Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č. 3/2017 ze dne 15.3. 2017

-

Začátek: 16.30 hodin

-

Ukončení: 18.00 hodin

-

Přítomni: D. Lanková, J. Brdíčko, J. Kos, R. Skřepek, J. Rohlínková

-

Nepřítomni: P. Hanusová (omluvena), M. Chlupová Fruhwirtová (omluvena), B.
Kulhánková (omluvena)

-

Hosté: L. Dymáčková (editorka TN)

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

Program:
1. Obsahová část TN č. 4/2017
________________________________________________________________
Z důvodu nepřítomnosti předsedkyně i místopředsedkyně komise byl k vedení schůze
usnášeníschopnou komisí navržen J. Brdíčko.
Hlasování: 5/0/0

Ad1)

-

článek Davida Vávry Na Hony vzdálená školka byl redakčně upraven (vymazán dlouhý
odkaz na webovou stránku)

-

článek manželů Hrádkových Vyjádření ke kritériím přijímacího řízení do MŠ Tišnov byl
vyřazen z důvodu nedostatku místa v TN

V tomto čísle TN se téma měsíce se částečně kryje s rubrikou Hyde park. Komise upozorňuje všechny
přispěvatele, kteří přispívají do rubriky Téma měsíce, aby (především spadá-li článek do Hyde
parku), posílali své články vždy týden před uzávěrkou.

-

článek Václava Seyferta Jiná doba… komise specifikuje jako článek soukromé osoby (není
oficiálním materiálem redaktora TN)

-

materiály skupiny MAS Brána Vysočiny byly komisí vráceny k přepracování do srozumitelnější
a čitelnější podoby (mohou být otištěny v příštím čísle TN)

-

materiály ze ZŠ a MŠ Deblín Zápis do první třídy v Deblíně – byl vyřazen plakát z důvodu
zdvojení informací na plakátě a v článku

-

u článku Oblastní charity Tišnov Vy rozhodujete, my pomáháme komise doporučuje článek
otisknout bez loga obchodního řetězce

-

velikonoční přání Oblastní charity Tišnov nebude otištěno z důvodu nedostatku místa v TN

-

Zálesácký závod zdatnosti 2017 – vyřazen materiál s propozicemi a disciplínami z důvodu
nedostatku místa v TN

-

článek Deklarace moravského národa byl komisí vyřazen

-

materiál Svazu tělesně postižených Přednáška urologa MUDr. Ivo Motíla byl vyřazen
z důvodu neaktuálnosti

-

z materiálů festivalu Jeden svět byl vyřazen leták s podrobnými informacemi o jednotlivých
filmech z důvodu nedostatku místa v TN

Termín konání příští řádné schůze Komise pro komunikaci a média proběhne 15.4. 2017
v 16:30 v redakci TN.

Schválil: Jan Brdíčko, Monika Chlupová Fruhwirtová
Zapsala: Alena Ochrymčuková

