Městská část Praha 3
Úřad městské části
Redakční rada Radničních novin Rady městské části Praha 3

Zápis č. 11 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

23. 6. 2020

Místo jednání:

Lipanská 7, zasedací místnost č. 301

Začátek jednání:

7.42 h

Konec jednání:

9.2|5 h

Jednání řídil:

Pavel Králíček, předseda komise

Počet přítomných členů:

8, komise je usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny):

Michal Vronský, Kristýna Dobrianská, Tomáš Kalivoda
(příchod 8.00), Filip Nekola, Šárka Sedláčková, Josef
Richter, Michal Dobiáš

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový
přístup.
Omluveni:

Petra Jelínková

Přítomní hosté:

Miroslav Štochl, Matěj M. Žaloudek, Pavel Trojan

Počet stran:

3

Tajemník:

Michaela Luňáčková

Ověřovatel zápisu:

Šárka Sedláčková
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Program jednání:
1.
2.

Připomínky k č. 7–8/2020 Radničních novin
Různé

Ověřovatel zápisu: Šárka Sedláčková
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

1. Připomínky k č. 7–8/2020 Radničních novin
Str. 3 – upravit členy RN (dva noví)
Str. 4–5 – text Seznam pítek – doplnit zmínku o dvou pítkách v rámci Landscape festivalu, text
přesunout na stranu o přírodě
Str. 5 – Kriminálka Žižkov – nahradit „expresivně nadával“ za „ať jde do pr…“; „vytěžili“ a
„zadokumentovat“ nahradit „vyslechli“ a „zdokumentovat“, změnit titulek Agresivní masochista
Příchod p. Kalivoda
Str. 6 – identifikovat odkud je zajíc/králík a kdo ji fotil – pravděpodobně je z fotobanky, M. Vronský
poprosí p. Ďuríčka, aby poslal další fotky
Str. 7 – perex – přepsat, aby to nevyznělo, že jsou tu jen tři lokality; uvést text a vysvětlit, proč tam je
Str. 8+9 - vysvětlit, co je refugium (už tam je na NNŽ - je to oplocené území, které by mělo zůstat
v původním stavu); výkřik - co jsou klasické metody? – specifikovat; do textu o včelkách doplnit
kontakt, kam se mají hlásit děti, které by to zajímalo
Str. 10+11 – bude text a anketa o budoucnosti fotbalu – pokud to půjde, zaslat text redakční radě
předem
Str. 12 – vizualizace jsou staré, M. Žaloudek zašle odkaz na aktuální verzi; zkratku IPR v perexu
rozepsat, vypustit „v rámci participace“ – Institut plánování a rozvoje plánuje zapojit do druhé etapy
veřejnost
Str. 14+15 - doplnit do perexu, že dlouhá léta bydlel na P3; údajně se díval z domova na sochu Žižky
a to ho motivovalo - ověřit a případně doplnit
Str. 18 – chybí číslo stránky; Sousedská sleva – nejpozději dva dny předem; doplnit popisek pod fotku
Str. 19 – rekonstrukce Koněvovy + mapka
Str. 20 – změnit titulek? Např. Žižkov bych neměnila/Neměnila bych, říká strážnice, má to být
náborový text, na příštím jednání vybereme nový titulek
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Str. 21 – ověřit údaj o počtu hodin (30 hodin týdně/měsíčně?) na začátku druhého odstavce; na konci
Hledáte bydlení? - doplnit Bližší informace získáte na ??? (na webu?) a pak teprve odkaz
Str. 23 - v perexu – opravit slovo koronavirové; pozměnit titulek?
Str. 24+25 – nahradí se fotka v úvodu; na str. 25 propojit fotku se sloupkem vpravo (graficky nebo
odkazem v textu); u původních místních názvů doplňovat, kde se místo nachází
Str. 28 – vymazat řešení hlavolamu
Str. 32+33 – do přehledu zařadit Landscape a Velkou husitskou hru
Str. 36 – kontejnery jsou teď vložené do kulturních informací, možná by bylo dobré přehodit na jinou
stranu
Landscape festival - poprosit pořadatele o materiál, kde by byly konkrétně znázorněné instalace a
půjde to ze str. 37 na zadní obálku místo poutání na Dny žižkovského kulturního dědictví
Usnesení
Schválení připomínek k číslu 7-8/2020 Radničních novin
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

2. Různé
Pravidla informovanosti – podnět: není dořešeno, jakým způsobem se bude nahrazovat vyřazený
příspěvek - jak to technicky vyřešit?

Zapsal

Michaela Luňáčková, tajemník komise

Ověřil

Šárka Sedláčková, ověřovatel

Schválil

Pavel Králíček, předseda komise
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