ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ REDAKČNÍ RADY MĚSÍČNÍKU PRAHA 10
Datum jednání: 20. 5. 2021
Místo jednání: online
Začátek jednání: 8.30 hod. / Konec jednání: 9.00 hod.
Jednání řídil: Lukáš Tyl, člen předsednictva redakční rady
Počet přítomných členů: 6, rada je usnášeníschopná
Přítomni: Pavel Mareš, Lukáš Tyl, Jiří Komrska, Zuzana Freitas Lopesová, David Kašpar (do
8.50), Denisa Řezníčková
Hosté: –
Tajemník a zapisovatel: Marcel Pencák (redaktor)
Počet stran: 2 + 1 (příloha)
_____________________________________________________________________________________________________________
Návrh programu jednání RR č. 21/2021:
1. Zpětná vazba ke květnovému číslu měsíčníku.
2. Tematický plán červnového čísla.
3. Politické fórum.
4. Různé.
Za ověřovatele zápisu navržen Pavel Mareš.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. / SCHVÁLENO
_____________________________________________________________________________________________________________
1. ZPĚTNÁ VAZBA KE KVĚTNOVÉMU ČÍSLU MĚSÍČNÍKU.
-Členové redakční rady diskutovali o podobě vydání, ale nepřednesli podstatné výhrady či
připomínky. L. Tyl pochválil rozhovor s trenérkou Dagmar Banszelovou a fotografickou koláž
„Co nového na trati“.
_____________________________________________________________________________________________________________
2. TEMATICKÝ PLÁN ČERVNOVÉHO ČÍSLA.
-Redaktor M. Pencák představil návrh řazení a obsahu jednotlivých stránek červnového čísla.
-V diskuzi ke konceptu a obsahu padly pouze drobné podněty k některým avizovaným námětům.
Z. Freitas se ptala na podrobnosti ke „Kotěrovu roku“. Rozproudila se také debata ohledně
prezentace Letní scény v Heroldových sadech. Pro letní dvojčíslo byl vysloven požadavek na
zařazení co největšího počtu nabídek pro rodiny s dětmi – akce, atrakce apod.
-Po vyslovení souhlasu se strukturou čísla ze strany členů rady byl tento bod ukončen.
-Rozpis stránek tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
_____________________________________________________________________________________________________________
3. POLITICKÉ FÓRUM.
-- Členové RR znovu diskutovali o úpravách Statutu měsíčníku Praha 10 v souvislosti se stávající
rubrikou „Sloupek pro zastupitelské kluby“. Byla vyslovena shoda nad změnou čl. 9 Statutu
„Příspěvky zastupitel“ podle návrhu Z. Freitas, jejíž podstatou je rozšíření možnosti publikovat
svůj názor nově až pro 12 zastupitelů ze všech zastupitelských klubů včetně nezařazených.

Zároveň by došlo ke zkrácení dosavadního rozsahu příspěvků tak, aby byla zachován celkový
rozsah rubriky na dvou stranách měsíčníku.
Návrh usnesení: „Redakční rada doporučuje Radě městské části Praha 10 změnu Statutu
měsíčníku Praha 10 úpravou jeho článku 9, a to zejména ve smyslu rozšíření počtu příspěvků
v rubrice pro názory členů ZMČ Praha 10.“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. / SCHVÁLENO
_____________________________________________________________________________________________________________
4. RŮZNÉ.
-V souvislosti s přípravou letního dvojčísla byl domluven termín konání příštího jednání
redakční rady na 24. června 2021 od 8.30 hod. online.
_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________
Zapisovatel: Marcel Pencák

_________________________________
Ověřovatel: Pavel Mareš

