 4. od 7.30 a ve čtvrtek
25. 4. od 17.00
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Datum a čas dubnových jednání RRRN byl schválen.
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Odchod p. Dobiáš (19:07)
Návrh na hlasování - Obsahem každého čísla RN jsou alespoň 3 texty obsáhlejší rozsahem i
závažnější obsahem. Jedním z těchto textů je téma čísla. Témata i koncepce textů vznikají na základě
dialogu mezi vedením radnice, redakční radou a redakcí.


Tyto texty budou autorsky podepsané jménem redaktora, nikoliv anonymní šifrou „red.“



Vícezdrojovost textů. Každý z těchto textů bude pracovat s minimálně dvěma zdroji.



Struktura textů. Text bude obsahovat uvedení do problematiky a širšího problému, dále
samotné sdělení (to, co bylo impulsem k psaní textu, proč o tom píšeme) a závěr (budoucnost,
výhled, kam celá věc spěje).

Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

3. Náměty a témata pro č. 5/2019 Radničních novin
p. Ptáček – tipy a náměty - bourání domu Jeseniova 38, debata o NNŽ, romská vlajka,
podchod z Hlavního nádraží, pronájmy nebytových prostor (p. Materna), mimina na
Žižkovské věži, změny v systému na tříděný odpad, historické téma - žižkovské ženy
v prvomájových průvodech (p. Mikeska)
redakce – bezpečnost na P3 (materiál - průzkum veřejného mínění - pocit bezpečnosti +
zpráva PČR za rok 2018)

RR pověřuje předsedu, aby se po odeslání novin do tisku sešel s redakcí a dohodnul témata
do příštího čísla RN.

Zápis ověřil: Šárka Sedláčková
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