Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č. 10/2016 ze dne 16.11. 2016

-

Začátek: 16.30 hodin

-

Ukončení: 19.20 hodin

-

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

-

Nepřítomni: J. Kos (omluven), B. Kulhánková

-

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

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

Program:
1. Obsahová část TN č. 12
2. Změny ve statutu a nový terminář TN
3. Snížení počtu stran TN
________________________________________________________________
Předsedkyně komise M. Chlupová Fruhwirtová představila program.

Ad1)
-

výběrová řízení v TN 12/2016 – budou otištěna v plném znění – pro příště nastavit nějaký
maximální počet znaků pro tento typ inzerce, případně jí i vyhradit samostatnou rubriku

-

inzerce „prosba o finanční pomoc na léčbu nemocného koně“ – nabídnout pouze jako
placenou inzerci, jinak možnost sdílení na našich sociálních sítích

-

PF do TN č. 1/2017 – budou otištěna pouze městu Tišnovu, příspěvkovým a neziskovým
organizacím, a to v maximálním formátu ¼ A4

Ad2)
-

termíny na rok 2017 – uzávěrka zůstane stejně jako dosud (pouze s výjimkou státních svátků
apod.), posune se však den vydání ze středy na čtvrtek (kvůli kontrole sazby, která by měla
proběhnout místo v neděli dopoledne v pondělí)

Ad3)
-

diskuse ohledně rozsahu novin – nutnost nastavit pevný počet stran, doporučený prostor pro
organizace – 6 000-6 500 znaků na organizaci (vychází cca na stránku + jedna až dvě
fotografie) s tím, že překročí-li organizace daný počet znaků, materiál bude vrácen ke
zkrácení; provozní záležitosti (např. nabídka pracovní místa) by mohly být nad rámec –
konkrétní podobu limitu komise stanoví na příští schůzi

Předsedkyně komise vyzvala členy komise k vyjádření se ke statutu TN a Pravidlům TTV do
příští schůze, kde budou změny schváleny.
Termín konání příští řádné schůze Komise pro komunikaci a média proběhne 14.12. 2016
v 16:30 v redakci TN.

Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová
Podklad pro zápis připravila: L. Dymáčková
Zapsala: Alena Ochrymčuková

