Zápis z jednání komise pro média
ze dne 18. 5. 2021
Místo konání:
Začátek:
Ukončení:
Přítomni:
Nepřítomni:

jednací místnost ZUŠ Libčice nad Vltavou
18.30 hod
20:00 hod
Olga Mračková, Vladimír Kliment, Jaroslav Richter, Michal Kuchta,
Kateřina Hrachovcová
Jakub Šíma

Program:
1. Návrh obsahu + harmonogram červnového vydání Libčických novin
2. Návrh grafiky webu, diskuze
3. Reklamní nosiče města
4. Označení institucí
5. Akce města
6. Ostatní
1. Jednání se uskutečnilo v jednací místnosti ZUŠ. Komise se seznámila s harmonogramem a
plánovaným obsahem červnového čísla. K obsahu nikdo nemá výhrady ani doplnění. Na titulní straně
bude vizualizace vítězného návrhu architektonické soutěže Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou.
Počet stran z důvodu zvýšených požadavků organizátorů na zveřejnění plakátu akce v novinách byl
navýšen o 4 stránky na 20. Jedná se výjimečnou situaci a je schváleno vedením města. Na zadní
obálku bude umístěn plakát městské akce Den dětí, který proběhne o víkendu 5. a 6. června od 13
hodin. Tématu ukončení činnosti Centra Malina bude věnována cca dvoustrana, pro objektivnost
zařazeny příspěvky více autorů, vlastní názor si čtenář učiní sám.
2. Členům komise byl představen grafický návrh webu města společně s návrhy pro ZŠ a MŠ.
Připomínky k umístění vyhledávacího proužku. J. Richter měl připomínku k zahlcenosti - krizový
proužek (zobrazuje se pouze, pokud je vyplněný). Komentář k rychlým odkazům (dlaždice), úprava
(menší intenzita) pozadí. Možnost vytvořit pro obě oblasti (1. Město - formální / úřední záležitosti, 2.
Život ve městě - volnočasové) multistránku, doporučeno.
3. Výroba reklamních nosičů pro účely propagace města na městem finančně podporovaných akcích. V
případě opakování akce (letní kino, farmářské trhy apod.) bude předáno k dlouhodobému užívání
(LOS, SDH, Centrum Malina, Kino Libčice, TJ Sokol, AFK). Komise se seznámila s výčtem, účelem
použití a vyčíslením nákladů. Výrobu zajistí KSING Kralupy nad Vltavou, společnost dle průzkumu
trhu nabídla nejvýhodnější cenu.
4. Dle požadavku vedení města budou vyrobeny smaltované oválné tabule vypouklé pro označení
institucí (Město Libčice nad Vltavou s heraldickým znakem, Pečovatelská služba s heraldickým
znakem, Základní, Mateřská a Základní umělecká škola se státním znakem, Městský úřad Libčice nad
Vltavou se státním znakem), musí být v souladu se zákonnými požadavky při užití státního symbolu.
5. Členové komise se seznámili s plánem akcí města do konce roku 2021: Dětský den 5.- 6.6.,
Posvícenský koncert 21.8., Sportovní den 12.9., Podzimní koncert 23.10., Vánoční trhy (advent)
28.11.
6. Hledání kandidáta do komise pokračuje. Příští setkání plánované na úterý 22. června proběhne v
jednací místnosti ZUŠ od 18.30 hodin. Pro vyplacení odměny za účast v komisi vyplní členové
potřebné údaje a společně s prezenční listinou bude předáno 23. června paní Peterkové k proplacení.

Závěry:
─ KM souhlasí s návrhem obsahu červnového čísla.
─ KM souhlasí s grafickým konceptem webu.
─ KM přijala informaci o výrobě reklamních nosičů a označení institucí.
─ KM se seznámila s plánem městských akcí.
─ Členové KM dodají osobní údaje pro vyplacení odměny za práci v komisi.

V Libčicích, dne 19. května 2021, zapsala KH

