Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.7/2018 ze dne 15.8.2018
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 18.30 hod
Přítomni: B. Kulhánková, J. Rohlínková, J. Brdíčko, P. Hanusová, R. Skřepek,
J. Dvořák
Nepřítomni: , J. Kos, M. Chlupová Fruhwirtová, D. Lanková (omluveni)
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN), Kateřina Válková (grafik)
Program:
1. Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 7-8/2018)
2. Obsahová část TN č. 9/2018 – korektura v novém layoutu
3. Různé

Ad 1 - Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 7-8/2018)



Vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně komise se vedení jednání KKM se ujala
jako zástupce Pavla Hanusová
členové komise neměli žádné závažnější výhrady k přípravě a produkci minulého
čísla TN

Ad 2 - Obsahová část TN č. 9/2018 – korektura v novém layoutu














nová spolupracující grafička Kateřina Válková představila komisi hotovou hrubou
sazbu TN č.9 v novém layoutu, který byl komisi prezentován již na minulém
jednání 20.6.2018 >> korekturu a připomínky k obsahu TN tak členové komise
mohli pohodlně řešit nad již velmi rozpracovanou a jasnou podobou novin
na titulní stranu byla schválena fotka z odlévání tišnovského zvonu
volný prostor pod úvodním editorialem bude vyplněn předvolebním
upozorněním pro přispěvatele nebo inzercí na Mobilní rozhlas
v sekci Radnice informuje se povedlo vesměs všechny příspěvky dostat do
uspokojivého rozsahu, kromě povinného článku – volebních informací – text
však redukovat nebudeme, grafička jeho umístění zvládne
R.Skřepek upozorňuje na nutnost dát k článku o dokončeném Parku pod
kostelem logo Evropské unie a také žádá o doplnění textu o fotografii dokončené
části parku Farská zahrada >> vyhověno
z důvodu přeplněnosti čísla je rozhodnutím komise přesunut článek Městské
policie do příštího čísla
v sekci Školství byl upraven titulek u článku od ZŠ nám. 28.října
v sekci Společnost nastal problém s velmi dlouhým příspěvkem od RC Studánka a
také s formátem dodané tabulky (dodána nevhodně jako JPG) >> problém po
konzultaci s grafičkou vyřešen a přispěvatel bude pro příště informován, jak
podklady správně přichystat
to stejné se týká přispěvatelů za SOKOL Tišnov a Kynologický klub, jejich
příspěvky bylo nutné hodně upravovat, což je časově náročné při přípravě TN
článek od J.Kosa byl rovněž kvůli úspoře místa přesunutý do TN č.10








editorka si vzala za úkol zkrátit rozsáhlé příspěvky Městské knihovny do
přijatelného formátu A4
z příspěvku k výstavě Mykokosmos se komise rozhodla v tomto čísle ponechat
grafickou část – inzerát a pozvánku – s doplněním www adresy s více
informacemi pro čtenáře a v dalším čísle TN pak bude zveřejněn textový
příspěvek na toto téma, neboť výstava trvá až do 4.11.
grafička seznámila komisi s několika případy inzertních pozvánek na kulturní
akci, které kvůli místu i nevhodnému dodanému formátu nelze zařadit do
plynulé časové posloupnosti termínů konání všech akcí – komise vzala na
vědomí
diskuzní příspěvek p.Blahy do rubriky HydePark nebude zveřejněn v tomto čísle
TN, neboť byl dodán do redakce až po uzávěrce

Ad 4 – Různé












P.Hanusová navrhuje zpracovat přehlednou a stručnou metodiku přípravy příspěvků
do TN, se kterou by v nejbližším možném termínu byli následně seznámeni všichni
stálí přispěvatelé a dopisovatelé a pro ostatní veřejnost by tato metodika byla
vystavena na www.tisnovskenoviny.cz k nahlédnutí – návrhu a přípravy metodiky se
ujali J.Dvořák a K.Válková
grafička k.Válková vyslovila pochvalu na adresu editorky Z.Ptáčkové a redaktora TN
V. Seyferta za aktivní a pružnou spolupráci při časově i organizačně náročnější
přípravě prvního čísla TN v novém layoutu
vzhledem k tomu, že J.Brdíčko musel z pracovních důvodů opustit jednání KKM o
něco dříve, nemohl se vyjádřit k dotazu K.Válkové i dalších členů komise, v jakém
stavu je domluva s dosavadní externí textovou korektorkou TN p. Veleckou – je
nutné zajistit korekturu aktuálního čísla TN v termínu 17.-19.8., aby po všech
úpravách mohla do tiskárny odejít v pondělí 20.8. tisková data TN ve formátu PDF
komise proto ukládá J.Brdíčkovi informovat na příštím jednání KKM o stavu domluvy
a další spolupráce s korektorkou
Roman Skřepek připomněl členům komise i hostům zákaz zveřejňování jakýchkoliv
příspěvků od kandidátů do zastupitelstva, a to v období 30 dní před konáním
komunálních voleb >> editorka bere tuto informaci na vědomí a bude v tomto duchu
příspěvky selektovat a přispěvatele informovat
někteří členové KKM tlumočili stížnosti občanů i svoje vlastní zážitky s opožděnou
distribucí Tišnovských novin do schránek >> vzhledem k nepřítomnosti J.Brdíčka byla
opět vznesena žádost na něj, aby na příští KKM informoval komisi o způsobech a
nasmlouvaných termínech distribuce TN po Tišnově
připravuje se rozpočet města na příští rok, komise má tak s ohledem na zaměření –
komunikace a média - možnost přijít s podněty k jeho přípravě a optimalizaci >>
členové tuto informaci berou na vědomí a nad příp. podněty se zamyslí..

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 12.září 2018 v 16.30 hod.

Schválila: Pavla Hanusová (jako zástupce Moniky Ch. Fruhwirtové, předsedkyně KKM)
Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

