Jak napsat tiskovou zprávu?
Důležité je téma. Mělo by být unikátní, výjimečné a také aktuální. Zajímavosti napomůže
jakákoliv statistika – čísla totiž fungují jako záruka toho, že novináři zprávu využijí. Pozvánku
na Vaši zajímavou akci ideálně týden dopředu, pokud píšete o již uskutečněné akci, je nutné
zaslat zprávu okamžitě po jejím skončení – nejpozději další den. Poté už je stará a nikdo ji
nevyužije.
Rozsah: maximálně A4, ale tři odstavce úplně postačí.
Možná témata: počet návštěvníků vaší turistické atraktivity, novinky na turistickou sezónu,
nové tištěné materiály, soutěže pro turisty (fotosoutěže), pozvánky na zajímavé akce, vítězství
nebo i účast v nějaké soutěži – určené TIC nebo městům a odborům cestovního ruchu,
výsledky nejrůznějších anket, účast na veletrhu/akci, vydání časopisu/magazínu, apod.
Tipy
-

-

Zprávu koncipujte jako obrácenou pyramidu, to méně důležité (tzv. omáčku) až
nakonec. Pokud bude novinář krátit odzadu a mazat odstavce (často má
omezený prostor pro Vaši zprávu), nebude to vadit, protože to důležité zazní –
bude na začátku!
Používejte mezititulky – usnadňuj orientaci v textu a poutají pozornost
Nezapomeňte na přímou řeč (ředitel, účastník akce, organizátor…)
Do tiskové zprávy se nepíšou akademické tituly, funkce a celé jméno postačí
Nevyužívají se slova „pan“ a „paní“ – uvedla Jana Nováková, ředitelka organizace…
Základ zprávy dejte i do těla emailu
Vždy ve zprávě uveďte den, kdy zpráva vychází (poté můžete ve zprávě používat
dnes/včera/zítra/za týden/za měsíc/)
Vždy přiložte foto z minulých ročníků nebo ilustrační foto (webová kvalita 72
dpi (často do 500 kB), tisková kvalita 150 až 300 dpi (nad 500 kB), můžete přiložit
i plakát nebo další podklady a odkazy na informace.

Tisková zpráva se skládá z titulku, perexu (úvodního odstavce) a další dvou nebo tří
odstavců, které rozšiřují základní informace.

Titulek
Prodává a často rozhoduje o tom, jestli novináři zprávu zpracují nebo ne. Nesmí být dlouhý a
musíte v něm zaujmout.

Perex
Úvodní věty nebo odstavec, který vystihne vše, o čem ve zprávě píšete. Musí bavit a opět
zaujmout. Vždy by měl odpovídat na základní otázky – KDO, CO, JAK, KDY a PROČ. Detaily
a souvislosti rozvinete až v dalších odstavcích, tady pro ně není prostor!
Pomůcka: Když by novinář využil pouze perex, musí dávat zpráva smysl a musí tam být
to nejdůležitější, co chcete sdělit.

e-mail: info@vysocinatourism.cz, www.vysocinatourism.cz, www.region-vysocina.cz

Druhý rozšiřující odstavec (to nepostradatelné má být v citaci)
Často začíná citací důležité osoby, která má k tématu co říct. Do úst ji vložte to, co nebude
možné ze zprávy jen tak vyhodit – fakta, čísla, část programu akce. Citace typu „jsem rád, že
jsme akci zorganizovali“ prosím úplně vynechte, nemá vypovídající hodnotu. Nezapomeňte,
že nevyužíváme „pan“/“paní“, nepoužíváme tituly a zkracujte složité funkce. Pokud je název
funkce osoby, kterou citujeme, dlouhý, napište jen „Jan Novák a jméno organizace“.
Text pokračuje detaily akce s důrazem na unikátnost, případně čísly nebo vysvětlením
záměru, proč akce vznikla, jaké jsou její okolnosti, koho nebo co vše na akci uvidíte apod.
Třetí, případně čtvrtý odstavec (zapomeňte na zdlouhavou omáčku)
Tisková zpráva je praktická záležitost, proto zprávu nerozšiřujte více než je nezbytné, ale držte
se faktů. Rozšiřte zprávu o další okolnosti, které jsou pro vás důležité, ale znovu pamatujte,
že novináři krátí odzadu a poslední dva odstavce mohou klidně smazat. Proto do této části
patří méně podstatné detaily, které mohou zaujmout, ale nejsou životně důležité. Zároveň,
pokud se tyto informace smažou, nezapříčiní nesmyslnost a nelogičnost zprávy! V těchto
odstavcích je prostor například i pro další citaci nebo praktické informace pro návštěvníky –
začátek akce, vstupné, organizační pokyny apod.
Na závěr nezapomeňte své kontaktní údaje, webové stránky, případně telefony pro další
telefonické dotazy, a hlavně připojte několik ilustračních fotografií z akce nebo z minulého
ročníku akce.

