Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 3. 4. 2019
Přítomni: Krátký, Vaňková, Erbsová, Holič, Kappel, Klich, Špalková-Kuželová, Veverka

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

Ad 1)Úvod
Přivítání členů RR, schválení programu, administrativa.
Ad 2) Distribuce UZ
Byly zakoupeny stojany pro další distribuci UZ. Jeden volně stojící bude umístěn do trafiky na nám. Protifaš.
bojovníků, druhý stolní do kavárny Just Coffee. Umístění na poště je předjednáno, stejně jako na nádraží.
Zde se ovšem musí stanoviště schválit příslušný odbor ČD.
Stále jsou stížnosti na nedodání, distribuce ČP se přes veškerou snahu nezlepšila. RR zjišťuje možnosti
roznosu soukromými osobami.
Díky kompletnímu rozebrání časopisů v OIC a novým bytovým jednotkám ve Vivusu a Pitkovicích bude nutné
zvednout náklad. Do příští RR bude vytvořen kvalifikovaný odhad.
Ad 3)Zhodnocení obsahu minulého čísla a provedených změn v designu a obsahu
Grafická podoba časopisu je ustálená. Časopis obsahuje drobné chyby. Bylo diskutováno nad systémem
kontroly tak, aby byly v příštích číslech eliminovány.
Bude zavedeno Kalendárium – stručný výčet akcí MČ a spolků pro rychlý přehled.
Bude zavedena nová pravidelná rubrika - Hydepark/Kulatý stůl, ve které budou prezentovány názory na dané
téma (od 6/2019). V květnovém čísle bude tato rubrika obsahovat reakci p. Turnovského na informace o MŠ
V Bytovkách a reakci zástupce/ů RMČ.
Ad 4) Příprava květnového čísla


Nový architekt MČ – rozhovor, profil









50 let bigbítu v Uhříněvsi – úvod, časová osa, fotky
Tělocvična ZŠ Jandusů
Noví lékaři
Pozvánky na Dětský den, PoPoLes, Bigbít, Pietní akci ke konci 2. svět. Války, setkání s občany
Info o provozu trhů o volných středách
Reakce M. Turnovského na článek o MŠ
Informace o zápisech do ZŠ a k dalším etapám uzavírky K Dálnici

Ad 5) Různé
bez příspěvků

Příští RR bude 2. května 2019 v 16 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice.

Zapsala: P. Vaňková
Schválil: I. Krátký

