
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY 

A TVORBY ŘÍJNOVÉHO ČÍSLA 

ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE 
 

Jednání redakční rady bylo svoláno na 15. září 2011 od 17:30 hod.  

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

1. Vyhodnocení minulého čísla  

            Šéfredaktorka pochválila minulé číslo ÚZ a poděkovala výkonné redaktorce za zástup      

při finálních pracech v době její dovolené.  

2. RR byl předložen seznam odpíračů, kteří se přihlásili na odběr ÚZ. RR schválila 

zvýšení nákladu na 3770 Ks. 

3. Šéfredaktorka konstatovala, že se musí v tiráži zvýraznit datum uzávěrky.  

4. Šéfredaktorka přednesla návrh ke zvážení – vydávat podobný vložený list jako je 

kalendárium, ve kterém by byl např. seznam firem v Újezdě, seznam sportovišť atd. 

RR s tímto námětem souhlasila.  

5. Ceník inzerce v kalendárium – byl odsouhlasen nový ceník inzerce kalendária, kdy 

inzerent v případě objednání obou inzerátů v kalendáriu zaplatí jen 10 000,-Kč, cena 1 

A4 zůstává nezměněna 6000,-Kč/ strana.  

6. Šéfredaktorka navrhla korektorovi nový způsob korektur a to po jednotlivých 

stránkách. Tzn. tiskárna sesadí stránku a korektor provede korekturu, odsouhlaseno. 

7. P.Mruvčinský souhlasil s návrhem, že bude dělat sportovní reportáže. Bude v kontaktu 

se všemi sportovními spolky a psát sportovní aktuality.  

8. Výkonná redaktorka se domluví s novou školkou a nafotí fotky ke krátkému článku..  

9. Šéfredaktorka navrhla novou službu – poskytnout v inzerci slevový kupon na nějaké 

zboží či službu inzerenta. RR souhlasila, a konstatovala že by potom inzerent měl mít 

slevu na inzerci v ÚZ. Šéfredaktorka provede průzkum, zda by o tuto službu byl mezi 

inzerenty zájem. 

 

 

Projednání obsahu Zpravodaje - byly projednány jednotlivé příspěvky.  

Příspěvek č. 1 od pí Ivy Hájkové z ÚMČ Praha 21 
- pozvánky na kulaté stoly – přiřadí se do kalendária 
- anketa v oblasti zeleně + grafy – na barevnou dvoustranu  
Příspěvek č. 2 – od Petra Křeliny  
Letní fotbalové soustředění  - listárna str. 6 
Příspěvek č. 3 – od PhDr. Miloše Schmidta 
Újezdské muzeum informuje – str. 3 listárna 
Příspěvek č. 4 – od Marcely Lamešové  
Chovatelský den + foto – listárny str. 3, zda se umístí všechny fotky dle požadavku – se rozhodne 
podle místa 
Příspěvek č. 5 – od Lucie Černé 
Info maminy z újezdské roviny – umístí se buď na str. 2 nebo 3 
Příspěvek č. 6 – od Zdenka Nohejlová  
Říjnová zahrádka – str. 3 listárna  
Příspěvek č. 7 – od Blanky Exnerové 



Výstava ovoce a zeleniny – kdy byl dán požadavek, aby byla pozvánka zveřejněna v nezkrácené 
podobě, RR bere na vědomí, bude uveřejněno v kalendáriu 
Příspěvek č. 8 – od M. Jozové 
Pozvánka na úklid lesa, újezdský strom – uveřejní se v kalendáriu  
Příspěvek č. 9 – od tajemníka  V. Saitz 
Inzerát k pronájmu prostor – str. 2 ÚZ 
Příspěvek č. 10 – od SPCCH – pí Štrasmajrová 
2 pozvánky do divadla a celodenní výlet – kalendárium  
Příspěvek č. 11 – Z. Voříšek 
pozvánka na koncert Prokopa  - kalendárium 
Příspěvek č. 12 – od pí Vackové zahrádkáři  
Pozvánka na výlet  -  a český červený kříž – zájezd do Polska – kalendárium 
Příspěvek č. 13 – od Jana Koláře 
Kangsim dojang oslavil deset let – str. 8  
Příspěvek č. 14 – pí Karjzingrová a Tichá  
Společenská rubrika – umístí se dle volného místa 
Příspěvek č. 15 – od OŽPD 
Příspěvky životního prostředí – str. 2   
 Příspěvek č. 16 – od Jarky Havlíčkové  
MŠ Sluníčko – když se vejde do ÚZ – umístí se do listárny, když ne tak na web 
Příspěvek č. 17 – od RNDr. Berouškové 
Zjednosměrnění kolem úřadu + mapka – str. 2 z úřadu  
Dodaná mapka bude muset tirskárna předělat z důvodu ochran práv, protože je dodaná z map 
seznam.cz 
Příspěvek č. 18 – od A. Martínkové  
Taneční skupina Ambra přijímá nové členy 
Příspěvek č. 19 – od p. Kurky 
MZŠ – nový školní rok  + fotky, poslední strana ÚZ + byla vybrána fotka prvňáka  
 
