Zápis z jednání komise pro média
č. 05/2020 ze dne 23. 6. 2020
Místo konání:
Začátek:
Ukončení:
Přítomni:

jednací místnost ZUŠ
18.30 hod
hod
Jaroslav Richter, Petr Česák, Olga Mračková, Jitka Cibulková,
Vladimír Kliment, Michal Kuchta, Kateřina Hrachovcová

Program:
1. Informace ze školení 19.6.
2. Harmonogram
3. Návrh obsahu červencového vydání Libčických novin
4. Distribuce
5. Statut Libčických novin
6. Statut + jednací řád KM
7. Volba papíru
8. Grafický manuál
9. Web info + diskuse nad návrhem

1. Členům KM, kteří se nemohli z pracovních důvodů zúčastnit školení lektorky PhDr. Michaely Černé
na téma Jak tvořit obecní zpravodaj, byli předány tištěné materiály a dále byli krátce informováni o
obsahu a průběhu školení. Ověřit možnost získání elektronické verze prezentace - KH.
2. Členové KM byli seznámeni s časovým plánem výroby červencového čísla, předpoklad náhledu je
pondělí 29. 6.
3. Členové KM byli seznámeni s návrhem obsahu a k návrhu nebyly žádné připomínky.
4. Nikdo ze členů KM nezaregistroval potíže s roznosem novin, distribuce do schránek probíhá v
pořádku.
5. Lektorka PhDr. Michaela Černá doporučila drobné úpravy statutu Libčických novin. Po zapracování
úprav bude předloženo KM k připomínkám a po odsouhlasení předáno RM.
6. Ke statutu a jednacímu řádu KM nemá nikdo připomínky, tyto dokumenty jsou považovány za
schválené.
7. Byly předloženy vzorky křídového papíru a cenová kalkulace. KM doporučuje RM s ohledem na
požadavky veřejnosti změnu tisku z BO na matnou křídu.
8. Členové KM byli seznámeni s rámcovým obsahem grafického manuálu, rozsahem použití,
odhadovanou cenou a termínem zpracování.
9. Členové KM byli detailně informováni o průběhu příprav tvorby nového webu. Veškeré podklady
budou uloženy na sdíleném google disku. Proběhla diskuze nad obsahem, podobou homepage.
Závěry:
─ KM souhlasí s harmonogramem a obsahem Libčických novin 7/2020
─ KM doporučuje změnu papíru na matnou křídu.
─ 1. července v 18 hodin v ZUŠ bude pokračovat příprava obsahu webu města.
V Libčicích, dne 24. 6. 2020, zapsala KH

