Zápis č. 3 z jednání Redakční rady dne 25.4. 2019
Zahájení: 19:00 hod.
Přítomní členové Redakční rady :
Michaela Kubernatová
Alena Pikhartová
Jiří Slavík
Michaela Šimůnková
Kateřina Vacíková
Přítomný host :
Tereza Píchová - šéfredaktorka
Program 3. zasedání
-

Předsedkyně předložila návrh programu 3. zasedání Redakční Rady
Program :
1. Návrh nového harmonogramu – uzávěrky
2. Spolkové číslo
3. Zápisy z RR
4. Pozvánky na akce
5. Souhlas s odevzdáním do tisku - časově
6. QR kódy
7. Google disk
8. Ostatní – organizace
9. Témata
Termín dalšího zasedání RR
Program byl členy Redakční rady schválen
Nový návrh uzávěrek









Byly předloženy dva návrhy - Michaela Šimůnková a Mgr. Tereza Píchová
Původní uzávěrky práce byly již v cca polovině měsíce - například květnové číslo již
17. dubna, což by květnové číslo neobsahovalo události celého měsíce dubna
Uzávěrky byly v minulosti řešeny dodatkem smlouvy s vydavatelstvím Mac, které
zajišťuje tisk časopisu
Na webových stránkách MČ Praha Čakovice - dodatek smlouvy z roku 2018
Sdělení paní místostarostky Mgr. Kateřiny Arnotové - Domnívá se, že odesílání
časopisu do tisku neprobíhá jen dle smlouvy, ale také dle ústní dohody s tiskárnou a
jejích možnostech.
Členové Redakční rady stanovili nové uzávěrky s přihlédnutím na předložené návrhy
viz.příloha
Předsedkyně Redakční rady oznámí písemně MČ Praha Čakovice změnu uzávěrek

Speciální číslo - Spolkové číslo




Spolkové číslo vychází v létě
Smlouva o dílo s vydavatelstvím Mac s.r.o ., která zajišťuje tisk časopisu, je pouze na
11 čísel
Někteří členové Redakční rady pohlíží na Spolkové číslo jako na pomoc v lepší
orientaci činnosti a nabídek spolků rodinám s dětmi žijícím v MČ Praha Čakovice
například v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže a kulturní.
Hlasování
Pro - 4 Proti - 1
Návrh vydání Spolkového čísla byl přijat
Předsedkyně byla pověřena Redakční radou k podání návrhu schválení Spolkového
čísla Radě MČ Praha Čakovice - zároveň zakotvit do návrhu , jakým organizacím v
případě schválení Radou MČ Praha Čakovice bude možné zpřítupnit Spolkové číslo,
zda jen neziskovým organizacím - spolkům a nebo zda i soukromým subjektům například soukromým školám, školkám atd..

Zápisy ze zasedání Redakční rady


Michaela Šimůnková navrhuje odevzdávat zápisy MČ Praha Čakovice
transparentnost
Návrh nebyl přijat
Redakční rada přijala usnesení - zápisy budou na vyžádání pouze k nahlédnutí

-

Pozvánky






Pozvánky na kulturní akce
podléhají podmínkám inzerce - pouze jsou zdarma
Pozvánky budou přijímány do časopisu pouze od MČ Praha Čakovice - Kateřiny
Marhoulové
Podléhají uzávěrkám inzerce a dle uzávěrek budou zařazeny do časopisu
Pozvánky po termínu uzávěrky - cca 1 až 2 dny po uzávěrce budou zařazeny dle místa
časopisu , bude řešeno rychlou domluvou mezi redaktorkou a Redakční radou

Pravidla velikosti pozvánek




Spolky pouze ve velikosti ¼ A 4 stránky časopisu
Pozvánky na výšku
Celá strana - zadní obálka časopisu pouze MČ Praha Čakovice
Michaela Šimůnková pošle návrh Radě MČ Praha Čakovice - pravidla inzerce

Schválení Redakční rady s odesláním časopisu do tisku



Připomínky do soboty
Finální schválení maximálně v pondělí

QR kody




Pokud bude o akci článek - umístit QR kod ke článku
Ostatní QR kody - seznam - dle místa v časopise
Zvýraznit alespoň nadpis



Prozatimní řešení do doby vybrání nového grafika

Grafik



Místostarostce Mgr. Kateřině Arnotové byla odeslána vyjádření všech členů Redakční
rady
Dle informace redaktorky, zatím grafik nebyl vybrán, budou jim zadány další práce

