
Zápis č. 4 z jednání Redakční rady dne 30.5. 2019 
 
Zahájení v 19.00  hod. 
 
 
Přítomní členové Redakční rady : 
 
Mgr. Alena Pikhartová 
Kateřina Vacíková 
Michaela Kubernatová 
Michaela Šimůnková 
 
Omluveni : 
 
Mgr. Jiří Slavík 
 
Pozvaný host : 
 
Mgr. Tereza Píchová – příchod v 19.30 hod. 
 
 

 

 
  

-          Pořizování zvukového záznamu zasedání RR – návrh pana Mgr.Slavíka 
Není nutné pořizovat zvukový záznam, usnesení bude přečteno a odhlasováno. 
(hlasování 4 pro) 
Kaţdý má moţnost se vyjádřit k zápisu, který je posílán kaţdému členovi Redakční rady. 
  

-          Návrh na odvolání …………. z RR – návrh paní Kateřiny Vacíkové 
Kaţdý člen redakční rady se vyjádřil k tomuto tématu. 
Usnesení: Z důvodu rozkládání redakční rady navrhujeme odvolání …………..  
(hlasování 3pro, proti 0, jeden se zdrţel) 
  
  
Schválená témata do letního vydání časopisu – zasedání RR 30.5. 2019 
  
Časopis bude tematicky zaměřený na akci Zámecká noc 
Místo perliček – článek o historii zámku  
Reportáţ z akce Zámecká noc – 21.6. 2019  
Ţivot na zámku nyní – ZUŠ + atelier Střípek + interiér zámku  
 Včelaři : „ Jak postupovat , kdyţ se nám na zahradě zabydlí roj včel ?“ 
Dětské dny v MČ Praha Čakovice – fotografie – Hasiči Miškovice, Klub Lípa, Rybáři 
Čakovice a ZUŠ s učňovským střediskem 
Krátká reportáţ z rybářských závodů v Třeboradicích z 25.5. 2019 
Krátká reportáţ – Karlštejn – 10.6. 2019 
Reportáţ Spolkový den –  22.6. 2019 v době finální verze časopisu  
Výzva - Kameny zmizelých   
Rozhovor s paní tajemnicí – odchod do důchodu  
Článek na téma sucho a voda  
Tipy na výlet a nebo koupání  – koupání v přírodních koupalištích – Ovčáry, Lhota, 
Mlékojedy atd.. 
Upozornění na termíny dovolených místních  lékařek 



Aktuální informace z MČ Praha Čakovice 
Opravy komunikací : Bělomlýnská – dílčí, celková oprava komunikace Schoellerova – obě 
komunikace jiţ termín realizace, realizace chodníku směrem od hřiště ke křiţovatce Za Tratí  
Cyklostezka Havraňák – jiţ aktuální téma projekt   
Zadní obálka – inzerce, pokud nebude jiná akce MČ Praha Čakovice – upravit kinobus na 
výšku a celou stranu, pokud by nebylo místo na Spolkový den v časopise, tak Spolkový den 
 

Grafik – nový grafik s novým zářijovým číslem.  
  
Termín příštího zasedání – 5.8. 19:00  
 
Zapsala Michaela Kubernatová 
 