Příklady tiskových zpráv:

Židovská čtvrť v Třebíči po roce znovu ožije slavnostmi
Klezmerová hudba znějící v ulicích, prvorepublikoví četníci dohlížející na dodržování pořádku, pouliční
umělci, lekce tance, romantické snídaně u řeky Jihlavy, vůně kávy a všelijakých dobrot linoucí se ze
stánků, historická hasičská technika bojující s přírodním živlem, Hugo Haas excelující na filmovém
plátně. To je jen část z bohatého programu sedmého ročníku Oživeného židovského města, který
připravilo Městské kulturní středisko Třebíč. Návštěvníky zve ve dnech 13.-15. července do židovské
čtvrti na dohled od centra města.
„Oživené židovské město zahájíme v pátek 13. července v 16.00 rozcvičkou v retroplavkách, novinkou
letošního ročníku bude například výstava starozákonních vtipů Jiřího Wintera Neprakty na dvorku
Domu Seligmanna Bauera nebo divadlo Kvelb, které do Třebíče přiveze svou bláznivou Černou
rodinku,“ zve ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč Jaromíra Hanáčková s tím, že chybět
nebude ani pohádka pro děti a zájemci si užijí sběratelskou hru.
Kulturně-historickou slavnost, vracející každoročně život do židovských uliček, si oblíbili nejen
návštěvníci, ale i účinkující, kteří jsou v Třebíči pravidelnými hosty. „Třebíč máme rádi, máme u vás
přátele a na Oživeném židovském městě vždy vládne skvělá atmosféra,” zdůrazňuje Jaroslav Kotek z
kapely Mackie Messer Klezmer Band.
Podrobný program najdou návštěvníci na stránkách www.samajim.eu, dotazy a bližší informace
ohledně vstupenek a rezervací lze získat v turistickém informačním centru Zadní synagoga, na tel.
čísle 568 610 023 nebo na e-mailu: infosynagoga@mkstrebic.cz.
Autorka tiskové zprávy: Dáša Juráňová, MKS Třebíč

