Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 7. 12. 2016
Přítomni: viz prezenční listina (7 ze 7)
Hosté: Ing. I. Krátký, P. Vaňková
Program:

1) Přivítání nového člena RR
2) Hodnocení UZ 12/2016
3) Příprava UZ 01/2017
4) Různé

Na úvod oznámila paní šéfredaktorka obdrženou rezignaci člena RR pana Mgr. Průši z pracovních
důvodů. Názory pana Mgr. Průši byly pro práci RR velkým přínosem, proto s ním paní šéfredaktorka
odstoupení ještě projedná.
Ad 1) Členové RR přivítali nového člena RR pana Mgr. Jiřího Matyáška, který stručně představil
svoji zamýšlenou roli v RR. Současně zdůraznil, že do UZ politické názory nepatří.
Ad 2) Hodnocení UZ 12/2016
Přes hektickou přípravu zejména adventního kalendáře bylo vánoční číslo hodnoceno kladně. Vložený
leták k vánočním trhům zajišťoval jejich provozovatel, za chyby nenese MČ odpovědnost, je však zde
uvedena. V rámci diskuze k rozsahu uveřejněného názoru pana zastupitele a pana starosty, navrhl
Mgr. Matyášek předložit do Rady MČ v příštím roce doplněná pravidla pro jejich uveřejňovaní.
Současně bylo připomenuto, že povinnost k jejich zveřejňování ukládá tiskový zákon.
Ad 3) Příprava UZ 01/2017 a jeho obsah
Na závěr živé diskuze všech přítomných členů RR ke koncepci a obsahu lednového UZ, který bude
distribuován v závěru tohoto, bylo dosaženo následujícího koncensu:
Číslo bude „apolitické“. Názor paní zastupitelky Štěpánkové bude tedy uveřejněn až v únorovém UZ.
S panem Lagnerem bude ještě projednáno uveřejnění příspěvku k petici proti výstavbě PSJ za
Normou, neboť bylo již řešeno na posledním ZMČ.
Číslo bude obsahovat 2 nosná témata - adventní a bilanční:
-

-

budou uveřejněny články týkající se adventních akcí (akce na Novém náměstí a Divadle U22,
Hájecká kachna, rozsvěcení stromečků atd.), jejichž vyvrcholením je vystoupení DS UCHO a
zvonkohra 18. 12. 2016 (fotografie na titulní straně – pokud se povede, v opačném případě
jiná z adventních akcí)
v rozsahu cca 4 prostředních stran bude uveřejněn přehled „best of“ kulturních a sportovních
akcí v MČ uveřejněných v UZ 1 – 12/2016 formou koláže fotografií se stručným popiskem.
Přehled vytipovaných nejdůležitějších akcí obdrží členové RR příští týden.

Příspěvky:
Mobilní kancelář – plyn
Tradiční setkání seniorů – poděkování
Vítání občánků
Zpívání na schodech
Nekrolog bývalého starosty pana Růžička
Bubeníček – Procenko – zamýšlený seriál o osobnostech Prahy 22 posunut až do únorového UZ
Komentovaná procházka u Vodice
Ort evangelický farář

Roots in ego
Dále pravidelné rubriky:
Z kroniky, úvodník pana starosty
Zprávy z RMČ a z odborů – OŽPD (třídění, kotlíková dotace - inzerce zdarma), OIC
Program divadla a kina, knihy, výstavy
ZŠ, MŠ
Klub seniorů
DDM, Saleziáni
Ad 4) Paní šéfredaktorka navrhla zpracovat Etický kodex členů redakční rady, který by vycházel
z Etického kodexu Syndikátu novinářů. Zpracuje ho na lednovou nebo únorovou RR.
Pavel Veverka tlumočil připomínky ze strany inzerentů k řádkové inzerci a chybějící 1/8. Diskuze
k cenám inzerátů i rozsahu, který v UZ zabírají. Vzhledem k tomu, že inzerentů je zatím dost,
neuvažuje se o znovuzavedení inzerce 1/8. Ceny inzerce jsou zatím stále jedny z nejnižších
v porovnání s podobnými periodiky.
V souvislosti se zvýšením nákladu (nárůst obyvatel v OS VIVUS) dojde i k zvýšení současných cen
velkoformátové inzerce, jak bylo dohodnuto na minulé RR.
Paní šéfredaktorka znovu připomenula problém tzv. „neplacené inzerce“, tedy propagace místních
příspěvkových organizací, která zabírá mnoho prostoru, proto časopis vypadá jako velmi
„přeinzerovaný“.
Příští RR UZ se koná 4. ledna 2017 od 16:30 hodin v zas. místnosti č. 109.

Zapsal: Ing. Roman Petr
Schválila: Mgr. Kateřina Erbsová

