Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.1/2018 ze dne 17.1.2018
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 20.00 hod
Přítomni: M. Chlupová Fruhwirtová, D. Lanková, P. Hanusová, B. Kulhánková,
J. Brdíčko, J. Kos, J. Dvořák
Nepřítomni: J. Rohlínková (omluvena – rodinné důvody), R. Skřepek (omluven – pracovní
povinnosti)
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN), Jan Křehlík (Komise životního
prostředí), Martin Bradávka (tiskárna SAMAB)
Program:
1. Změna na postu editorky TN
2. Vystoupení/příspěvěk hosta – Jana Křehlíka z Komise životního prostředí
3. Vystoupení hosta – Martina Bradávky z tiskárny SAMAB + zhodnocení přípravy
a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 1/2018)
4. Seznámení s usnesením Rady města Tišnova o změně výše i formy odměňování
členů komise
5. Obsahová část TN č. 2/2018
6. Různé

ad 1 – Změna na postu editorky Tišnovských novin
 M. Chlupová Fruhwirtová komisi představila novou editorku TN – Zlatu Ptáčkovou
ad 2 – Vystoupení/příspěvek hosta – Jana Křehlíka, předsedy Komise životního prostředí
 J. Křehlík ve svém vystoupení přednesl závěry z jednání Komise životního prostředí a
Rady města Tišnova, která pověřila komisi intenzivně se zabývat otázkami ochrany
životního prostředí v Tišnově a především věnovat se co nejvíce osvětě a
popularizaci ochrany ŽP mezi občany Tišnova
 z tohoto důvodu oslovil J. Křehlík KKM a zvláště jejího člena J. Brdíčka (ředitele
MěKS) a požádal o max. součinnost při komunikaci s občany ohledně ochrany ŽP
prostřednictvím všech v Tišnově dostupných médií a komunikačních kanálů
 zmíněny byly především možnosti užší spolupráce v Tišnovské televizi (debaty a
reportáže v součinnosti s J. Lacinou), v TIC (materiály o ŽP pro místní i turisty), při
pořádání tišnovských trhů, při ochraně minerálů na Květnici, apod.
 spolupráce a vstřícnost byla KKM, resp. J. Brdíčkem přislíbena
 J. Křehlík pozval J. Brdíčka a M. Chlupovou (předsedkyni KKM) na další jednání
Komise životního prostředí k projednání dalšího postupu v této záležitosti
ad 3 – Vystoupení hosta – Martina Bradávky z tiskárny SAMAB + zhodnocení přípravy
a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 1/2018)
 M.Bradávka, ředitel tiskárny SAMAB (producent TN – grafika + tisk) byl pozván na
KKM J. Brdíčkem k projednání připomínek KKM ke grafické i tiskové kvalitě
Tišnovských novin v posledním období a k vysvětlení problémů v komunikaci s
grafikem/DTP při korekturách a finalizaci tiskových dat TN









M. Bradávka KKM sdělil, že o těchto problémech dosud nic nevěděl a spolu se členy
KKM detailně probral konkrétní grafické i tiskové problémy týkající se posledních 3
čísel TN
M. Bradávka většinu těchto problémů a výsledných závad přičítal špatně
dlouhodobě nastaveným extrémně rychlým lhůtám pro přípravu TN i následný tisk a
expedici >> v důsledku toho je “mnohem větší chybovost a prakticky žádný časový
prostor ani rezerva pro příp. větší korektury nebo zásahy na poslední chvíli před
tiskem”
M. Bradávka nicméně přislíbil větší proaktivnost stávajícího grafika/DTP při přípravě
TN
KKM se s M. Bradávkou rozloučila konstatováním, že se bude této situaci i nadále
bedlivě věnovat a bude se snažit upravit termínový model přípravy TN tak, aby vznikl
větší časový prostor pro korekturu TN a následné zapracování připomínek vč. finální
kontroly tiskových dat
členové KKM následně interně diskutovali o možných řešení vzniklé dlouhodobější
situace a doporučili J. Brdíčkovi najít a angažovat vlastního externího grafika/DTP,
který by s editorkou průběžně TN připravoval, na jednání KKM první podobu TN
osobně prezentoval a následné připomínky obratem zapracoval >> to vše tak, aby
následně v termínu do tiskárny odcházela už pouze hotová tisková data TN, a
tiskárna tak byla zodpovědná pouze za tiskovou produkci a nikoliv za přípravu a
kreativní zpracování podkladů, při němž vzniká nejvíce současných problémů a
nespokojenosti

