
Zápis č. 6 z jednání Redakční rady dne 29.8. 2019 

Zahájení: 19:15 hod. 
 
Přítomní členové Redakční rady : 
 
Alena Pikharová 
Kateřina Vacíková 
Michaela Šimůnková 
 
Omluveni : 
 
Michaela Kubernatová 
 
Neomluven : 
 
Mgr. Jiří Slavík 
 
Pozvaný host : 
 
 Jaroslava Krákorová – redaktorka 
 
 

1. Představení nové redaktorky paní Jarky Krákorové členům Redakční rady.  Paní Jarka 
Krákorová je čakovickou kronikářkou.Redaktorka paní Tereza Píchová ukončila redakční práci 
pro časopis U nás v Čakovicích číslem 07-2019. Paní Krákorová byla pověřena redakční prací 
po dobu tří měsíců do doby než bude v rámci výběrového řízení, které bude vyhlášeno MČ 
Praha- Čakovice, vybrán nový redaktor. 
 

2. Přítomní členové Redakční rady seznámili novou redaktorku s Pravidly pro vydávání časopisu 
U nás v Čakovicích a zároveň jí byl předán harmonogram přípravy časopisu. 
 

3. Schválená témata : 
 

Časopis s distribucí v září : 
 
2. září otevření nové školy 
90 let výročí SDH Miškovice 
Čakovická senioráda 
Otevření nové knihovny 
Evropský týden mobility – Pražské cyklozvonění – dle místa 
Rozhovor dle místa - návrh dle tabulky 
 
Časopis s distribucí v říjnu 
 
Den otevřených dveří nové školy 
110 let výročí narození Marie Podvalové 
Posvícení MČ Praha Čakovice 
Rozhovor s hostem posvícení Helenou Vondráčkovou 
 
 
 



 
 

4. Organizační záležitosti Redakční rady – přítomní členové zvažují pozvání pana starosty, pod 
kterého dle zákona časopis je začleněn do jeho kompetencí. 

 
5. Vzhledem k tomu, že členové Redakční rady nebyli seznámeni předem s novými rubrikami , 

které byly zařazeny ve spojitosti s novou grafickou úpravou časopisu, členové Redakční rady 
na příštím zasedání rubriky zhodnotí. 
(pro-3, proti-0,zdržel se-0) 
 

6. Příští zasedání Redakční rady se bude konat dne 3.10. 2019 od 19.00 hod. na zámku 
v Čakovicích. 
(pro-3,proti-0,zdržel se-0) 
 

7. Návrhy do Pravidel pro vydávání časopisu U nás v Čakovicích byly přesunuty na příští 
zasedání  
(pro-3,proti-0,zdržel se -0) 
 

8. Je nutné na podzim připravit uzávěrky na rok 2020 pro vydavatele 
 

 
Zápis provedla : Michaela Šimůnková 
 
Zasedání ukončeno ve 21.00 hod. 

 
 

 
 
 

 

 


