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Zápis č. 4 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 25. 2. 2020 

Místo jednání: Havlíčkovo nám. 9, Kavárna v radnici 

Začátek jednání: 7.40 

Konec jednání: 10.16 

 

Jednání řídil: Pavel Králíček, předseda RR 

  

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomni dle prezenční listiny:  

 

Michal Dobiáš, Michal Vronský, Šárka 
Sedláčková, Jan Novotný (odchod 8:28), Petra 
Jelínková, Ivo Denemark (odchod 10:13) 

 

Omluveni: David Soukup (rezignoval), Tomáš  Kalivoda 

 

 

Nepřítomen:  

 

 

Hosté: Miroslav Štochl, Štěpán Holič (příchod 8:11), Pavel Trojan (příchod 9:14), Karel 
Světlík (příchod 9:49) 

 

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

  

Tajemník a zapsal: Michaela Luňáčková 

Počet stran: 3 

  

 

        Ověřovatelé zápisu: Šárka Sedláčková 
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Schválený program jednání RRRN k č. 3/2020: 

1. Připomínky k č. 3/2020 a schválení č. 3/2020 Radničních novin 
2. Různé 
3. Témata a náměty do č. 4/2020 Radničních novin 

 

Ověřovatelem zápisu: Šárka Sedláčková 

 

Hlasování: 

 

pro: 7 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Program, ověřovatel a hosté - schváleno. 

 

1. Připomínky k č. 3/2020 Radničních novin 
 
Str. 1 • název rozhovoru – Lásky mezi kapkami deště určily mou životní cestu/ Lásky mezi 

kapkami určily mou cestu (šéfredaktor zjistí, jestli se to vejde do dvou řádků, pokud 
ano, Š. Sedláčková bude p. Pokornou kontaktovat k autorizaci změny titulku) 

 
Str. 5 • foto stromu – vyměnit za obrázek (výřez) z mapového portálu, aby měli lidé 

představu, jak to vypadá 
 
Obecně používat fotografie, které ilustrují Prahu 3 a jsou autentické, namísto fotografií 

z fotobanky. 
 
Str. 9 • doplnit v anketě politickou příslušnost (p. Vejvoda – TOP09/STAN); tabulka ulic, kde 

dojde ke změně zóny + stará a navrhovaná úprava provozní doby zón – kdyby se 
nepodařilo, tak ilustrační fotografie nebo „výkřik“ 

 
Příchod p. Holič 
 
Str. 10 • grafika „íčka“  - přemýšlet, jestli by to nešlo udělat jinak 
 
Odchod p. Novotný  
 
Str. 14 • pokud se změní název na titulce, promítne se to i sem 
 
Str. 19 • do dalších čísel zkusit sehnat jinou fotografii p. Hoškové 
 
Str. 21 • doplnit box o tom, co je pečovatelská služba, co provozuje, co nabízí (místo výkřiku) 
 
Str. 22 • p. Vronský- dodá obsah do infoboxu (další požáry apod.) 
 
Str. 24 • vektorová grafika – vlajka asi není ideální; zkusím vložit „foto růžky“ - aby to jasně 

naznačovalo, že tato strana je „jiná“ od zbytku (jako kdyby do novin nepatřila) 
 
Str. 25 • myslivci potvrdili, že dodají text (místo textu p. Brože), ale zatím ho nedodali - 

záložní řešení prodejce z trhů? 
 
Příchod p. Trojan  
 
Str. 27 • opravit název - koaličních a opozičních zastupitelů (nikoli politických stran);  
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RRRN požaduje po redakci do příštího čísla připravit návrh grafického rozlišení koaličních a 
opozičních příspěvků 
 
Příchod p.  Světlík 
 
Str. 30 • „školský zákon“ nebude v uvozovkách 
 
Str. 32+33 • RRRN si je vědoma, že nejsou uvedeny kontakty, ale nebylo možné zapracovat 

z hlediska nedostatku volného místa 
 
Str. 36 • p. Hroch dodá ještě dodatečné termíny (přesah do dubna) 
 
 
 
Návrh na hlasování – schválení připomínek a schválení čísla 3/2020 RN. 

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

Číslo 3/2020 RN bylo schváleno. 

 

Odchod p. Denemark 
 

2. Různé 

Příští jednání jsou 24. 3. od 7.30 a 26. 3. od 17.00 v Lipanská 9, č. 301. 

 

3. Témata a náměty do č. 4/2020 Radničních novin 

Mezinárodní den Romů -  minirozhovor s někým z romské organizace z Prahy 3; historie, 
proč se ten den slaví 

22. dubna - Den Země  

 

 

 

Zapsal: Michaela Luňáčková, tajemník komise  

Ověřil: Šárka Sedláčková, ověřovatel e-mailem 

Schválil: Pavel Králíček, předseda komise  
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