Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 6. 12. 2018
Přítomni: Krátký, Vaňková, Erbsová, Holič, Kappel, Klich, Špalková-Kuželová, Veverka, Zmátlo
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod
Představení zamýšlených změn UZ – vzhled
Představení zamýšlených změn UZ – obsah
Příprava UZ 1 a 2/2019
Distribuce
Různé

Ad 1) Úvod
RR se sešla poprvé v novém složení, v úvodu proběhlo seznámení nových členů a byl schválen program
a harmonogram pro rok 2019. Až na prázdninové výjimky bude RR zasedat vždy první středu v měsíci od 16
hodin. Šéfredaktorem je Ivo Krátký, zástupcem šéfredaktora Pavel Veverka, editorkou Kateřina Erbsová.

Ad 2) Představení zamýšlených změn UZ - vzhled
Šéfredaktor/grafik přednesl změny ve vizáži časopisu, které zamýšlí provést a zachovat. Změna by neměla
být razantní – změna fontů, zarovnání do bloků. Zachována bude sazba 2-3 sloupce.

Ad 3) Představení zamýšlených změn UZ – obsah
Zamýšlené změny budou postupné, není reálné zavést je ihned, k většině bodů se diskutovalo.
a) Výňatky z úředních zápisů se budou redakčně upravovat, aby byly pro občany čtivější a budou
doplněny infografikou či komentáři dle obsahu s odkazem na plné znění na webu MČ.
b) Změní se názvy rubrik, zavede se nová rubrika KRÁTCE, pro rychlou informovanost čtenářů, která
bude v přední části časopisu. Ostatní rubriky se přeskládají dle obsahu, pak budou mít v časopise
pevné místo. Zachován bude výňatek z kroniky.
c) Každé číslo bude mít 1-2 nosná témata, které budou zpracovány komplexně - situace, názory,
různé možnosti řešení a to bez hodnocení, jen souhrnné info, aby si čtenáři udělali svůj názor.
Problematice bude věnováno více prostoru, až 6 stran.
d) Proběhla diskuze nad používáním akademických titulů – budou použity pouze u odborných článků
nebo vůbec, nad rozsahem fotogalerií z akcí, nad články o již proběhlých akcí – u těch bude snaha
o omezení a spíše se věnovat aktivitám, které nás čekají v budoucnu.

Ad 4) Příprava UZ 1 a 2/2019
Nosná témata pro čísla v 1Q/2019:
 Tělocvična ZŠ Jandusů (UZ 1 nebo 2/2019)
 Snaha o obnovení SDH v Uhříněvsi, historie hasičů, rozhovor (UZ 1/2019)
 Nová ZŠ
 Nová MŠ V Bytovkách
 Rozpočet 2019
UZ 1/2019
 Příspěvky z odborů – OŽP svoz odpadů, OSVZ – poděkování za dar, apod.
 Představení členů a programové prohlášení RMČ a seznamy členů v komisích
 Místa pro zimní radovánky v okolí
 Ohlédnutí za adventem a Vánocemi
 Plánované kulturních akce

UZ 2/2019 - plán
 Fotogalerie z adventních akcí
 Finanční výkazy muzea za rok 2018 – povinnost

Add 5) Distribuce
Problémy s distribucí časopisu Českou poštou jsou evergreenem a nemají optimální řešení. U jiných
společností je situace s nedostatkem letákářů stejná. Budou i nadále zadávány kontroly a urgována místa,
kde UZ nebyl distribuován. Jednáním s ČP o zlepšení distribuce byl pověřen p. Veverka.
Časem budou instalovány stojany s UZ na frekventovaná místa (trafiky, čekárny, školy, obchody,
nádraží apod.), kde si budou moci občané, kteří UZ do schránky nedostanou, časopis vzít, pokud mají
daleko do OIC/muzea, kde je k dostání standardně.

Add 6) Různé
I pro rok 2019 je plánována jazyková korektura časopisu u V. Pipkové a výroba v Tiskárně SWL
v Uhříněvsi.

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

Zapsala: P. Vaňková
Schválil: I. Krátký

3. zasedání RMČ
dne 19. 12. 2018

Název materiálu:

Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 12. 2018

Důvod předložení: Zákon o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Předkládá:

Ivo Krátký, radní MČ a šéfredaktor

Zpracovala:

Petra Vaňková, tajemnice RR

Důvodová zpráva:

Informace z jednání Redakční rady UZ.

Příloha:

Zápis z jednání Redakční rady UZ ze dne 6. 12. 2018
Harmonogram UZ na rok 2019

Návrh usnesení:

1) Rada MČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne
6. 12. 2018.
2) Rada MČ souhlasí s harmonogramem vydávání Uhříněveského zpravodaje pro rok
2019
3) Rada MČ souhlasí s vystavením objednávky na jazykovou korekturu UZ
u V. Pipkové
4) Rada MČ souhlasí s vystavením objednávky na tisk UZ u Tiskárny SWL

