Zápis z jednání komise pro média
ze dne 23. 11. 2021
Místo konání:
Začátek:
Ukončení:
Přítomni:
Omluveni:

jednací místnost ZUŠ Libčice nad Vltavou
18.30 hod
20.00 hod
Vladimír Kliment, Michal Kuchta, Šárka Havelková, Kateřina Hrachovcová
Jakub Šíma, Jaroslav Richter

Program:
1. Návrh obsahu + harmonogram prosincového čísla Libčických novin
2. Distribuce
3. Seminář
4. Termíny jednání KM 2022
5. Web
6. Prezenční list
1. Jednání se uskutečnilo v jednací místnosti ZUŠ. Komise se seznámila s harmonogramem a
plánovaným obsahem prosincového čísla. K obsahu nikdo nemá výhrady ani doplnění. Na titulní
straně bude fotografie z adventních trhů 28.11. Plánovaný obsah je:
- Servis str. 2: Informace (svoz odpadů, nabídka zaměstnání RHG, známky na popelnice),
Upoutávka nový web, aplikace V obraze
- Úvodní slovo starosta
- Zprávy z radnice: Body z jednání rady a zastupitelstva města, Doprava - komunikace
Úholičky - Velké Přílepy, Investice - Kolonie, Bytová výstavba - Skanska, průzkum náplavka,
- Hlas zastupitele: Anketa
- Společnost: LOS/ Adventní jarmark a koncert, Kino Kotelna, Centrum Malina
- Spolky: Přátelé Přírody Upírci
- Školství: ZŠ/Vánoční trhy
- Nové knihy: 3 tituly
- Vánoce: Sváteční slovo, Mše
- Historie: Kroiherův dům
- Sport: Box, Stolní tenis
- Kalendář akcí
- Inzerce: AutoHouser, Baobab, Ponáhlo, Finem, Zábranský, Vánoční koncert (zdarma)
2. Ověření distribuce - nikdo se nesetkal se stížností na nedodání novin. Distribuce listopadového čísla
proběhla v pořádku.
3. Seminář JAK PSÁT NOVINY aneb úvod do novinářské práce a základů žurnalistiky s lektorkou
PhDr. Michaelou Černou je z důvodu souběhu termínu mimořádného ZM 23.11. přeložen na leden,
návrh termínu 27.1. od 16 hodin, realizace záleží na aktuální epidemické situaci, podmínkou je
dodržení platných nařízení.
4. Plánované termíny jednání KM dle redakčního plánu jsou:
- Lino 1/22
korespondenčně
- Lino 2/22
27.1. 2022
- Lino 3/22
22.2. 2022
- Lino 4/22
22.3. 2022
- Lino 5/22
19.4. 2022
- Lino 6/22
17.5. 2022

5. Byl představen nový web města, KM se shodla, že nemá být spuštěn dříve než budou všechny
informace aktualizovány.
6. Členové komise podepsali prezenční list, který bude předán paní Peterkové jako podklad k proplacení
odměny za činnost v komisi.
Závěry:
─ KM souhlasí s návrhem obsahu prosincového čísla.
─ KM neshledala problém s roznosem novin.
─ KM navrhla nový termín semináře, a to 27.1.2022
─ KM se seznámila s termíny jednání v roce 2022.
─ KM doporučuje spustit nový web města po provedení kompletní aktualizace.
V Libčicích, dne 24. listopadu 2021, zapsala KH