RR se dohodla, že titulní strana bude věnována medajlonům -  čestný občan a občan roku. Paní 
Kazdová s paní Danielovou a dr. Schmidtem připraví rozhovory s oceněnými občany.  
Dále pí Kazdová s kolektivem zpracovávají dvoustranu ÚZ na téma  Roku lesů.  
Farmářské trhy přepsala do kalendária paní šéfredaktorka.  
 
Pan Švejnoha předložil krátký příspěvek týkající se pozvánky na výstavu králíků a drůbeže ZO ČSCH 
Úvaly – bylo schváleno, uveřejní se do kalendária.  
 
Inzeráty ÚZ na měsíc říjen 
Výkonná  redaktorka  informovala členy RR, že je ke dni jednání RR 3,5 strany inzerce a 3 inzeráty č. 1 
a 1 inzerát č. 4 na poslední barevnou stranu.  
Na základě těchto skutečností bylo odsouhlaseno, že bude vložena 1 strana A3 s inzercí a příspěvky 
z listárny budou rozloženy na dvě strany A3.  
Byla předložena tabulka s rozpočtem inzerce, tato bude ještě poupravena, aby bylo zřejmé, jaká 
finanční částka přechází do dalšího měsíce.  A v případě dalších  zájemců o inzerci, bude o ně 
doplněna.  
 
……………………………………. 
 
Od středy do pondělí probíhala příprava pro tiskárnu.  
V úterý ráno šéfredaktorka předala materiály to tiskárny.  
 
Změny v průběhu přípravy zpravodaje.  



Šéfredaktorka rozhodla o navýšení ještě jedné dvoustrany s tím, že tento list bude přidán na základě 
finančního příspěvku Újezdský STROM o.s. a to ve výši 6000,-Kč. Tato dvoustrana bude věnována 
petici k přírodní rezervaci a bude navazovat na barevnou dvoustranu k tématu Rok lesů.  
Celkem tedy bude mít ÚZ 12 stran. O této změně informovala ostatní členy RR.  
 

Doplnění paní Kazdové 
Na str. 2 
Z 8. na 9. září zmizely z okraje lesa pod Čentickou ulicí tři lavičky a dva odpadkové koše. Vzhledem k 
tomu, že toto vybavení je majetkem pražského magistrátu, oznámení na Policii podá majitel.  
Vandalové se vyřádili i na lesním hřišti v Pilovské, kde jsou čistým řezem podříznuty  dřevěné lavičky a 
stůl. Tentokrát se na Policii jako majitel bude obracet státní podnik Lesy ČR. 
Policie i úřad uvítá pomoc svědků a lidí, kteří hřiště i lavičky užívali a nechtějí si nechat líbit 
vandalismus a krádeže. 
-red- 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
poslední strana  k tiráži, zvýraznit 
Rozšířená příloha u příležitosti Roku lesů vyšla díky finančnímu příspěvku z veřejné sbírky Za 
Klánovický les občanského sdružení Újezdský STROM www.ujezdskystrom.info   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxx 

