MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada Radničních novin
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor vnějších vztahů a komunikace

Zápis č. 17 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

23. 8. 2019

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 301

Začátek jednání:

7.30

Konec jednání:

9.05

Jednání řídil:

Karel Světlík, předseda RR

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Jan Novotný, Michal Dobiáš (příchod 7.46),
Michal Vronský,
Petra Jelínková, Šárka
Sedláčková, Ivo Denemark

Omluveni: Tomáš Kalivoda, David Soukup
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

Ověřovatel zápisu: Jan Novotný
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Schválený program jednání RRRN k č. 9/2019:
1. Připomínky k č. 9/2019 Radničních novin
2. Různé
Ověřovatelem zápisu: Jan Novotný
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Program a ověřovatel a hosté - schváleno.
1. Připomínky k č. 9/2019 Radničních novin
Str. 2 • doplnit mezititulek v 2. sloupci ve článku „Výuka v Praze 3 je pestřejší“
Str. 3 • ve článku „ZŠ Jeseniova vede nová ředitelka“ doplnit informaci, že bývalý ředitel
bude působit na škole jako pedagog
Str. 4 • Článek „Nová mlhoviště, stínítka i stromy zpříjemňují prostředí ve městě“: upravit
poslední odstavec a vysvětlit, proč 4 stromy byly pokáceny nebo proč bylo umístěno
26 nových hlohů, a to ve smyslu, že zeleně přibylo
Str. 5 • „Nové centrum Žižkova“ – upravit J. Sedlákem, urbanistou z FA ČVUT
Str. 6 • „Mezigenerační bydlení“ – upravit v perexu zvratné „se“
Str. 8 • Anketa o Jiřáku: text vzít z webu MČ P3, v perexu doplnit, že podněty se sbíraly od
občanů po celý měsíc červen, uvést autora textu
Str. 9 • „Zažít město jinak“: místo fotky umístit mapku, v textu zdůraznit, že se jedná o nové
lokality než v minulých letech
Str. 10 • stylisticky upravit článek o Klubu Beztíže
Str. 14 • upravit titulek ve článku o projektu Evy Jiřičné: „Diskuze o návrhu Evy Jiřičné teprve
začíná“ a perex: „Pozemky, na kterých má projekt vyrůst, čekají na změnu územního
plánu. Ta se v září začne projednávat s veřejností.“ Vyhodit slovo „správně“ ve větě
„jak Boháč správně popisuje“, upravit „nejoceňovanější architekt Pleskot“ na
„oceňovaný“, zmínit, že budovu CETIN nelze zachránit, neb kvůli množství azbestu
se nedá rekonstruovat, opravit čas minulý/přítomný
Str. 21 • ve článku o Žižkovské loutce vyhodit poslední větu v perexu a závorky, stylisticky
upravit
Str. 22 • ověřit historická fakta ohledně výstavby, vyhoření zahradní restaurace, a to
v odstavci 1929
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Návrh na hlasování – schválení připomínek do čísla 9/2019 RN.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Připomínky k č. 9/2019 RN byly schváleny.
2. Různé

Zapsal: Martin Hošna, v. z. tajemníka komise
Ověřil: Jan Novotný

e-mailem

Schválil: Karel Světlík, předseda komise
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