Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 12. 8. 2019
Přítomni: Krátký, Holič, Kappel, Špalková-Kuželová, Veverka
Omluven: Vaňková, Erbsová, Klich
1) Úvod
Přivítání členů RR, schválení programu, administrativa.
2) Distribuce UZ
Vzhledem k problémům s distribucí převzala MČ roznos do vlastních rukou. Nová distribuce funguje skvěle a
budeme v ní takto pokračovat. Za její organizaci děkujeme Michalovi Klichovi. Smlouva s ČP zůstane platná,
v současnosti však nebudeme služby objednávat.
Stojan na uhříněveském vlakovém nádraží prošel schvalovacím řízením u Českých drah, ty za jeho umístění
požadují poplatek 1000 Kč/rok. RR doporučuje nabídku přijmout.
3) Zhodnocení obsahu minulého čísla a provedených změn v designu a obsahu
Grafická podoba a dramaturgie časopisu je ustálená, obsahuje věcné informace, v tomto směru budeme
pokračovat.
Rubrika Krátce se setkala s pozitivním ohlasem a bude zachována. Líbila se i strana škol, kde je méně textu
a více fotografií. Budeme se snažit o zkrácení textů od spolků na 500-1000 znaků vč. mezer. V novém
školním roce bude dán prostor dětem na druhém stupni ZŠ psát do zpravodaje komentáře či články.
4) Příprava letního čísla
 Shrnutí o jednáních s developery
 Polyfunkční dům Pitkovice – arch. návrhy
 Volně rostoucí ovoce kolem Uhříněvsi
 Rozhovor s ředitelem DDM/divadla Romanem Urbancem
 Výzva uhříněveským pamětníkům Sametové revoluce – paměti, fotky, vzpomínky
 Participativní rozpočet – prvotní info
 Kalendárium
 Pozvánky - Den architektury, Restaurant Day, Setkání seniorů, nábor SK Čechie, Česká
škola pro cizince, zápis do kroužků DDM
Příspěvek senátora Kose s informacemi o dění v senátu bude otištěn.
Problematika Horácké stezky, kterou zaslal p. Klepetář je natolik obsáhlá a vzhledem ke změnám původní
trasy stezky momentálně neaktuální. RR proto nedoporučila příspěvek zveřejnit, bude odpovězeno
šéfredaktorem.
5) Různé
RR navrhla změnit frekvenci zasedání na 4x ročně. Zhodnotila by vždy obsah, podobu, kvalitu tří čísel
najednou a byly by navrženy vylepšení, změny a ideové návrhy na další čtvrtletí.

Termín příští redakční rady bude 11. září 2019.

Zapsala: P. Vaňková
Schválil: I. Krátký

