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

Zápis č. 8 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

24. 4. 2020

Místo jednání:

online

Začátek jednání:

7.41

Konec jednání:

9.11

Jednání řídil:

Pavel Králíček, předseda RR

Počet přítomných členů:

8, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Michal Dobiáš, Petra Jelínková, Ivo Denemark,
Tomáš Kalivoda, Michal Vronský, Šárka
Sedláčková, Jan Novotný

Omluveni: Josef Richter

Nepřítomen:

Hosté: Miroslav Štochl

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňujícímu dálkový přístup.
Tajemník a zapsal:

Michaela Luňáčková

Počet stran:

3

Ověřovatelé zápisu: Michal Dobiáš
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Schválený program jednání RRRN k č. 5/2020:
1. Připomínky k č. 5/2020 a schválení č. 5/2020 Radničních novin
2. Různé
3. Témata a náměty do č. 6/2020 Radničních novin
Ověřovatelem zápisu: Michal Dobiáš
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Program, ověřovatel a hosté - schváleno.
1. Připomínky k č. 5/2020 Radničních novin
Str. 1 • titulka – v upoutávce na Speciál – nadpis změnit dle toho, jestli centra budou
pokračovat nebo ne
Str. 6−9 • Speciál - musí se upravit dle aktuální situace – spíš tedy ohlédnutí za činností a
mířit do budoucnosti a doplnit pomoc podnikatelům (slevy na nájemném) a
perspektiva;
Str. 10 • Výuka na dálku – v posledním odstavci upřesnit datum + přidat informaci o MŠ, kdy
budou otevírat
Str. 11 • Kultura jede dál – doplní se info o pokračování minikoncertů + info o autokinu na
NNŽ – vypíchnout to do infoboxu, protože v textu se to ztratí (pro potřebu místa
zmenšit foto či zkrátit perex) ; vyměnit fotografii
Str. 12 • provést revizi informací dle aktuálních usnesení vlády
Str. 13 • Nová Trojka – opět ověřit situaci a článek upravit, příp. převést do minulého času +
přidat otázku na to, jak bude situace vypadat v květnu
Str. 17 • doplnit info o stínících plachtách na hřištích (zaplnit bílé místo)
Str. 19+21 • nesprávně vložená informace o sv. Rochu – upraví se?; opravit v perexu jméno
Str. 23 • Posilovny – aktualizace dle nových nařízení vlády
Str. 24 • Deskové hry – I. Denemark pošle úpravu textu – více zaměřené na menší děti
Str. 25 • vymění se fotografie p. Hoškové

Návrh na hlasování – RRRN pověřuje redakci, aby aktualizovala obsah novin, šéfredaktor
před odesláním novin do tisku zašle finální verzi všem členům rady do mailu,
schválení připomínek a schválení čísla 5/2020 RN.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh byl schválen.
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2. Různé
Příští jednání jsou v pá 22. 5. od 7.30 a út 26. 5. od 7.30 v Lipanská 9, č. 301.

3. Témata a náměty do č. 6/2020 Radničních novin
Budoucnost letních táborů, otevírání škol a školek
Rozhovor – tipy na sociology dodá p. Dobiáš
Na titulku se od června (dle situace) vrátí fotografie osobností – může to být tematické tím,
že se vezme někdo z kultury, která byla pandemií velmi zasažena
Příběhy podnikatelů a živnostníků, které se udály – úspěšné i méně úspěšné, nějak to
rozvrhnout
Tipy na vyjížďky na kole či na výlety ze Žižkova – „kam vyrazit za hranice města“ –
v podobném duchu jako článek o posilovnách
Extrémní sucho – jak se v přírodě chovat
Zjistit, jak je to s rekonstrukcí Seifertovy ulice – nakládání s vodou

Zapsal: Michaela Luňáčková, tajemník komise
Ověřil: Michal Dobiáš, ověřovatel

e-mailem

Schválil: Pavel Králíček, předseda komise
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