Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 1. 6. 2016
Přítomni: viz prezenční listina (všichni členové).
Host: P. Vaňková, Ing. Krátký
Program:

1) Výsledek výzvy na veřejnou zakázku „Grafická úprava a sazba UZ“
2) Hodnocení Zlatý středník
3) Příspěvky k uveřejnění
4) Příprava UZ 7-8/2016
5) UZ 9/2016
6) Různé

Úvodem bylo ze strany členů RR kladně hodnoceno minulé číslo.
Ad 1)
Výsledek výzvy na veřejnou zakázku „Grafická úprava a sazba UZ“
Paní šéfredaktorka informovala o výsledku VZ, kterou vyhrál s nejlepším bodovým
ohodnocením ve všech kriteriích Ing. Krátký. Současně předložila posuzované návrhy
grafického zpracování UZ podle zadání, které blíže popsal MgA. Holič. Uchazeči byli s
pořadím seznámeni a podklady k vyplacení skicovného byly předány na OE.
Ad 2)
Hodnocení Zlatý středník
Členové RR obdrželi předem hodnotící list Zlatého středníku 2015 k Uhříněveskému
zpravodaji. Hodnocení okomentoval MgA. Holič a paní šéfredaktorka.
Ad 3)
Příspěvky k uveřejnění
Projekt České asociace pro nemovitosti, z. s., zaměřený na zkvalitnění nemovitostí v ČR . RR
konstatovala, že pokud je obsah pro uživatele placený, není důvod psát o něm zdarma a
doporučila uveřejnění pouze formou placené inzerce. Mgr. Kaňoková uvedla, že občané už
mají možnost dozvědět se potřebné informace v OIC v bytové poradně.
Reakce p. Zelenky k článku paní tajemnice v UZ 6/2016
Paní šéfredaktorka předložila 3 varianty k uveřejnění:
- uveřejnit celé znění
- uveřejnit ve zkrácené verzi (podle pravidel uveřejňování názorů zastupitelů)
- uveřejnit jako placenou inzerci – nedoporučuje, nelze ovlivnit obsah
V rámci diskuze členové RR prezentovali svoje osobní názory. Ing. Krátký uvedl, že by se
měly současně uveřejňovat názory obou stran, zachovat vždy paritu koalice/opozice ve
stejném rozsahu. P. Vaňková připomněla pravidla pro uveřejňování nevyžádaných názorů
zastupitelů v UZ, která byla schválena na 8. zasedání RMČ dne 18. 2. 2015. Mgr. Kaňoková
uvedla, že v tomto případě jde ale o osobní názor paní tajemnice, jako reakce na článek
uveřejněný v Metru. Paní šéfredaktorka poznamenala, že pak by měli mít možnost se vyjádřit
všichni občané, UZ je časopisem obce. P. Průša uvedl, že vyjádření pana Zelenky nespadá do
rubriky názory zastupitelů, protože to není názor, ale reakce na vyjádření paní tajemnice.
K uveřejnění celého znění proběhlo hlasování:
4:2:1 - odsouhlaseno
Redakční rada doporučuje radě MČ zveřejnit reakci pana Zelenky v předloženém znění.
Ad 4)
UZ 7-8/2016

- titulní strana – den dětí
Mimo pravidelných rubrik budou tato témata:
Rozhovory z Divadla U22
Otevření MŠ Pitkovice
Vodice – ukončení opravy
Křížovka
Úspěchy TS Domino
Vyhlášení výsledků Úřad půl na půl
Nábor fotbalistů
Vodní lyžování (?)
Cyklostezky
Oprava počtu dětí v červnovém článku Zápisy ve školkách
Ad 5)
UZ 9/2016
- Den sociální služeb
- konec školního roku
- rozpis kroužků, výročí 20 let T. O. Šelmy
Ad 6)
Byla podána přihláška do soutěže „O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2015“,
kterou vyhlásila Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Vyhodnocení proběhne 4. července.
Posunutí uzávěrky prázdninového dvojčísla o 1 den dříve, tj. 23. 6. dopoledne. Paní
šéfredaktorka požádala přítomné o dodržování termínů uzávěrek, s výjimkou předem
avizovaných akcí s domluveným rozsahem, na které bude ponecháno místo.
Paní šéfredaktorka dodatečně informovala členy RR o žádosti hnutí ANO o prostor v UZ pro
rozhovor s kandidátkou do senátu paní Válkovou a o poskytnutí redakčního prostoru pro
prezentaci jejich aktivit. Redakční rada doporučuje tyto věci prezentovat formou placené
inzerce. Proběhla diskuse, zda se UZ před volbami nestane politickou agitací všech
kandidujících stran. Paní šéfredaktorka poznamenala, že „předvolební boj“ upravuje zákon, a
slíbila s ním členy seznámit na zářijové RR.
Mgr. Kaňoková navrhla, že by bylo dobré, aby členové RR měli přehled o tom, kolik celých
stránek inzerce (či prostoru) se každý měsíc opravdu prodalo a komu. Zajímala by ji
sumarizace těch celostran a firem, jež inzerují. Paní šéfredaktorka řekla, že to není problém a
bude celé RR posílat soupis inzerce každého čísla. Zašle tyto přehledy dokonce zpětně od
začátku roku 2016.
Příští RR UZ se koná 3. 8. 2016 od 16.30 hodin v zas. místnosti č. 109.
Zapsal: Ing. R. Petr
Schválila: Mgr. Kateřina Erbsová
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