
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY 

A TVORBY ZÁŘIJOVÉHO ČÍSLA 

ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE 
 

Jednání redakční rady bylo svoláno na 16. srpna 2011 od 17:30 hod.  

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

 

1. Vyhodnocení minulého čísla  

Nejdříve se zhodnotilo prázdninové číslo ÚZ, kdy bylo konstatováno, že se zde nacházely 

nějaké tiskové a gramatické chyby, kterých je nutné se v příštím čísle vyvarovat.  

Pan starosta také kritizoval způsob korektur, kdy je nutné kontrolovat zadávání reklam a kdy 

byly zjištěny chyby v anketě.  

Výkonná redaktorka upozornila, že je důležité dělat gramatickou korekturu až po 

ukončení té grafické, protože při jakémkoliv zásahu a posunutí textu může docházet 

k chybám! 

Bylo domluveno, že se do zářijového ÚZ napíše omluva za chyby. Dále pan starosta navrhl, 

že oprava chyb bude probíhat v programu pdf. Jednotně bylo odsouhlaseno, že zářijové číslo 

se ještě nebude opravovat v pdf, ale že se redakční rada v průběhu září sejde na úřadě na 

školení, jak s tímto programem pracovat.  

Zářijové číslo se bude opravovat klasicky. Výkonná redaktorka předá zpravodaj v papírové 

formě korektorovi a ostatním pošle ÚZ e mailem a stanoví datum korektury. Poté všechny 

připomínky zpracuje a s tiskárnou provede korekturu a dá pokyn k vytištění zpravodaje.    

2. Dopis odpíračům 

Výkonná redaktorka seznámila přítomné členy, že paní šéfredaktorka připravila dopis 

odpíračům. Tento se předal na poštu, která ho roznesla do schránek s nápisem „nevhazujte 

reklamu“.  

3. Připomínky ke zpravodaji  

Starosta informoval přítomné členy o nových poznatcích, které má z besed „čaje o páté“. 

a) podbarvení kalendária není čitelné pro čtenáře, mělo by jinak vypadat 

b) lidem se nelíbí přeskakování článků, neuspořádanost 

c) používají se fotky bez lidí  

d) při jednání s tiskárnou vyplynulo, že se do zpravodaje dává málo fotek, což z estetického 

hlediska není vyhovující 



 

Návrh na vložené kalendárium 

Dále starosta navrhl, zda neudělat místo klasického kalendária, kalendárium vložené, které by 

bylo ve formátu A4, třeba oboustranně a čtenáři by si ho mohli pověsit třeba magnetem na 

lednici nebo na stěnu. Též se o této možnosti bavil i s tiskárnou, která by s tímto kalendáriem 

také souhlasila, s tím, že s  výrobu by neměl být problém. Dále starosta uvedl, že by 

kalendárium úřad neplatil, ale platil by se z inzerce firmy, která by si zaplatila inzerát, a tento 

inzerát by nám zaplatil vložené kalendárium.  

Závěr: Výkonná redaktorka zjistí cenovou nabídku na tisk kalendária a bude informovat 

redakční radu 

4. Schválení velikosti zářijového zpravodaje 

Výkonná redaktorka předložila na redakční radu kalkulaci inzerátů, ze které vyplývá, že za 

měsíc září bude vybráno za inzerci 43.136,-Kč.  

Dále byla redakční radě předložena cenová nabídka Betisu, ze které vyplývá, za kolik nám 

tiskárna zpravodaj tiskne.  

Závěr: jednomyslně bylo schváleno, že zářijový zpravodaj bude v podobě 2 archy formátu A2 

barevnost 4/1 + vložka A2 barevnost 1/1 (tedy 12 stran) za cenu 30 162,-kč bez dph.    

Z toho vyplývá, že jedna A3 bude vyčleněná pro jízdní řády autobusů.  

