Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 6. 3. 2019
Přítomni: Krátký, Vaňková, Erbsová, Holič, Kappel, Klich, Špalková-Kuželová, Veverka
Host: Koutský

1) Úvod
2) Distribuce UZ
3) Zhodnocení březnového čísla
4) Příprava dubnového a dalších čísel
5) Různé

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

Ad 2) Distribuce UZ
Na začátku března proběhla druhá kontrola roznosu časopisu ČP. První kontrola v únoru dopadla
neuspokojivě, druhá v březnu skončila lépe, dle smlouvy. Stále ovšem jsou stížnosti na nedodání.
Byl vybrán typ stojanu a návrh na nákup 3 ks, které budou umístěny na nádraží, poštu a do trafiky na nám.
Protifaš. bojovníků, pokud s tím firmy budou souhlasit. Náklad se prozatím navyšovat nebude. Bude
informována veřejnost (UZ, web, fb).

Ad 3) Zhodnocení obsahu únorového čísla a provedených změn v designu
Grafická podoba časopisu (nadpisy, pozvánky, články, názvy rubrik apod.) je ustálená. Další výrazné změny
již nebudou. Pozitivní hodnocení studie školek. Proběhla diskuze nad inzeráty – někdo je chce v celém
časopisu, někdo by je chtěl na konci. Bude kompromis - rozmístění v druhé polovině časopisu, tak aby byly
mezi články a rubrikami a zároveň nenarušovaly hlavní témata v první polovině časopisu. Do obsahu a grafiky
inzerátů nemůžeme mluvit, redakce se ale pokusí o minimalizaci inzerátů s převahou textů.

Ad 4) Příprava dubnového a dalších čísel
UZ 4/2019


Info o VŘ na architekta MČ



50 let bigbítu v Uhříněvsi – pozvánka bude určitě, článek – zde byla diskuze, jak
článek pojmout (text + časová osa) a zda nezařadit až příště
Velikonoce – téma křesťanského významu Velikonoc formou rozhovoru dětí a
kurátora muzea, odpovědi na otázky, které děti pokládají při přednáškách + citace
z Bible
Velikonoční trhy – program, bohoslužby
Rozhovor s pí. Volkovou – malířkou kraslic
Vachkova - zákaz vjezdu od května
Uzavírka Ke Kříži a K Dálnici - Zaokruhování vodovodního řadu












Příspěvek od senátora Kose na téma činnosti v senátu – odpoví šéfredaktor
Příspěvek od p. Dubové na téma zákazu vjezdu Vachkova – odpoví šéfredaktor
P. Koutský - info o semináři pro kuchařky, který se konal ve ŠJ na téma zlepšení stravování
Charitativní kontejnery pro Klokánek








Ukliďme Česko
Pálení čarodějnic
Senioři výroční schůze, kino zdarma 1x měsíčně
Restaurant Day 1. ročník
Schválení rozpočtu
Akordum, Jiskřička, MAP II

UZ další - plán
 MŠ V Bytovkách – info o vítězi a podrobné představení projektu
 Kartograf p. Veverka – články na téma Kudy vede Říčanský potok a Kudy vedl v
minulosti – články necháme do budoucna k informacím o protipovoďnových
opatřeních

Ad 5) Různé
Michal Klich vznesl požadavek, aby RR viděla UZ před odesláním do tisku nebo alespoň, aby si každý autor
mohl zkontrolovat svoje články.
Diskuze nad placenou x neplacenou inzercí spolků – na příští RR návrh pravidel.

Příští RR bude 3. dubna 2019 v 16 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice.

Zapsala: P. Vaňková
Schválil: I. Krátký

