Zápis z jednání komise pro média
ze dne 23. 3. 2021
Místo konání:
Začátek:
Ukončení:
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:

on- line setkání prostřednictvím google meet
18.30 hod
19:30 hod
Michal Kuchta,, Vladimír Kliment, Jaroslav Richter, Kateřina Hrachovcová
Olga Mračková
Jakub Šíma

Program:
1. Návrh obsahu + harmonogram dubnového vydání Libčických novin
2. Příprava nového webu města
3. Ostatní
1. Jednání probíhalo on-line. Komise se seznámila s harmonogramem a plánovaným obsahem
dubnového čísla. Tisk je posunutý na středu 31.3. (o den dříve), aby bylo možné noviny distribuovat
do domácností ještě před Velikonocemi. Návrhy na titulku budou zaslány emailem k výběru. Kdo má,
ať zašle velikonoční libčickou fotku, poslal M. Kuchta. Náhled novin k připomínkám bude v pátek 26.
března. K návrhu plánovaného obsahu nemá nikdo připomínky. Byly představeny náhledy stran - str.
5 Investice, článek starosty města, J. Richter požaduje reakci opozice již v tomto čísle. Dále byla
prezentována dvoustrana 14 - 15 TJ Sokol, Hasiči, Centrum Malina, dvoustrana 10 - 11 Historie příspěvek P. Schonfelda, reakce na článek Přívoz kronikáře Máslovic V. Chalupného, dále strana 13
Životní prostředí - článek spolku Libčich a dopis čtenářky. Komise byla informována o obsahu a
množství inzerce (½ Baobab, ½ Auto Houser, ½ Lidl ČR, ⅓ Květo Ponáhlo, ⅙ Screws & Wire Libčice
a.s. nábor zaměstnanců a s rozsahem souhlasí.
2. Probíhá připomínkování návrhu smluv. V pondělí 22. března proběhla první pracovní schůzka se
zhotovitelem (Galileo Corporation s.r.o.) webu města - byly představeny nabídky pro školy (MŠ, ZŠ).
Schůzky se zúčastnila Z. Frantová a F. Bahenský. Oba následně potvrdili zájem o tvorbu nového
webu pro tato školská zařízení. Místostarosta V. Penížek potvrdil, že je možné náklady na stavbu
webu hradit z fondu školského rozvoje, roční provozní náklady si hradí škola. Poté proběhla diskuze
nad obsahem a rozvržením homepage. Je třeba dodat návrhy na pojmenování rychlých odkazů (6-4),
barevnost, fotky 4:1, font písma a další.
3. Komise po rezignaci Petra Česáka hledá nového nezávislého člena, ideálně z oblasti sportu.
Komise doporučuje sjednotit veškerou komunikaci i na nově zřízených sociálních kanálech.
Má projednat V. Kliment a L. Reichel.
Závěry:
─ KM souhlasí s návrhem obsahu dubnového čísla. J. Richter trvá na okamžité reakci opozice k
článku P. Bartoše. Redakce a předseda KM se shodli, že opozice bude mít prostor v dalším čísle.
─ KM přijala informaci o průběhu zpracování webu.
─ Snaha o sjednocení způsobu komunikace města směrem k občanům na sociálních sítích.
V Libčicích, dne 1. dubna 2021, zapsala KH

