
Městská část Praha 3 

Úřad městské části 

Redakční rada Radničních novin Rady městské části Praha 3 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

Redakční rada Radničních novin Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85  Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

1/3 

Zápis č. 18 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 26. 10. 20202 

Místo jednání: distančně - online (Teams) 

Začátek jednání:  16.34 h 

Konec jednání:  17.37 h 

Jednání řídil: Pavel Králíček 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (distanční účast): Filip Nekola, Michal Dobiáš (odpojen 17.28, připojen 

17.34), Kristýna Dobrianská, Michal Vronský, Petra 

Jelínková, Šárka Sedláčková, Tomáš Kalivoda (připojen 

17.10) 

 

Omluveni: Josef Richter 

 

 

Přítomní hosté: Anežka Hesová, Miroslav Štochl, Jana Belecová, Zuzana 

 Křížková 

 

Počet stran: 3 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel zápisu: Šárka  Sedláčková  
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Program jednání: 

1. Projednání připomínek a schválení č. 11/2020 Radničních novin 

2. Témata a náměty pro č. 12/2020 

3. Různé 

Hlasování pro program, ověřovatele, hosty: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Projednání připomínek a schválení č. 11/2020 Radničních novin 

Usnesení 

Na titulní straně bude verze 3 (místo foto K. Hrachovcové) – se vztyčováním roušky 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

Připojen p. Trojan 

Str. 5 • zapracovat poznámku pana Mikesky k textu v Expresu „Magistrát přispěl na opravy“ 

Str. 6–7 • vymění se ilustrace, protože tato půjde na titulní stranu – buď foto z nového testovacího 

centra / nebo zmínka o nové sousedské iniciativě, pak by se rozšířil text a začínal by už na str. 6 

Str. 8 • klub ANO neposlal odpověď na anketu 

Str. 14 • úvodní fotka k rozhovoru se vymění za fotku z titulky 

Str. 29 • zkusit najít příběh jiného prodejce z Trhů, pokud se to stihne – pokud se to nestihne, 

vyškrtnout z druhého odstavce věty o harmonii na statku (od „aby byl náš společný“…až po 

„udržitelnými vztahy“) 

Připojen p. Kalivoda 

Str. 31–33 • ověřit, kdo poslal/neposlal názor do fóra, je jich málo; šéfredaktor pošle upozornění všem 

zastupitelům, aby dodržovali termíny a posílali příspěvky na mail pana šéfredaktora 

Usnesení 

Zařadit příspěvek pana Suneghy do fóra – poslal příspěvek včas, ale došlo k organizačnímu 

pochybení 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Odpojen p. Dobiáš  

 

Usnesení 

Schválení připomínek k č. 11/2020 Radničních novin. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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2. Témata a náměty pro č. 12/2020 

Rozhovory s harvardskými lektory angličtiny (kontakty Š. Štrébl) 

Profilový rozhovor s I. Kreuzmanovou – Tanec Praha bude v bývalých žižkovských lázních 

Gordický uzel - území, kde končí Žižkov, je tam divadlo Ponec, „území nikoho“ -  studenti se tímto 

územím teď zabývají 

Připojen p. Dobiáš 

Připomenout kontejnery na jedlé oleje z domácnosti (zejména před Vánoci) 

Trhy na Jiřáku – zkusit zjistit situaci a případně o nich informovat, jak to o adventu bude 

3. Různé 

Žádné připomínky. 

 

 

                                                      
1 Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.  
2 Schválení může být provedeno formou emailu zaslaného předsedou. 

Zapsal Michaela Luňáčková, tajemník komise  

Ověřil1 Šárka Sedláčková, ověřovatel e-mailem 

Schválil2 Pavel Králíček, předseda komise  


