ZÁPIS Z 20. JEDNÁNÍ REDAKČNÍ RADY MĚSÍČNÍKU PRAHA 10
Datum jednání: 22. 4. 2021
Místo jednání: online
Začátek jednání: 8.30 hod. / Konec jednání: 9.30 hod.
Jednání řídil: Jiří Komrska, 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: –
Tajemník a zapisovatel: Marcel Pencák (redaktor)
Počet stran: 2 + 1 (příloha)
_____________________________________________________________________________________________________________
Návrh programu jednání RR č. 20/2021:
1. Zpětná vazba k dubnovému číslu měsíčníku.
2. Tematický plán květnového čísla.
3. Příspěvek zastupitele.
4. Politické fórum.
5. Různé.
Za ověřovatele zápisu navržen Lukáš Tyl.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. / SCHVÁLENO
_____________________________________________________________________________________________________________
1. ZPĚTNÁ VAZBA K DUBNOVÉMU ČÍSLU MĚSÍČNÍKU.
-Členové redakční rady diskutovali o podobě vydání, ale nepřednesli podstatné výhrady či
připomínky.
_____________________________________________________________________________________________________________
2. TEMATICKÝ PLÁN KVĚTNOVÉHO ČÍSLA.
-Redaktor M. Pencák představil návrh řazení a obsahu jednotlivých stránek květnového čísla.
-V diskuzi ke konceptu a obsahu padly pouze drobné podněty k některým avizovaným námětům.
Delší rozprava se vedla jen ohledně zařazení programu Noci kostelů. Po vyslovení souhlasu ze
strany členů rady byl tento bod ukončen.
-Rozpis stránek tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
_____________________________________________________________________________________________________________
3. PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELE
-Redaktor informoval členy redakční rady o obdržení žádosti zastupitele Ondřeje Počarovského
o zveřejnění jeho textu v měsíčníku. Z diskuze vzešel návrh na usnesení:
„Redakční rada pověřuje redaktora informovat zastupitele Ondřeje Počarovského o doporučení
aktualizace a požadavku na zkrácení jím zaslaného příspěvku do rozsahu max. 600 znaků včetně
mezer.“
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. / SCHVÁLENO

_____________________________________________________________________________________________________________
4. POLITICKÉ FÓRUM.
- Členové RR diskutovali o možných úpravách Statutu měsíčníku Praha 10 v souvislosti se
stávající rubrikou „Sloupek pro zastupitelské kluby“. Byla vyslovena shoda nad předloženým
grafickým návrhem, jehož podstatou je rozšíření počtu příspěvků v rubrice na 12. Ohledně
způsobu zařazování příspěvků bude dále rozpracován návrh Zuzany Freitas Lopesová, která
zašle členům RR jeho základní teze.
_____________________________________________________________________________________________________________
5. RŮZNÉ.
-V souvislosti s přípravou květnového čísla byl domluven termín konání příštího jednání
redakční rady na 20. května 2021 od 8.30 hod. online.

_________________________________
Zapisovatel: Marcel Pencák

_________________________________
Ověřovatel: Lukáš Tyl

