
Zápis č. 14  z jednání Redakční rady dne 26. 8. 2021 - Lovecký salonek čakovického 
zámku 

 

Zahájení: 19.05 hod. 

Přítomní členové Redakční rady : 

Michaela Kubernatová 

Mgr. Alena Pikhartová 

Michaela Šimůnková 

Omluveni : 

Kateřina Vacíková 

Neomluven : 

Mgr. Jiří Slavík 

Návrh programu 14. zasedání RR 

1. Plán zasedání RR 
2. Návrh uzávěrek časopisu na rok 2022 
3. Odložené neaktuální články 
4. Návrh témat 

 

Pro : 3  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 

1. Plán zasedání – v době pandemie členové RR řešili každé vydání časopisu U nás 

v Čakovicích  elektronickou cestou, i nadále se zasedání budou svolávat dle aktuální 

pandemické situace 

 

2. V říjnu je nutné vypracovat návrh uzávěrek časopisu pro rok 2022 

 

 

3. Vzhledem k pozvánkám a velkému množství inzerce musí být některá neaktuální 

témata odsunuta do dalšího vydání například historie a rozhovor, protože z radnice je 

určen maximální počet stran, který by se neměl překročit. 

 

4. Návrh témat  

 

Návrh témat do vydání časopisu 10-2021 

 

1. Rozhovor + historie z plánovaného vydání 09-2021 – předběžně přesunuto do vydání 

10-2021 



2. Revitalizace křižovatky Za tratí 

3. Pokračování revitalizace bytových domů – nové informace 

 

4. Čakovický spolkový den, Rybářské závody v Miškovicích, Sousedské třeboradické 

babí léto – na jednu stranu – jeden sloupec buď 650 znaků včetně mezer + 2 

fotografie a nebo 1350 znaků včetně mezer + jedna fotografie . V rámci úspor již 

nejsou spolkové  akce na jednu celou stranu, což znamená, že již není prostor 

v časopise jedna akce – jedna strana. Závody ve skateboardingu – spoluorganizátor 

MČ – předáno sportovnímu redaktorovi. 

 

Návrh témat do vydání 11-2021 

Posvícení v Čakovicích – organizátor MČ Praha-Čakovice – jedna strana 

Rozhovor s jedním hostů akce Posvícení : Petra Černocká nebo Martin Maxa nebo 

Petr Kolář 

Akce na jeden sloupec : Podzimní  „Ukliďme svět“, Zámecká noc 2021, Posvícení 

v Třeboradicích, Zahajovací koncert Gaudium Cantorum, Podzimní bazárek 

Ostatní témata budou projednávána elektronickou cestou 

 

Pro : 3  Proti : 0  Zdržel se : 0 

Návrh témat byl přijat 

 

Zasedání ukončeno ve 20.00 hodin. 

 

Zápis provedla Michaela Šimůnková 

 

 

 

 


