Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 6. 1. 2016
Přítomni: viz prezenční listina (členů 5 z 9).
Program:

1) Hodnocení minulého čísla
2) UZ 2/2016
3) Různé

Ad 1) Lednové číslo na novém papíře bylo hodnoceno vesměs kladně. Ing. Klich protestoval
proti neopraveným korekturám v článku pana faráře. Šéfradkatorka mu vysvětlila proč se tak
stalo. Ing. Klich také požádal, aby mu byl zpravodaj před tiskem zasílám v jiné formě,
protože se mu špatně tiskne. Ing. Krátký mu slíbil, že ho bude posílat v, pro něj, přijatelnější
formě.
Ad 2)
UZ 2/2016 – do 28 stran
Paní šéfredaktorka informovala o přípravě čísla, které obdrží členové RR před odesláním do
tiskárny. Titulní strana – fotografie z předvánoční akce „Živý betlém“ s článkem uvnitř UZ.
Mimo pravidelných rubrik (z radnice, z odborů, ze škol a spolků, knihovna a muzeum,
pozvánky) bude uveřejněn rozhovor s olympionikem Markem Jirasem, návrh na rozhovor
s Mgr. Kosařem – právní poradna v OIC, přivítání miminek – poslední roku 2015 a první roku
2016, znovuotevření pivovaru v Uhříněvsi, seriál o běhání, příspěvek k výstavě seniorů,
z činnosti MP, Tříkrálové zpívaní na radnici atd.
Předání do tiskárny 22. 1. 2016, distribuce občanům poslední týden v lednu 2016.
Ad 3)
Od lednového UZ je tisk zajištěn na „nelesklý“ papír s nižší gramáží, fakturace za tisk 1 UZ
6,58 Kč s DPH (20 stran), další úspora nákladů.
Podmínky na uveřejňování PR článků v souvislosti s inzercí (komerční/nekomerční) a s
informováním občanů o místních aktivitách se upřesňují.
Náměty na anketu na web „Co nejvíce čtete v UZ?“, Co byste si rádi přečetli v UZ?“
Do dalších UZ
- informace o zřízení "Agility park ALICI" - volnočasový sportovně kynologický klub
v lokalitě Podleského rybníka
- roční provoz OIC dne 7. 4. 2016 – příspěvek do UZ 4/2016.
Příští RR UZ se koná 3. 2. 2016 od 16.30 hodin v zas. místnosti č. 109.

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

30. zasedání RMČ
dne 20. 1. 2016
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