 
Je mi líto, že jsem si všimla já a vztek tedy budete mít svorně na mě, ale v celém čísle není ani zmínka 
o říjnovém koncertu Michala Prokopa!  
Pokud si pamatuju z předminulé KSOK, pan Voříšek plánoval dvoufázovou reklamu- předprodej v 
zářijovém čísle, pozvánka v říjnovém. I když velká upoutávka byla  v září, není možné v tomto čísle 
nenapsat ani čárku. Kalendárium nestačí, pokud chceme něco pořádně propagovat! 
Navrhuju nouzové řešení: 
na str. 2 zdrcnout Ambru a vložit výrazný nápis, můj návrh: 

Koncert Michala Prokopa už ve čtvrtek 13.10. v 19:00! 
Přijďte do Polyfunkčního domu na nevšední večer s osvědčenou kvalitou, 
Prokop, Andršt, Hrubý a vy - LIVE & UNPLUGGED v Újezdě! 
zdraví ZK 

 

V pátek až neděle korektura.  

Pan Švejnoha – v tištěné verzi, v neděli předá M. Nejtkové, která korekturu 
doplní a provede kontrolu inzerce. 
 
Šéfredaktorka 
3. korektura 
Dobrý večer všem členům redakční rady. 
Posílám vám říjnové číslo našeho zpravodaje + kalendárium 
Budou ještě tři malé úpravy: 
- na str.2 koncert M.Prokopa ( zapoměli jsme opakovat )musíme ještě jednou připomenout! Návrh 
Z.K. zmenšit  Ambru se mi líbí. 
– na str.4 přijde poděkování za posvícení, zmenšíme jednu ze čtyř fotografií ze dne chovatelů. 
– na str.1 přidáme fotografii manželů Tomaidesových, jsou do neděle mimo republiku, v pondělí je 
Martina vyfotí  
 
Toto číslo vyjde nakonec 12-ti stránkové, protože bychom se jinak s tématem Rok lesů a veškerou 
inzercí na 8 stran nevešly. Na vydání tohoto čísla se bude Újezdský strom spolupodílet částkou 

http://www.ujezdskystrom.info/


6.000,-Kč, což je rozdíl mezi dvěma dvoulisty barevnost 4/1 ( původní rozpočet ) a třemi dvoulisty 
barevnost 4/1, 1/1,4/4. 
( tak jak vyjde říjnové vydání) 
Martina Nejtková vám v pondělí rozešle konečný stav příjmu z inzerce. 
Doufám, že jsem na nic nezapomněla a zpravodaj se vám bude líbit. 
Přeji příjemný víkend 
Karla Jakob Čechová 

…………………………. 
4.korektura 
Str.1 
Doplnit fotku manželů Tomaidesových - M.N. 
Str.2 
Přidat tyto články  dolů k Ambře( ta se musí zmenšit ) 
Koncert Michala Prokopa už ve čtvrtek 13.10.v 19 hod ! 
Přijďte do Polyfunkčního domu na nevšední večer s osvědčenou kvalitou 
Prokop,Andršt,Hrubý a vy - LIVE&UNPLUGGED v Újezdě 
Krátké ohlédnutí 
4.újezdské posvícení se i letos těšilo nemalému zájmu malých i velkých návštěvníků. 
Poděkování za skvělou práci patří p. Saitzovi,p.Voříškovi a všem, kteří se na akci 
spolupodíleli. 
Str.7 
článek Bytosti zvané houby  
Pod nadpisem to už neopakovat, pokračovat.. 
Tak se jmenoval pořad…..atd 
Kalendárium  
posílám upravené 
 

……………………. 
Šéfredaktorka provedla korekturu v tiskárně a schválila zpravodaj před tiskem. 
Výkonná redaktorka vyfotila manželé Tomaidesovi a foto poslala do tiskárny.  
 V úterý ráno tiskárna doplnila foto manželů Tomaidesových a zpravodaj je připraven k tisku.  

………………… 

Po ukončení zpravodaje, který je dne 27. září připraven k tisku, se 

zpracovává kalendárium, které bude vloženou přílohou ÚZ.  
 

Konečnou podobu ÚZ zašle šéfredaktorka všem členům RR.  

 

Zapsala. Martina Nejtková 

Ověřila: Karla Jakob Čechová 

 

Příloha:  

Prezenční listina  

Rozpočet inzerce 


