ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ REDAKČNÍ RADY MĚSÍČNÍKU PRAHA 10
Datum jednání: 25. 3. 2021
Místo jednání: online
Začátek jednání: 8.30 hod. / Konec jednání: 10.10 hod.
Jednání řídil: Pavel Mareš, člen předsednictva redakční rady
Počet přítomných členů: 6, rada je usnášeníschopná
Přítomni: Pavel Mareš, Lukáš Tyl, Jiří Komrska, Zuzana Freitas Lopesová, David Kašpar, Denisa
Řezníčková
Hosté: Jana Komrsková (místostarostka), Martin Valovič (místostarosta), Jan Hamrník (vedoucí
tisk. odd.)
Tajemník a zapisovatel: Marcel Pencák (redaktor)
Počet stran: 2 + 1 (příloha)
_____________________________________________________________________________________________________________
Návrh programu jednání RR č. 19/2021:
1. Zpětná vazba k březnovému číslu měsíčníku.
2. Tematický plán dubnového čísla.
3. Inzerce.
4. Statut měsíčníku.
5. Různé.
Za ověřovatele zápisu navržena Denisa Řezníčková (po jejím odchodu se úlohy ujala Zuzana
Freitas Lopesová).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. / SCHVÁLENO
_____________________________________________________________________________________________________________
1. ZPĚTNÁ VAZBA K BŘEZNOVÉMU ČÍSLU MĚSÍČNÍKU.
-P. Mareš se dotázal, zda Vinohradský pivovar nevznesl námitky proti změnám použitých
fotografií. Nevznesl.
-Z. Freitas Lopesová vyslovila připomínku ke grafickému pojetí dvojstránky s origami, konkrétně
ke zvolenému odlišnému fontu písmu.
-Dále členové redakční rady diskutovali o podobě vydání, ale nepřednesli podstatné výhrady či
připomínky.
_____________________________________________________________________________________________________________
2. TEMATICKÝ PLÁN DUBNOVÉHO ČÍSLA.
-Redaktor M. Pencák vzhledem k pozdějšímu konání redakční rady představil návrh řazení a
obsahu jednotlivých stránek dubnového čísla již v podobě závěrečného zlomu.
-Členové RR diskutovali o rozeslání náhledu zlomu, k němuž došlo předešlý večer ve 21 hodin.
L. Tyl, D. Řezníčková a D. Kašpar vysvětlili všem přítomných dosavadní zvyklosti práce redakční
rady s podklady ke konkrétnímu číslu.
-V diskuzi ke konceptu a obsahu padly pouze drobné podněty k některým avizovaným námětům
s tím, že případné konkrétní připomínky budou zaslány redaktorovi do druhého dne. Po
vyslovení souhlasu ze strany členů rady byl tento bod ukončen.

-Rozpis stránek tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
_____________________________________________________________________________________________________________
3. INZERCE.
-Členové RR obšírně diskutovali o problematice získávání inzerce do měsíčníku. Vedoucí
tiskového oddělení J. Hamrník nejprve prezentoval dosavadní vývoj výnosů z prodeje inzerce.
-Podle J. Komrsky je prodej inzerce pod svými možnostmi, naopak D. Kašpar se domnívá, že
z hlediska veřejného periodika je dostatečná.
-J. Komrska navrhl připravit rešerši k problematice inzerce v jiných městských částech. P. Mareš
následně oznámil zařazení tohoto bodu do programu příštího jednání redakční rady s tím, že do
8/4 může každý z členů poslat související podklady. Z následného projednání by mělo případně
vzejít zadání dalšího postupu v této věci.
-Místostarostka J. Komrsková požádala o vyčíslení nákladů spojených s vydáváním měsíčníku
Praha 10.
_____________________________________________________________________________________________________________
4. STATUT MĚSÍČNÍKU.
- Členové RR obšírně diskutovali o možných úpravách Statutu měsíčníku Praha 10 v souvislosti
se zasíláním příspěvků od zastupitelů. P. Mareš nejprve prezentoval pravidlo „3 x 600 znaků“,
které loni odsouhlasila redakční rada.
-Místostarosta Valovič představil návrh na jasně oddělenou politickou dvojstranu, kde by
prostor dostalo pět zastupitelských klubů a rotačně i nezařazení zastupitelé (šestý sloupek).
Texty by se prodloužily na 2000 znaků na úkor fotografií.
-Se šestým sloupkem pro nezařazené vyslovila souhlas také místostarostka J. Komrsková (podle
pravidla „kdo dřív pošle“), podobně se vyjádřil i D. Kašpar.
-L. Tyl navrhl naopak zmenšit rozsah příspěvků na 1200 znaků a poskytnout prostor většímu
počtu zastupitelů bez ohledu na kluby (např. 12 příspěvků).
-Také téma přepracování politické dvojstrany navrhl P. Mareš zařadit do programu jednání
příští RR.
_____________________________________________________________________________________________________________
5. RŮZNÉ.
-V souvislosti s přípravou květnového čísla byl domluven termín konání příštího jednání
redakční rady – 22. dubna 2021 od 8.30 hod. online.

_________________________________
Zapisovatel: Marcel Pencák

_________________________________
Ověřovatelky: Denisa Řezníčková,
Zuzana Freitas Lopesová