5. Projednání obsahu Zpravodaje 

Byly předloženy 3 x A3 černobílých inzerátů, které byly vylepené, a vyplývalo z nich, jak se 

do zpravodaje vejdou. Kdy na jedné  A3 zbylo ještě místo pro nějakou případnou inzerci, 

nebo by se zaplnilo, dle uvážení výkonné redaktorky např. ceníkem inzerátů. Závěr: strana 7 

inzerce, vložená příloha 2 a A3 inzerátů 

Poslední strana zpravodaje - barevná inzerce vyšla do  ¾ strany a tudíž nezbylo mnoho místa 

pro příspěvky. Kdy se na poslední stranu uveřejní alespoň farní tábor s fotkou dětí. 

4-5 strana nebyla předložena – bude dle časových možností dodána starostou, termín, čtvrtek 

– pátek 18. - 19.8. 

První strana  

Pozvánka na posvícení, pozvánka na koncert Michala Prokopa, úvodník pan starosta, sežene 

se fotka s dětmi  

Ostatní příspěvky byly schváleny a uveřejní se na stránkách zpravodaje dle návrhu výkonné 

redaktorky a možností prostoru. 

Jedná se o: Velkoobjemové kontejnery, Mobilní obchodní kancelář, Mobilní sběr NO, 

Kontejnery na textil, Kontejner na sběr elektroodpadu, střípky z rady, farní tábor, Job Klub, 



Ruka pro život, Cestování SPCCH, prázdninové změny ve farnosti, zahrádka v září, dopravní 

komise, výzva na úklid lesíku, informace z obchodní akademie, rekonstrukce české 

spořitelny, Újezdské muzeum informuje, kazatelská stanice, rekonstrukce úřadu, potřebujete 

pomoci, letáček taekwondoo, článek Ing. Hartmana o komisi životního prostředí, arabeska 

 

Bylo domluveno, že se po konzultaci s autory poupraví: článek dopravní komise, ing., 

Hartmana. 

Dále se poupraví článek o lese, kde se hledá brigádník, arabeska a přepracuje se článek o 

kanalizaci a dále se dodělá kalendárium, aby bylo ucelené.  

Dále ještě paní Kazdová uvedla, že bude psát o malé anketě, která probíhala na začátku roku a 

že bude součástí dvoustrany.  

Nakonec jednání redakční rady byl předložen ke schválení Harmonogram postupu prací na 

ÚZ podle dnů.  

K tomu měla výkonná redaktorka několik připomínek: Je nutné, aby byla nejdříve prováděna 

grafická korektura, před konečnou gramatickou korekturou, protože v případě posunu textů 

může docházet k chybám. Dále je nutné, aby korektura inzerátů byla prováděna po sesazení 

do zpravodaje, protože plno inzerátů se dostává v textové podobě a tyto se sesazují a dostávají 

podobou až v tiskárně.  

Po té byl harmonogram schválen a bylo domluveno, že se zvýrazní uzávěrka ÚZ.  

………………………………………………………………………………………………… 

Informace výkonné redaktorky ohledně kalendária zasláno e mailem dne 17.8.2011 

členům redakční rady přítomných na RR 

Text: 
Dobrý den  
Ráda bych Vás informovala, jak jsem pokročila s ÚZ. 
 
Kalendárium.  
Byla jsem na jednání s tiskárnou Betis s tímto výsledkem: 
Uděláme vloženou přílohu Kalendária, která by byla oboustranná a celobarevná, tak, jak jsme se 
včera domlouvali. 
Tiskárně se nápad s kalendáriem a jeho  vložením do zpravodaje velmi  líbí, a proto se rozhodli, že 
první kalendárium zafinancuje přímo tiskárna Betis.  Zároveň nám zpracují jeho grafickou podobu, 
kterou si odsouhlasíme a ta se pak nebude měnit a zůstane stejná. Jen se budou měnit data. 
V kalendáriu bude přesně vymezeno, jaké rozměry bude mít inzerát firmy, která bude kalendárium 
sponzorovat. Buď bude mít jedna firma inzeráty na obou stranách, nebo 2 firmy – každá na jedné 
straně. 
V příloze posílám cenovou nabídku, prosím prostudujte. Jelikož budeme zvyšovat náklad, nevíme o 
kolik, nechala jsem udělat kalkulaci ve více variantách.  
 