Komunikace s redaktorkou


Návrh Kateřiny Vacíkové , aby komunikace probíhala prostřednictvím předsedkyně,
vzhledem k velkému množství obdržení e-mailů v poslední době.
Pro - 4 proti - 1
Návrh byl přijat

Připomínkování příspěvků v časopise



Návrh Mgr. Jiřího Slavíka - sdělení témat redaktorce na zasedání Redakční rady,
nezasahovat v průběhu, redaktorka pošle k připomínkování až finální verzi.
Na 2. zasedání Redakční rady redaktorka požádala o pomoc, jelikož nebydlí v MČ
Praha Čakovice a zároveň bylo přijato usnesení, že připomínky se budou zpracovávat
průběžně
Vzhledem k tomu, že nebylo o návrhu hlasováno , návrh nebyl přijat

Livingston





Redaktorka informovala Redakční radu o stížnosti Livingstonu, která se týká
nepovedeného článku plného gramatických chyb
Redaktorka informovala Redakční radu o tom, že komunikuje s organizací Livingston
a že jim oznámila, že nový článek o Livingstonu pravděpodobně nebude schválen
Bylo podáno několik návrhů k řešení - omluva-oznámení
Redakční rada přijala usnesení, že článek byl publikován v době , kdy ještě
nefungovala stávající Redakční rada a ani redaktorka, proto rozhodnutí předává MČ
Praha Čakovice z titulu vydavatele časopisu.

Nový název časopisu


Návrh Mgr. Jiřího Slavíka - nový název časopisu
K tomuto návrhu nebylo přijato žádné usnesení

Schválená témata







Michaela Šimůnková předložila seznam - návrh “ Známé tváře Čakovic” - redaktorka
si může rozhovory připravit a v případě volného místa v časopise zařadit.Zároveň
požádala ostatní členy Redakční rady o doplňování známých osobností Čakovic.
Předsedkyně osloví Komisi pro granty a spolky, Kulturní komisi atd. se žádostí o
sdělení plánu akcí, aby mohl být připraven tematický plán do konce roku 2019
Upřednostnit akce pořádané MČ Praha Čakovice
Červnové číslo časopisu bude tematicky zaměřeno celorepublikové akci - Noc kostelů
Historické perličky budou zaměřeny historii dvou kostelů v MČ Praha Čakovice redaktorka se domluví s kronikářkou Jarkou Krákorovou













Koncert Zelenáči 27.4. 2019 - redaktorka udělá rozhovor s panem Krbcem- kontakt jí
byl zaslán cca před měsícem - fotografie z koncertu dodá Kulturní komise
Pálení čarodějnic v naší městské části - postačí jen fotografie
S láskou 9.5. 2019 - požádat pořadatele o reportáž a fotografie - akce je ve všední
den od 14.00 hod. - redaktorka v zaměstnání
Semínko - vernisáž - 21. 5. 2019 - redaktorka reportáž + fotky
Akce Noc kostelů - 24.5. 2019 - na reportáži se domluví redaktorka s Pastorační
radou při kostele sv. Remigia Čakovice
Frida - 29.5. 2019 - akce MČ Praha Čakovice - dle redaktorky se jedná o divadelní
představení , z kterého se nedá připravit reportáž , a proto se reportáž připravovat
nebude
MČ Praha Čakovice - Technická správa - lidé ponechávají zahradní odpad na veřejné
zeleni - pozemky MČ Praha Čakovice
Problém s parkováním na čakovickém sídlišti - kontrola Městské policie- obyvatelé
sídliště nemají dostatek parkovacích stání - problém s parkováním je i v některých
dalších částech MČ Praha Čakovice - článek potřebuje delší přípravu , postupně bude
redaktorka článek připravovat - datum zveřejnění podzim 2019
Pozvánky na červnové akce

Google disk
Michaela Kubernatová - zakladatelka Google disku pro Redakční radu a redaktorku seznámila
všechny přítomné s prací s Google diskem
Redaktorka oznámila Redakční radě , že v termínu od 7. května do 12. května 2019 je v
zahraničí.
Dle nových uzávěrek je návrh zasedání Redakční rady stanoven dne 6. června 2019 od 19.00
hod.
Skončeno ve 22.00 hod.
Zapsala Michaela Kubernatová