ad 4 – Seznámení s usnesením Rady města Tišnova o změně výše i formy odměňování
členů komise
 J. Dvořák, tajemník KKM, seznámil členy komise s usnesením Rady města Tišnova
týkající se změn výše i formy odměňování členů komisí, které již nebude
poskytováno na základě dohod o provedení práce
 z tohoto důvodu všichni přítomní členové KKM podepsali ukončení stávajících dohod
a vyslovili souhlas s novou formou i výší odměn
ad 5 - Obsahová část TN č. 2/2018 >> komise se rozhodovala a poté usnesla takto:









M. Chlupová doporučila na titulní stranu snímek B. Kabeše Čížek lesní >> schváleno
editorka byla požádána KKM o sjednocení označení autorů příspěvků z
radnice/úřadu >> doporučeno vždy použít tvaru jméno-příjmení-odbor v
rozepsaném tvaru, nikoliv zkratkou
KKM schválila uveřejnit stručné výsledky prvního kola volby prezidenta ČR v Tišnově,
přestože TN č.2/2018 vycházejí těsně před druhým kolem volby
M. Chlupová požádala editorku o včasné sdílení kompletních podkladů pro přípravu
TN, konkrétně fotek >> omluveno nezkušeností nové editorky
členové KKM se shodli, že je třeba umísťovat pod publikované fotky vhodné popisky,
zvláště v př. skupinových snímků nebo významných událostí a určili editorku
zodpovědnou za tyto popisky, resp. za oslovení přispěvatelů, aby příp. chybějící
popisek včas doplnili
KKM rozhodla o mimořádném sloučení rubrik Radnice informuje a Téma měsíce z
důvodu duplicitních příspěvků na téma Investic, rozpočtu a hospodaření města
Tišnova
fotka obrazu Tišnova, který městu daroval malíř Sedláček, doporučena u článku
zvětšit na půlstranu >> schváleno












příspěvek ZŠ Zahrada se z důvodu termínové neaktuálnosti odsouvá do dalšího čísla
TN
členové KKM se shodli, že příspěvky vracející se k různým prosincovým
předvánočním akcím a besídkám budou ještě v č.2 TN uveřejněny vzhledem k tomu,
že dané organizace a spolky neměly možnost termínově stihnout uzávěrku č.1 TN
Pozvánka na Zemědělský ples bude uveřejněna, přestože příspěvek dorazil po
uzávěrce
příspěvek SOŠ Fortika bude uveřejněn bez fotky
KKM rozhodla příspěvek Galerie Patriot o minerálech zařadit do rubriky Příroda +
požádala editorku o doplnění příspěvku stručnou informací o nových podmínkách
ochrany Přírodní památky Květnice s tím, že podrobný článek na toto téma bude
zveřejněn v příštím čísle TN č.3/2018
u příspěvku/pozvánky Svazu tělesně postižených je nutné upravit dodané podklady a
připravit návrh cca v duchu běžné inzerce v TN formátu A6 – tento úkol dostala
editorka ve spolupráci s grafikem připravujícím aktuální číslo TN
inzerce Penzionu Červený mlýn nebyla schválena – inzerent si nedodal hotový plošný
inzerát a v řádkové inzerci jeho sdělení nelze publikovat >> editorka proto osloví
zájemce o inzerci dotazem, zda podklady doplní nebo nemá o inzerci v č.2 TN zájem
předsedkyně KKM M. Chlupová poukázala na chybu v termínu konání Plesu města
Tišnova obsaženou v přehledu KAM >> opraveno
předsedkyně KKM M. Chlupová upozornila na opakované neúplné podklady do TN ze
strany MěKS, konkrétně program kina >> důrazně požádala všechny o max.
dodržování stanovené uzávěrky TN

ad 6 – Různé
 předsedkyně s pochvalou ocenila nový pořad Tišnovské televize Umělci od nebeské
brány

Termín konání příští řádné Komise pro komunikaci a média
proběhne 14. února 2018 v 16.30 hod.
Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová, předsedkyně KKM
Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

