Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 4. 1. 2017
Přítomni: viz prezenční listina (9 z 9), pan Libor Čermák se dostavil v průběhu jednání RR
Hosté: Ing. Ivo Krátký, Ing. Radek Ptáček
Program:

1) Představení nových členek
2) Hodnocení UZ 1/17
3) Příprava UZ 2/17
4) Informace o rozpočtu UZ 2017
5) Doplnění pravidel pro uveřejňování názorů zastupitelů a etický kodex UZ
6) Změna termínu RR
7) Různé

Ad 1) Představení nových členek
Paní šéfredaktorka představila a přivítala nové členky RR paní Petru Vaňkovou a Bc. Veroniku
Kuželovou.
Ad 2) Hodnocení UZ 1/2017
Celkově kladné hodnocení, obsahově splnilo účel.
Ad 3) Příprava UZ 02/2017
Titul – náměty - zima v Uhříněvsi, Tři králové na radnici
Nosné téma – dvoustrana o panu Z. Růžičkovi – bývalý starosta + fotografie – připraví M. Klich
Příspěvky:
Programy MČ – dotace na rok 2017 – 2 strany v rozsahu UZ 3/2016
Připravovaný článek odboru výstavby o povolování staveb – paní šéfredaktorka prověří, jak jsou
daleko
Připravovaný článek místostarosty Knotka o činnosti RMČ za 2. pol. 2016 – prověří paní
šéfredaktorka
Běžecká škola - 1/2 strany
Ples MČ – plakát - 1 strana
Změny v MHD
Next reality PR článek
Příspěvek k petici proti výstavbě PSJ za Normou od pana Lagnera
Bubeníček – Procenko – zamýšlený seriál o osobnostech Prahy 22 odloženo do březnového UZ
Příspěvek paní Silvie Štěpánkové o revokaci usnesení ZMČ – Po živé diskusi bylo hlasování o tomto
příspěvku přesunuto až za bod č. 5.
Dále pravidelné rubriky:
Z kroniky, úvodník pana starosty
Zprávy z RMČ a z odborů – OŽPD (recyklace pneu), OIC
+ změny termínů ZMČ, pozvánka na 13. ZMČ dne 15. 2. 2017
Program divadla a kina, knihy, výstavy
ZŠ, MŠ
Klub seniorů
DPS Jiskřička, Salesiáni
Ad 4) Informace o rozpočtu UZ 2017
Paní šéfredaktorka informovala členy RR o návrhu rozpočtu UZ na rok 2017.
Ad 5) Doplnění pravidel pro uveřejňování názorů zastupitelů a Etický kodex UZ
Paní šéfredaktorka na úvod shrnula důvody k jejich zpracování. Oba návrhy obdrželi členové RR
mailem předem a své připomínky zaslali Mgr. Matyášek, Bc. Kuželová, MgA. Holič a L. Čermák.
V rámci živé diskuze zazněly mimo jiného příspěvky:
V. Kuželové – zda je důvod k vydání Etického kodexu, když máme tiskový zákon.
J. Matyáška – o nových pravidlech i o kodexu informovala paní šéfredaktorka na posledním ZMČ.

I. Krátkého – kodex by měl být návodem k „slušnosti“ a není nadřazený tiskovému zákonu.
J. Matyáška – pravidla by měla být pokladem pro vydavatele – radu MČ, nesměřují k cenzuře
opozičních názorů.
Š. Holiče – je třeba stanovit jasná pravidla o rozsahu příspěvků zastupitelů a vyjádření radnice 50 na
50 v rozsahu 1 strany, příklad Klíče Prahy 11.
P. Veverky – jak řešit situaci při obdržení více příspěvků – názorů najednou.
J. Matyášek – blokování příspěvků, které jsou v rozporu se záměry vydavatelů, provádí např. i iDnes.
L. Čermáka – ve zpravodaji by měly být příspěvky, které občany zajímají a nikoliv politikaření.
J. Matyášek – v UZ by měly být jen odborné články, a ne politicky motivované
Paní šéfredaktorka: jak a kdo to může a bude rozlišovat?
J. Matyášek navrhl, aby se hlasovalo o jeho návrhu na doplnění pravidel v upraveném znění (bod 2
podle Š. Holiče):

1. Obsah časopisu UZ nebude reflektovat politicky motivované či jiné nekorektní
příspěvky, a to ani skryté.
2. Pro názory zastupitelů bude vymezen přesný prostor půl strany na jeden názor. Odpověď či
případná reakce bude ve stejném rozsahu, tedy 50:50.

3. Členové redakční rady, jakož i všichni ostatní přispěvatelé jsou povinni se při svém
hlasování a zpracovávání tématu držet přijatého Etického kodexu Uhříněveského
zpravodaje.
K bodu 1. se opět rozvinula diskuze z důvodu posuzování takových příspěvků i s ohledem na tiskový
zákon. Obecné shody nebylo dosaženo, proto J. Matyášek navrhl, aby se názory členů RR uplatnily při
hlasování o tomto návrhu.
Paní šéfredaktorka navrhla, aby se veškeré připomínky a návrhy zapracovaly do upraveného znění, o
kterém se bude hlasovat na příští redakční radě. Z důvodu nejasnosti by členové nevěděli, o čem
vlastně hlasují. Názor podpořili další členové RR. Úpravy podle jednotlivých bodů nebyly
projednávány.
Pan Matyášek požádal, aby se vzhledem k délce dosavadního jednání hlasování neodkládalo.
Vydavatel – rada MČ se k pravidlům i kodexu vyjádří na svém zasedání 11. 1. 2017.
Paní šéfredaktorka požádala, aby se nejdříve hlasovalo o jejím protinávrhu:
„Nové upravené znění pravidel a Etického kodexu bude schvalováno až na příští RR“
Hlasování: 5:3:1
Protinávrh byl schválen.
Pan Matyášek připomněl nutnost hlasování o zveřejnění názoru paní zastupitelky Štěpánkové
v únorovém UZ, které bylo v bodě 3) odloženo.
Paní šéfredaktorka připomněla, že o dané věci se již hlasovalo na minulém jednání RR a bylo
odsouhlaseno jak RR, tak neoficiálně radou MČ, že článek vyjde v únorovém čísle. Pan Matyášek
přesto trval na opakovaném hlasování a paní šéfredaktorka mu vyhověla.
„Názor paní Štěpánkové bude zveřejněn v únorovém UZ“
Hlasování: 3:5:1
Návrh nebyl schválen, příspěvek bude zveřejněn v březnovém UZ.
Pan Matyášek se s členy RR rozloučil a opustil jednání.

6) Změna termínu RR
Paní šéfredaktorka požádala o změny v termínech jednání RR:
04/2017
na 8. 3. 2016
07-08/2016
na 7. 6. 2016.
7) Různé
M. Klich připomněl záležitost v doručování UZ místními doručovatelkami. Případnou změnu je nutné
předem organizačně připravit, smluvně zajištěno u ČP.
Vznikla diskuse nad obsahem časopisu, pan Klich má pocit, že muzeum je ve své prezentaci ošizeno.
Paní šéfredaktorka mu slíbila, že to bude v budoucnu napraveno tím, že se akcím v muzeu vyhradí celá
strana, kde bude jejich rozpis na celý rok 2017.

Příští RR UZ se koná 1. února 2017 od 16:30 hodin v zas. místnosti č. 109.
Zapsal: Ing. Roman Petr
Schválila: Mgr. Kateřina Erbsová

