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

Zápis č. 7 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

22. 4. 2020

Místo jednání:

on-line (kvůli pandemii koronaviru)

Začátek jednání:

7.42

Konec jednání:

9.01

Jednání řídil:

Pavel Králíček, předseda RR

Počet přítomných členů:

6, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Michal Dobiáš, Šárka Sedláčková, Petra
Jelínková, Michal Vronský, Jan Novotný (připojil
se 8.22)

Omluveni: Josef Richter, Tomáš Kalivoda, Ivo Denemark
Nepřítomen:

Hosté: Miroslav Štochl, Pavel Trojan
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. 5/2020
1. Připomínky k č. 5/2020 Radničních novin
2. Různé
Ověřovatelem zápisu: Šárka Sedláčková
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Program, ověřovatel - schváleno.
1. Připomínky k č. 5/2020 Radničních novin
- připomínka šéfredaktora – uvidíme, jestli bude nouzový stav pokračovat či nikoli, uvidí se
23. 4., co se změní; pak by se některý obsah v novinách musel změnit (dát do minulého času
apod., zjistit, jestli budou pokračovat krizová centra)
Str. 2 • ověřit platnost kontaktů
Str. 4+5 • rekonstrukce Koněvovy ulice – pravděpodobně se o něco odloží – ověřit u p. Ruta
a informovat o tom
Str. 6+7• fotky a příběhy z krizových center na Jiřáku a ve Vozovně
Str. 10 • OŠ vypracoval metodiky k vyučování online, doplnit odkazy do textu
Str. 11 • k fotografii doplnit popisek, co je to za kapelu a kde zrovna hraje, případně v textu
označit, že se jedná o kapelu na snímku
Str. 12 • překlep v desateru - na konci je přebytečné písmenko
Str. 16 • podchod – zkusit zajistit mapu či situační plán, aby bylo jasné, kde podchod bude;
kvůli rozlišení umístit na web a do novin dát odkaz, že ji na webu najdou
Str. 17 • „výkřik“ – pozměnit, protože mohutné koruny budou až v budoucnu (neladí
s fotkou); loni se instalovaly stínící plachty, dát to do souvislosti, že jednou tam místo
plachet budou právě ty stromy - doplnit
Str. 19 • upravit jméno - objevuje se tam Pavel (v perexu) a Rudolf (na str. 20)
Str. 21 • sv. Roch patronem proti moru, máme tu kostel sv. Rocha u Olšanských hřbitovů,
doplnit to a dát to do souvislostí
Str. 22 • Landscape – pozorovatelna je odinstalovaná; infocentrum festivalu mělo být
v bývalých záchodcích na Tachovského náměstí – ověřit, zda to platí
Str. 23 • ověřit, jestli hřiště v Habrové bude v květnu otevřené; do volného místa doplnit
infobox venkovních hřišť na P3
Připojil se J. Novotný (8.22)
Str. 25 • ujasnit konec příběhu od p. Hoškové, je to nejasné

2/3

Str. 33 • uvádět celý název „Koalice pro Prahu 3“ na žádost p. Kalivody
Str. 38 • seznam gastroprovozoven – Burrito Loco je na dvou řádcích, sloučit a na volný
řádek dát info o tom, že je to jen výběr provozoven a že se může další přihlásit a
aktuální seznam je na webu + odkaz na web

Návrh na hlasování – schválení připomínek k č. 5/2020 RN.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Připomínky k č. 5/2020 RN byly schváleny.

2. Různé
V pátek 24. 4. se komise sejde opět on-line v 7.30.
Info – obsah audia se bude muset krátit na 40 minut max – popřemýšlet nad výběrem textů,
které zanechat a které vyškrtnout.

Zapsal: Michaela Luňáčková, tajemník komise
Ověřil: Šárka Sedláčková, ověřovatel

e-mailem

Schválil: Pavel Králíček, předseda komise
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