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

Zápis č. 22 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

21. 12. 2020

Místo jednání:

distančně – online (Teams)

Začátek jednání:

17.00 h

Konec jednání:

18.01 h

Jednání řídil:

Pavel Králíček, předseda komise

Počet přítomných členů:

8, komise je usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny):

Filip Nekola (připojen v 17.11), Šárka Sedláčková, Michal
Dobiáš, Petra Jelínková, Kristýna Dobrianská, Michal
Vronský, Tomáš Kalivoda

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

Omluveni:

Přítomní hosté:

Miroslav Štochl

Počet stran:

3

Zapsal:

Anežka Hesová

Ověřovatel zápisu:

Michal Vronský
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Program jednání:
1.
2.
3.

Připomínky a schválení č. 1/2021 Radničních novin
Náměty a témata do č. 2/2021 Radničních novin
Různé

Ověřovatel zápisu: Michal Vronský
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Schválení programu
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

1. Připomínky a schválení č. 1/2021 Radničních novin
Titulní strana – vybrána první varianta obálky
Str. 7-8 – nahradit vizualizace nám. Jiřího z Lobkovic aktuálními fotkami školek nebo cyklostezky
Str. 8 – opravit u školky v Jeseniově ulici architektonickou studii místo soutěže (v textu i ve výkřiku)
Str. 18 – oprava první věty perexu: Podmínky odkoupení žižkovského stadionu majitelem klubu
Martinem Loudou radnice nepřijala.
Str. 22 – doplnit do titulku „pro seniory“
Str. 26 – větu o stromečcích zvýraznit graficky a přeformulovat, aby bylo zjevné, že nemají zůstat ve
vnitrobloku. Např: Vánoční stromečky odstrojené a bez háčků odkládejte v ulicích vedle černých
nádob na směsný komunální odpad, případně vedle nádob na tříděný odpad.
Usnesení
Schválení připomínek a čísla č. 1/2021 Radničních novin
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno

2. Náměty a témata do č. 2/2021 Radničních novin
Žižkovský holubník

3. Různé
Projednání a schválení pravidel pro publikování názorů zastupitelů na webu Prahy 3.
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Pravidla pro publikování názorů zastupitelů na webu Prahy 3:









Zastupitel/ka má právo publikovat názorové texty na webu MČ Praha 3 v sekci pro názorové
příspěvky zastupitelů (Radniční noviny - Názory zastupitelů). Zastupitel může publikovat
celkem 12 názorových textů za rok, nejvýše však dva příspěvky měsíčně.
Uveřejnění na webu www.praha3.cz v příslušné sekci nezakládá nárok na uveřejnění v
tištěných Radničních novinách. Přístup do tištěných RN upravují jiná pravidla.
Maximální rozsah příspěvku je 6000 znaků.
Názor zastupitele bude komunikován primárně textově, součástí textu mohou být vysvětlující
grafy, tabulky nebo fotografie vyjma propagačních materiálů politických stran či jiných
subjektů. Obrazový materiál musí věcně souviset s textem. Příspěvek bude doplněn fotografií
s podobenkou zastupitele.
Formální a grafická úprava příspěvků je jednotná (font, rozestupy mezi písmeny, velikost
písma a jiné).
Nebudou zveřejněny příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy, prokazatelně lživé,
diskriminují jednotlivce nebo skupiny obyvatel z důvodu rasy, národnosti, náboženství, pohlaví
či sexuální orientace.
Texty do názorové sekce na webu www.praha3.cz zasílejte na adresu šéfredaktora
stochl.miroslav@praha3.cz.

Usnesení
Redakční rada schvaluje pravidla pro publikování názorů zastupitelů na webu Prahy 3.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno

1
2

Zapsal

Anežka Hesová, v. z. tajemníka komise

Ověřil1

Michal Vronský, ověřovatel

e-mailem

Schválil2

Pavel Králíček, předseda komise

e-mailem

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