Zvažte, jestli bychom se nedohodli a neodrazili se od výtisků 4500 ks kdy cena A4 – plnobarevná, 
oboustranná vychází na  10100,-Kč , s DPH na 11.110,-Kč. 
Kdy částku zaokrouhlíme na 12000,-Kč  a budeme prodávat 1 A 4 kalendária , která bude viset na zdi 
nebo lednici půl měsíce za 6000,-Kč  a pak by kalendář čtenář otočil.  
Buď by byla na druhé straně reklama stejná, nebo od jiné firmy.  
V současné době ceník inzerátu o velikosti A 4 v barvě stojí  7200,- Kč  - čtenáři přečtou a zahodí.  
Sice v kalendáriu bude inzerát menší, návrh velikosti  inzerátu  bude v korektuře, ale bude denně na 
očích. Pro informaci posílám ceník současné inzerce.  
 
Ráda bych, abychom se dohodli, klidně bychom se mohli i sejít a prodiskutovat  cenu osobně.  
 
Je nutné, pokud budeme vkládat kalendárium do září, což bych byla ráda, kdyby jsme si to po mailu 
odsouhlasili, abychom napsali článek o této novince a ráda bych v článku již uvedla cenu, za kterou se 
mohou firmy  do kalendária dostat.  
Kontejnery a kalendárium 
Dále pak dávám na zvážení, jestli do kalendária nedat i kontejnery, alespoň řádek, že tu sobotu 
budou velkoobjemové, pak rostlinné, protože o tyto služby je velký zájem.  
 
Závěr:  
Prosím, napište mi, zda souhlasíte s vloženým kalendáriem 
Zda souhlasíte s návrhem , který jsem popsala, nebo se sejdeme, tento týden, nebo začátkem příštího 
a prodiskutujeme vše osobně.  
Kontejnery v kalendárium ano, či ne 
 
Děkuji  a hezký den  
Martina Nejtková 
Městská část Praha 21 
Újezdský zpravodaj  
Staroklánovická 260 
190 16  Praha 9 Újezd nad Lesy 
tel. 2810 129 43 
e mail: martina.nejtkova@praha21.cz  
           www.praha21.cz  
úřední hodiny: Po a St   8:00-12:00   13:00-17:30 
                      Pá           8:00-12:00 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Z. Kazdová – souhlasí s kalendáriem, v ekonomickou stránku předává ekonomům. Pokud se 
domluvíme, scházet ne. Kontejnery ne, je to kalendář kulturních a sport. akcí 
P. Švejnoha – souhlasí se vším, scházet ne 
P. Roušar – starosta s dohodou souhlasí  
R. Mruvčinský – souhlasím, po mailu stačí se domluvit, kontejnery bych dal 
O. Štrouf  - S kalendáriem plně souhlasím, Nemusíme se scházet – též souhlasím s návrhem, 

Kontejnery jsou užitečné – proto též souhlasím. 

Závěr výk. red: Kalendárium uděláme, jak jsme se domluvili, je pravdou, že je to kalendář kulturních a 

sportovních akcí a máme mnoho příspěvků do kalendária, takže od kontejnerů jsem ustoupila. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Všechny úpravy byly provedeny paní Kazdovou a výkonnou redaktorkou, včetně napsání 

úvodníků na titulní stranu, kde jsou lidi informováni o změnách v ÚZ.  

mailto:martina.nejtkova@praha21.cz
http://www.praha21.cz/


……………………………………………………………………………………………. 

V pátek odpoledne předán zpravodaj do tiskárny. Ještě se dolaďovalo kalendárium, protože 

bylo mnoho akcí, tak bylo domluveno s tiskárnou, že nemůžeme do kalendária uvést všechny 

informace, jak byly zpracovány.  

