Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č. 9/2016 ze dne 19.10. 2016

-

Začátek: 16.30 hodin

-

Ukončení: 19.30 hodin

-

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

-

Nepřítomni: J. Brdíčko (omluven)

-

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

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

Program:
1. Obsahová část TN č. 11
2. Tišnovská televize – současný stav a budoucí vývoj

________________________________________________________________
Předsedkyně komise M. Chlupová Fruhwirtová představila program.
Před jednáním v rámci jednotlivých bodů přednesl redaktor V. Seyfert dva podněty
k prodiskutování:
1) rozsah jednotlivých článků – přehodnocení
Z tohoto tématu vznikl závěr, který komise hodlá do budoucna uplatňovat: každý
spolek, sdružení či (školské či jiné) zařízení bude mít možnost se v každém čísle TN
prezentovat jednou stranou (6500 znaků včetně mezer).
2) kdo se má vyjadřovat jako protistrana v rubrice Hyde park
Ve chvíli, kdy jde o osoby, jejichž totožnost přímo neznáme, nemohou být osloveny
k případné reakci.

Následovala diskuze na téma rozsah TN a prodloužení doby výroby novin; komise by ráda
měla na kontrolu TN ještě o den více času.

Ad1)
Příspěvek RC Studánka KKM vrací ke zkrácení.
Materiál Dětský psycholog v Tišnově byl KKM zamítnut a nebude otištěn z důvodu zaslání
po uzávěrce; jedná se navíc o komerční sdělení.
Článek Lomnice jako pěvecká bašta České republiky byl zamítnut a neotištěn z důvodu
neaktuálnosti.

Ad2)
Návrh usnesení
Komise bere na vědomí prezentaci současného stavu a možného budoucího stavu
Tišnovské televize na základě prezentace. Je s vývojem spokojena a doporučuje
pokračovat v dokončení rozpracované grafiky a postupném zavádění inovativních
prvků do vysílání. Je nutné přepracovat Pravidla tvorby TTV. Komise dále doporučuje
pokračovat v nastíněné koncepci, zkrátit zpravodajství a podpořit hlavní téma měsíce
společné jak pro TTV, tak pro TN.

Termín konání příští řádné schůze Komise pro komunikaci a média proběhne 16.11. 2016
v 16:30 v redakci TN.

Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová
Zapsala: Alena Ochrymčuková

