Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 18. 11. 2020
Místo konání: online přes aplikaci Webex
Zahájení jednání: 12:05
Ukončení jednání: 14:25
Přítomni: Erbsová, Holič, Kappel, Klich, Krátký, Špalková-Kuželová, Vaňková, Veverka
Je přítomna nadpoloviční většina členů, rada je usnášeníschopná.
1) Zahájení jednání a schválení programu
Návrh programu:
1) Zahájení jednání a schválení programu
2) Zhodnocení UZ za uplynulé čtvrtletí
3) Návrhy změn pro následující období
4) Harmonogram 2021
5) Informace o distribuci
6) Pravidla pro uveřejňování příspěvků v rubrice "Názory zastupitelů"
7) Pravidla pro uveřejňování příspěvků v rubrice "Úhel pohledu"- příspěvky čtenářů
8) Různé
Usnesení:
Redakční rada schvaluje program.
Hlasování: PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
2. Zhodnocení UZ za uplynulé čtvrtletí
3. Návrhy změn pro následující období
Obsah zpravodaje je bez připomínek.
Připomínka k podobě titulní strany, nutno se jí více věnovat, nedávat na ni inzerci. Odpověď: MČ
chce na titulní straně propagovat velké městské akce. Zcela nová titulní strana je v procesu přípravy,
měla by korespondovat s korporátním designem Prahy 22 a být jinak koncipována. Bude představena
v prvním čísle r. 2021 = únor.
Dotaz: Proč je uveřejněna reklama na divadlo/kino, když jsou kulturní akce zrušeny vládním
nařízením? Odpověď: V době uzávěrky ještě nebyly akce zakázané.
Chyba v listopadovém čísle v křestním jméně – v příští čísle bude otištěna omluva. Členové RR
požadují dostávat stěžejní články k přečtení před odesláním zpravodaje do tiskárny. Nyní, díky
časové tísni, nevidí časopis předem.

4) Harmonogram 2021
5) Informace o distribuci
UZ bude vycházet na konci, nikoli na začátku měsíce. Vždy v úterý do distribuce, distribuce do
víkendu, ať lidem neutečou víkendové akce/kontejnery apod.
Je nutné jeho dodržování. Zpoždění komplikuje distribuci.

6) Pravidla pro uveřejňování příspěvků v rubrice "Názory zastupitelů"
Téma bylo diskutováno, různé varianty, možnosti.
Principy pro uveřejňování názorů zastupitelů:
1) Vyžádaný příspěvek - redakce vypíše téma, nejlépe strukturované do více otázek, a termín
odevzdání příspěvku, sdělí ho všem zastupitelům, ti mohou zaslat svoji odpověď
v požadovaném počtu znaků. Všechny názory budou zveřejněny a nebude na ně v příštích
číslech reagováno.
2) Nevyžádaný příspěvek – bude uveřejněn v délce maximálně 1800 znaků a reagováno na něj
může být až v dalších číslech. Pokud přijde příspěvků více, budou uveřejněny všechny.
3) Příspěvek dle práva na odpověď – odpověď musí splňovat kritéria stanovená zákonem, tedy §
10 Tiskového zákona a musí být v délce maximálně původního článku.
Usnesení:
Redakční rada schvaluje Principy pro uveřejňování názorů zastupitelů.
Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Návrh přijat.
7) Pravidla pro uveřejňování příspěvků v rubrice "Úhel pohledu"- příspěvky čtenářů
Principy pro uveřejňování názorů občanů:
1) Vyžádaný příspěvek – při vyžádání redakce sdělí délku příspěvku a kromě korektur by článek
neměl být upravován.
2) Nevyžádaný příspěvek – u nevyžádaných příspěvků posoudí šéfredaktor prospěšnost tématu
pro obec a také žánr a formu, zda zapadá do koncepce časopisu. V případě pochybností se
může obrátit na Redakční radu, jako poradní orgán. Anonymní příspěvky nebudou
zveřejněny.
3) Příspěvek dle práva na odpověď – odpověď musí splňovat kritéria stanovená zákonem. Musí
se omezit na skutkové tvrzení, které uvádí informace na pravou míru, musí být rozsahem
přiměřená napadenému sdělení, tedy maximálně o délce původního článku, a musí z ní být
patrno, kdo ji činí. Není možno požadovat uveřejnění další odpovědi na tuto odpověď. Právo
na uveřejnění odpovědi náleží po smrti dotčené fyzické osoby jejímu manželovi, dětem, či
rodičům.
Usnesení:
Redakční rada schvaluje Principy pro uveřejňování názorů občanů.
Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Návrh přijat.
8) Různé
Informace o otevření COVID odběrového místa v Uhříněvsi bez vědomí radnice.

Zapsala Petra Vaňková
tajemnice
Ověřil Ivo Krátký
předseda

