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Vážená paní starostko / Vážený pane starosto, 
 
rád bych Vás tímto požádal o spolupráci na projektu distribuce periodické tiskoviny „KRAJ – Příloha 
Libereckého kraje“ (dále jen „Příloha“). V lednu 2015 začínáme vydávat „Přílohu“ on-line  
na internetových stránkách Libereckého kraje (http://magazin.kraj-lbc.cz), v průběhu roku bychom ji rádi 
začali pravidelně šířit také v tištěné podobě prostřednictvím vybraných městských zpravodajů (včetně 
vašeho), které vycházejí v Libereckém kraji. 
 
Na stránkách „Přílohy“ bychom obyvatele Libereckého kraje rádi informovali především o zajímavých 
společenských, kulturních a sportovních událostech, dále představíme významné osobnosti kraje, více či 
méně známé zdejší turistické destinace a naším záměrem je naše čtenáře také stručně informovat  
o Libereckém kraji jako instituci. 
 
Vždy budeme dbát na to, aby obsah tiskoviny byl přísně apolitický – naším cílem je vytvářet pozitivní obraz 
o kraji a jeho lidech, a docílit tak především u jeho obyvatel většího ztotožnění s regionem, ´v němž žijí. 
Rozsah „Přílohy“ je 4 strany, její tištěný formát bude stejný jako váš zpravodaj. Z technických důvodů je 
nutné, aby se „Příloha“ tiskla ve stejné tiskárně jako váš zpravodaj. Pro jednoznačné odlišení od obsahu 
vašeho zpravodaje, bude „Příloha“ vycházet v co možná nejvíc odlišné grafické podobě a všude tam, kde to 
bude možné, také na jiném druhu papíru. Přesně tak, aby bylo na první pohled všem jasné, že se nejedná  
o „váš“ obsah.  
 
Všechny finanční náklady, které vám vzniknou při vložení „Přílohy“ do vašeho zpravodaje, bude hradit 
Liberecký kraj. Současně bych Vás rád požádal o možnost zveřejnění stálého internetového odkazu  
na „Přílohu“ na internetových stránkách vašeho města. 
 
Abychom mohli celý projekt dobře připravit, dovoluji si Vás požádat o určení kontaktní osoby, s kterou 
bychom již dále řešili všechny detaily a každodenní agendu tohoto projektu. V případě jakýchkoli dotazů je 
možné se kdykoliv obrátit přímo na Mgr. Petra Vondřicha (e-mail: petr.vondrich@kraj-lbc.cz, telefon: 
602 254 965, 485 226 308) z oddělení tiskového a vnějších vztahů KÚ Libereckého kraje, který projekt vede. 
 
Pevně věřím, že bude možné ve spolupráci s Vámi projekt „KRAJ – Příloha Libereckého kraje“ úspěšně 
rozšířit, a přinášet tak i občanům Vašeho města užitečné a zajímavé informace o dění v Libereckém kraji.  
 
Předem děkuji a těším se na spolupráci. 
 
S pozdravem 
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