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Zápis č. 16 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 25. 6. 2019 

Místo jednání: místnost č. 223, Havlíčkovo nám. 9 

Začátek jednání: 17.15 

Konec jednání: 19:02 

 

Jednání řídil: Karel Světlík, předseda RR 

  

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomni dle prezenční listiny:  

 

Jan Novotný (odchod 17:10), Michal Dobiáš, 
Michal Vronský, Petra Jelínková, David Soukup 
(odchod 18:37), Šárka Sedláčková, Ivo 
Denemark 

 

Omluveni: Tomáš Kalivoda 

 

Nepřítomen:  

 

 

Hosté: Radko Šťastný, Jan Dvořák, Kateřina Maršálová 

 

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

 

 

 

Tajemník a zapsal: v. z. Martin Hošna 

Počet stran: 3 
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        Ověřovatelé zápisu: Petra Jelínková 

 Schválený program jednání RRRN k č. 7−8/2019: 

1. Připomínky k č. 7−8/2019  a schválení č. 7−8/2019 Radničních novin 
2. Různé + náměty a témata pro č. 9/2019 Radničních novin 

 

Ověřovatelem zápisu: Petra Jelínková 

 

Hlasování: 

 

pro: 7 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Program, ověřovatel a hosté - schváleno. 

 

1. Připomínky k č. 7−8/2019  a schválení č. 7−8/2019 Radničních novin 
 
Str. 1 • přesunout odkaz do dolní poloviny fotky 
 
Str. 2 • zmenšit velikost fotky u článku projektu Evy Jiříčné, text rozšířit o soutěži nového 

projektu 
 
Str. 3   • V anketním lístku zopakovat dodací adresu: hlavní vchod radnice a Informační 
centrum Praha 3 
Str. 4 • upravit titulek u tříděného odpadu – Třídit odpad zdarma je možné i … 
Str. 4 • ve článku „Praha získala pozemky…“ – upravit graficky mapku s celým územím 
 

Str. 5 • upravit titulek: Co dál s Jiřákem?; upravit perex ve smyslu: Projekt 
rekonstrukce náměstí z roku 2002 nyní prochází diskusí. Na základě 
připomínek veřejnosti se bude teprve rozhodovat o dalším osudu  
projektu. 
 
Str. 9 • odstranit odkaz ne webové stránky developera, přeformulovat začátek článku, aby 

nevyzníval jako PR společnosti (vyškrtnout detaily – tedy dispozice bytů a popis 
teras) 
• změnit v článku o Klinice v titulku „budou“ na „mají být“. 
  

Str. 10 • doplnit v dopise čtenáře foto Olšanského rybníka  
Str. 12 •  redakční rada RN projedná na příštím jednání, zdali v rubrice Názory zastupitelů 

doplňovat i funkce  
 
Str. 15 • opravit iniciálu u seče trávníku 
 
Str. 16 • v přehledu akcí přibyde piknik Hitrádia 
  
Str. 18 • ve článku o arch. Vavříkovi vypustit slovo „významné“  
Str. 20 • upravit upozornění o opravě výtahu; další informace o rekonstrukci budou na webu 

městské části, doplnit, že zde sídlí mimo jiné Odbor sociálních věcí 
Str. 23 • upravit fotku u článku Moon 50 (Situačka) 
 
 
Návrh na hlasování – schválení čísla 7−8/2019 RN. 

Hlasování:  pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
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Číslo 7−8/2019 RN bylo schváleno. 

  

2. Různé + Náměty a témata pro č. 7−8/2019 Radničních novin 

Výměna ředitele ZŠ Jeseniova, Historie parčíku v ulici Jeseniova, rekonstrukce 
Žižkostela, pravidla bytové politiky, granty – podání žádostí, Panel III., anketa o 
parkování 

 

 

 

Zapsal: Martin Hošna, v. z. tajemníka komise  

Ověřila: Petra Jelínková e-mailem 

Schválil: Karel Světlík, předseda komise  
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