Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 2. 3. 2016
Přítomni: viz prezenční listina (členů 5 z 8).
Hosté: Ing. Olga Jandová (do 17:45 hod.)
Petra Vaňková
Program:

1) Hodnocení UZ 3/2016
2) Příprava UZ 4/2016
3) Různé

Na úvod paní tajemnice Ing. Olga Jandová, která zde byla jako host, přišla s návrhem udělat
rozhovor s panem Grimem, který má v OIC výstavu map. To bylo odsouhlaseno a paní
tajemnice předala vzájemné kontakty šéfredaktorce. Rozhovor zařadíme pravděpodobně do
UZ 5/2016.
Šéfredaktorka informovala o návratu redaktora p. Veverky po dlouhodobé pracovní
neschopnosti pravděpodobně od 7. 3. 2016.
Ad 1)
Členové RR nejprve konstatovali, že březnové číslo se povedlo, zejména obsahově se dostává
na počáteční hranici úrovně, kterou si vytyčili dosáhnout. Nicméně i tak, je tam několik
typografických chyb, chybí uvozovky, vše v článcích, které se neposílají korektorce. Do
budoucna se bude posílat ještě více materiálů na korektury.
Byla udělena pochvala Ing. Klichovi za článek o Svatém Velikonočním týdnu. Ing. Klich
skromně poznamenal, že tento článek už si vyžádali i učitelé ze škol jako studijní materiál.
Ing. Krátký navrhl, aby v podobném duchu bylo zpracováno i vánoční téma a to s předstihem,
což se setkalo se všeobecnou shodou.
Dále se řešila otázka vytučňování jmen v článcích. Po přátelské diskusi se přítomní dohodli, ž
pokud to bude nezbytné a bude to mít nějaký speciální účel, autor na to upozorní
šéfredaktorku a grafika na konci článku. Jinak se zachová stávající podoba, kdy se jména ani
citace nevytučňují.
Ing. Krátký navrhl, aby v letním speciálu bylo věnováno místo na vysvětlení čtenářům na
často kladené dotazy, co se týče grafiky, ale i obsahu časopisu, jak se zpracovávají příspěvky
apod. Toto bylo odsouhlaseno a do letního dvojčísla to připraví šéfredaktorka a Ing. Krátký.
Ad 2)
V dubnovém čísle budou kromě pravidelných rubrik a článků spolků a škol tato témata:
Metrans – vysvětlení občanům – zpracuje pí Vaňková
Nová škola – představení projektu, výzva občanům, aby vymysleli název – zpracuje
šéfredaktorka ve spolupráci s panem starostou
Výročí OIC – zpracuje Mgr. Kaňoková
První a poslední občánek - pí Vaňková
Běhání 4. díl (pozvánka na běžeckou školu) – šéfredaktorka
Rozhovor se sládky nového pivovaru – Ing. Krátký
Turistická vizitka, znovu zápisy do školek
Pozvánky: čarodějnice, pochod Klubu českých turistů, divadlo A-ženy
Titulka: Velikonoční výstava Kraslic – zajistí Ing. Klich
Ing. Klich vystoupil s návrhem, aby OŽPD zpracoval krátký článek o nutnosti uklízení psích
exkrementů. Domluví šéfredaktorka s OŽPD.
Šéfredaktorka požádala pí. Vaňkovou a v nepřítomnosti p. Veverku o průběžnou
fotodokumentaci oprav rybníka Vodice. Podle aktuálnosti tomu bude věnován prostor v UZ 4
nebo UZ 5.

Ad 3)
Inzerce – šéfredaktorka upozornila na nárůst inzerce v časopise a nutnost držet pravidlo, že
prezentace komerčních subjektů budou zpoplatněny, případně podpořeny inzercí. Následovala
diskuse na téma jak poznat komerční subjekt.
UZ 5/2016
Rozhovor s ředitelem VUZV
Pozvánka Farmářské trhy
Běžecká škola
Rozhovor s p. Grimem

Příští RR UZ se koná 6. 4. 2016 od 16.30 hodin v zas. místnosti č. 109.

Zapsala: Mgr. Kateřina Erbsová
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