Zápis z jednání komise pro média
ze dne 19. 10. 2021
Místo konání:

osobní jednání redakční rady bylo z organizačních důvodů zrušeno

Program:
1. Návrh obsahu + harmonogram listopadového čísla Libčických novin
2. Distribuce
3. Seminář JAK PSÁT NOVINY
4. Redakční plán
1. Členové komise obdrželi návrh obsahu listopadového čísla emailem:
- Titulní foto Vítání občánků (fotograf David Landgraf)
- Servis str. 2: Informace (svoz odpadů, nabídka zaměstnání, jízdní řád přívozu), Kalendář akcí
- Úvodní slovo místostarosta
- Zprávy z radnice: Body z jednání města, Výsledky voleb, Výstavba nemocnice RHG,
Aktuality, Anketa Sahara, ČEZ distribuce - odstranění stromoví, Antény, Vítání občánků,
- Hlas zastupitele J. Menšík,
- Společnost: Beseda o Itálii
- Spolky: Klub seniorů- cestovatelé
- Školství: ZUŠ/Swing o páté, MŠ
- Nové knihy: 3 tituly
- Poradenství: Milostivé léto - ČVT
- Kultura: 8. Libčická Hašlerka, Výstava Galerie ARTO
- Historie: Utonulí ve Vltavě
- Sport: Tenis 2021
- Inzerce: AutoHouser, Baobab, Koever, Ponáhlo stromky, Vánoční trhy (zdarma)
2. Roznos novin zajišťovala A. H., která 4. října podala výpověď ze zdravotních důvodů. Podařilo se
zajistit náhradu, distribuci novin do schránek zajistí od listopadu A.R. na DPP.
3. Komise se seznámila s harmonogramem výroby novin. Tisk proběhne po domluvě s tiskárnou ve
čtvrtek 28.10. (státní svátek) s cílem distribuovat noviny během víkendu.
4. Redakce navrhuje zorganizovat seminář JAK PSÁT NOVINY aneb úvod do novinářské práce a
základů žurnalistiky s lektorkou PhDr. Michaelou Černou. Obsahem školení bude vysvětlení zásad a
principů dobrého článku po stránce konstrukční nebo stylizační a získané dovednosti lze uplatnit i při
běžné písemné komunikaci. Seminář proběhne na Plovárně, předpoklad účastníků do 20 osob (splňuje
podmínky protiepidemických opatření). Vstup zdarma pro přispěvatele do novin.
5. Komise obdržela návrh redakčního plánu pro rok 2022 k připomínkám, včetně termínů jednání KM.
6. K 1. říjnu 2021 rezignovala na funkci v komisi pro média O. Mračková za Liběhrad. Rada města
jmenovala Š. Havelkovou.
V Libčicích, dne 19. října 2021, zapsala KH

