
Zpráva o činnosti Redakční rady za 1. pololetí roku 2022 

 

Redakční rada byla zřízena jako poradní orgán RMČ, a to za účelem dohledu nad kvalitou jednotlivých 

médií, která jsou financována ÚMČ Praha 5. 

 
Aktuální složení členů Redakční rady s hlasem rozhodujícím: 
 
Předseda: Vladan Brenčič 

Místopředseda: Jan Slavík 

Členové: PhDr. Jiří Boubín – nominant SNOP 5 a nezávislí, Ing. Petr Malík – nominant STAN, Linda 

Neubergová (Pirátská strana), Helena Chaput Katzerová – nominant ANO, Josef Endal (ANO), 

Michael Süss -  nominant ODS, Viktor Čahoj (TOP 09) 

 
V 1. pololetí roku 2022 proběhlo celkem 6 zasedání RR, a to dne:  11. 1. 2022, 8. 2. 2022, 8. 3. 2022, 
12. 4. 2022, 10. 5. 2022, 7. 6. 2022 
 
 

Výběr zásadních bodů jednotlivých zasedáni RR v 1. pololetí roku 2022: 

 

1. zasedání dne 11. 1. 2022  

 RR bere na vědomí 

Informace o speciálním vydání časopisu Pětka s názvem "Pětka a územní rozvoj" 

 Schvaluje 

Harmonogram produkce Pětky pro rok 2022 

 RR schvaluje 

Informace o plánu na březen:  

Rozhovor se sládkem (čestným občanem) 

Co nového v participaci (Vorlová) 

Dopravní přestupky - přehled (Růžička) 

Konkrétní partic. projekt (Knížková) 

Představení novinek v e-governmentu (Rous) 

Evropské projekty, co se podařilo 

Doplnit informace o dopravních omezeních a stavbách v roce 2022  

Rozhovor s ředitelem Záchranné stanice zvířat Praha 5  

Ptačí hodinka 

 

2. zasedání dne 8. 2. 2022 

 

 RR schvaluje 

 Zprávu o činnosti RR za 2. pololetí 2021 bez závažných připomínek 

 Žádá 

 Šéfredaktora a označení archivních fotografií v budoucích číslech časopisu Pětka 

  



 

 Šéfredaktora o přidání následujících témat: 

 Žádá 

 Do rubriky kultura rozhovor s panem Svárovským (Talent Prahy 5). 

 Do rubriky doprava informace o výlukách a omezeních v okolí křižovatky u Anděla a 

 rekonstrukci Palackého mostu. 

 

 Žádá 

 Pracoviště PR a tiskové o přidání tématu: 

 Doprava: tramvajová trať do Holyně a informace o provozu přívozů 

 Sport: venkovní workoutová hřiště 

 (přidat informace z minulého zasedání) 

 Šéfredaktora o přesunutí aktivit spojených s KC Prádelna do tipů pro volný čas nebo do 

 rubriky sociální oblast (senioři). 

 

 Bere na vědomí 

 Informace z Pracoviště PR a tiskového. 

 Redesign webových stránek 

 Nástup nové tiskové mluvčí 

 

 Žádá 

 Pracoviště PR a tiskové o: 

 zařazení bodu „Webové stránky“ a „různé“ na příští zasedání RR 

 zaslání harmonogramu výroby nově chystané publikace členům RR 

 

3. zasedání dne 8. 3. 2022 

 

 RR bere na vědomí 

 Připomínky: nastavení maximálního formátu inzerce akcí na velikost 1/4 strany. 

 

 RR bere na vědomí 

 Titulní stránka: designově využít rámeček v barvách UA. Jako titulní fotografii použít knihu, 

 kterou někdo drží v ruce.  

 Doplnění strany 12/13 - Rozvoj, doprava 

 oprava Barrandovského mostu 

 výluka u Anděla 

 tramvajová trať do Holyně 

 doplnění téma Velikonoc a pálení čarodejnic. 

 

 Žádá 

 O zařazení tématu 125. výročí tramvajové tratě Smíchov - Košíře a vzpomínka na starostu 

 Matěje Hlaváčka, akce se bude konat dne 13. 6. 2022 (opička).  

 Připomínka téma bourání lávky přes Smíchovské nádraží je vhodné držet v povědomí.  

 doplnit nevyužitá témata z předchozího "zásobníku". 

 



 Žádá 

 Vytvoření dvou aliasů petkaprovas@praha5.cz a tomas.knourek@praha5.cz a oba 

 přesměrovat na email: petkaprovas@seznam.cz – IT otázku do Fóra rozesílat druhý den po 

 jednání RR  na členy RMČ, RR a  předsedy politických  klubů. Termín odevzdání podkladů 

 nastavit na týden od rozeslání emailu - úkol na  Pracoviště PR: o kontrolu funkčnosti domény 

 www.ipetka.cz  

  

 

4. zasedání dne 12. 4. 2022 

 

 Žádá 

 O doplnění "Zásobníku témat": 

 cvičení s dětmi po covidu (Sokol, Junák) 

 Kam všude se dá chodit cvičit na Praze 5? 

 110 let výročí FK  Motorlet 

 

 Doporučuje RMČ 

 Zaregistrovat ochranné známky loga MČ (obrazové ochranné známky) v jeho 4 formách v 

 negativním provedení, názvu "časopisu Pětka" (slovní ochranné známky) a "časopisu Páťák" 

 (slovní ochranné známky). 

 

 Bere na vědomí 

 Informaci, že na doméně ipetka.cz nefunguje zadání adresy bez www. 

 

5. zasedání dne 10. 5. 2022 

 

 Bere na vědomí 

 Představení nového šéfredaktora časopisu Pětka. 

 

6. zasedání dne 7. 6. 2022 

 

 RR žádá oddělení PR o upřesnění zadání pro fotografa, co a kdo je na akci stěžejní 

(seznámení s obsahem akce).  

 RR žádá o používání více fotografií s reportážní tématikou než fotografie osob. 

 Bere na vědomí: sjednocení názvů sociálních sítí @mcpraha5.  

 bere na vědomí prezentaci "Analytiky webových řešení Prahy 5". Prezentaci poskytne RR 

oddělení PR. Případné další dotazy budou zodpovězeny autorem prezentace.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled účasti členů Redakční rady v II. pololetí zasedání v roce 2021: 

 

Pořadí zasedání 1. 2. 3. 4. 5.  

 

6. 

Datum 11. 1.   8. 2.  8. 3.   12. 4.   10. 5.   7. 6.  

Vladan Brenčič A A A A A A 

Jan Slavík A A A A A A 

PhDr. Jiří Boubín A A A A A A 

Ing. Petr Malík A A A A N A 

Linda Neubergová A A A A A A 

Helena Chaput 

Katzerová 

A N N N N A 

Josef Endal A A N A A N 

Michael Süss A A A A A A 

Viktor Čahoj N A N A N N 

Celkem  8 8 6 8 6 7 

 

A – přítomnost 

N – nepřítomnost 


