Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 2. 5. 2019
Přítomni: Krátký, Vaňková, Erbsová, Holič, Kappel, Klich, Špalková-Kuželová
Omluven: Veverka
1) Úvod
Přivítání členů RR, schválení programu, administrativa.
2) Distribuce UZ
Byly zakoupeny stojany pro další distribuci UZ. Jeden volně stojící je umístěn do trafiky na nám. Protifaš.
bojovníků, druhý stolní do kavárny Just Coffee. Umístění na poště a na nádraží je ve schvalování.
Distribuce ČP se mírně zlepšila, ale stále jsou lokality, které UZ nedostávají. RR navrhne ČP, aby si určila
oblast, kterou zvládne vlastními silami 100% roznést. Zbylé území roznesou soukromé osoby, které MČ najme
na DPP. Celková cena roznosu by měla zůstat stejná.
Vzhledem ke kompletnímu rozebrání časopisů v OIC, instalaci stojanů, novým bytovým jednotkám ve Vivusu
a Pitkovicích bude nutné zvednout náklad. RR navrhuje zvýšení nákladu o 10%.
3) Zhodnocení obsahu minulého čísla a provedených změn v designu a obsahu
Grafická podoba a dramaturgie časopisu je ustálená. Kalendárium zůstane v měsících s velkým počtem akcí.
Bude rozšířena rubrika Komentáře a názory, ve které budou prezentovány názory na dané téma. Byly
diskutovány možnosti, jak řešit situaci, kdy reakci zašle vetší množství zastupitelů než se vejde na vymezený
prostor. Redakce si vyhradí právo články redakčně zkrátit (a následně zaslat k autorizaci), případně
zveřejnit za každou politickou stranu jen jeden článek tak, aby byla zachována pluralita názorů. Články,
které případně nebudou zveřejněny ve zpravodaji, budou uveřejněny na webu MČ.
Pro číslo 06/2019 je tématem Tělocvična ZŠ Jandusů. Osloveni budou všichni zastupitelé a ředitel školy.
4) Příprava červnového čísla
 ZŠ Romance – současný stav
 50 let bigbítu v Uhříněvsi – úvod, časová osa, fotky
 Noví lékaři – rozhovor
 Sekání trávy – změny v boji proti suchu
 Info ze setkání s občany – Horácká stezka a Skatepark (vč. hlasování dětí na ZŠ)
 Ohlédnutí za pálením čarodějnic
 Pozvánky na akce v červnu
 Zaslaný dopis občana k novému WC – bude redakčně zkráceno
 Informace k uzavírce K Dálnici, pokud budou novinky
5) Různé
Po diskuzi byl stanoven jednotný styl v psaní velkých/malých písmen ve slovech a spojeních, které často
používáme a kde pravidla pravopisu připouští více variant (úřad, městská část, rada, zastupitelstvo, odbor,
komise apod.)

Příští RR bude 5. června 2019 v 16 hodin
v zasedací místnosti v 1. patře radnice.

Zapsala: P. Vaňková
Schválil: I. Krátký

