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Zápis č. 10 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 23. 4. 2019 

Místo jednání: radnice, Lipanská 7, č. 301 

Začátek jednání: 7.36 

Konec jednání: 9.09 

 

Jednání řídil: Karel Světlík, předseda RR 

  

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomni dle prezenční listiny:  

 

Ivo Denemark (odchod 9:03), Petra Jelínková, 
Michal Vronský, Jan Novotný (odchod 8:42), Šárka 
Sedláčková,  Michal Dobiáš (příchod 7:40), David 
Soukup (příchod 7:45), Tomáš Kalivoda (příchod 
8:08) 

 

Omluven:  

Nepřítomen:  

 

 

Hosté: Radko Šťastný, Jan Dvořák, Katka Maršálová, Pavel Trojan (příchod 8:32) 

 

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

 

 

 

Zapsal tajemník: Michaela Luňáčková 

Počet stran:  4 

  

        Ověřovatelem zápisu: Šárka Sedláčková 
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Schválení programu jednání RRRN č. 5/2019: 

1. Připomínky č. 5/2019 Radničních novin 
2. Různé 

Ověřovatelem zápisu: Š. Sedláčková 

 

Hlasování: 

 

pro: 6 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Program, hosté a ověřovatel - bylo schváleno. 

 

1. Připomínky k č. 5/2019 Radničních novin 

 

Příchod p. Dobiáš (7:40) 

 

Str.1+2▪ co se sloupkem (šéfredaktora?)? – dokud nebude nový vzhled novin, tak to takto 
nechat a nedělat dílčí úpravy; bude ho psát šéfredaktor jako shrnutí čísla a vhled do 
obsahu novin 

 
Příchod p. Soukup (7:45) 
  

▪ Kostnické náměstí se proměnilo -  zkusit vložit mezititulky a doplnit popisky 
k fotkám; doplnit odkaz na web k výběrovému řízení na kiosek (pokud nebude ještě 
vyhlášeno, tak alespoň obecně) 

 
Str. 3 ▪ První Žižkovský panel… – bude poupraveno dle připomínek – viz mail 
 
Str. 4 ▪ Praha 3 reviduje nevýhodné smlouvy – chybí kousek textu o tom, že na lázně se 

chystá nájemní smlouva (proto je tam ilustrační foto lázní; zkrátit perex – nepoměrně 
dlouhý k délce textu 

 ▪ Podchod se blíží – dodat foto lávky, kde lidé nelegálně přechází, nebo fotku místa, 
kde bude zahloubení; doplnit do nadpisu, o jaký podchod se jedná; s nadsázkou říct, 
že ze Žižkova bude v podstatě první vchod do metra?; informace, kdo stavbu 
podchodu financuje (SŽDC?, developeři? – zjistit) 

 
Str. 6 ▪ Stanoviště pro elektrokola… - informace o poplatku za užití – vypustit slovo „pouze“ 

a „symbolický“ (použít např. jednorázový) 
 
Str.  7 ▪ Všechno je v lidech a dobré komunikaci – dořešit formulaci nadpisu 
 
Příchod p. Kalivoda (8:08) 
 
Str. 8 ▪ Bezobalové nakupování na Trojce – prý se otevřela ještě nějaká bezobalová 

prodejna na P3 (ul. Víta Nejedlého – ověřit a případně zmínit v článku také) 
 
 
Str. 9 ▪ Své strážníky umíme dobře ohodnotit – když je to rozhovor s určitou osobou, tak 

vložit fotku obličeje, abychom věděli, s kým rozhovor je; má to být náborový text, tak 
to dát do perexu + doplnit kontakt, kam se lidé mají obrátit 
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Str. 10 ▪ doplní se vítání občánků a dva dopisy občanů 
 
Str. 11 ▪ rozhovor s M. Veselovským 
 
Str. 12 ▪ Je Praha 3 bezpečná? -  výraz „jed pro Jiného“ opsat, toto je policejní žargon, 

nemusí být srozumitelné všem; doplní se graf (subjektivní pocit občanů); vyjádření 
pana Hájka bude formou dopisu čtenáře – na konci dát odkaz na tento dopis;  

 Anketa – zatím pouze od Koalice pro Prahu 3, deadline dnes, 23. 4., ve 12 hodin 
 
Str. 19 ▪ Romská vlajka zavlála… - zvětší se fotografie; vložit romský text a český překlad 

romské hymny, případně jen ukázku, kdyby to bylo dlouhé (1. sloku a refrén) 
 
Příchod p. Trojan (8:32)  
 

Návrh na hlasování – host P. Trojan (vedoucí OVVK) 

 

Hlasování: 

 

pro: 9 

 

proti: 0 

  

zdržel se: 0 

Host byl schválen. 

 
 
Str. 20 ▪ Soutěž Pražská snítka… – není z textu pochopitelné, jaké kategorie to jsou - doplnit 
 
Str. 21 ▪ doplnit věk p. Starka (pokud dovolí) a popisky k fotkám – zjistit (p. Vronský), zda se 

rozhovor s panem Starkem dá odložit do příštího čísla 

 

 

Návrh na hlasování – schválení připomínek k č. 5/2019 RN. 

 

Hlasování:  

 

pro: 8 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 1 

Připomínky  k č. 5/2019 RN byly schváleny. 

 

Odchod p. Novotný (8:42) 

 

2. Různé 

• Příspěvek p. Suneghy + příspěvek p. Říhové - nezařazovat do vydání 5/2019? 

- na základě podnětu p. Suneghy - od příštího čísla (6/2019) by rubrika Názory 
zastupitelů byla přístupná všem zastupitelům napřímo, nikoli přes zastupitelský klub 
(musí se dořešit kapacita pro zveřejňování příspěvků)  

- podněty ze schůzky k tomuto tématu zaslat redakci a šéfredaktor to může zapracovat 
do sloupku na úvodní straně 

 

Návrh na hlasování – p. Kalivoda navrhuje zveřejnění zaslané dodatečné informace pana 
Suneghy v čísle 5/2019 
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Hlasování: pro: 2 proti:  
 

zdržel se: 6 

Návrh nebyl schválen. 

 

Odchod p. Denemark (9:03) 

 

• 1. jednání RRRN v květnu – začíná v 7.30 

 

 
Zápis ověřil: Šárka Sedláčková 