e-mail: info@vysocinatourism.cz, www.vysocinatourism.cz, www.region-vysocina.cz

Potomek Palackého a Riegra otevírá jejich památník na zámku v Malči
(04. 07. 2018)
Potomkovi Františka Palackého a Františka Ladislava Riegera se podařilo na Vysočině vybudovat
muzeum těchto dvou významných mužů, kteří stáli u zrodu české moderní politiky. Václav Macháček
Rieger vytvořil novou expozici na svém zámku v Malči u Chotěboře na Havlíčkobrodsku – k vidění
bude soboty a neděle od 10.00 do 17.00 přes celé letní prázdniny až do září.
Významná výročí
Letošní rok je významný tím, že si připomínáme 200 let od narození F. L. Riegera a 220 let od
narození F. Palackého. Nová expozice představuje život a dílo těchto dvou nejvýznamnějších
osobností 19. století, kteří významně přispěli k emancipaci a rozvoji českého národa. Z výsledků jejich
mnohaletého úsilí pak mohli těžit zakladatelé moderního československého státu v roce 1918.
Prohlídku oživuje audiodoprovod odborného textu historika a předního znalce 19. století profesora
Jiřího Štaifa z Univerzity Karlovy. Potěší hlavně zájemce o počátky české politiky a vzestup českého
národního sebeuvědomění. Další návštěvníci si užijí krásy zrekonstruovaného zámku a přilehlé
zahrady.
Zámek v Malči byl 40 let letním sídlem F. L. Riegra a posledních 14 let svého plodného života i
zázemím jeho tchána Otce národa Františka Palackého. V roce 1992 se v restituci vrátil jejich
potomkům, kteří od té doby financují jeho rekonstrukci. „Nebyla to zřícenina, ale jeho stav nebyl
slavný," uvedl v pořadu Reportéři ČT Václav Macháček Rieger, který deset let připravoval na zámku
otevření památníku. Podle České televize je většina předmětů – upomínky na české velikány – z
majetku rodiny. Chloubou je pak nově vzniklá zámecká knihovna. „Zdědili jsme na 9 500 tisíce svazků,
které byly v zoufalém stavu rozeseté po celém domě," svěřil se v pořadu České televize současný
majitel zámku.
Praktické informace
Zahraničním zájemcům je k dispozici odborný text v angličtině a němčině v tištěné podobě. Začátek
prohlídek je vždy v každou celou hodinu – maximálně 20 osob. Poslední prohlídka začíná v 16.00.
Ve všední dny a svátky pouze skupiny 10-20 osob po předchozí domluvě.
Kontakt: Maleč 1, 582 76 Maleč, tel.: 605 354 536, e-mail: info@zamekmalec.cz,www.zamekmalec.cz
Vstupné: dospělí 80 Kč; studenti, důchodci 40 Kč
Zpráva připravena ve spolupráci s Informačním centrem Chotěboř (e-mail: icchotebor@cekus.eu
web: www.icchotebor.cz, Facebook: www.facebook.com/icchotebor)

Cyklistický peloton Křížem krážem Vysočinou na kole vyjede příští
pátek z Jihlavy (28. 06. 2018)
V pátek 6. července odstartují cyklističtí nadšenci osmidenní putování s názvem Křížem krážem
Vysočinou na kole 2018, které letos po jedenácté organizuje krajská příspěvková organizace Vysočina
Tourism. Na ty nejlepší čeká cyklistický dres s motivem Vysočiny.
„První skupina cyklistů vyjede z Masarykova náměstí v Jihlavě v 9.00, aby během dne projela
Rantířovem, Novým Rychnovem, Horní Cerekví i Častrovem, a ujela 57 kilometrů až do Kamenice nad
Lipou," připomíná ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák s tím, že za osm dnů je možné zdolat celou
až 460 kilometrovou trasu, projet celou Vysočinu a skončit v Dalešickém pivovaru.
Jedenáctý ročník cyklistického putování Vysočinou podpoří také náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.
e-mail: info@vysocinatourism.cz, www.vysocinatourism.cz, www.region-vysocina.cz

„Velmi ráda se připojím k této jedinečné akci, která v kraji cyklistů sportovce podporuje, a navíc za
pomoci naplánovaných tras představuje krásná místa Vysočiny, která stojí za to vidět, třeba i ze sedla
kola," uvedla Jana Fischerová.
Cyklistický peloton se druhý den vydá z Kamenice nad Lipou do Humpolce a následující dny dále do
Ledče nad Sázavou, Chotěboře a Nového Města na Moravě. Pokračovat bude do Velké Bíteše i
Třebíče a poslední den si cyklisti užijí cestu kolem vodní elektrárny Dalešice, která letos slaví 40 let od
uvedení do provozu. Celé putování cyklisté zakončí tradičně v Dalešicích, kde na ně bude v místním
pivovaru, který je jedním ze sponzorů putování, čekat odměna v podobě piva a guláše.
Na každém nadšenci je, zda se vydá pouze na některé úseky nebo se pokusí zdolat celou trasu.
„Zajištěno máme doprovodné vozidlo, které cyklistům poskytne zázemí během cesty, bude je
zásobovat vodou a poveze i jejich věci," prozradila Klára Čechová z Vysočina Tourism, která akci
připravuje. Doprovodné vozidlo bude také pro omezený počet účastníků zajišťovat dopravu ráno z
Jihlavy do místa startu etapy a odpoledne z cíle zpět do Jihlavy. Tato možnost je pro účastníky
omezena a je nutná rezervace na emailu klara.cechova@vysocinatourism.cz.
Každý z nových účastníků Křížem krážem Vysočinou na kole 2018 má šanci získat cyklistický dres s
motivem Vysočiny, stačí, když se cyklistického putování zúčastní letos poprvé a ujede alespoň tři
etapy. Cyklistický dres nebo cyklistické kalhoty získá za odměnu také každý, kdo absolvuje všechny
etapy z naplánované trasy. „Už teď vybíráme příjemné restaurace i turistické cíle, které cestou
navštívíme a kde se občerstvíme a odpočineme si," doplnila Klára Čechová.
Akce se koná za finanční podpory Skupiny ČEZ. Podrobný rozpis etap a další informace najdete
na www.vysocinounakole.cz. Mapku celého putování si můžete prohlédnout zde.

