
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY A TVORBY DUBNOVÉHO ČÍSLA 

ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE 2012 
 

Jednání redakční rady bylo svoláno na 14. března 2012 od 18:30 hod – 21:00 hod  

Přítomni: viz. prezenční listina /příloha č. 1/ 

1. Vyhodnocení minulého čísla  

Šéfredaktorka i členové RR zhodnotili minulé číslo ÚZ.  

 Šéfredaktorka konstatovala, že během přípravy ÚZ se ztratily 3 příspěvky a navrhla učinit 
následné opatření: 

Všechny příspěvky, které dojdou do redakce, musejí být očíslovány a opatřeny jednotným 
nadpisem. Výkonná redaktorka vyhotoví tabulku-přehled s čísly příspěvků, kterou dostane každý 
člen RR na konání RR a do ní si bude zapisovat poznámky o jednotlivých příspěvcích.  

 Došlo k chybě při uveřejnění otevírací doby Knihkupectví nad Lesy, KJČ se panu Váchovi 
omluvila a v dubnovém ÚZ  uveřejníme omluvu za způsobenou chybu. 

 RR schválila změnu Statutu ÚZ a Koncepce ÚZ v návaznosti na nově zavedené „Politické 
sloupky“ a na změnu uzávěrky pro veřejnost a pro vyžádané příspěvky.   

 Připravit Pravidla pro vydávání politických sloupků.  

 Schválená Pravidla pro vydávání politických sloupků, Koncepce a Statut ÚZ předloží  RR do 
Rady MČ.  

 

  
2. Dubnové  číslo ÚZ  

RR projednala jednotlivé příspěvky s tím, že šéfredaktorka s výkonnou redaktorkou rozmístí  články 

na jednotlivé strany ÚZ (termín  pondělí 20.3.2012.) 

Nedílnou součástí zápisu je tabulka s jednotlivými příspěvky, které se projednávaly na redakční 

radě. U každého článku je informace, jak se článkem v průběhu tvorby pracovalo a kde bude 

uveřejněn.  Součástí tohoto zápisu je tabulka se články – viz. příloha č. 2 

Dále bylo na RR rozhodnuto že: 

Kalendárium zpracuje – výkonná redaktorka  

Inzerce - výkonná redaktorka – 1,3 strany ČB inzerce  
Barevná inzerce –  
1 x inz. č. 1,   
3 x inz. č. 2 
1 x inz. č. 3 
1 x inz. č. 4 
2 x inz. č. 6  
…………………….. 

Probíhalo několik korektur, celkem  čtyři, druhá – gramatická dne  27.3.2012. 

Poslední korektura dne 28.3.2012. 



Distribuce ÚZ byla rozdělena do dvou etap. První byla předána na poštu dne 3. 4.  a druhá dne 

4.4.2012. 

Na web: 

Zajíc tady, zajíc tam, všude kam se podívám, , celý příspěvek „pozvánka zajíček na koni“,  a celý 

příspěvek pražské vlastivědy.  

Zapsala: Martina Nejtková 
Schválila: Karla Jakob Čechová 


