Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 3. 12. 2019
Přítomni: Krátký, Vaňková, Erbsová, Holič, Kappel, Špalková Kuželová, Veverka
Omluven: Klich
1) Úvod
Přivítání členů RR, schválení programu, administrativa.
Poděkování členům za rychlou reakci při elektronickém hlasování o změně periodicity.
2) Speciál
Místo lednového čísla vyjde v první polovině měsíce speciál ke Strategickému plánu s dotazníkem pro
občany, který vyplní a odevzdají zpět na různých místech na Praze 22. Speciál může mít jiný formát než
klasické číslo, skládat se bude ze samotného dotazníku, vysvětlení záměru a významu Strategického plánu,
výzvy k účasti občanů na tvorbě SP, představení zhotovitele.
3) Zhodnocení časopisu
Obsahová podoba je ustálená, bude docházet pouze k úpravám rozsahu jednotlivých rubrik, podle
konkrétního obsahu zpravodaje.
Příští ročník UZ je jubilejní, 50., nabízí se tedy zamyšlení nad grafickými změnami – nový styl obálky, zásadní
změna loga UZ. RR se shodla, že by bylo dobré změny provést, ale je nutná další diskuse nad konkrétními
návrhy. První číslo, které by mělo být v nové grafické úpravě je dubnové, tj. vychází v měsíci, kdy má svátek
sv. Jiří, kterého má Uhříněves ve svém erbu.
Časopis má příliš mnoho inzerce, nabízí se její omezení vyšší cenou. RR nesouhlasí s plošným zdražením, chce
zachovat možnost inzerce pro místní drobné podnikatele. Lze ale o 25 % zdražit celostranu a půlstranu, které
používají velké společnosti. Podzim je tradičně nejsilnější inzertní období, RR se proto rozhodla počkat na
jarní objemy inzerce a na dalším zasedání RR problém opět otevřít.
Diskuze také byla nad umístěním inzerátů. Členové se shodli na předřazením celistvých článků, tak aby přední
část časopisu byla bez inzerce, která bude více v zadní části, prokládána zprávami ze škol, spolků a organizací.
Kladně hodnoceny jsou rozhovory a články o přírodě Prahy 22. Budou tedy pokračovat, stejně jako výzvy
zastupitelům k zaslání článků na společné téma.
4) Harmonogram 2020
RR souhlasila se zachováním letního a zimního dvojčísla a schválila harmonogram na rok 2020.

5) Různé
Členové RR požadují zaslání časopisu v PDF ještě před odesláním do tisku.

Termín příští řádné Redakční rady bude v březnu, termín bude upřesněn.
Práce na nové grafické podobě budou probíhat průběžně, elektronicky.

Zapsala: P. Vaňková
Schválil: I. Krátký