Bylo dohodnuto, že na některé akce se udělá speciální povídání do zpravodaje a nazve se to 

příslušnou akcí.  

Také se čekalo na chválení nových jízdních řádů.  

………………………………………………………………………………………………… 

Ve čtvrtek 25.8.2011 korektura  

Tištěná verze p. Švejnohovi, ostatní dostali zpravodaj do mailu s tímto textem: 

Dobrý den  

Právě se dokončil újezdský zpravodaj včetně kalendária a je nyní připraven ke korektuře.  
Pošlu ÚZ extra mailem a zároveň ho dám do úschovny  pro ty , kteří mají menší e mailovou schránku.  
Zpravodaj je připraven, jak jsme se domluvili.  
Jelikož jsme měli kalendárium tento měsíc velmi obsáhlé, vymysleli jsme s tiskárnou následující. 
Kalendárium je zpracováno se základními informacemi a dále na str. 2 ÚZ jsou napsány tipy pro volný 
čas, tzn., jsou zde podrobnější informace o akci. 
Nedostatky: 
Na str. 2 u článku Nevíte, co dělat ve volném čase chybí symbol u akce „Přijďte na besedu, zapomněl 
se tam dát, máme symbol s lidmi kolem stolu, je pěkný   
  Str. 3 sloupec vpravo, špatný název celého sloupce, jedná se o nadpis jen prvního článku, samotný 
název sloupce bude jiný 
Str. 6 ceník inzerce, je uveden ceník inzerce včetně ceníku inzerce do kalendária 
Jízdní řády – bus 503 zůstává stejný, takže ho uveřejňovat nebudeme a 391 není ještě aktuální. 
K jízdním řádům se připíše:  
Poznámka redakční rady: 
Noční autobus č. 503 zůstává nezměněn a autobus č. 391 nemá do doby tisku zpravodaje schválen 
nový jízdní řád. 
Místo autobusů se nám krásně vešla druhá anketa.   
Podívejte se prosím na celý zpravodaj a prosím vás o připomínky a korekturu do zítra 26. 8.2011 do 
11:00 hod. 
Tištěná verze zpravodaje včetně kalendária je u mě v kanceláři, přijďte se podívat, pokud budete 
chtít. Zároveň mohu svolat i schůzku  a popovídat si ohledně změn nejen v kalendáriu a můžeme 
vymyslet něco jiného  
Přeji hezký zbytek dne  
S pozdravem  
Martina Nejtková 
Městská část Praha 21 
Újezdský zpravodaj  
………………………………………………………………………………………………….. 

R. Mruvčinský - dovolená 

P. Švejnoha – korektura v tištěné formě, zpravodaj OK 



O. Štrouf  

Dobrý den všem, 
Děkuji za informace ohledně ÚZ a musím přiznat, že se opět udělalo kus práce (především chválím 
Martinu!!) a pokud nám opět vyjde ekonomika, tak budu chválit ještě víc (i jako „opoziční“ 
partner!!!). 
Kalendárium je přehledné a určitě bude mít úspěch 
Co se týká samotného ÚZ, tak se (dle mého názoru) zlepšila grafika a přehlednost a domnívám se, že 
bude určitě lépe přijat, než předcházející čísla ÚZ. Jinak nemám žádné připomínky (vyhodnocení a 
připomínky na příští schůzce ÚZ). 
S pozdravem,  O.Štrouf 
 

