Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
20. 4. 2016

-

Začátek: 16.00 hodin

-

Ukončení: 18.00 hodin

-

Přítomni: P. Hanusová, J. Brdíčko, R. Skřepek, J. Rohlínková, B. Kulhánková, D. Lanková

-

Nepřítomni: M. Chlupová Fruhwirtová (omluvena), J. Kos (omluven)

-

Tajemnice: A. Ochrymčuková

-

Hosté: L. Dymáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN)

Místo konání: redakce Tišnovských novin, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov

Program:
1. Webová verze TN - diskuze
2. Obsahová část TN č. 5
________________________________________________________________
Ad1)
-

Tišnovské noviny jsou na webu ve dvou podobách – v online verzi
(www.tisnovskenoviny.cz – kde jsou pouze články) a jako zdroj informací (uzávěrky,
ceníky, archiv atd.). Z důvodu vytváření banneru a možnosti jeho prokliknutí ze
spřátelených webů je nabíledni, aby se stránky sjednotily v jednu. R. Skřepek za
město navrhuje ponechání stránky na serveru tisnov.cz pro snadnější přístup
k informacím pro návštěvníky webu města. Prokliky z bannerů na jiných stránkách
však povedou na webovou verzi TN, která bude doplněna o všechny důležité
informace – pravděpodobně vyjma archivu.

Ad2)
-

články pana J. Jebáčka „Běh lužáneckým parkem“, „Maraton a půlmaraton Kuks“,
„Masaryk run“, „Noční desítka Jihlavou“ nebudou otištěny z důvodu přílišně
zmiňovaných podrobností a také díky srovnání s články M. Sebery, které se s nimi
obsahově překrývaly (články mají stejná témata, M. Sebera je však podává pro
čtenáře čtivější formou)

-

článek „Lyžařské kurzy“ ze ZŠ a MŠ Václava Havla ve Žďárci nebude otištěn z hlediska
neaktuálnosti. Komise se také domnívá, že Žďárec nepatří pod spádovou oblast
Tišnova.

-

Svaz tělesně postižených – z důvodu soustavného dodávání nekvalitních plakátků,
bude otištěn pouze text s logem (domluva editorky a STP na dalším postupu)

-

článek „Užijte si MS v Novém Městě na Moravě naplno!“ přesunut do dalšího čísla
(TN č. 6)

-

loga komerčních subjektů – v případě, že je některá z organizací (popř. akcí)
sponzorována soukromou firmou, může organizace subjektu poděkovat přímo
slovním zmíněním v článku. Komise však nebude k článkům zařazovat loga, která
nebudou součástí propagačního materiálu (např. plakátu, letáku atd.).

Schválila: Pavla Hanusová, Monika Chlupová Fruhwirtová
Zapsala: Alena Ochrymčuková