Ukázková zahrada vyroste na náměstí v Telči a pozve nejen na Víkend
otevřených zahrad (29. 05. 2018)
Druhý červnový víkend (9.-10. června) se bude po deváté konat Víkend otevřených zahrad - akce, v
rámci které je možné po celé republice navštívit jindy nepřístupné zahrady nebo si běžně přístupné
zahrady vychutnat v jiném světle - s průvodcem i kulturním programem. V tomto čase stojí za to
vyrazit na Vysočinu.
Do zahrad pozve i pop-up zahrada
Ještě před tímto víkendem se obyvatelé i návštěvníci Telče mohou těšit, že vyroste malá zahrada
přímo na jejich náměstí a pozve je do zahrad a parků Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska. V
Telči hledejte zahradu na náměstí Zachariáše z Hradce 1. června od 11.00 do 17.00. „Kromě tiskovin
jsou pro kolemjdoucí přichystány i malé zahradní dárečky," informuje Václav Prchal z organizace
Vysočina Tourism.
Víkend otevřených zahrad
Tradice víkendu otevřených zahrad má kořeny ve Velké Británii (Open Garden Squares Weekend),
kde se koná druhý červnový víkend. Projekt si získal popularitu i v dalších evropských zemích a od
roku 2010 se úspěšně rozvíjí také v České republice.
Cílem akce je propagace významu zeleně a zahradního umění, ale také činnosti zahradních tvůrců a
architektů, kteří za rostlinnými scénami a kompozicemi stojí. Díky doplňkovému programu, který si
majitelé řady zahrad nebo parků pro tuto speciální příležitost chystají, je možné představit jednotlivé
objekty s jejich příběhy a tajemstvími, která jindy bývají veřejnosti skryta. Návštěvníci mají možnost se
formou komentované prohlídky dozvědět více o historii, současném stavu i budoucích záměrech v
zahradě nebo parku. Na Vysočině a v Jihomoravském kraji se letos přihlásilo mnoho přírodních
ukázkových zahrad, které návštěvníky seznamují s tím, jak zahradničit ohleduplně vůči přírodě. Kromě
běžně nebo veřejně přístupných zahrad své brány otevře řada školních i soukromých zahrad, které je
možné navštívit pouze o tomto jediném víkendu v roce.
Kam tedy do zahrad
e-mail: info@vysocinatourism.cz, www.vysocinatourism.cz, www.region-vysocina.cz

„Z vysočinských zahrad bude v rámci Víkendu otevřených zahrad možné navštívit historickou zahradu
u hradu Kámen nebo ukázkové zahrady například ve Staré Říší, v Libické Lhotce nebo arboretum v
Třešti. Přírodní zahrada v Rynárci láká kromě komentovaných prohlídek na ochutnávku domácích
likérů," vyjmenovává ředitel krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism Tomáš Čihák. Ve
stejném termínu chystají podobnou akci také v sousedním Rakousku (Schaugartentage
Niederösterreich). Přehled zapojených zahrad najdete na www.vikendotevrenychzahrad.cz.
Všechny zmíněné objekty a mnoho dalších mapuje a propaguje přeshraniční projekt „GrünRaum", na
kterém se kromě příspěvkové organizace Vysočina Tourism podílí také Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z.s. p.o. a spolková země Dolní Rakousko. Na webu www.dozahrad.cz tak najde
ideální zahradní cíl svého výletu každý - od rodičů s dětmi, až po seniory.