Z. Kazdová 

Úpravy ÚZ sestava 9/2011, ZKaz., 25.8.2011 
titulka: 
-záhlaví: „Předprodej na koncert Michala Prokopa  zahájen“ ( tj. doplnit jméno a lépe umístit na dvě 
řádky) 
-článek/pozvánka:  
1. nadpis „Pozvánka na koncert“ vynechat, roztahnout nadpis-jména umělců a první větu změnit na 
zvýrazněný text heslovitě : čtvrtek 13.10. v polyfunkčním domě od 19hod 
2.“Předprodej vstupenek od 13.9. ...atd.“ 
strana 2 
Tipy na akce je moc dobrý nápad, uvidíme, jaké budou ohlasy na přehlednost, líbí se mi oddělování 
pomocí symbolů. Neprocházela jsem to pečlivě, jedna malá nelogičnost je zařazení návštěvy divadla 
do výletů, ale asi bych to už nechala. Prosím opravit: 
-“Cvičení pro seniory“- v textu:...cvičení je pořádáno pro 2.skupinu. Pro 1.skupinu...atd 
-článek „Stavba kanalizace...“ 
prosím nahradit větu „Díky zlepšení dopravního značení...“ větou: 
S bezohledností řidičů nejvíce bojují obyvatelé ulic Lišická, Lomecká a Chotěnovcká společně s policií a 
úřadem MČ. 
strana 3 
-článek „Najdeme pomocníka...“ v předposlední větě- nedělit telefonní číslo 
vložená příloha- literární anketa: 
1. změna názvu na „Co přinesla Anketa na pokračování“ 
2. v úvodu, 2.věta: ...reagovalo 15 respondentů ve věku 40-85 let, jejichž... 
3. odpověď na ot.č.1.: všichni respondenti se přistěhovali mnohdy před desítkami let, většinou z … 
4. v podpise prosím nedělit, radši zmenšit písmena 
strana 8 
-článek „Farní tábor“ 
poslední větu prosím nechat tak, jak jsem to poslala, tedy:... P.Jan Kotas a P.Ondřej Salvet. ( tedy 
„Pater“ nikoli „pan“) 
-článek „Prázdninové změny..“ to samé, v předposlední a poslední větě. 
Když jsme na barevné straně, mohlo by být foto barevné?, pro jistotu posílám ještě jednou v příloze. 
-info u uzávěrce úplně na konci zvýraznit 

 

P. Roušar 

Nadpis v pozvánce na akce kalendária, nadpis v sekci z úřadu, poupravení střípků ve věci 

polyfunkčního domu a předělání celé vnitřní dvoustrany zpravodaje.  

……………………………………………………………………….. 



V pátek dne 26. 8. 2011 od 14:00 do 17:00 hod předělání celé dvoustrany s tiskárnou p. 

Šidákem  a výk.  redaktorkou. Dvoustrana předána znovu na korekturu panu starostovi a P. 

Švejnohovi 

----------------- 

V neděli od 18:00 do 23:00 hod celková korektura zpravodaje v tiskárně / výk. 

redaktorka a p. Šidák/, opravy chyb atd.  

Nadpis pozvánka na koncert zůstal stejný, protože druhá varianta, která byla navržena pí 

Kazdovou, jsme v tiskárně zkoušeli a ta první byla na celkovou grafiku lepší, takže tento 

nápis se ponechal, ostatní se změnilo dle návrhů jednotlivých členů rady.  

……………………………………………………………………………………. 

V pondělí se zpravodaj začal tisknout a ve čtvrtek bude připraven k vyzvednutí, domluveno 

s tajemníkem, bude předáno na poštu k roznosu.  

………………………………………………………………………………………………….. 

V pondělí 29. 8. ještě pan Šidák dělal opravy v kalendáriu, výk. redaktroka  korekturu, která 

byla předána dne 30.8.2011 do tiskárny, kde jsem to společně opravili a též je kalendárium 

připravené do tisku.  

Na webové stránky příspěvky výk. red. uveřejní ve čtvrtek včetně ÚZ a kalendária. 

 

Ekonomická rozvaha bude přeposlána do mailu po distribuci zpravodaje nebo na další 

jednání RR.  

 

Zapsala. M. Nejtková 

Ověřil: Ing. Ondřej Štrouf 

 

Příloha:  

Prezenční listina  


