Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č. 9/2017 ze dne 18.9. 2017
-

Začátek: 16.30 hodin

-

Ukončení: 19.00 hodin

-

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

-

Nepřítomni: J. Brdíčko (omluven, pozdní příchod z rodinných důvodů), B. Kulhánková
(omluvena)

-

Hosté: M. Ochotná (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN),

-

Místo konání: Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80, Tišnov

-

Program: Obsahová část TN č. 11

_____________________________________________________________________
Místo konání bylo výjimečně předsedkyní komise M. Chlupovou Fruhwirtovou svoláno do Muzea
města Tišnova, z důvodu slavnostního předání obrazu od malíře JUDr. Stanislava Sedláčka obraz
"Panoráma Tišnova", které proběhlo rovněž v muzeu a převážná část členů komise se předání
krátce zúčastnila.
Komise pro komunikace a média se usnesla:
•

Pozvánka na akci Víno Dolní Loučky - zamítnuto, akce se koná před vydáním TN

•

RC Studánka – prosba Radky Štěpanovské zanechat odkaz na web i FB pod nadpis
/autora článku zamítnuta, zachovat původní pravidlo odkazy na konec článku

•

ZŠ Smíškova – redakčně zkráceno, z článku vyřazeny velmi tmavé fotky. K článku
vybráno jiné volitelné foto.

•

MAS Brána Vysočiny –pozvánka na akci „Řetězce“ – redakčně upraveno, z důvodu
neaktuálnosti data k přihlášení po vydání TN, editorka zjistí význam slova „fiše“ a
přepracuje do srozumitelnější verze (..podpoříme v rámci výzvy tyto fiše neboli
oblasti podpory)

•

Pietní akt u památníku obětem komunismu – umístit pod rozhovor

•

Umístění a velikost plakátu Happening 17.listopadu - do KAMu- Kultura A4

•

Tisková zprávu na připravovaný koncert KLASIKA VIVA 24.10. v Šumperku nezařazeno do TN, akce se uskuteční před vydáním TN + akce se nekoná v blízkosti
města Tišnova

•

Pozvánka na výstavu O včelách a Lidech, muzeum Polička -nezařazeno do TN, akce se
nekoná v blízkosti města Tišnova

•

Článek JIC Jihomoravské inovační centrum - v minulém čísle vráceno k přepracování a
po vysvětlení, že se nejedná cíleně o reklamní akci, ale nabízí pro podniky služby 40
hodin zdarma a následně za cenu dotovanou Jihomoravským krajem, zařazen do TN
(neplacená inzerce)

•

Ing. Mgr. Jana Wildová, ředitelka Centrum sociálních služeb Tišnov : „Velmi bych
prosila, aby se aspoň nějaká fotografie v TN objevila. Setkali jsme se s tím, že se
mnozí čtenáři podivují, proč nedáváme ke svým článkům fotky, a kladou nám to za
vinu“
Rozhodnutí KKM – editorka bude paní ředitelku CSS Tišnov informovat, že KKM se
nebrání k článkům přikládat fotografie, pokud budou v dostatečné kvalitě a bude
dostatečný prostor v TN. K článku Mezinárodní den seniorů jsou poskytnuty
fotografie pořízení M. Benešem, které jsou v žádané kvalitě k tisku a KKM vybere foto
k otištěním.

•

Výběr fotografie na titulku a rub zadní strany. KKM by ráda vybrala foto z Vernisáže
výstavy Josefa Jambora - Roman Skřepek po skončení jednání KKM zašle editorce na
výběr fotografie z výstavy.

•

Na první stranu vybrána fotka Cappella Mariana v bazilice Porta coeli, editorka
upozorní grafika na správné umístění fotografie, tak aby nadpis nepřekryl světlo na
fotografii.

•

Martin Sebera je telefonicky vyzván Pavlou Hanusovou o doplnění článku a pozvánce
k 3. ročníku Běhu tišnovskými uličkami, kterou 19:48 zasílá editorce k zapracování do
TN

•

Třetí ročník Víkendu otevřených zahrad, propagace 9. ročníku národní putovní
výstavy Má vlast cestami proměn a Dny evropského dědictví v Lomnici u Tišnova –
články z 10/6 a 9/9 – schváleno k otisknutí

•

E-kapka – informační leták pro zákazníky V.A.S. a.s.
článek/plakátek je možné otisknout jako placenou inzerci dle ceníku TN, editorka
bude o této možnosti informovat VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a. s.

•

Seznamka pro handicapované schváleno k otištění

•

Podmínky inzerce YCNET –umístit na předposlední stranu Tišnovských novin a aby na
této straně nebyla umístěna reklama žádné jiné telekomunikační společnosti schváleny pro TN č. 11

Termín konání příští řádné schůze Komise pro komunikaci a média proběhne 15/11/2017 v 17.00hod.
Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová
Zapsala: Martina Ochotná

