Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 30. 1. 2019
Přítomni: Krátký, Vaňková, Holič, Kappel, Klich, Špalková-Kuželová, Veverka
Omluvena: Erbsová

1) Úvod
2) Distribuce UZ – stížnosti, info na FB, že UZ vyšel, stojany
3) Zhodnocení únorového čísla
4) Příprava březnového a dalších čísel
5) Různé

Ad 1) Úvod
Přivítání členů RR, schválení programu, administrativa – podpisy smluv.

Ad 2) Distribuce UZ
Na začátku února proběhne kontrola roznosu časopisu ČP. O jejím výsledku budeme čtenáře informovat. ČP
navýšila cenu roznosu, bude změněno v rozpočtu na rok 2019. Byl proveden průzkum mezi dodavateli
stojanů na časopisy. Na příští RR bude vybrán konkrétní stojan z předložené nabídky a členové RR sdělí místa,
na která by bylo vhodné stojany umístit.

Ad 3) Zhodnocení obsahu únorového čísla a provedených změn v designu
Opět pozitivní hodnocení číselných údajů uvedené ve sloupci i napříč časopisem. Zařazena rubrika Nabídka
práce, která bude ponechána pravidelně pro obsazení volných míst na úřadě, školách a dalších neziskových
organizací. Inzeráty budou nově v druhé polovině časopisu. Sjednocuje se postupně styl nadpisů pozvánek,
článků, rubrik apod.

Ad 4) Příprava březnového a dalších čísel
UZ 3/2019


MŠ V Bytovkách – ideové skici









Granty a dotace
Rozhovor Houpací kůň 15 let
Doprava – uzavírka V Kuťatech, zákaz vjezdu Vachkova, povolenky kolem Netluk

Výročí okupace
První a poslední občánek roku
Nové kontejnery pro Klokánek
Rozpis zápasů SK Čechie

UZ 4/2019 - plán
 Velikonoce, rozhovor s p. Volkovou

Proběhla diskuze nad formou zveřejnění starých fotografií nebo detailu některých míst na Praze 22, kde by
lidé hádali, co na fotce je, či kde se nachází. V dalším čísle by byla správná odpověď s popisem místa.
Zda dát do UZ nebo udělat soutěže na FB.

Ad 5) Různé
V. Špalková-Kuželová sdělila názory žáků 9. tříd, co jim v UZ chybí. Diskutovalo se, zda by nebylo vhodné
založit Instagram.

Příští RR bude 6. března 2019 v 16 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice.

Zapsala: P. Vaňková
Schválil: I. Krátký

