
Zápis č. 13  z jednání Redakční rady dne 2. 9. 2020 – Čakovický zámek-Lovecký salonek 

Zahájení v19:00 hod. 

 

Přítomní členové Redakční rady 

Michaela Kubernatová 

Mgr. Alena Pikhartová 

Michaela Šimůnková 

Kateřina Vacíková 

Nepřítomní : 

Mgr. Jiří Slavík – neomluven 

Hosté : 

Michala Jendruchová – redaktorka – omluvena 

Michal Káva – redaktor - omluven 

 

Návrh programu : 

1. Vyjádření Redakční rady k zápisu č. 3 z jednání Komise pro transparentnost ze dne 

24. 6. 2020 

2. Návrh nových témat 

 

Pro : 4  Zdržel se : 0 Proti : 0 

 Program byl schválen 

 

Návrh vyjádření  k zápisu č. 3 z jednání Komise pro transparentnost ze dne 24. 6. 2020 

Komise pro transparentnost uvádí následující: 

Časopis: po předchozích turbulencích a opakované výměně hlavní redaktorky se situace 

v časopise ustálila. Problémem je nadále nedostatečně fungující redakční rada a chyby 

v obsahové stránce časopisu (v debatě hodnoceno vydání 5/2020, kde zcela chyběl oponentní 

hlas v hlavním tématu čísla o připravovaných jednosměrkách a jeden z článků pojednával 



v rozsahu jedné strany o akci, která se kvůli pandemii koronaviru neuskutečnila). Komise se 

v případě potřeby k podrobnějšímu hodnocení časopisu vrátí na svém dalším zasedání. 

Redakční rada k tomuto uvádí následující: 

a) Nedostatečně fungující redakční rada 

Redakční rada zasedá prezenčně kromě letních prázdnin a nyní během koronavirové 

pandemie pravidelně každý měsíc, počínaje 20.3. 2019 po zvolení členů Redakční rady 

Zastupitelstvem MČ Praha-Čakovice. Časopis se připravuje nepřetržitě, takže v době 

uzávěrky časopisu je v přípravě již další vydání. Členové Redakční rady jsou stále ve spojení 

elektronicky i telefonicky. Není nám znám žádný konkrétní případ, kdy by redakční rada 

nereagovala na nějaký podnět. 

b) Chyby v obsahové stránce časopisu 

Redakční rada zajistila vydání časopisu s redaktory a sazečem-grafikem pro občany i v době 

koronavirové pandemie, kdy bylo připraveno i vydání 5/2020. Redakční rada operativně 

komunikovala online a spolupracovala s MČ Praha-Čakovice na tvorbě strany 21, kde byly 

uvedeny důležité informace týkající se COVID – 19. Informace se velmi rychle měnily a jistě 

se mohlo stát, že některé už nebyly aktuální. V časopise na toto bylo upozorněno a doufáme, 

že většina rozumně uvažujících čtenářů to také pochopila, ohlasy z jejich strany jsou zatím 

kladné. Zmiňovaná akce musela být narychlo vzhledem k situaci zrušena, a tak navrhla 

redaktorka náhradní téma – ohlédnutí za historií této akce. Redakční rada toto téma schválila a 

považovala v dané situaci za nejlepší řešení. 

c) Chybějící oponentní hlas 

V časopise jsou publikovány plánované projekty v MČ Praha-Čakovice, aby byli občané včas 

informováni a mohli reagovat. Příkladem je i zmiňovaný článek o plánovaných 

jednosměrkách v Třeboradicích ve vydání 5/2020 na straně 4, 5 a 6 . Na základě tohoto 

článku vznikla petice občanů a oponentní skupina. Výsledek jednání občanů s MČ Praha-

Čakovice je publikován ve vydání 9/2020 na straně 2 v rubrice Zprávy z Rady MČ Praha-

Čakovice.  Podle názoru redakční rady je hlavním úkolem časopisu informovat a případně 

vzbudit diskuzi, což se v tomto případě také stalo. 

Pro : 4  Zdržel se :  0  Proti :  0 

Vyjádření bylo přijato. 

Návrh nových témat : 

a) poděkování MČ Praha-Čakovice dobrovolníkům- COVID-19 – 10/2020 

b) Návrh na rozhovor – Natáčení videoklipu na čakovickém sídlišti- Marek Zracený a Karel 

Roden-„ Když Tě život kope do zadku“. 11/2020 

c) Ostatní témata byla schválena elektronicky-10/2020 

Pro : 4 Zdržel se : 0 Proti : 0 

Témata byla schválena 

 



Zasedání ukončeno ve 20.30 hod.. 

 

Zapsala : Michaela Kubernatová 

 

 

 