Památky na Vysočině chystají na novou sezónu řadu novinek (28. 03.
2018)
Nová návštěvnická sezóna je tady a Vysočina se těší na turisty, příznivce sportu i objevitele historie. A
přináší hned několik novinek, které potěší nejen rodiny s dětmi. K úspěšné výstavě pohádky Pyšná
princezna na Státním zámku v Telči se od 1. května přidá podobně koncipovaná expozice o filmu
režiséra Vojtěcha Jasného Až přijde kocour, který se před 55 lety točil převážně v Telči. Novou
výstavu chystá i Státní zámek v Náměšti nad Oslavou – život na zámku v době první republiky a
stejné téma představí i nová prohlídková trasa zámku ve Světlé nad Sázavou, který otevírá 2. června.
V Telči pak plánují zpřístupnit novou expozici v opraveném kostele sv. Ducha.
Odhalte tajemství lesa na hradě Roštejn
Nebudete pouhým pozorovatelem, ale vše si vyzkoušíte na vlastní kůži. Zjistíte, jak těžká je taková
lovecká puška, do okolní krajiny se podíváte dalekohledem, nasajete atmosféru nočního lesa, děti se
na malou chvíli stanou mravenci ve zvětšeném modelu mraveniště a odpovídat budou na řadu
zvídavých otázek a úkolů. „Rodiny s dětmi a milovníky přírody bude od začátku letních prázdnin lákat
dílčí část nově zrekonstruované prohlídkové trasy B krajského hradu Roštejn, který už od roku 2017
prochází stavební i expoziční obnovou," informovala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana
Fischerová. Zvolte romantický lovecký hrádek, který spravuje Muzeum Vysočiny Jihlava, za svůj
výletní cíl a otestujte novou interaktivní prohlídku. Více na hrad-rostejn.cz.

První republika v zákoutích vysočinských hradů a zámků
Například na Státním zámku v Náměšti nad Oslavou připravují výstavu k výročí 100 let od vzniku
Československé republiky, která nově představí instalované interiéry, život na zámku v době první
republiky i život posledních majitelů náměšťského zámku v meziválečném období.
Na zámku ve Světlé nad Sázavou otevřou 2. června novou prohlídkovou trasu se sto let starým
nábytkem, šperky nebo prvorepublikovou módou. „Návštěvníci si budou moci prohlédnout fotografie z
dob posledního předválečného majitele zámku, který byl průmyslník a mecenáš umění Richard
Morawetz," prozradila majitelka zámku Helena Degerme. Součástí prohlídkové trasy bude také zhruba
dvacítka bannerů, které budou představovat průřez stoletím republiky.
Na hradě v Ledči nad Sázavou otevřou 1. dubna, k vidění bude pět prohlídkových okruhů včetně
unikátní expozice Muzea historických hodin nebo detailně zpracovaného Muzea Jaroslava Foglara. „V
průběhu roku bude možné navštívit také několik kulturních akcí, z nichž nejbližší se uskuteční 5.
května - prezentace a ochutnávka moravských vín," prozradil kastelán hradu Luděk Šíma.
To hrad Kámen vstupuje do nové sezóny s novými exponáty. Na Velký pátek zahájí návštěvnickou
sezónu 2018, kdy bude možné obě prohlídkové trasy navštívit za snížené vstupné. Expozice
jednostopých vozidel se rozšíří o další výstavní prostor a mezi exponáty se nově objeví raritní
motocykl ČZ 500 z roku 1938 nebo motokolo ČZ Orion City z roku 1996. „Největším tahákem však
bude unikátní Čechie z roku 1928, což byl nejdelší sériově vyráběný motocykl na světě," prozradil
Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, které krajskou památku spravuje.
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Stoleté příběhy z Vysočiny
Nejen tematické výstavy a nové prohlídkové trasy připomínají stoletou historii měst i obcí na dnešním
území Vysočiny. Krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism připravila tištěnou brožuru Sto let
příběhů, lidských osudů, architektury i sportu a kultury na Vysočině, která odhaluje téměř zapomenuté
příběhy a nabízí pět výletních okruhů po stopách historie dnešních měst a obcí Vysočiny. Ke stažení
je tematickém webu www.vysocina100let.cz, kde najdete i pozvánky na akce spojené se stoletým
výročím na Vysočině.
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