
 
Zápis č. 5 z jednání Redakční rady dne 5.8. 2019 

Zahájení: 19:15 hod. 
 
Přítomní členové Redakční rady 
 
Kateřina Vacíková 
Michaela Kubernatová 
Michaela Šimůnková 
 
Omluveni : 
 
Alena Pikhartová 
 
Neomluven : 
 
Mgr. Jiří Slavík 
 
Pozvaný host : 
 
 Mgr. Tereza Píchová – šéfredaktorka – nepřítomna - omluvena 
 

1. Schválení navrženého  programu zasedání redakční rady  

 

- Presenční listiny a zápisy z RR  

- Opětovný návrh předávání zápisů ze zasedání RR po distribuci časopisu na MČ Praha 

Čakovice vzhledem k obsahu jednání Komise pro transparentnost  

- Návrh nového harmonogramu časopisu viz.příloha 

- Návrh, aby texty byly redaktorkou zasílány k autorizaci 

-  Návrh dodatečných témat viz. příloha - témata do časopisu s distribucí koncem srpna 

byla členy RR schválena již koncem června a začátkem července a schválená témata 

byla oznámena redaktorkům e-mailem 

- Korektura časopisu 

- Pravidla vydávání časopisu U nás v Čakovicích 

- Návrh zrušení témat – Tipy na výlet a fotosoutěž jako periodikum 

- Projednání zápisu Komise pro transparentnost z 20.5. 2019 

( hlasování : pro-3, proti-0, zdržel se – 0 ) 

Návrh programu byl přijat 

 

  

1. Zápisy z redakční rady –  doplnění do 4. Zápisu přítomnost (hosta) redaktorky – přišla později 

a čísla zápisu 

(hlasování : pro -3, proti-0,zdržel se – 0 ) 

Návrh byl přijat 

 

2. Vzhledem k projednávání redakční rady na Komisi pro transparentnost a časopisu na  

Kontrolním výboru, budou zápisy ze zasedání redakčních rad odevzdávány na MČ Praha 

Čakovice, avšak po distribuci časopisu.  



(hlasování : pro-3,proti-0,zdržel se-0) 

Návrh byl přijat  

3. Nový harmonogram přípravy časopisu  viz. příloha. Pracovník DPT potřebuje na zpracování 2 

dny, za fungování minulého redaktora měl k dispozici středu, čtvrtek. Nyní je nucen časopis 

technicky zpracovávat i o víkendu a měl  by tudíž právo fakturovat MČ Praha Čakovice  

vícepráce.  

(hlasování : pro-3,proti-0,zdržel se – 0) 

Nový harmonogram přípravy časopisu byl schválen a bude zaslán šéfredaktorce a 

sportovnímu redaktorovi  e-mailem 

 

4. Textový materiál v souvislosti s prací redaktorů 

- Pokud bude redaktor připravovat rozhovor , bude osobě , která rozhovor poskytla, 

poslán redaktorem výsledný textový materiál  k autorizaci 

- Textový materiál připravovaný redaktorem do časopisu, bude redaktor posílat ke zdroji 

informací a podkladů  ke kontrole - autorizaci textu  

- Textový materiál, který bude zaslán redakci a bude do něho učiněn redaktorem jakkoliv 

zásah , bude redaktorem zaslán autorovi za účelem kontroly výsledného textu a 

souhlasu. Toto se netýká jazykové korektury.  

(hlasování : pro -3, proti-0, zdržel se – 0) 

Návrh byl přijat 

Redaktoři budou informováni e-mailem 

 

5.  Návrh dodatečných témat  viz.příloha 

(hlasování : pro-3,proti-0,zdržel se -0) 

Návrh byl přijat 

Bude sděleno redaktorce e-mailem 

 

6. Vzhledem k častým chybám v textu i po provedené jazykové korektuře, navrhuje Redakční 

rada Městské části Praha Čakovice zjednání  nápravy (např. změna korektora) 

(hlasování : pro-3,proti-0, zdržel se-0) 

Návrh byl přijat – předsedkyně oznámí návrh MČ Praha Čakovice  

 

 

7. Pravidla vydávání časopisu U nás v Čakovicích - do příštího zasedání Redakční rady si její 

členové pravidla prostudují a navrhnou případné změny a doplnění pro Radu a  

Zastupitelstvo MČ Praha Čakovice (mohou i  prostřednictvím e-mailu průběžně zasílat 

předsedovi RR)  

Zatím Redakční rada navrhuje : 

- Bod .3.6 - navrhujeme začlenit i funkci místopředsedy se stejnými právy, pravomocemi a 

povinnostmi jako předseda, v době nepřítomnosti předsedy  

- Bod 5.5. – navrhujeme bod upravit tak, aby zastupitelům nebylo možné upravovat a ani 

krátit texty, pouze může být provedena jazyková korektura, maximální délka textu bude 

určena Redakční radou ve spolupráci s DPT – grafikem 

- Bod 5. – Zásady redakční práce – navrhujeme začlenit, že pokud redaktor nebude moci 

vykonávat svou práci ( ze zdravotních či jiných důvodů ) přebírá jeho práci Redakční rada 

, aby bylo zajištěno periodikum časopisu 



- Bod 5.8. – navrhujeme, že Redakční rada stanoví uzávěrky ve spolupráci s vydavatelem, 

což je MČ Praha Čakovice ,který uzavírá smlouvy s tiskárnou. Vydavatel zveřejní nové 

uzávěrky na webových  stránkách MČ Praha Čakovice. 

