Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
18. 11. 2015

-

Začátek: 17.00 hodin

-

Ukončení: 19.50 hodin

-

Přítomni: M. Chlupová Fruhwirtová, P. Hanusová, J. Kos, J. Brdíčko (pozdější příchod), R.
Skřepek, J. Rohlínková, B. Kulhánková, D. Lanková

-

Tajemnice: A. Ochrymčuková

-

Hosté: E. Nováčková (editorka)

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

Program:
1. Webová verze Tišnovských novin
2. Obsahová část TN č. 12
__________________________________________________________________

Ad1)
-

AO představila projekt a vyzvala komisi k operativnímu poznámkování webových
stránek

-

několik poznámek z komise: úprava fotogalerie (více fotografií u jednoho článku), úprava
kontaktů, komise vytvoří a schválí databázi ilustračních fotek
Hlasování: 7-0-0

Ad2)
-

plakátky knihovny – měly by mít jednotnou a kvalitní grafiku (jinak budou otištěny
pouze v textové podobě)

-

velké fotky – komise žádá editorku, potažmo grafika, o důslednější dodržování velikosti
obrázků (tendence je, aby byly co největší a v dobrém rozlišení)
členové komise do příští schůze pošlou editorce a tajemnici klíč, podle kterého se budou
hodnotit pozvánky/plakáty z hlediska míry komerce (a následného zpoplatnění takové
reklamy)

-

-

JK: přispěvovatelé musí dodržet stanovený limit 6000 znaků, pokud jsou články stejného
tématu (dohromady)

-

nová rubrika – kronika (stará Tišnovska a odkazy na ně)

-

zvážení rozšíření novin – příliš mnoho příspěvků a kulturních upoutávek, s čímž souvisí
nutnost zvýšení cen inzerce

-

z kapacitních důvodů bylo několik článků přesunuto do dalšího čísla – TN č. 1 (viz níže,
pokud není uveden jiný důvod)
CSS – Bilancování – přesunuto do TN č. 1
Kino Svratka – informační okénko přesunuto do TN c. 1
článek Káně lesní– přesunuto do TN č. 1
Sport: SKB Tišnov a Házená Tišnov – články byly dodány po uzávěrce, vyjdou v TN č. 1
AFK Tišnov (Jaromír Pacek) přesunuto do TN č. 1
Charita Tišnov – Chráněné bydlení přesunuto do TN č. 1
Persefona – přesunuto do TN č. 1
všechny PF přesunuty do TN č. 1; KKM se rozhodla, ze PF budou zpoplatněny (s výjimkou
příspěvkových organizací města)

-

spotřebitelské okénko bude spadat pod Informační servis

-

ZŠ a MŠ Deblín – jen do webové verze (ideálně do příštího čísla v textové formě, ne
letáček)

-

CSS - Vzdělávací projekt v CSS – dohoda o zkrácení
článek Na kole z Tišnova do Lisabonu – rozdělit na více částí nebo zkrátit (po domluvě
s autorem)

-

inzerát Charity Tišnov zkrácen (všechny nabídky práce a výběrová řízení mají stejný
režim – odkaz na webové stránky)

-

z hlediska velkého počtu příspěvků komise výjimečně určila rub poslední strany jako
prostor pro inzerci

Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová
Zapsala: Alena Ochrymčuková

