Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 6. 4. 2016
Přítomni: viz prezenční listina (všichni členové).
Host: P. Vaňková
Program:

1) Hodnocení UZ 4
2) Harmonogram vydávání UZ
3) Příprava UZ 5/2016
4) Různé

Ad1)
Na úvod paní šéfredaktorka informovala o kladném hodnocení grafického a obsahového
uspořádání nového UZ ze strany seniorů na Klubu seniorů. Omluvila se za neuveřejnění
některých příspěvků v UZ 4/2016 (Vítání občánků a masáže Ponte).
Ad 2)
Byl odsouhlasen návrh na změnu termínu vydání letního dvojčísla na konec června 2016 a
úpravy v srpnových termínech pro zpracování UZ 9/2016. Z tohoto důvodu je nutné upravit
závazný harmonogram vydávání UZ v roce 2016 takto:

Závazný harmonogram vydávání Uhříněveského
zpravodaje na rok 2016
Předání podkladů
do SWL
do 12:00 h

Datum expedice
z tiskárny do 12:00 h
a předání na poštu

Distribuce
občanům
do schránek

Číslo

Redakční rada
v 16:30 h

07–08/2016

1. června

23. června

27. června

28.–30. června

09/2016

3. srpna

22. srpna

26. srpna

27.–29. srpna

Ad 3)
UZ 5/2016 – 28 stran
- titulní strana - Ples školy nebo květnové události roku 1945
Mimo pravidelných rubrik budou tato témata:
Rozhovor s panem Grimem, článek o historii prof. Veverky
Běžecká škola
Čarodějnice
Květnová výročí
Klub přátel piva
Farmářské trhy – nově i poslední sobotu v měsíci
Ples školy
Odznak zdatnosti v ZŠ U Obory
TS Domino – celopražská soutěž dospělých
Městská policie
Oprava Vodice – Ing. Semeniuk
Návrh na uveřejnění cesty pana Šímy v Africe, soutěž kraslic dětí zaměstnanců VÚŽV, nové
ceny poštovného, propagace divadelních představení produkovaných Divadlem U22.

Ad 4)
Požadavek na obnovení vizitkové inzerce – stávající formát inzerce bude zachován z důvodů
již několikrát prezentovaných. Není důvod se odklánět od původního plánu, když počet
inzerentů přibývá.
Postup práce po návratu pana Veverky z dlouhodobé pracovní neschopnosti: Paní
šéfredaktorka rozdělila grafické zpracování mezi pana Veverku a Ing. Krátkého. Pan Veverka
bude dělat více editorskou a redakční činnost, v níž má UZ díky nepřítomnosti pana Veverky
stále slabiny a Ing. Krátký bude mít za úkol grafické zpracování UZ (kromě věcí, na kterých
se dohodne šéfredaktorka s panem Veverkou). Texty po zpracování panem Veverkou pošle
paní šéfredaktorka na korektury a následně předá Ing. Krátkému. Fotografie se ukládají na
google disk, stejně jako doposud.
Uveřejňování kulturních akcí z Dubče a z Benic zdarma – podle prostoru v UZ. Principiálně
budeme uveřejňovat v první řadě místní akce.
Mgr. Průša byl požádán zasílání informací o akcích v Hájku předem.
Mgr. Kaňoková požádala o články o běhání na samostatných pdf k archivaci. P. Vaňková
slíbila uveřejnění samostatného odkazu na webu Prahy 22.
UZ 6/2016.
Rozhovor s ředitelem VÚŽV, Příběh potravin
Příští RR UZ se koná 4. 5. 2016 od 16.30 hodin v zas. místnosti č. 109.
Zapsal: Ing. R. Petr
Schválila: Mgr. Kateřina Erbsová

36. zasedání RMČ
dne 13. 4. 2016
Název materiálu: Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 4. 2016

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

Předkládá:

Mgr. Kateřina Erbsová, šéfredaktorka UZ

Zpracoval:

Ing. Roman Petr, MPA – tajemník RR

Důvodová zpráva: Informace z jednání Redakční rady UZ.

Příloha:

Zápis z jednání Redakční rady UZ ze dne 6. 4. 2016

Návrh usnesení: 1) Rada MČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského
zpravodaje ze dne 6. 4. 2016
2) Rada MČ souhlasí s úpravou závazného harmonogramu vydání UZ
v roce 2016 podle návrhu RR

