Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 4. 11. 2015
Přítomni: viz prezenční listina (členů 7 z 9).
Program:

1) Analýza UZ 10/2015
2) Inzerce v UZ
3) UZ 11/2015
4) Různé

Úvodem šéfredaktorka seznámila přítomné členy RR s rezignací paní tajemnice na členství
v RR z rodinných důvodů a s faktem, že je redaktor Pavel Veverka v dlouhodobé pracovní
neschopnosti. Dále představila Petru Vaňkovou z OKÚ, která redaktora částečně zastoupí –
zajistí fotodokumentaci dohodnutých akcí.
Ad 1)
Analýzu doc. Kašíka k říjnovému UZ, kterou měli členové RR předem k dispozici, vazala RR
na vědomí.
Za přínos lze považovat:
- návrh na úpravu tiráže, jejíž obsah bude dán do souladu s tiskovým zákonem, ale bez ISSN a
bez používání akademických titulů
Hlasování:
7:0:0
- potřebu profesionálního korektora, návrh na odborníka za 70 Kč/1 normostrana dokumentu
word A4. Podmínky spolupráce budou dohodnuty.
Hlasování:
7:0:0
Ad 2)
Návrh na změny v inzerci od 01/2016, který byl členům RR předem rozeslán, byl v rámci
diskuze upraven následovně:
- zrušení ČB inzerce a formátu vizitky a 1/8
- rozšíření slev za opakování inzerce
- společenská rubrika bude ve formě řádkové inzerce v samostatném části UZ za cenu
řádkové inzerce, tj. 200 Kč za 1 oznámení s DPH.
Ceník inzerce:
1/1
7 500 Kč bez DPH
½
4 000 Kč bez DPH
1/3
2 500 Kč bez DPH
¼
2 000 Kč bez DPH
Řádková inzerce 200 Kč/100 znaků s DPH, maximální rozsah 800 znaků na 1 inzerát.
Vložená inzerce do formátu A4: 1 Kč/1 ks UZ.
PR texty – cena dohodou.
Cenové zvýhodnění:
40% sleva v případě celoroční smlouvy s počtem 10 opakování.
15% sleva – 5 opakování.
Hlasování:
7:0:0
Ad3)
UZ 11-12/2015 – 28 stran (max. 32)
- celé dvojčíslo bude koncipováno jako vánoční
- titulní strana – návrh na ČB jesličky – prověří M. Klich
- možnost pojmout titulní stranu jako vánoční přání za celou radnici občanům
- dvoustrana formou plánovacího kalendáře s přehledem všech předvánočních akcí

- rozhovor s místní cukrářkou s receptem na cukroví
- výročí DPS Jiskřička a místní knihovny
- příspěvek k uprchlíkům, GARPu, cyklostezkám, vzpomínka na Ing. Machovou
- další bude při přípravě upřesňováno
Předání UZ na poštu 24. 11., distribuce od 25. do 27. 11. 2015.
Ad4)
Soutěž „Zlatý středník“
Návrh na účast Uhříněveského zpravodaje v této soutěži zejména v kategorii pro nejlepší
časopis státní správy. Uzávěrka přihlášek je 15. 2. 2016. Výstupem z této soutěže, kromě
možného ocenění je i zpětná vazba a zhodnoceních silných a silných stránek časopisu
odbornou porotou. Vstupní poplatek činí 10 000 Kč bez DPH.
Hlasování:
7:0:0
Mgr. Kaňoková podala informace o výstupu z provedeného GARPu – pozitivní hodnocení
nového UZ od mladých čtenářů i od seniorů.
Dále Mgr. Kaňoková vznesla požadavek, aby bylo všem členům RR zasíláno aktuální číslo
UZ před posláním do tiskárny. Paní šéfredaktorka souhlasila.
Diskuse o úpravě papíru, na který se UZ tiskne, šéfredaktorka připraví návrh na příští RR.
Návrh pravidel pro dopisovatele do UZ je vzhledem k nemoci redaktora v přípravě.
Příští RR UZ se koná 2. 12. 2015 od 16.30 hodin v zas. místnosti č. 109.
Zapsal: Ing. Roman Petr
Schválila: Mgr. Kateřina Erbsová

