Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č. 8/2017 ze dne 13.9.2017

Začátek: 16:30
Ukončení: 18:30
Přítomni: J. Dospíšil, D. Lanková, J. Brdíčko, J. Kos, P. Hanusová, M.Chlupová Fruhwirtová,
Nepřítomni: R. Skřepek (omluven), J. Rohlínková (omluvena), B. Kulhánková (omluvena)
Hosté: L. Dymáčková (editorka TN), M. Ochotná (budoucí editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN),
Místo konání: redakce Tišnovských novin, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov
Program:
• Návštěva starosty, poděkování Komisi pro komunikaci a média
• Rezignace A. Ochrymčukové na pozici tajemnice Komise pro komunikaci a média
• Představena nová tajemnice Komise pro komunikaci a média M. Ochotná
• Obsahová část TN Č.10/2017

1. Předsedkyně komise M.Chlupová Fruhwirtová přivítala všechny přítomné.
2. Zápisem pověřena nová editorka TN.
3. Předsedkyně předala slovo starostovi J. Dospíšilovi. J.Dospíšil vyjádřil pochvalu celé Komisi
pro komunikaci a média a poděkoval všem členům za dosavadní velmi kvalitní práci, která
vedla ke zvýšení úrovně TN.
4. Starosta informoval členy komise o rezignaci tajemnice A. Ochrymčukové.
5. Starosta vyzval k diskuzi ve věci, priorit příspěvků. A to, zda jsou příspěvky z radnice v TN
upřednostňovány před ostatními. Většina členů se vyjádřila, že vždy bylo možné zveřejnit
příspěvky od ostatních přispěvovatelů, které jsou v souladu se statutem TN, jsou přínosné i
zajímavé, ale současně potvrdili, že u některých článků byla zdůrazněna i priorita města a
že Komise hlasuje pouze ve sporných případech. Po vyjasnění stanovisek p. starosta odchází na další jednání.
6. Obsahová část TN Č.10/2017:
Komise se rozhodla o následujících změnách:


Vítání občánku – editorka s grafikem navrhne slavnostnější vzhled, např. v rámečku, s fotkou



Výběr fotografií na titulku-KKM procházela fotografie pořízené na kulturních akcích Mňága
a Ždorp a Moto akce Přehlídka elegance historických vozidel , z nichž vybrala foto na titulku.



Články Z výletu do Velké Bíteše a Senioři animují, které byly v předchozím čísle vyřazeny z
důvodu nedostatku místa budou otištěny nyní.



Materiály skupiny JIC byly komisí vráceny k přepracování do srozumitelnější a čitelnější
podoby (mohou být otištěny v příštím čísle TN)



Tišnovská padesátka-loga sponzorů budou uvedena na letáčku v KAM, v článku budou
sponzorská loga odstraněna a ponecháno pouze logo Klub českých turistů



Nezisková organizace Kolibřík – odsouhlasena sleva 50% na inzerci pracovních míst pro
tělesně hendikepované v nové pobočce v Tišnově



Upřesnění ceníku inzerce: řádkovou inzerce je možné otisknout pouze bez fota. Pokud je
v inzerátu foto, tak platí ceník dle plošné inzerce



Editorka M.Ochotná se domluví s L. Suchánkovou přepracování/zkrácení nabídky práce na
MÚ, která je na 2 A4 strany (příliš dlouhá)



Hlasování zda otisknout článek Babiš je lhář? od p. Nováka
Článek nesplňuje statut TN o politické neutrálnosti.
Hlasování: 0/4/1
(pro/proti/zdržel se)
Usnesení bylo přijato



Zamítnuta inzerce p.Odvářky vzhledem k charakteru inzerce-finanční půjčka viz Statut TN
III/7



Kontrola témat pro rok 2018, v č.11/2017 témata opět zveřejnit v TN, aby přispěvovatelé
měli dostatek času pro zpracování článků.

Termín konání příští řádné schůze Komise pro komunikaci a média proběhne 18/10/2017
v 17.00hod.
Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová
Zapsala: Martina Ochotná

