Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 1. 2. 2017
Přítomni: viz prezenční listina (1 z 5)
Hosté: Ing. Michal Klich
Ing. Ivo Krátký
Program:
1) Úvod
2) Hodnocení UZ 2/2017
3) Příprava UZ 3/2017
Ad 1) Paní šéfredaktorka na úvod konstatovala, že RR není usnášeníschopná, protože je tam z jejích
členů jediná. Nicméně se rozhodla RR nezrušit, neboť se musí připravit nové číslo UZ, ať je situace
jakákoliv.
Poděkovala přítomným hostům, za účast a pomoc, když byla polovina redakční rady odvolána a zbylá
polovina se nemohla dostavit.
Ad 2) Hodnocení UZ 2/2017
Paní šéfredaktorka a přítomní hosté se shodli na tom, že to bylo číslo velmi informačně chudé a
odpovídá situaci v redakční radě. Nicméně i tak splnilo svůj účel.
Ad 3) Příprava UZ 03/2017
Vzhledem k tomu, že redaktor Pavel Veverka je dlouhodobě nemocný a jeho jmenovaná zástupkyně
Petra Vaňková také onemocněla a navíc má stejně jako paní šéfredaktorka příští týden plánovanou
dovolenou a na výrobu časopisu by zbývalo necelých 5 dní, nastínila paní šéfredaktorka tři možnosti
řešení:
1. UZ se stihne ve zkráceném termínu – 4,5 dne, což není s ohledem na časovou náročnost
textových úprav a korektur dost dobře možné, ale občanům jsme slíbili, že časopis budou mít
ve schránce do konce února a jsou tam i pozvánky na akce od začátku března
2. Termín vydání UZ se posune o týden – s tím rizikem, že nedostojíme inzertním závazkům, ani
dohodě s tiskárnou a i tak budeme v časovém presu
3. Spojíme březnové a dubnové číslo, které by vyšlo na konci března – s tím rizikem, že
nedostojíme inzertním závazkům a nevyhovíme ani tiskovému zákonu, který nám ukládá
uveřejnit názor zastupitele do tří měsíců od zaslání příspěvku, což vychází na 5. března.
Nakonec se paní šéfredaktorka rozhodla pro možnost číslo 1, která klade zvýšené nároky na všechny
tvůrce i přispěvatele, ale je směrem k třetím stranám (občanům, inzerentům, tiskárně) nejserióznější.
Časopis však bude tvořen v nouzovém režimu.
Obsah čísla:
Titul – náměty – Zima v Uhříněvsi
Nosné téma – Postupy stavby pro laiky – Ing. Máslová
Historie osobností Uhříněvsi – Bubeníček, Procenko – P. Veverka, M. Klich
Příspěvky: Kronika
Policisté zachránili tele v Dubči
Školy
Místní organizace
Úvodník – J. Knotek

Senioři
Topné oleje – OŽPD
Plakát ples UCHO
+ další pravidelné rubriky
S ohledem na to, že jsou jarní prázdniny a většina tvůrců UZ bude pryč a ten zbytek je nemocný se
dostáváme do časového presu, proto v tomto vydání budou striktně dodržovány termíny uzávěrek,
cokoliv přijde později, uveřejněno v březnovém UZ nebude. Počet stran bude pravděpodobně jen 16
– 20 stran.
Uzávěrka inzerce je 5. 2.
Uzávěrka textů mimo radnici je 5. 2.
Uzávěrka domluvených textů z radnice 8. 2

Příští RR UZ se koná 8. března 2017 od 16:30 hodin v zas. místnosti č. 109.
Zapsala a schválila: Mgr. Kateřina Erbsová

