Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č. 6/2016 ze dne 22.6. 2016

-

Začátek: 16.00 hodin

-

Ukončení: 18.15 hodin

-

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

-

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

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

Program:
1. Obsahová část TN č. 7 a 8 (dvojčíslo)

________________________________________________________________
Ad1)
Politická inzerce - vztahuje se na ni pravidlo třiceti dnů, které je uvedeno ve statutu TN, takže
taková inzerce bude otištěna pouze v TN 9/2016 (cca 45 dní do voleb), v dalších číslech už ne.
Sportovní manuál – návrh editorky byl odsouhlasen, bude rozeslán sportovním klubům a
zainteresovaným jednotlivcům; také bude otištěn v aktuálním čísle TN.
Komise se vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu stran TN a tím také diametrálně dražšímu
výrobnímu procesu shodla, že by u TN měla být zvýšena cena za prodej jednoho čísla na 20,Kč. Realizuje Městské kulturní středisko, potažmo ředitel J. Brdíčko.
Informační brožura města Tišnova – Komise se souhlasně vyjádřila k vydání informační
brožury s důležitými kontakty a informacemi, která vyjde v červenci, a bude distribuována
klasickým způsobem jako TN. Realizuje Městské kulturní středisko, A. Ochrymčuková, ve
spolupráci s tajemnicí města I. Dvořáčkovou.

Hyde Park - články Návrh na zřízení Památníku Jamborova domu a Dokončení komunikace
Dlouhé byly oba poslány až v den uzávěrky - nebyl tedy čas na oslovení protistrany. Článek
Návrh na zřízení Památníku Jamborova domu navíc překročil maximální počet znaků o cca
1000 znaků, takže byl vrácen ke zkrácení. Komise oba tyto články zamítla s tím, že autoři je
mohou poslat do příštího čísla.

Termín konání příští schůze Komise pro komunikaci a média proběhne 17.8. 2016 v 16:00
v redakci TN.

Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová
Zapsala: L. Dymáčková, Alena Ochrymčuková

