Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.11/2017 ze dne 15.11.2017
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 18.30 hod
Přítomni: M. Chlupová Fruhwirtová, P. Hanusová, B. Kulhánková, R. Skřepek,
J. Kos, J. Rohlínková, J. Brdíčko, J. Dvořák
Nepřítomni: D. Lanková (omluvena ze zdravotních důvodů)
Hosté: M. Ochotná (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN)
Program:
1. Změna tajemníka komise
2. Obsahová část TN č. 12/2017
3. Různé

ad 1 – Změna tajemníka komise >> předsedkyně komise M. Chlupová
Fruhwirtová přivítala přítomné a představila nového tajemníka Komise pro
komunikaci a média J. Dvořáka, který se ujal zápisu
ad 2 – Obsahová část TN č. 12/2017 >> komise se rozhodovala a poté usnesla
takto:
•

•

•

•

•

•

na úvod M. Chlupová navrhla komisi ke zvážení posun všech termínů
vydání čísel TN v roce 2018 o týden, resp. více ke konci daného měsíce
(neschváleno),
dále M. Chlupová navrhla posun finální korektury TN od grafika o jeden
den dříve, tedy na neděli dopoledne, aby měli členové KKM dostatek času
na závěrečnou kontrolu a připomínky (schváleno >> s grafikem domluví
posun termínu editorka M. Ochotná),
dále M. Chlupová navrhla revizi dosavadního smluvního vztahu a
cenového nastavení s tiskárnou a grafikem a iniciovala průzkum trhu za
účelem zjištění a ověření výhodné ceny na grafickou přípravu a produkci
novin >> průzkum přislíbil provést J. Brdíčko, a to do konce roku 2017
dále M. Chlupová navrhla zabývat se v příštím období také grafickým
posunem layoutu TN z důvodu zpřehlednění a zvýraznění příspěvků a
rubrik >> komise se shodla, že toto bude vhodné řešit formou soutěžního
úkolu pro oslovené grafiky při plánovaném výběrovém řízení
dále M. Chlupová poukázala na nízký počet fotek ve vydáních TN >>
komise došla k závěru, že důvodem jsou nekvalitní fotky od přispěvatelů,
které nelze publikovat a také nedostatek jiných podkladů >> editorka toto
nicméně vzala na vědomí a přislíbila nápravu v mezích možností
komise schválila návrh M. Chlupové zaměnit hlavní témata TN č. 12/2017
a TN č. 1/2018 – prosincové číslo TN tedy bude mít hlavní téma
Bilancování nad uplynulým rokem, čtenářská anketa

•

•
•

•
•

•
•

•
•

z diskuze kolem článků k výsledkům voleb do PS Parlamentu ČR a k
blížícím se prezidentským volbám vyplynulo, že je především důležité
graficky zvýraznit a oddělit poděkování všem členům volebních komisí a
spolupracovníkům za jejich výkon během nedávných voleb
rozhodnuto publikovat výběrová řízení na prac. místa ve zkrácené
podobě z důvodu úspory místa
na titulní stranu komise vybrala fotku z živého betlému >> editorka byla
požádána, aby s grafikem domluvila takový návrh titulní strany, na němž
by vybraná fotka s postavami byla dostatečně výrazná a neznehodnocená
schváleno nezařadit do vydání pozvánku na Adventní dílničky z Deblína z
kapacitních důvodů
komise se zabývala žádostí p. Wildové (CSS), která požaduje, aby se
příspěvky CSS neobjevovaly v TN v těsné blízkosti příspěvků Charity >>
toto bohužel nelze z prostorových ani koncepčních důvodů zajistit a v
tomto duchu bude p.Wildová informována editorkou
komise vyjádřila podporu aktivitám a příspěvku Klubu Čas a rozhodla
umístit jeho grafickou část na viditelnější místo zadní obálky TN
předsedkyně KKM M. Chlupová opakovaně poukázala na časté prohřešky
při zalamování textů článků a v tomto duchu požádala editorku o
usměrnění grafika a vznesení připomínky
článek Cesta pro mladé a přípěvek o skleněných obalech byly
rozhodnutím komise odsunuty k pozdějšímu publikování
pozvánka na prodejní výstavu patchworku byla komisí vyhodnocena jako
placená inzerce a v tomto duchu bude informován dodavatel příspěvku

Termín konání příští řádné Komise pro komunikaci a média
proběhne 13. prosince 2017 v 16.30 hod.
Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová, předsedkyně KKM
Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

