Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Komise rady města Pohořelice

Zápis
z jednání redakční rady Pohořelického zpravodaje ze dne 4. 3. 2019
Čas:
Místo:

16:00 h

Přítomní:
Hosté:
Zapisovatel:
Program:

Mgr. Ondřej Veselý, Mgr. Patrik Pařil, Ing. Josef Svoboda, Alena Bilavčíková, Jan Kříž

1.
2.
3.
4.
5.

školící místnost, Brněnská 2, Pohořelice

Bc. Miroslav Novák, DiS.
Mgr. Ondřej Veselý

Úvod
Zkušenosti s vydáním prvního čísla zpravodaje
Novinky ve Zpravodaji
Harmonogram RR
Závěr

1. Úvod
Předseda komise Mgr. Ondřej Veselý zahájil jednání v 16:10 h, přivítal přítomné členy RR a hosta pana
starostu. Poděkoval všem za práci na historicky prvním barevném čísle Pohořelického zpravodaje.

2. Zkušenosti s vydáním prvního čísla zpravodaje
Redakční rada zhodnotila práci na prvním zpravodaji a spolupráci s tiskárnou. Identifikovala nutné změny
v grafice zpravodaje a dala další doporučení redaktorovi. Komunikace bude probíhat výhradně na e-mail:
zpravodaj@pohorelice.cz.

3. Novinky ve zpravodaji
Předseda RR předal členům k připomínkování koncepční dokumenty Pravidla pro publikování ve zpravodaji
a Statut zpravodaje, po připomínkování bude předloženo do RM k projednání. Dále informoval o záměru
zavést nové seriálové rubriky, zejména představení členů ZM, RM a vedení města, dále představení spolků a
v neposlední řadě představení podnikatelů působící ve městě. V současné době je potřeba mobilizovat další
autory s cílem nabídnout čtenářům pestřejší obsah a zaměřit se na úpravu grafiky.

4. Harmonogram RR
Uzávěrky jsou stanovy vždy na 15. dne v měsíci. Redakční rada se bude scházet ve dnech vždy 17. nebo 18.
v daném měsíci a následně bude textová část předána na korekturu paní Mgr. Kounkové. Do tiskárny se
podklady zasílají vždy 19. večer, nejpozději 20. ráno.
RR si stanovila termín schůzek na následující měsíc, pondělí 18. 3. v 16 hodin na MěÚ.

5. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným a v 16:45 h jednání redakční rady ukončil.
Zapsal:

Mgr. Ondřej Veselý, v. r.
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