Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
16. 3. 2016
- Začátek: 16:00
- Ukončení: 18:00
- Přítomni: D. Lanková, P. Hanusová, J. Kos, J. Brdíčko, M. Chlupová Fruhwirtová, R. Skřepek
- Nepřítomni: J. Rohlínková (omluvena), B. Kulhánková (omluvena)
- Hosté: L. Dymáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN)
Místo konání: redakce Tišnovských novin, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov
Program:
1. Odhlasování přítomnosti editorky L. Dymáčkové a redaktora V. Seyferta na zasedáních
komise a dále mlčenlivosti ve vztahu k obsahu jednání komise
2. Pochybení tiskárny – dodání vadných kusů – shrnutí situace
3. Grafická kvalita novin – diskuse
4. Vypadávání listů TN - diskuse
5. Nabídky spolupráce s regionálními weby - diskuse
6. Obsahová část TN 4/2016

Ad1)
Hlasování:
6-0-0
Ad2)
-

J. Brdíčko informoval členy komise o jednání s vedením tiskárny SAMAB Press Group – vedení
se omlouvá za chybné výtisky TN 3/2016, jako kompenzaci poslali 50 ks správných výtisků, a
pokud bude potřeba, dodají další

Ad3)
-

dále se s ředitelem tiskárny SAMAB Press Group panem Bradávkou jednalo ohledně
nespokojenosti čtenářů TN s jejich grafickou podobou – vyšlo najevo, že tento stav je
způsoben přetlakem materiálů, které se grafik snaží poskládat do předem zadaného rozsahu,
což bývá na úkor kvality. Od příštího čísla se tento problém bude řešit navýšením počtu stran
(dále podle množství materiálů). Také se momentálně domlouvá termín schůzky s grafikem
TN, na které by se poznámky ke grafické stránce novin měly projednat.

Ad4)
-

dalším problémem je vypadávání listů z TN – pokus o zlepšení náhradou stávajících sponek za
delší se ukázal jako lichý, prozatím se přijal návrh pana Bradávky vyzkoušet snížení gramáže
papíru přílohy KAM (ovšem se zachováním kvality tisku)

Ad5)
-

proběhla diskuse nad žádostí pana Martina Horkého, manažera společnosti BitWave
Consulting s.r.o., ohledně přebírání článků z TN na regionální informační portál
www.regionkurimsko.cz. Členové komise však vyjádřili pochybnost nad smysluplností této
spolupráce a dohodli se, že pana Horkého pozvou na některé z dalších zasedání, aby s ním
tuto věc prodebatovali osobně.

Ad6)
-

-

-

do dubnového čísla TN bude vložena v rubrice Městské kulturní středisko omluva čtenářům
za vadné výtisky, dále informace o nové editorce a redaktorovi a konečně informace o
možnosti předplatného
řešil se krátký příspěvek místní Strany Zelených, která zve na diskusi nad tématem nové tarify
elektřiny a česká energetika – komise rozhodla, že se buď text zveřejní v příloze KAM, ale až
po odstranění loga SZ, nebo se pozvánka bude brát jako standardní inzerce
je potřeba více dbát na kvalitu fotografií – z toho důvodu se např. vyřadily fotografie Svazu
tělesně postižených nebo SKB Tišnov

Zapsala: Lucie Dymáčková, Alena Ochrymčuková

