Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.4/2018 ze dne 18.4.2018
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. Brdíčko, J. Dvořák
Nepřítomni: J. Kos (omluven)
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN)

Program:
1.
2.
3.
4.

Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 4/2018)
Výběr nového grafika TN - informace o aktuální situaci (J.Brdíčko)
Obsahová část TN č. 5/2018
Různé

Ad 1 - Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 4/2018)


členové komise neměli žádné závažnější výhrady k přípravě a produkci minulého
čísla TN

Ad 2 - Výběr nového grafika TN - informace o aktuální situaci



vzhledem k situaci, kdy nový grafik z došlých platných nabídek stále není vybrán, a
výběrové řízení se tak protahuje, vyzvala komise Jana Brdíčka, ředitele MěKS, aby
komisi informoval o stavu výběrového řízení a termínech
J. Brdíčko komisi sdělil, že grafika Tišnovských novin je v jednání a během 17.týdne
se rozhodne, zda nového grafika vybere z aktuálního výběrového řízení nebo zda
vypíše výběrové řízení nové

Ad 3 - Obsahová část TN č. 5/2018








Na titulní stranu komise vybrala jarní snímek rozkvetlé hrušky u pole, který původně
byl určen k článku uvnitř TN
V sekci Radnice informuje bude uveden u článku o zákazu sběru minerálů na
Květnici přesný přepis textu zákazové cedule nově instalované v terénu
Editorka byla požádána o dohled nad vhodným umístěním rubriky o vítání občánků
V sekci Téma měsíce bude publikován článek o biokoridoru bez fotky – důvodem je
málo místa a mnoho příspěvků
Komise vybírala vhodné fotky z širší nabídky od fotografa J.Permedly k materiálu o
veřejné zeleni v Tišnově
Článek o Tišnovských jeskyňářích bude přesunutý z Různého do Tématu měsíce, kam
tématicky patří více
Editorka byla komisí požádána o sjednocení označení autorů příspěvků v TN a
odstranění všech titulů před i za jmény












U příspěvku městské knihovny k Noci s Andersenem komise doporučila nedávat
fotky kvůli nízké kvalitě
Článek Expedice Bedřichov se zimní sněhovou tématikou nebude už vzhledem k
ročnímu období uveřejněn
U článku Písničky pro seniory od ZŠaSŠ Tišnov bude uveřejněna dodaná fotka pouze
pokud bude dostatek místa
Fotku u článku z akce Soví noc bude nutné vhodně oříznout, aby ji bylo možné
publikovat – editorka ořez domluví s grafikem
Větší počet příspěvků od Charity Tišnov je nutné z důvodu omezeného místa v TN
redukovat – publikovat bez fotek – a článek Poděkování za sbírku je lepší přesunout
do rubriky Poděkování
MAS Brána Vysočiny dodal tři velmi rozsáhlé a pro běžného čtenáře nezáživně
zpracované materiály, které nebylo možné vzhledem k formátu příspěvků (tisková
PDF s ořezkami) ani redakčně zkrátit – s ohledem na skutečnost, že se tyto
informace o akcích dozví každý zájemce na jejich www stránce, rozhodla komise o
radikálním plošném ořezu příspěvků a zkrácení o cca 50 % + editorka byla požádána,
aby kontaktovala autora a pro příště jej vyzvala ke standardní přípravě stručných
článků s odkazy na jejich web pro více informací
Z článku o akcích a plánech Zahrádky U Palce bude odstraněna rozšířená informace o
autorovi článku coby majiteli soukromé firmy
Příspěvek Začít den s tancem nebude opakovaně publikován – pro příště pouze už
jen jako komerční sdělení, a tedy placené
Poslední odstavec článku “Nový vibrační stůl..” byl pokrácen o komerční obchodní
kontakty a autor článku bude editorkou požádán o dodání lepšího skenu uděleného
čestného uznání, aby je bylo možné publikovat spolu s článkem

Ad 4 – Různé





S blížícím se termínem zpřísnění ochrany osobních údajů a zavedení standardů GDPR
(25.května 2018) komise pověřuje Jana Brdíčka přípravou článku o této
problematice pro čtenáře a především pro přispěvatele a dodavatele fotek a dalších
podkladů pro přípravu TN, kterých se nová nařízení můžou týkat – tento článek bude
publikován v příštím čísle TN
J. Brdíčko informoval komisi o plánech na nové formáty pořadů TTV a také o záměru
obnovy hardware vybavení studia TTV
Roman Skřepek pozval přítomné na blížící se sportovně-společenskou akci Sportovci
města Tišnova 2017 (23.4.2018 v Kině Svratka) a také informoval o změně termínu
konání 12.ročníku Memoriálu Ivo Medka (20.5.2018) a plánu otevření Parku pod
kostelem, které by se mělo konat 1.června 2018

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 16. května 2018 v 16.30 hod.
Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová, předsedkyně KKM
Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

