Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
22. 4. 2015

-

Začátek: 17.00 hodin

-

Ukončení: 21.40 hodin

-

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

-

Editorka, tajemnice: A. Ochrymčuková

-

Hosté: E. Nováčková

Místo konání: kancelář Romana Skřepka, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
Body, které projednala komise:
1) Na úvod se diskutovala podoba nového webu města. Členové komise sepsali na základě
shromážděných poznatků některých členů připomínky, které předají zástupci MěÚ Tišnov
k posouzení doporučených změn. Nejvíce připomínek se týkalo členění jednotlivých rubrik a
bylo vzneseno i několik návrhů na grafickou úpravu pozadí.
2) Komise rozhodla na návrh Ing. Kose pozvat dlouholetého přispěvatele pana Ondrouška na
příští jednání komise.
3) Komise navrhuje zveřejňovat fotografie u jednotlivých článků v dostatečné velikosti.
4) Komise upravila a vyřadila data narození dětí v seznamu nových občánků města z důvodu
nadbytečnosti této informace.
5) článek „Strážníci odstraňovali injekční stříkačky“ byl redakčně zkrácen z důvodu
nesouvisejícího obsahu posledního odstavce textu.
6) Konalo se hlasování ohledně textu „Zachraňme Zahrádku U Palce“ a následných reakcí pana
starosty Dospíšila a pana Navrátila (RIGI). První možností bylo zařadit všechny tři texty do
rubriky Hyde Park. Pro tuto variantu se vyslovilo šest přítomných, proti byl jeden a jeden se
zdržel. Při hlasování o možnosti zařadit texty do rubriky Občanská sdružení bylo proti šest
členů, dva se zdrželi a nikdo nebyl pro tuto možnost. Členové komise tedy po diskuzi
odhlasovali zařazení všech tří článků do rubriky Hyde Park.
7) Text „Projekt Holocaust a exkurze Terezín na ZŠ nám. 28. října“ byl zkrácen o některé citace
žáků ZŠ 28. října z důvody přílišné délky textu a vytržení citace z kontextu.

8) Byl upraven text „Pohádkový les v Tišnově“. Jednalo se o sjednocení stylistiky textu.

9) Stylistika textu „Z koncertu Tišnovského pěveckého sboru“ byla komisí upravena.
10) Text „Čas pro sebe v květnu“ byl komisí upraven.
11) Textu „Mrtví se ospravedlnit nemohou“ udělili členové komise výjimku z povoleného
maximálního rozsahu znaků v příspěvku. Jedná se o text, který nabízí neobvyklý pohled na
dění v druhé světové válce na Tišnovsku a přináší zajímavou historii místních rodáků.
Vzhledem k jejich těžkým rodinným osudům a dodnes velice emotivnímu tématu se členové
komise rozhodli text nekrátit, aby neúmyslně nepozměnili jeho význam a poselství.
12) Několik textů členové komise přesunuli do dalšího čísla TN z důvodu velkého množství
zaslaných podkladů. Jedná se o texty v rubrice historie: Památná boží muka ve Štěpánovicích,
Paní učitelka Mazáčová a Sto desáté výročí železnice Tišnov – Žďár nad Sázavou. Vzhledem
k tomu, že si v květnu 2015 připomínáme významné výročí 70 let od konce druhé světové
války, dala komise přednost textům k tomuto tématu a netematické články členové přesunuli
do červnového vydání. Článek Památná boží muka, jehož autorem je pan Bortlík, bude navíc
propojen se zmínkou o autorově červnovém významném jubileu.
13) Text „Vyhlášení sportovce roku 2014 okresu Brno-venkov“ byl vyřazen z důvodu
neaktuálnosti. Akce se konala již v lednu 2015 a mělo o ní být informováno v únoru nebo
březnu. Autorka byla informována.
14) Text „Jaro za bránou Vysočiny“ členové komise vyřadili z důvodu absence souvislostí obsahu
článku s městem Tišnov. Protože se v podkladech pro 5. číslo sešlo mnoho příspěvků, musela
komise upřednostnit místní témata. Autor byl informován.
15) Text „Minuta ve financích“ byl komisí vyřazen z důvodu komerčního podtextu. Autor byl
informován.

Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová
Zapsali: Roman Skřepek, Eva Nováčková, Alena Ochrymčuková

