Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.6/2018 ze dne 20.6.2018
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 15.00 hod
Ukončení: 16.30 hod
Přítomni: B. Kulhánková, J. Rohlínková, , J. Kos, D. Lanková, P. Hanusová, R. Skřepek,
J. Dvořák
Nepřítomni: M. Chlupová Fruhwirtová, J. Brdíčko (omluveni)
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN), Kateřina Válková (grafik)
Program:
1. Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 6/2018)
2. Posouzení návrhu nového layoutu TN (alternativní podoba TN č.6) od nové
grafičky K. Válkové
3. Obsahová část TN č. 7-8/2018
4. Různé

Ad 1 - Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 6/2018)


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

Ad 2 - Posouzení návrhu nového layoutu TN (alternativní podoba TN č.6) od nové grafičky
K. Válkové
 grafička Kateřina Válková představila komisi návrh nového layoutu Tišnovských
novin ve formě vytištěné makety postavené na části podkladů z minulého čísla
TN a svoje návrhy a doporučená řešení okomentovala
 členové komise se s návrhem seznámili a dohodli se, že se k nim více vyjádří do
8.července na e-mail tajemníka KKM – návrh nového layoutu TN jim proto bude
po ukončení jednání KKM rozeslán do e-mailových schránek
 následně budou tyto připomínky vyhodnoceny a probrány s grafičkou tak, aby
mohla případné změny včas zapracovat a celý nový layout TN zhmotnit již
v dalším zářijovém čísle TN
Ad 3 - Obsahová část TN č. 7-8/2018






na titulní stranu byla jednomyslně vybrána fotka ze sokolského cvičení s tím, aby
editorka zajistila doplnění loga Sokolského sletu
rozsáhlý článek s názvem Voda nad zlato bylo doporučeno zkrátit nebo rozdělit na
dvě části – v tomto duchu bude po jednání KKM vyzvána autorka k úpravě
tajemník komise informoval členy KKM a editorku TN, že po domluvě se
zpracovatelem aktuálně probíhajícího průzkumu veřejného mínění v Tišnově bude
strategický dotazník na 2 stranách TN tomuto dodavateli účtován jako celostránkové
inzerce
R. Skřepek tlumočil členům komise požadavek starosty města, aby mohl ještě po
uzávěrce krátce písemně zareagovat na kritický příspěvek od p.Blahy do rubriky
Hyde park >> komise schvaluje








příspěvky Den s Lesy ČR a Fortika budou z důvodu omezeného prostoru publikovány
bez fotky
příspěvek J.Permedly o ZUŠ bude přesunutý do sekce Školská zařízení
zkrácený článek s pozvánkou na tradiční akci Folk Metal Fest bude publikován
v tomto čísle TN
poděkování ředitelce MŠ v Lomničce bude uveřejněno i přesto, že dorazilo až po
uzávěrce
V. Seyfert požádal, aby byly, pokud se vejdou, u jeho pravidelného příspěvku
Kalendárium otištěny také doprovodné fotky – komise souhlasí, editorka přislíbila
V. Seyfert také blíže představil komisi novinku v TN – prázdninovou čtenářskou
soutěž Tišnovské fasády, která bude publikována již v tomto chystaném čísle TN

Ad 4 – Různé


členové Komise pro komunikaci a média byli seznámeni s kritickým e-mailem od
Aleny Ochrymčukové, zástupkyně ředitele MěKS Tišnov, a faktickou připomínkou od
Filipa Navrátila, ředitele Kina Svratka, týkající se plánovaných změn v přípravě TN vč.
posunů uzávěrek podkladů a možných komplikací s tímto spojených >> komise se
usnesla zareagovat a odpovědět v termínu nejbližšího jednání Komise pro
komunikaci a média, kdy bude stanovisko komise představeno přímo řediteli MěKS J.
Brdíčkovi – řádnému členovi KKM (dnes nepřítomen, omluven) nebo jeho zástupci,
který bude na jednání KKM přizván

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 15. srpna 2018 v 16.30 hod.
Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová, předsedkyně KKM
Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

