Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.3/2018 ze dne 14.3.2018
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 18.30 hod
Přítomni: M. Chlupová Fruhwirtová, D. Lanková, B. Kulhánková, P. Hanusová, J. Rohlínková,
R. Skřepek, J. Kos, J. Dvořák
Nepřítomni: J. Brdíčko (omluven – vyšetření u lékaře)
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN)

Program:
1.
2.
3.
4.

Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 3/2018)
Výběr nového grafika TN - posouzení došlých nabídek
Obsahová část TN č. 4/2018
Různé

Ad 1 - Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 3/2018)


členové komise se shodli, že minulé číslo TN dopadlo celkem dobře, pouze na
některých fotkách je znát přebarvení nebo zelený nádech – ten je ale způsobený
především současným “zeleným” layoutem stran TN

Ad 2 - Výběr nového grafika TN - posouzení došlých nabídek




na základě usnesení komise z minulého jednání (14.2.2018) oslovil J. Brdíčko (ředitel
MěKS) poptávkou spolupráce na přípravě TN doporučené zkušené grafiky, kteří měli
do 12.3.2018 zaslat svoje nabídky obsahující souhlas s podmínkami spolupráce, cenu
přípravy TN a ukázku sazby 5 stran TN
tuto nabídku nakonec zaslali dva z oslovených tří grafiků (Válková, Gróf), členové
komise se s nabídkami seznámili prostřednictvím předsedkyně KKM Moniky
Chlupové Fruhwirtové (J. Brdíčko nepřítomen) a konstatovali, že oba splnili
požadavky, jejich nabídky jsou úplné, a komise tedy pověřuje J. Brdíčka (v
nepřítomnosti), aby výběrové řízení vyhodnotil a vybral/oslovil toho z grafiků, který
více vyhovuje požadované formě spolupráce a nabízí výhodnější podmínky a cenu

Ad 3 - Obsahová část TN č. 4/2018





předsedkyně KKM vznesla připomínku k nadměrné délce některých příspěvků z
radnice, zvláště rozhovory a příspěvek Městské policie – vzhledem k tomu, že
aktuálně připravované číslo TN má dostatek plánovaného místa, není pro tentokrát
nutné více řešit a krátit
znovu opakováno, že příspěvky/inzeráty k výběrovým řízením je nutné dávat ve
zkrácených verzích – editorka si vyžádá z radnice kratší verze
editorka byla požádána o zásah do článku p.Vašíčka/ZUŠ – jde o odstranění
nadbytečných uvozovek a velkých písmen










příspěvek/plakátek v němčině k akci na památku odkazu Boženky Škrabálkové
schválen k publikování
editorka byla požádána o doplnění jména autora příspěvku Do muzea na
civilisovanou ženu
příspěvek BEST IN ENGLISH schválen k publikování, ale bez fotek (nekvalitní, málo
vypovídající) – pouze s obrázkem certifikátu
editorka byla vyzvána k domluvě s grafikem, aby vhodně oříznul a zvětšil snímek k
příspěvku Charita Tišnov
členové komise vybírali více vhodných snímků ze Sokolské akademie (s dětmi a
seniory), které mají být umístěny u článku a dále na vnitřní straně obálky
příspěvek ze Studánky bude díky obsahu zařazen do sekce Příroda
pozvánka na divadelní představení, které se má v dubnu odehrát v Sokolovně a které
neorganizuje MěKS, má být přesunuta do přílohy KAM mezi ostatní kulturní
pozvánky
na titulní stranu byla vybrána fotka radniční věže z netradičního úhlu ze dvora na
Radniční

Ad 4 – Různé


Žádné příspěvky

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 18. dubna 2018 v 16.30 hod.
Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová, předsedkyně KKM
Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

