Zápis č. 2 z jednání Redakční rady dne 28.3. 2019
Zahájení: 19:00 hod.
Přítomní členové Redakční rady :
Michaela Kubernatová
Alena Pikhartová
Jiří Slavík
Michaela Šimůnková
Omluveni :
Kateřina Vacíková
Přítomní hosté :
Tereza Píchová - šéfredaktorka
Michal Káva – sportovní redaktor

Sportovní rubrika
-

Kalendář sportovních akcí - ideálně na webu MČ - nefungující
Termíny náborů do různých sportovních klubů
Reportáže z více dalších sportů

1.strana aktualit, 2.strana reportáže o nových nebo zajímavých sportech v MČ Čakovice
Odměny pro členy Redakční rady
-

Zatím navrženy nejsou
Budou navrženy Radou MČ Praha Čakovice

Úložiště
-

Úložiště pro zasílání náhledu časopisu řeší Rada MČ Praha Čakovice s IT

Grafik
-

Rada MČ Praha Čakovice bude vybírat nového grafika
Rada MČ Praha Čakovice zadala uchazečům grafické práce – jedna z podmínek
výběrového řízení
Redakční rada navrhuje Radě MČ Praha Čakovice, aby mohla též posoudit grafické
práce grafiků zúčastněných ve výběrovém řízení
Uzávěrka 5.4. 2019

Časový harmonogram časopisu
Aktuální číslo
5 dní od uzávěrky do distribuce - do 20.3. uzávěrka - 22.3 korektura (2dny) - DTP
23.3. (1den) - náhled - 25.3. odeslání časopisu do tisku, tiskárna (3dny)
- 29.3. distribuce.

Uzávěrka dalšího čísla
-

do 17.4. – final, 18.4. – tisk, 23.4 (3dny v tiskárně), distribuce 26.4. (vždy v pátek)
šéfredaktorka pošle Redakční radě uzávěrky do konce roku 2019

-

Zasedání Redakční rady dalšího čísla je po uzávěrce aktuálního čísla

-

Zasedání Redakční rady pro květnové číslo se bude konat dne 25.4. od 19:00

Připomínky k náhledu připraveného vydání
-

Připomínky jako první předkládá Rada MČ Praha Čakovice – zpracuje Redakční
rada
Následně připomínkuje Redakční rada – zpracuje Redakční rada
Připomínky se budou zpracovávat průběžně
Na vyjádření bude mít Rada MČ Praha Čakovice 3 dny
Ve finále předá Redakční rada šéfredaktorce
Redakční rada se vyjadřuje k materiálu, k finální verzi se již nevyjadřuje

Nová pravidelná rubrika - NÁZORY- FÓRUM ZASTUPITELŮ
-

-

-

Tematicky bude zaměřena dle Pravidel vydávání časopisu bod 5.1, ve kterém má
právo člen zastupitelstva na poskytnutí přiměřeného prostoru pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje jeho názor týkající se Městské části Praha – Čakovice
Názory zástupců stran, klubů a hnutí zvolených do zastupitelstva MČ Praha
Čakovice
Každý měsíc postupně jedna z nich vybere otázku, na kterou odpovídají i ostatní
Redakční rada provedla losování pořadí kladení otázek stran, klubů a hnutí
1. ANO , 2. ČMT, 3.Pro Prahu, 4.KDU-ČSL, 5. ODS + TOP 09
Uzávěrka kladené otázky je stanovena každého prvního v měsíci
Na odpovědi budou mít zastupitelé 14 dní
Tato rubrika nebude překládána k připomínkování Redakční radě ani Radě MČ
Praha Čakovice v zájmu zachování rovných podmínek všech zúčastněných
politických uskupení
Redakční rada tímto vyhovuje nejen příslušnému zákonu,ale i Pravidlům a to bodu
5.1, 5.3, 5.4 a 5.5
Šéfredaktorka navrhuje zařadit novou rubriku již do květnového vydání

Znovuzařazení usnesení Rady MČ Praha Čakovice a Zastupitelstva do časopisu
-

Usnesení byla publikována již dříve
Usnesení budou převedena do čtivé a srozumitelné formy
Na formulaci textu bude redakce spolupracovat s tajemníkem MČ Praha Čakovice

Tipy na výlety v okolí
-

Kam za sportem a kulturou v blízkém okolí

Pozvánky v časopise
-

Sjednocení velikosti pozvánek spolků
Umístění ve vnitřní části časopisu

Rozvržení časopisu:
-

-

Sport – dvě strany
Kronika - dvě strany - rozdělit dvoustranu souvislého textu, více obrázků a nebo dva
kratší texty ( například oblíbené "před 100lety", místopisné zajímavosti, osobnosti,
dobové dokumenty)
Senioři jedna strana - pozvánky na akce, výlety
Křížovky dle místa v časopise
Vyjmout z časopisu obsah a nebo ho umístit na boční stranu stránky do sloupce
Představení komisí - odloženo
Fotosoutěž a následná výstava na téma jaro v Čakovicích
Zajímavé tipy –služby pro občany v Čakovicích- např. opravy bot, čištění koberců
atd.,
Stránka s QR kódy – potřebuje lepší grafické zpracování

-

Témata do časopisu
-

Redakční rada předkládá návrhy šéfredaktorce - místní témata, tipy na rozhovory ,
jiná
zajímavá témata, akce pořádané MČ Praha Čakovice jsou jasné
Témata do časopisu může Redakční rada předkládat šéfredaktorce i v půlročním
předstihu

Tématické návrhy předložené Redakční radou
-

Rozhovor s country kapelou Zelenáči - koncert v Třeboradicích – 27.4. 2019
Rozhovor se skladatelem Kryštofem Markem – koncert v Čakovicích – 22.5. 2019
Článek o historii kostelů na území MČ Praha Čakovice u příležitosti akce Noc kostelů
– 24.5. 2019
Článek o historii zámku v Čakovicích u příležitosti akce Zámecká noc – 21.6. 2019
Tip na výlet vlakem
Vernisáž obrazů Mortalium – 15.4. 2019

Tématické návrhy předložené šéfredaktorkou
-

Založení rubriky známé osobnosti – tváře Čakovic – tipy dodá Redakční rada
Téma vlak – S 34 – rozhovor s výpravčí
Načos – ukliďme Česko
Sousedské třeboradické Velikonoce
Baráčníci

Skončeno ve 21.15 hod.

Zapsala Michaela Kubernatová

