Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.11/2017 ze dne 13.12.2017
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 18.30 hod
Přítomni: M. Chlupová Fruhwirtová, D. Lanková, P. Hanusová, B. Kulhánková,
J. Rohlínková, J. Brdíčko, J. Dvořák
Nepřítomni: R. Skřepek, J. Kos
Hosté: M. Ochotná (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN)
Program:
1. Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN
(č. 12/2017)
2. Obsahová část TN č. 1/2018
3. Různé

ad 1 – Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN
(č. 12/2017)
• komise ústy předsedkyně M. Chlupové shodně konstatovala
nespokojenost s grafickou úpravou a sazbou minulého čísla TN
(č.12/2017) - konkrétně se zalamováním textů, mícháním a křížením
článků od různých autorů, dále také nespokojenost s barevným vyzněním
TN
• komise se shodla, že tento problém je nutné neprodleně řešit, a usnesla se
>> specifikovat jmenovitě všechny připomínky k minulým číslům TN
(forma: každý člen KKM označí tyto nedostatky písemně a mailem je zašle
do 22.12.2017 editorce Martině Ochotné) a dále formulovat a odeslat
reklamační dopis dodavateli, resp. tiskárně, které byly dosud nedostatky
příležitostně sdělovány pouze telefonicky – formulaci dopisu a jeho
odeslání (po 1.1.2018) si bere na starost M.Chlupová spolu s J.Brdíčkem
• komise bude požadovat od tiskárny odpověď ve stanoveném termínu +
návrh nápravy a příp. finanční kompenzace/slevy >> na základě reakce
tiskárny na reklamaci se dále komise rozhodne o příp. novém výběrovém
řízení na dodavatele TN pro další období – tiskárnu a samostatného
externího grafika
• komise upozornila editorku na nedostatek v podobě dlouhodobě
špatného číslování stran TN a tedy i obsahu >> editorka bude o tomto
informovat grafika/tiskárnu a žádat nápravu
• předsedkyně KKM upozornila zástupce MěKS J.Brdíčka na nedodržování
termínů uzávěrek ze strany přispěvatelů MěKS a požádala o nápravu

ad 2 – Obsahová část TN č. 1/2018 >> komise se rozhodovala a poté usnesla
takto:
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

vzhledem k tradičně velkému množství příspěvků a článků na konci roku
bude zvolen takový rozsah TN, aby se vyhovělo max. počtu přispěvatelů a
nebylo nutné články odmítat pro nedostatek prostoru
článek o novém kluzišti u ZŠ Smíškova bude přesunutý z Radnice
informuje do sekce Sport
upravena posloupnost úvodních příspěvků – nejprve bude uveřejněn
rozhovor se starostou, pak PF tajemnice úřadu a následně další informace
z radnice/úřadu
kladen důraz na povinné oznamovací příspěvky k prezidentským volbám
a dalším informacím pro občany k volbám
požadavku sloučit články o změnách dopravy k sobě editorka vyhověla
komise provedla výběr vhodných ilustračních fotek k Tématu měsíce –
anketě k roku 2017
logo TESCO umístěné v příspěvku Charity Tišnov bylo komisí schváleno k
publikování, článek MAS / Seminář bude ale uveden bez fotek
na titulní stranu předsedkyně M.Chlupová vybrala a doporučila fotku
zimní přírody od p.Permedly a navrhla doplnit ji textem PF 2018 – na
místě byla domluvena příprava této montáže s tím, že grafikovi a tiskárně
takto připravenou titulní stranu zašle editorka již hotovou
v sekci Sport se komise rozhodla publikovat rozhovor o fotbalu a článek o
lukostřelcích bez fotek – důvodem nadbytečnost a nekvalitní snímek
pozvánka/plakát A4 na Stavbařský ples byla rozhodnutím komise
přesunuta z obvyklé inzertní části TN na 3.stranu obálky, aby nebylo
nutné pozvánku zmenšovat, a zhoršit tak její čitelnost

ad 3 – Různé
• předsedkyně informovala komisi o komunikační novince v podobě
nového městského kanálu sociální sítě Instagram
Termín konání příští řádné Komise pro komunikaci a média
proběhne 17. ledna 2018 v 16.30 hod.
Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová, předsedkyně KKM
Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

