Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
21. 1. 2015

-

Začátek: 17.00 hodin

-

Ukončení: 20.15 hodin

-

Přítomni: M. Chlupová Fruhwirtová, D. Lanková, P. Hanusová, J. Kos, J. Brdíčko, R. Skřepek, J.
Rohlínková

-

Editorka, tajemnice: A. Ochrymčuková

-

Hosté: J. Dospíšil (účastnil se jako starosta a člen Rady města)

-

Místo konání: redakce TN, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov

V úvodu schůze proběhlo představení všech členů, definování smyslu, účelu a funkce Komise (J.
Dospíšil, A. Ochrymčuková). Byl probrán jednací řád, k jehož znění se mohou členové Komise vyjádřit
až do příštího zasedání, stejně jako ke stávajícímu statutu TN, který nejen kvůli nově zřízené Komisi
musí být přepracován. Nová Komise bude z cca 80% zastávat funkci bývalé Redakční rady, ve zbytku se
bude věnovat zpětné vazbě tišnovských médiím (Tišnovská televize, web města…), probírání jejich
koncepce a podobně. J. Dospíšil oznámil, že byla donominována nová členka – B. Kulhánková
z důvodu větší opoziční vyváženosti. Byla rozdána anketa k pojmenování ulic v Tišnově a podepsány
jmenovací listiny.
Po probrání všech organizačních záležitostí se KKM zaobírala obsahovou stránkou nadcházejících TN č.
2, k nimž měla následující poznámky:
1) upozornění občanům – nové sdělení v zeleném rámečku na rubu titulní strany TN týkající
se možnosti odpovědi druhé strany, která byla či spíš bude zmíněna v případném
kritickém textu přispěvovatele
2) KAM v Tišnově – export kulturních akcí přesunut na první stranu KAM
3) KAM v Tišnově bude barevně odlišen (grafik zvolil modrou, aby zvýraznil rozdíl mezi
zbytkem novin, které jsou vyvedeny v zelené)
4) nová struktura a podnadpisy (přidán obsah a jednotlivé sekce byly logicky a přehledně
rozčleněny)
5) zřízena nová rubrika Tišnovský Hyde Park

6) byl vznesen dotaz, zda musí být článek o změnách na úseku občanských průkazů a
cestovních dokladů zveřejňován v nezměněné formě až do května, jak bylo úřadem
avizováno (zjistí editorka)
7) soubory by bylo dobré Komisi dodávat průběžně, aby vznikl větší časový prostor na jejich
prostudování (editorka zvolí způsob – pravděpodobně Dropbox či Cloud)
8) požadavek na dataprojektor, aby se jednotlivé články a fotografie mohly promítat ve
větší velikosti a celá Komise je měla jasně před sebou (zjistí a případně zajistí editorka)
9) diskuze o délce článků, o konkrétních omezeních proběhne debata při další schůzi
10) změny v jednacím řádu (návrh na hlasování pomocí telefonu či videoprojekce)
11) inzerce bude řazena spíše na konec novin
12) Představení úřadu – návrh na čtenější formu, například rozhovor (MěÚ navrhne editorka)
13) všude je třeba uvádět funkce
14) požadavek na dodání fotky k článku „Máte už svůj ecocheese?“ (zařídí editorka)
15) akce, které pořádají specifické organizace (školy, DDM…) nebudou v KAMu, ale zůstanou
v dané rubrice TN
16) článek „Sedmý včelí produkt“ bude bez fotografie, ale tato fotka může být použita na
obálku příštího čísla z důvodu své jarní tématiky
17) tiskové zprávy, pokud jsou komerčního charakteru, budou placeny jako plošná inzerce
(editorka osloví autory a pokud nebudou svolni PR články zaplatit, nebudou otištěny)
18) tisková zpráva o Bille byla vyřazena a otištěna nebude
19) řádková inzerce týkající se exekuce bude odstraněna, autorovi budou navráceny peníze
(zařídí editorka)

Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová

Zapsala: Alena Ochrymčuková