( Hlasování : pro-3,proti-0,zdržel se-0) 

Návrh byl přijat 

8. Vzhledem k nové dvoustránkové rubrice – Forum-názory zastupitelů a zařazení zápisů ze 

zasedání Rad a Zastupitelstva MČ Praha Čakovice, obává se RR, že nebude volné místo pro 

Tipy na výlet a Fotosoutěž . Navrhuje, aby již tato témata nebyla periodikum, ale budou 

zařazena dle místa v časopise. 

(Hlasování : pro-3,proti-0,zdržel se-0) 

Návrh byl přijat 

Bude sděleno redaktorce e-mailem 

 

9. Redakční rada projednala zápis ze zasedání  Komise pro transparentnost Rady městské části 

ze dne 20.5. 2019 

K vyjádření hosta paní místostarostky pro transparentnost  na zasedání výše uvedené komise 

uvádí Redakční rada následující : 

  

-  Kalendář událostí – akcí, již má Redakční rada podklady do konce roku 2019 od Kulturní 

komise MČ Praha Čakovice – muselo se počkat na schválení akcí Radou MČ Praha 

Čakovice , spolky – zatím nejsou k dispozici. 

- Zápisy z Rady  a Zastupitelstva MČ Praha Čakovice ve čtivé formě pro občany schválila do 

časopisu  Redakční rada dne 28.3. 2019 a bylo následně předáno MČ Praha Čakovice 

- Redakční rada funguje dle Pravidel vydávání časopisu U nás v Čakovicích, zasahuje do 

redakční práce pouze na základě prosby redaktorky, někdy se stává, že je období, kdy se 

koná hodně akcí v MČ Praha Čakovice a redaktorka nemůže navštěvovat každou. 

Redaktorka je zároveň zaměstnanou ženou a matkou dvou dětí. Díky týmové práci 

Redakční rady a redaktorů má časopis plných 24 stran zajímavého čtení pro naše občany 

- Časopis přináší informace toho, co se stalo, ale i událostí, které se budou konat 

- Časopis přináší komplexní informace včetně kulturních pro čtenáře. V porovnání 

s časopisy z jiných městských částí je standardem. 

- Dle bodu 3.9.6 Pravidel vydávání časopisu u nás v Čakovicích - členové Rady MČ  Praha 

Čakovice a Zastupitelstva mohou své návrhy zasílat Redakční radě. Tvrzení, že členové 

Rady a Zastupitelstva mají v případě návrhů kontaktovat Zastupitelstvo je dle bodu 3.9.6 

mylné.  

- Tvrzení paní místostarostky pro transparentnost : „ Na redaktorku časopisu je činěn 

velký tlak ze strany předsedkyně Redakční rady, je neustále bombardována e-maily a 

nemůže se tak soustředit na svou práci“. Předsedkyně Redakční rady se spojila 

s nepřítomnou paní redaktorkou telefonicky. Hovor byl uskutečněn hlasitým 

odposlechem. Paní redaktorka byla na tuto skutečnost upozorněna a zároveň byla 

informována paní předsedkyní na přítomnost ostatních přítomných členů Redakční rady. 

Paní redaktorce bylo přečteno doslova tvrzení paní místostarostky . Byla zároveň 

dotázána, zda podala stížnost na předsedkyni Redakční rady. Odpověď paní redaktorky – 

označila to jako nepravdivé, s tím že na paní předsedkyni žádnou stížnost nepodávala. 

Paní redaktorka byla také informována, kde může zápis z Komise pro transparentnost na 

webových stránkách MČ Praha Čakovice najít. 

- Aby i Redakční rada byla transparentní, budou zápisy z jednání umístěny na webových 

stránkách MČ Praha Čakovice 



- Usnesení Komise pro transparentnost, že apeluje na vyšší efektivnost Redakční rady, že 

změnu, kterou komise očekávala , vidět není…………, Redakční radě připadá přinejmenším 

zvláštní, když toto usnesení je z 20.5. 2019, Redakční rada byla jmenována na zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha Čakovice dne 13.3. 2019, první zasedání Redakční rady se konalo 

20.3. 2019 a za fungování Redakční rady v novém složení bylo distribuováno pouze jedno 

číslo a to květnové s distribucí 26.4. 2019. 

- Případné pozvání předsedkyně na jednání Komise pro transparentnost , jak má komise 

uvedeno v zápise, předsedkyně Redakční rady vítá. Pokud bude pozvání uskutečněno, 

požádá komisi prostřednictvím jejího předsedy, aby byli pozváni i další členové Redakční 

rady. Jedná se o paní Michaelu Kubernátovou, Kateřinu Vacíkovou a Alenu Pikhartovou. 

 

Další zasedání Redakční rady bylo stanoveno na termín 29.8. 2019 od 19.00 hod. 

 

Jednání Redakční rady skončeno ve 21.45 hod.. 

 

Zapsala Michaela Kubernátová 

 

Témata 

 

Dodatečný návrh témat 

1. Očkování proti vzteklině v souvislosti s čipováním 

2. Nové nástěnky MČ Praha Čakovice 

3. Zopakování výzvy gymnázia 

4. Zopakování výtvarné soutěže – bude změněno datum uzávěrky 

5. Zopakování – sada tašek na tříděný odpad 

6. Malování na kamínky 

7. Kalendář akcí MČ Praha Čakovice do konce roku 2019  

 

 

 


