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Zápis č. 24 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 22. 11. 2019 

Místo jednání: radnice, Lipanská 7, č. 301 

Začátek jednání: 7.38 

Konec jednání: 9.49 

 

Jednání řídil: Karel Světlík, předseda RR 

  

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná  

 

Přítomni dle prezenční listiny:  

 

Michal Dobiáš (příchod 7:41), Michal Vronský, 
Šárka Sedláčková, Ivo Denemark, Jan Novotný 

 

Omluveni: Tomáš Kalivoda, David Soukup, Petra Jelínková 

 

Nepřítomen:  

 

 

Hosté: Miroslav Štochl, Martin Hošna 

 

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

 

 

 

Tajemník a zapsal: Michaela Luňáčková 

Počet stran:   3 

  

 

        Ověřovatel zápisu: Šárka Sedláčková 
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Schválený program jednání RRRN k č. 12/2019: 

1. Připomínky k č. 12/2019 Radničních novin 
2. Harmonogram výroby novin na rok 2020 
3. Různé 

 

Ověřovatelem zápisu: Š. Sedláčková 

 

Hlasování: 

 

pro: 5 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Program, ověřovatel a hosté - schváleno. 

 

1. Připomínky k č. 12/2019 Radničních novin 
 
Str. 1 • sloupek – vznikne společný text za celou radu 
 • popsat fotku jako ilustrační foto 
 
Příchod p. Dobiáš 
 
Str. 3 • Není logo jako logo – na konci textu je slepý text, bude doplněno; nebude se psát o 

logu P20, ale P14; v perexu doplnit, že nejde pouze o logo, ale o celkovou vizuální 
identitu 

 • doplní se participace parku před ZŠ Jeseniova 
 
Str. 4 • 30. výročí – ve druhém sloupci dát do uvozovek text „provokacích diverzních center“ 
 
Str. 5 • Antigraffiti – doplnit o rozhovor + jestli se do programu stále dá hlásit; Čistá Trojka – 

doplnit QR kód na aplikaci ke stažení, apelovat na to, aby si to lidi stáhli + u obou 
zkusit zjistit další zajímavé informace a kuriozity; aby to působilo více jako statistika 
(teď působí příliš reklamně) 

 
Příchod M. Hošna (7:55) 
 
Str. 6 • partnerství se SMP – článek nebude zatím uveřejněn, vrátíme se k tomu v nějakém 

dalším čísle; pravděpodobně se nahradí rozhovorem s panem Dobešem o rozpočtu 
 • Kurz angličtiny - OMJ – odlišný mateřský jazyk; fotku vyměnit spíše za fotku s žáky 
 
Str. 7 • foto k průvodu s lampiony nahradit vhodnější fotkou, tato je příliš fádní; celkově 

zapřemýšlet o zahrnutých akcích – nejen akce, které pořádá P3, ale jakákoli akce, 
která se děje (noviny jsou o P3, nikoli jen o radnici); k Žižkovskému panelu ještě 
dopsat nějakou informaci 

 
Str. 9 • graf se doplní o nadpis “Ptali jsme se vás na FB“ + dále se dále dopracuje o 

konkrétní čísla 
 • místo anketa bude nadpis „Ohlédnutí za rokem 2019“ 
 
Str. 12 • info k vítání občánků – dát odkaz, že fotografie budou na webu MČ 
 • odkaz na volné pozice, kde se dají na webu najít (některé v novinách nejsou, 

protože se nekryjí  s vydáním novin) 
 
Str. 15 • ke galerii dodat adresu, na které se nachází 
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Str. 17 • info o vyhazování vánočních stromků uveřejnit až v lednu;  
 • rozhovor Hruška – doplní se o recept na svařák; zmínit se v perexu, že vyhrál 

vinobraní s burčákem 
 
Str. 18 • program KPŽ – vyškrtnout „jak jsme se stěhovali“ 
 
Str. 19 • Šmejdi – v tabulce ke zmínce o ombudsmanovi vepsat  „kontakt viz níže“ 
 
Str. 20 • info o bytech do aukce – sehnat podklady 
 
Str. 21 • dopis k Airbnb – nadpis vyměnit za „Z redakční pošty“ - bude redakčně krácen (bez 

výzvy) a dodat k tomu, že se tomu budeme věnovat v dalších číslech 
 
Str. 22 • odstranit špendlíky z fotografií; doplnit info o fotce –místo, rok apod., pokud bude 

možné zjistit 
 
Str. 23 • budou na půl straně pouze dárky v IC (nebude merch Viktorky);  

• text k historii na půl strany – zaniklé stavby Žižkova 
 
 
Návrh na hlasování – schválení připomínek k č. 12/2019 RN. 

Hlasování:  pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Připomínky  k č. 12/2019 RN byly schváleny. 

 
2. Harmonogram výroby novin na rok 2020 

Návrh na hlasování – vzít harmonogram na vědomí 

Hlasování:  pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Redakční rada RN vzala harmonogram výroby novin na rok 2020 na  vědomí. 

3. Různé 

- šéfredaktor žádá o dodání témat ke zpracování vždy už ke konci měsíce a na 2. RRRN 

- rozpis RRRN na příští rok se rozešle na začátku prosince 

- zařadit do vydání spuštění nové linky autobusu – zařadit i mapku, pokud seženeme – str. 
20/21 

- proběhla diskuze nad návrhy řešení rubriky Názory zastupitelů – RR  se tím bude dále 
zabývat 

 

Zapsal: Michaela Luňáčková, tajemník komise  

Ověřil: Šárka Sedláčková, ověřovatel e-mailem 

Schválil: Karel Světlík, předseda komise  
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