Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.5/2018 ze dne 16.5.2018
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 19.30 hod
Přítomni: M. Chlupová Fruhwirtová, J. Kos, D. Lanková, P. Hanusová, R. Skřepek, J. Brdíčko,
J. Dvořák
Nepřítomni: B. Kulhánková, J. Rohlínková (omluveny)
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN), Kateřina Válková (grafik)

Program:
1.
2.
3.
4.

Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 5/2018)
Výběr nového grafika TN - informace o aktuální situaci (J.Brdíčko)
Obsahová část TN č. 6/2018
Různé

Ad 1 - Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 5/2018)


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

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








členům komise se přišla představit Kateřina Válková, nová grafička, která byla
vybrána a oslovena ke spolupráci na redesignu, grafické a předtiskové přípravě
Tišnovských novin – dle domluvy s J. Brdíčkem do přípravy následujícího čísla TN
ještě nezasáhne, bude však připravovat ze stejných materiálů a podkladů
alternativní layout a návrh grafického posunu TN, aby jej komise mohla posoudit a
rozhodnout o změně a novém vizuálu, v němž by K.Válková montovala TN od č.8
dále
znovu bylo připomenuto a členy komise shodně konstatováno, že hlavním cílem je
zpružnit a zefektivnit přípravu TN a také zjednodušit (a tím i urychlit) korektury tak,
aby Komise pro komunikaci a média měla více prostoru věnovat se na svým
jednáních i jiným městským médiím a komunikačním kanálům než jen Tišnovským
novinám – toto vzala K.Válková na vědomí a přislíbila max. vstřícnost a zájem
současně byla domluvena návazná pracovní schůzka v redakci TN dne 23.5.2018 ve
13 hod, které se zúčastní editorka Z. Ptáčková, J. Brdíčko, K. Válková a J. Dvořák –
setkání bude zaměřeno na sjednocení pohledu na plánované změny v TN (layout,
obsahová struktura / rubriky, rozsah apod.) tak, aby následující grafické návrhy a
přípravy K.Válkové následujících týdnech byly max. efektivní a věcné
vzhledem k plánovanému a požadovanému novému časovému plánu měsíční
přípravy TN se komise rozhodla sjednotit uzávěrky (pátek a pondělí po něm) pouze
do jednoho termínu, a to do pátku (pro všechny příspěvky) – s platností od
zářijového čísla TN – úkol toto provést a informačně zajistit byl zadán J. Brdíčkovi

Ad 3 - Obsahová část TN č. 6/2018

























úvodem dotaz předsedkyně KKM na podklady a chybějící článek o aktuální
problematice GDPR (s vlivem na přispěvatele TN a jejich dodávané podklady), který
na minulém jednání dostal za úkol připravit J. Brdíčko – ten sděluje, že článek nemá,
nestihnul jej připravit, ale do tohoto čísla dodá alespoň krátkou informaci
formulovanou právníkem, se kterým se na téma GDPR bude v době finalizace
korektur TN scházet >> předsedkyně komise přesto trvá na přípravě článku k tématu
GDPR do příštího čísla a tímto úkolem opět pověřuje J. Brdíčka
na titulní stranu vybrána fotka z právě dokončované investiční akce Park pod
kostelem
příspěvek radnice o projektu Profesionalizace úřadu bude uveřejněn s povinnými
logy a značkami, ale bez foto
článek o městských investičních akcích bude doplněn vybranými fotkami z aktuálně
probíhajících akcí, a to sanace skalního masívu Květnice a dokončování Parku pod
kostelem (foto z dronu)
příspěvek s titulkem Investiční akce města Tišnova autorky J. Novotné komise
rozhodla přejmenovat (vzhledem k jinému obsahu, než evokuje nadpis) a přesunout
do rubriky Různé
v rubrice Hydepark se tentokrát sešlo do termínu uzávěrky více příspěvků – podnětů
občanů i odpovědí starosty – a komise se shodla na publikování všech
po uzávěrce přišel příspěvek nazvaný „Nejsme proti školce“, který se týká záměru
výstavby mateřské školy v lokalitě Hony za Kukýrnou >> vzhledem k tomu, že
příspěvek nebyl podepsán, bude autor vyzván editorkou k nápravě, aby mohl být
článek zařazen do příštího čísla TN
rovněž u článku z Gymnázia Tišnov chyběli autoři, zjištění jejich jmen přislíbila
editorce D.Lanková
u článku z Fortiky byla z množství dodaných fotek ke článku vybrána jediná
kvalitnější
článek Rodinného centra Studánka / Potůček je příliš rozsáhlý a roztažený, editorka
byla proto komisí vyzvána, aby domluvila s grafikem změnu umístění log a článek
redakčně zkrátila, fotka k tomuto příspěvku bude publikována pouze pokud bude
dostatek místa
k příspěvkům Centra sociálních služeb – byla vybrána vhodná fotka z množství
dodaných a opravena chyba v programu (vystoupení dětí z jiné než původně
uvedené MŠ), rovněž komise rozhodla neotisknout plakátek s tématem Výpustek,
neboť je tento obsah již uveden v dalším článku CSS, který bude publikován
Monika Ch. Fruhwirtová informovala komisi o nesouhlasné reakci MAS Brána
Vysočiny na neuveřejnění jejich příspěvků v minulém čísle TN v plném rozsahu – po
domluvě dodali tentokrát příspěvky ve čtivější formě a v omezeném rozsahu, tudíž
bez problémů publikovatelné
příspěvek hasičů bude uveden bez fotky (nekvalitní)
do pozvánky na slet Sokolské župy Pernštejnské doplnit chybějící logo Sokola
příspěvek BRĎO Alík-hliník je nutné zredukovat na jednu A4
Svátky řemesel – pouze jako grafický pouták, ne článek
pozvánky na termínově vzdálenější akce TyjátrFest a Výtvarné léto v Železném
budou publikovány vzhledem k uvedeným termínům pro přihlašování účastníků
rozsáhlou pozvánku na FOLKMETALFEST je nutné výrazně zkrátit, jinak
nepublikovatelné
pozvánka na akce U PALCE byla přesunuta do Inzerce z důvodu komerčního sdělení






vzhledem k velkému rozsahu příspěvků v rubrice Historie požádala předsedkyně
komise redaktora TN V.Seyferta o dodržování dříve domluvených rozsahů, resp.
počtů znaků – tento požadavek nakonec navrhla dodržovat a připomínat obecně u
všech přispěvatelů „spisovatelů“
pozvánku na Šerkovické koulení je nutné převést z prostorových důvodů z dodaného
PDF na klasický text – zajistí editorka s grafikem
u článku nazvaného Laureáti rozhlasových vln ponechat z dodané fotky pouze část
věnovanou J.Lacinovi – ořez zajistí editorka s grafikem

Ad 4 – Různé


Roman Skřepek pozval přítomné na blížící se akci OTVÍRÁNÍ Parku pod kostelem,
které se bude konat 1.června 2018 a připomněl plánovaný program

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 20. června 2018 v 16.30 hod.
Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová, předsedkyně KKM
Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

