Zápis z jednání komise pro média
ze dne 25. 1. 2022
Místo konání:
Začátek:
Ukončení:
Přítomni:
Nepřítomni:

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

Program:
1. Lednové číslo Libčických novin
2. Návrh obsahu únorového čísla
3. Termíny setkání
4. Počet čísel
5. Web
1. Příprava lednového čísla probíhala v době vánočních svátků, proto redakční rada proběhla
korespondenčně. Členové k přípravě lednového čísla neměli výhrady a náhled odsouhlasili.
2. Jednání se uskutečnilo v jednací místnosti ZUŠ. Komise se seznámila s harmonogramem a
plánovaným obsahem únorového čísla. Na titulní straně bude fotografie náplavky. K obsahu
nikdo nemá výhrady ani doplnění. Náhled čísla obdrží členové komise v pondělí 31.1., připomínky
je možné zasílat do úterního večera. Distribuce proběhne o víkendu od 4.2. 2022.
3. Komise odsouhlasila termíny setkání v první polovině roku, redakční rada proběhne vždy v úterý
od 17.15 hodin, den po uzávěrce. Redakční plán je dostupný online. Seminář JAK PSÁT NOVINY
aneb Úvod do novinářské práce a základů žurnalistiky proběhne v pondělí 25. 4. od 16 do 20
hodin nebo ve čtvrtek 28. 4. od 16 do 20 hodin, termín bude v následujících týdnech upřesněn a
upoutávka bude zveřejněna v březnových novinách.
4. Redakce navrhuje redukci počtu čísel na 11 a vypuštění červencového čísla z důvodu nedostatku
kvalitních příspěvků (zprávy z radnice = dovolená samosprávy, minimum společenských akcí z
důvodu letních prázdnin). V případě potřeby je možné navýšení počtu stran na 20 u červnového
(velký počet akcí a požadavků na zveřejnění plakátů) a zářijového čísla (začátek školního roku a
komunální volby 2022). Dalším důvodem je zvýšení nákladů na přípravu novin (cca o 10% z
důvodu inflace), což by bylo nutné řešit rozpočtovým opatřením. Členové komise souhlasí s
úpravou počtu čísel v roce 2022 i s ohledem na průzkum v okolních obcích (Tursko i Horoměřice
vydávají čtvrtletník, Úholičky 9 čísel v roce 2021 - spojení červenec-srpen a leden-únor) a
doporučují radě města návrh zvážit.
5. Spuštění nového webu proběhlo začátkem ledna, v průběhu února budou doplněny kompletní
informace a spuštěny další služby Smart Info, aplikace V Obraze. Během jarních měsíců by
proběhl online průzkum mezi občany města s cílem zjistit spokojenost (přehlednost, informace,
vyváženost, podněty) s komunikačními kanály (noviny, web, mobilní aplikace). Doporučení zařadit
i hodnocení sociálních sítí.
Závěry:
─ KM souhlasí s návrhem obsahu únorového čísla.
─ KM se shodla na termínech setkání a semináře.
─ KM předkládá radě města návrh na redukci počtu čísel.
─ KM navrhuje připravit průzkum spokojenosti s komunikací města.
V Libčicích, dne 26. ledna 2022, zapsala KH

