Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 3. 8. 2016
Přítomni: viz prezenční listina (2 ze 7)
Hosté: I. Krátký, P. Vaňková
Program:

1) Výsledky soutěže „O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2015“
2) Hodnocení minulého čísla
3) Příprava UZ 9/2016
4) Prezentace voleb
5) Různé

Ad 1)
Vyhodnocení soutěže „O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2015“, kterou vyhlásila Katedra
politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, proběhlo 4.
července. Uhříněveský zpravodaj se neumístil mezi prvními třemi, další pořadí není zveřejněno.
Z 330 přihlášených zpravodajů se na 1. místě umístil příbramský Kahan, jehož autorem je člen RR
MgA. Š. Holič. Členové RR mu blahopřáli.
Ad 2) Paní šéfredaktorka seznámila přítomné s námitkou ZS Jiřího Knotka, že mu nebyl přidělen
adekvátní prostor v červencovém UZ a nebyla otištěna jeho fotka. K věci se krátce diskutovalo.
V zářijovém UZ bude věnován prostor vznikajícím lékařským ordinacím v objektu Vivus. Článek a
vizualizace má na starosti P. Veverka.
Ad 3)
UZ 9/2016
Titulní strana – buď Vivus, lékařské ordinace nebo podchod, záleží na dodaných fotografiích či
vizualizacích. Eventuálně také vizualizace školy Romance.
Baráčníci zábava – pozvánka
Pozvánka do divadla vernisáž DDM 2. 9. 2016
DDM pozvánka na 6. 9. Den otevřených dveří
Příběh potravin VÚŽV
Ort pěvecký sbor – nábor
OŽP + nebezpečný odpad – baterie + foto Ecobat
Úřednická zdatnost
Mapové pohlednice a jejich historie – Grim přednáška - pozvánka
Fotbal zápasy rozpis
Lyra placený inzerát + příspěvek – paní Šormová (inzeruje v UZ 09/2016)
Rozhovor Vrubel - podchody + foto
Zprávy z RMČ
OIC, z kroniky, úvodník pana starosty, program divadla a kina
Článek o ZŠ z Deníku viz kopie novin
Kurz sebeobrany
Pod Buky MŠ – formou placené inzerce + příspěvek zdarma
Zpívání na schodech posedmé
Den sociálních služeb a zdraví – dvě stránky
Volby – dvě až tři stránky – zvýraznit novou okrskovou místnost!
Lítačka – ¼ A4 (magistrát)
Vivus – ordinace, vizualizace
SHM – Pan Čermák
Uhříněveský kros
Pochod Karla IV.
Ad 4)
Paní šéfredaktorka seznámila přítomné, že povinnost k uveřejňování volební prezentace (programy,
inzerce, kandidáti atd.) v obecních periodikách zákon neukládá. Měl by ale být zachován rovný přístup
ke všem a 3 dny před volbami se nesmí uveřejňovat předvolební průzkumy. Při posledních
komunálních volbách byla veškerá prezentace politických stran v UZ uveřejněna formou placené
inzerce. Před letošními říjnovými volbami do Senátu, které proběhnou i v našem volebním obvodu č.
19, navrhuje nabídnout všem kandidátům stručnou prezentaci na vymezeném prostoru 1 až 1 a půl

strany A4 v říjnovém UZ. Každý by dostal stejnou otázku a povolaný rozsah znaků. Grafický koncept
připraví Ing. Krátký. O realizaci se rozhodne na příští RR.
Ad 5)
Paní šéfredaktorka seznámila přítomné s množstvím žádostí, které přicházejí od soukromých MŠ o
inzerci, případně článek zdarma. Bude řešeno jako doposud – pokud si zaplatí inzerci, mohou mít
článek k tomu jako bonus zdarma.
Pro redaktora P. Veverku pořízena licence: Adobe InDesign CC MP CZ, licence na 12 měsíců –
9 700,- bez DPH/ 11 737,- vč. DPH
Změna termínu RR, příští RR UZ se koná 8. září 2016 od 16.00 hodin v zas. místnosti č. 109.
Zapsal: Ing. R. Petr
Schválila: Mgr. Kateřina Erbsová

