Zápis z jednání komise pro média
ze dne 22. 2. 2022
Místo konání:
Začátek:
Ukončení:
Přítomni:
Nepřítomni:

jednací místnost ZUŠ Libčice nad Vltavou
17.15 hodin
18 hodin
Vladimír Kliment, Michal Kuchta, Šárka Havelková, Kateřina Hrachovcová,
Jaroslav Richter
Jakub Šíma

Program:
1. Příprava březnového čísla
2. Obsah čísla
3. Inzerce
4. Harmonogram
5. Náměty na příspěvky
1. Na titulní straně bude fotografie týmu fotbalistů AFK Libčice. Březnové číslo se připravuje v
týdnu od 21.2. do 25.2. (redakční úprava, jazyková korektura, podklady pro grafika), schválené
tiskové podklady se odesílají do tisku ve středu 2.3. 2022.
2. Rubrika zprávy z radnice zahrnují: body z jednání města (RM, ZM), upoutávku na obřad Vítání
občánků, graf likvidace odpadů, připomenutí povinných plateb občanů, výsledek rozdělení
městských dotací, pozvánka na akci Ukliďme Česko, krátké info o územním plánu, strategické
komisi a podpisu smlouvy se zpracovatelem projektové dokumentace na městský dům,
revitalizaci radnice a křižovatky. Hlavním tématem tohoto čísla bude stručné představení
schválených investic (a oprav) roku 2022. Hlas zastupitele bude pojednávat o smlouvě mezi
městem a společností Skanska, autorem je místostarosta. Sport navazuje na titulku (AFK
Libčice) a představuje nového hráče, bude zde zveřejněna i pozvánka na valnou hromadu
spolku, TJ Sokol Libčice prezentuje činnost odboru všestrannost ženy a parkour. Rubrika kultura
přináší informace o plánovaném programu Kina Kotelna (Severská filmová zima) a výstavě v
galerii Arto.to v Uhelném mlýně. K obsahu nikdo nemá výhrady ani doplnění.
3. Placená inzerce bude v rozsahu 1 strany (zadní obálka) a je složena ze dvou půlstran
(AutoHouser, Baobab).
4. Náhled čísla obdrží členové komise v pondělí 28.2., připomínky je možné zasílat do úterního
večera. Distribuce proběhne o víkendu od 4.- 6.3. 2022.
5. Do dubnového čísla bude rubrika Školství obsahovat informace o plánovaných akcích ZUŠ, v
květnu bude zveřejněn příspěvek za TJ Sokol (stolní tenis).
Závěry:
─ KM souhlasí s návrhem obsahu březnového čísla.
V Libčicích, dne 23. února 2022, zapsala KH

