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

Zápis č. 2 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

28. 1. 2020

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 301

Začátek jednání:

7.40

Konec jednání:

9.50

Jednání řídil:

Pavel Králíček, předseda RR

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Michal Dobiáš (odchod 9.45), Michal Vronský,
Šárka Sedláčková (odchod 9.45), Ivo Denemark,
Jan Novotný, Petra Jelínková

Omluveni: David Soukup (rezignoval)

Nepřítomen: Tomáš Kalivoda

Hosté: Miroslav Štochl, Martin Hošna, Pavel Trojan, Karel Světlík
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňujícímu dálkový přístup.
Tajemník a zapsal:

Michaela Luňáčková

Počet stran:

4

Ověřovatelé zápisu: Jan Novotný
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Schválený program jednání RRRN k č. 2/2020:
1. Připomínky k č. 2/2020 a schválení č. 2/2020 Radničních novin
2. Různé
3. Náměty a témata pro č. 3/2020 Radničních novin
Ověřovatelem zápisu: Jan Novotný
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Program, ověřovatel a hosté - schváleno.
1. Připomínky k č. 2/2020 a schválení č. 2/2020 Radničních novin
Str. 1 • titulka - dodat k vydání slovo „číslo“ před číslovku (tedy – číslo 2); ještě zvážit
zvětšení paginace o jeden bod
Str. 3 • malé fotky – co tam bude - nová vizuální identita, masopust, I. Němečková
• obsah: str. 18 + 27 v obsahu – uvést titulek
str. 10 – Aktuality – přepsat určení na Co je nového?
str. 22 – Scéna – výstava
Návrh na hlasování – v oslovení uvést „sousedky a sousedé“ = oba gendery
Hlasování:

pro: 5

proti: 1

zdržel se: 1

Návrh byl schválen.
Str. 4 • Ptali jste se starosty – uvést, že to je Na kus řeči se starostou a kde se to koná
Str. 5 • zvětšit fotografii; u krátkých zpráv neuvádět autora (str. 4–5); u defibrilátorů vysvětlit,
co to je;
- zamyslet se nad změnou názvu rubriky Krimi (zní příliš negativně)
Návrh na hlasování – změna názvu rubriky Krimi na Kriminálka Jarov
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1
nehlasoval: 1

Návrh byl schválen.
Str. 9 • u p. Štrébla - uvést, že je místostarosta; jména v anketě zvýraznit (bold); z pravého
sloupce – Jana Vinšová – přesunout ji do „Hlasy poradní a náhradníci“ (odtud
vyškrtnout „za závislou část poroty“)
Příchod p. Trojan (host)
Str. 10 • výkřik – změnit
Str. 11 • Masopust - na konec textu zapojit výzvu všem, aby dorazili v maskách do průvodu
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Str. 15 • rubrika Fórum – přejmenovat na Fórum zastupitelů; titulky zvýraznit (bold) a u jmen
uvést koaliční/opoziční zastupitel; u všech sjednotit řazení titulek vs. jméno;
do příštího čísla popřemýšlet, jak odlišit a graficky oddělit koaliční a opoziční
příspěvky
Str. 18 • v rozhovoru chybí čísla stránek
Str. 22 • bude použita pouze jedna fotografie (ze dvou) a ta jedna se zvětší
Str. 25
Návrh na hlasování – přejmenovat křížovku na /IIžovka
Hlasování:

pro: 5

proti: 1

zdržel se: 1

Návrh byl schválen.
Str. 26 • Pečujete o svého blízkého? – zjistit povinnou publicitu evropských grantů (umístění
vlajky Evropské unie); vlajku EU dát pryč
• ombudsman - p. Hošková – fotku přesunout ke jmenovce a zvětšit ji; doplnit údaje
o tom, kde a kdy mohou lidé ombudsmana najít
Odchod p. Trojan
Str. 29 • nesedí popisky k fotografiím – kontaktovat autor
Příchod p. Světlík (host)
Str. 30 • stránka se sice odlišila, ale nejdou od sebe odlišit rubriky - zapracovat; zkusit
graficky zpracovat ornament (secese? první republika?, Hašek?) pro rubriku
Republika Žižkov, u rubriky Imaginárium klidně nechat symbol oka
Str. 31 • Kavárna v radnici – roztáhnout na celý prostor rubriky a dodat k tomu fotografie; U
Sládečků odložit na jindy
• rubriku Echo přejmenovat na Jak to vidí
Str. 32 • rubrika Kulturní organizace – to tipů zařadit úterní masopustní průvod; do ne 23. 2.
zařadit program pro seniory v ŽDJC
Str. 36 • Kontejnery – první týden následujícího měsíce bude doplněn od příště
Str. 37 • pro cizince - doplnění odkazu na konkrétní organizace bude příště, nyní se nestihne
překlad
• u vítání občánků zjistit pro jaké roky výzvy platí? (2018, 2019?)
Návrh na hlasování – schválení navržených změn a schválení čísla 2/2020 RN.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1

Číslo 2/2020 RN bylo schváleno.
2. Různé
Příští jednání se konají 21. 2. 2020 od 7:30 a 25. 2. 2020 od 7:30 v č. 301, Lipanská 9.
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Odchod p. Dobiáš (9.45) a p. Sedláčková (9.45)
3. Náměty a témata pro č. 3/2020 Radničních novin
Sběrné suroviny, odpady – je to pokutovatelné?
Rekonstrukce Koněvovy

Zapsal: Michaela Luňáčková, tajemník komise
Ověřil: Jan Novotný, ověřovatel

e-mailem

Schválil: Pavel Králíček, předseda komise
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