Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 4. 5. 2016
Přítomni: viz prezenční listina (všichni členové).
Host: P. Vaňková
Program:

1) Vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku „Grafická úprava a sazba UZ“
2) Zlatý středník
3) Hodnocení UZ 5/2016
4) Příprava UZ 6/2016
5) Různé

Ad 1)
Vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku „Grafická úprava a sazba UZ“
Paní šéfredaktorka informovala o vyhlášení výzvy, která je zveřejněna na webu MČ do 18.
května 2016. Z důvodu předpokládaného podání vlastní nabídky se Ing. Krátký rozhodl
rezignovat na členství v RR.
Ad 2)
Zlatý středník
Při vyhlašování výsledků soutěže Zlatý středník, kterého se účastnila paní šéfredaktorka, se
Uhříněveský zpravodaj umístil na 9. místě. Na prvním místě se s velkým náskokem umístil
časopis Univerzity Karlovy Forum. Nejlepším zpravodajem pražské MČ je HOBULET
z Prahy 7. Podrobnější hodnocení UZ obdržíme v příštích dnech a na příští RR o něm bude
paní šéfredaktorka informovat.
Ad 3)
Hodnocení UZ 5/2016
UZ ve standardní kvalitě a rozsahu bez připomínek. Podstatné informace byly zveřejněny.
Ad 4)
UZ 6/2016 –
stran
- titulní strana Mimo pravidelných rubrik budou tato témata:
Dvě strany o čarodějnicích
Jedna strana o běžecké škole
Seriál o běhání 6. díl
Rozhovor s pivovarníky na půl strany
Zápisy do školek
Moje ID
Výsledek ankety o názvu nové školy
Noc kostelů
Škola rocku
Předání vozu
Článek paní tajemnice jako reakce na článek o statisícových odměnách v deníku Metro.
O tomto článku se rozproudila živá diskuse, zda je či není vhodné, aby na to byla reakce
měsíc po tom, co článek vyšel. Na základě toho paní šéfredaktorka článek přečetla, aby
členové RR věděli, co v něm konkrétně bude. Po další živé diskusi se shodli, že by bylo
vhodné, aby na konci článku byl závěr ze zastupitelstva, které bude 18. května. Bude
ponechán prostor, aby bylo možno následně před tiskem článek po konzultaci s paní tajemnicí
doplnit.

Ad 5)
K roznášce UZ jsou ojedinělé připomínky, které jsou řešeny s Českou poštou. K zvýšení
počtu kusů bude přistoupeno až po prázdninách, kdy se počet obyvatel Prahy 22
pravděpodobně stejně navýší.
Paní šéfredaktorka informovala o tom, že by chtěla přihlásit UZ do soutěže O nejlepší obecní
či městský zpravodaj roku 2015, kterou vyhlásila Katedra politologie a evropských studií
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Účast je zdarma.

Příští RR UZ se koná 1. 6. 2016 od 16.30 hodin v zas. místnosti č. 109.
Zapsal: Ing. R. Petr
Schválila: Mgr. Kateřina Erbsová
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Zápis z jednání Redakční rady UZ ze dne 4. 5. 2016

Návrh usnesení:

1) Rada MČ bere na vědomí
a) zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 4. 5. 2016
b) rezignaci Ing. Krátkého na členství v RR k 4. 5. 2016 na vlastní
žádost
2) Rada MČ schvaluje
účast v soutěži „O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2015“,
kterou vyhlásila Katedra politologie a evropských studií Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

