
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY A TVORBY ZÁŘIJOVÉHO ČÍSLA 

ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE 2012 
 

Jednání redakční rady bylo svoláno na 14. srpna 2012 od 17:30 hod – 20:00 

hod  

1- Zhodnocení minulého čísla 

Žádné negativní ohlasy od členů RR.  

Dr.Jeníček konstatoval, že podle  e mailu od pana prof.Voňky, prof.Schmidt na 
dopis p.Duchka reagovat nebude. Proč tedy nakonec reagoval? Šéfredaktorka 
odpovídá, že RR pana Schmidta k odpovědi nenutila.  
Dr.Jeníček nesouhlasí s reakcemi na jednotlivé články v Listárně a odkazuje se 
na manuál Oživení o.s.  Důrazně nesouhlasí s komentáři ke článkům.  
Šéfredaktorka uvádí, že naopak podle doporučení Oživení je komentář redakce 
nutný a je vhodné na jednotlivé příspěvky, pokud to lze, vzhledem k periodě 
zpravodaje ( měsíčník ) odpovídat ( zajistit odpověď osoby, které se příspěvek 
týká ) v tomtéž vydání ( měsíci )  
 

Výkonná redaktorka členy RR informovala, že svou činnost v redakci ukončuje 

ke dni 30. září 2012 z důvodu stále se zvyšujícího objemu prací při tvorbě 

zpravodaje. 

 

2. Příspěvky 

Č.1  - pod hlavičkou roku seniorů, uveřejní se 
Č.2 – Pochvala pí.Koštialové za Újezdský zpravodaj. RR se shodla na tom 
příspěvek neuveřejňovat. Pí. Koštialové poděkujeme za chválu. 
Č. 3 – Odpovíme kladně, a články budeme uveřejňovat na web 
Č. 4 – Zkrátit do kalendária, v případě více místa se uveřejní v tisku 
Č. 5 – do tisku a do Kalendária 
Č. 6 – na web 
Č. 7 – do tisku 
Č. 8 – red.úpravit ( jen týkající se Újezda ) 
Č. 9 – plakátek do tisku a do Kalendária 
Č. 10 – do tisku 
Č. 11 – do tisku – zmenšit 



Č. 12 – do tisku 
Č. 13 – do tisku do tabulky 
Č. 14 až 18  do tisku bez krácení 
Č. 19 – do Kalendária 
Č. 20 – do tisku, požádat autorku o zkrácení na 2500 znaků 
Č. 21 – do Kalendária 
Č. 22 –do tisku 
Č. 23 – do tisku 
Č. 24 – do tisku 
Č. 25 – do tisku 
Č. 26 – č. 27 – do tisku 
Č. 28 – do Kalendária 
Č. 29 – článek bude uveřejněn na webu, ne do tištěného zpravodaje, 
pokračování diskuze je převedena na web. M.N. napíše Dr. Dastychové 
Č. 30 – do tisku 
Č. 31 – 32 – do tisku 
Č. 33 – do tisku a do Kalendária 
Č. 34 – do tisku + bude dodané foto 
Č. 35 – do tisku a Kalendária, na titulní stranu 
Č. 36 – do Kalendária 
Č. 37 – do Kalendária 
Č. 38 – do tisku 
Č. 39 – příspěvek paní Novotné bude otisknut, hlasováno 3 :2 pro otištění 
Č. 40 – do tisku 
Č. 41 – do Kalendária  
Č. 42 – do tisku 
Č. 43 – do tisku 
Č. 44 – 45 – do tisku 
Č. 46 – do Kalendária 
Č. 47 – redakční úprava Z.K. 
Č. 48 – do tisku 
Č. 49 – do dalšího čísla 
Č. 50 – neuveřejníme 
Č. 51 – když se vejde do tisku, jinak do Kalendária 
Č. 52 – bude dodáno, M.N. pošle ke schválení členům RR 
Č. 53 – článek bude rozdělen a uveřejňován  
Č. 54 – bude dodáno 
Č. 55 – napíše starosta v úvodníku 
Č. 56 – bude dodáno 
Č. 57 – bude dodáno 



Č. 58 – uveřejní se v říjnu 
Č. 59 – nekrolog, požádáme paní Antoňovou 
Č. 60 – oznámení o pravidlech publikování 
Č. 61 – Linhartová  
 
RR se shodla na tom, že přispěvatelům musí být znovu rozeslán dopis 
s připomenutím velikosti příspěvků. 
Příspěvky předložené později (na redakční radu) můžou být po souhlasu RR  
přijaty do evidence příspěvků ještě téhož vydání.  
Členové redakční rady byli upozorněni na to, že jsou vázáni mlčenlivostí o 
obsahu daného čísla a projednávaných věcech. 
 
Jízdní řády – redakční rada souhlasí s uveřejněním jízdních řádů 

Pravidla pro uveřejňování politických sloupků  

Bod šest – změnit redakce na redakční radu, členové redakční rady si pravidla 

prostudují a pošlou šéfredaktorce vyjádření.  

Se zavedením Politických sloupků zastupitelů všichni členové RR souhlasili.  

3.Průběh tvorby čísla 

Zastoupením šéfredaktorky v době její nepřítomnosti při finálních pracích 

v tiskárně byla pověřena výkonná redaktorka. Grafická a gramatická korektura 

ÚZ probíhala od 24.8 do 27.8.2012. Tiskárna nezaslala korekturu jízdních řádů a 

v důsledku toho došlo k tiskové chybě. Místo jízdního řádu 250 – směr 

Rohožník, byl uveřejněn jízdní řád 251. Tiskárna navrhla na vlastní náklady 

vytisknou nové jízdní řády do říjnového čísla ÚZ. Návrh byl přijat. Opravené 

jízdní řády byly okamžitě umístěny  na webové stránky úřadu a na podatelně 

byly k dispozici hned následující den po distribuci. Zpravodaj byl distribuován 

od pátku odpoledne 31.8.2012.  

Zapsala: Martina Nejtková  

Ověřila: Karla Jakob Čechová 

 


