Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.9/2018 ze dne 17.10.2018
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 19.00 hod
Přítomni: B. Kulhánková, J. Rohlínková, , P. Hanusová, J. Kos, M. Chlupová Fruhwirtová, D.
Lanková, J. Dvořák
Nepřítomni: J. Brdíčko (omluven), R. Skřepek (nemocen)
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN), Kateřina Válková (grafik),
Tomáš Zouhar (ZUŠ)
Program:
1.
2.
3.
4.

Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 10/2018)
Příspěvek a žádost hosta T. Zouhara ze ZUŠ Tišnov
Obsahová část TN č. 11/2018
Různé

Ad 1 - Zhodnocení přípravy a výsledné podoby předchozího čísla TN (č. 10/2018)










grafička K.Válková (KV) znovu apelovala na maximální zjednodušení a vyladění
přípravných prací a termínů, zvláště pondělní uzávěrky na veškeré podklady (do
12 hod)
dále KV připomněla nutnost důsledně dodržovat a hlavně kontrolovat (editorka,
redaktor) rozsahy všech příspěvků a v případě potřeby a dostatečného časového
prostoru dlouhé příspěvky vracet autorovi ke zkrácení nebo vlastními silami
nemilosrdně redakčně zkrátit
problém vidí KV stále v kvalitě tisku - rozbarvení několika míst minulých TN je
patrné a stávat by se normálně nemělo, pokud do tiskárny již posíláme
optimalizované tiskové PDF novin >> ke stavu výběrového řízení na novou
tiskárnu se z důvodu nepřítomnosti J. Brdíčko nemohl vyjádřit, dotazován bude
na dalším jednání KKM
editorka a grafička se domluvily na finálním písemném odsouhlasování podoby
Tišnovských novin po všech korekturách, a to vždy do pondělí 11 hod., tedy před
přípravou finálních tiskových dat a jejich odesíláním do tiskárny, což musí být
realizováno do 12 hod
komise se usnesla, že příspěvky a články doručené po uzávěrce nebudou
přijímány a publikovány v TN, a to bez výjimky >> bohužel praxe je nyní jiná, a
dochází pak k přeplnění TN a ohrožení max. rozsahu novin
předsedkyně Monika Ch. Fruhwirtová znovu připomněla potřebu změny
dlouhodobě obsazené zadní strany TN (inzerce místní realitní kanceláře) a její
vhodnější využití pro inzerování významných kulturně-společenských akcí města
>> editorka bude tento požadavek tlumočit nepřítomnému J. Brdíčkovi, kterého
tímto komise žádá a pověřuje ke kontaktu s realitní kanceláří a vyřízení formalit
spojených se změnou umístění jejich inzerce

Ad 2 - Příspěvek a žádost hosta T. Zouhara ze ZUŠ Tišnov








komise posoudila žádost Mgr. Tomáše Zouhara, ředitele ZUŠ Tišnov, o spolupráci
mezi TN a ZUŠ, která v příštím roce oslaví 70 let existence
ředitel Mgr. Zouhar by při této příležitosti rád informoval tišnovskou veřejnost,
čtenáře TN, o historii a současnosti školy, a žádá proto o možnost využití 4 stran TN
pro články o historii ZUŠ v sedmi číslech TN počínaje prosincovým vydáním a konče
červnovým vydáním v roce 2019
vzhledem k situaci, kdy náklady spojené s TN jsou omezené a předem dané a
maximální rozsah TN je stanoven na 64 stran, rozhodla se komise žádosti vyjít vstříc
pouze za předpokladu, že tento max. rozsah a náklady nebudou ohroženy a také
pokud se do předmětných TN dostanou všechny nutné a důležité materiály a
příspěvky >> v opačném případě bude nutné zkrátit seriál o ZUŠ, příp. zcela v daném
měsíci vynechat
dle písemné informace od J. Brdíčka všem členům KKM před dnešním jednáním je
s Mgr. Tomášem Zouharem domluvena měsíční úhrada 2 000 Kč v rámci smlouvy o
propagaci

Ad 3 - Obsahová část TN č. 11/2018














titulní strana s fotkou ze Svatováclavských hodů jednohlasně schválena
na str.2 nesouhlasí popisek pod fotkou s obsahem, editorka vyzvána, aby
kontaktovala s dotazem autora snímku
grafička K. Válková sdělila komisi, že tentokrát se sešlo podkladů do TN příliš,
nekorigovaný rozsah vychází na 78 stran, a je tedy nutné jej zredukovat na max. 64
stran
označení rubriky Téma měsíce bude doplněno pro větší srozumitelnost o název
tohoto tématu
do rubriky HydePark se podařilo i přes velký rozsah příspěvků dostat delší verzi
odpovědi Ing. arch. Zdeňky Vydrové
z INSIPIRO se v podkladech objevilo více pozvánek na akce, které se konají později,
než je termín vydání dalších TN >> z tohoto důvodu budou přesunuty až do č.12
V.Seyfert požádal grafičku o přesun fotky Sony Halase k textu o něm v rámci
Kalendária
plánovaný seriál o ZUŠ Tišnov nebude umístěn ve středové části TN, jak zazněl
požadavek T. Zouhara, ale bude umísťován do závěrečné části novin
z důvodu očekávaných opakovaných problémů s přetékáním obsahu TN je nutné
všechny přispěvatele včas a důrazně vyzývat k dodržování doporučených rozsahů a
také o max. stručnost u příspěvků, které ji umožňují, tedy např. pozvánky na akce
nebo reporty z akcí konaných >> tímto úkolem je pověřena editorka Z. Ptáčková
rovněž je nutné začít kvůli omezenému prostoru důsledně dodržovat pravidlo
upřednostňování příspěvků místních či s jasnou vazbou na Tišnov před těmi
mimotišnovskými >> v aktuálním čísle TN je z tohoto důvodu nutné vyřadit příspěvky
ORATOR (A4 – navíc příliš rozsáhlý), Pernštejnské adventní trhy, články z Bělče a
Borovníka, Deblína, Šerkovic, FORTIKy, ..
zredukovat TN č.11 bylo potřeba o celých 14 stran (!), proto vyřazena musela být
nakonec také křížovka, článek o přírodě i ohlédnutí za Svatováclavskými hody a další,
zredukována byla také příloha KAM >> do TN bude proto přidána omluvná
informace, že z důvodu nutné redukce rozsahu nebylo možné otisknout všechny

příspěvky a ty, u nichž to kontext umožňuje, přesuneme do dalšího čísla, příp.
vystavíme alespoň na webu TišnovskéNoviny.cz
Ad 4 – Různé


předsedkyně Monika Chlupová Fruhwirtová vzhledem k očekávaným změnám ve
složení komisí po komunálních volbách poděkovala všem členům i stálým hostům za
podnětné připomínky a pečlivou práci v komisi i přípravu mimo ni a pozvala všechny
přítomné k závěrečnému neformálnímu posezení

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 14.listopadu 2018 v 16.30
hod.
Schválila: Monika Ch. Fruhwirtová, předsedkyně KKM

Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

