Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.1/2019 ze dne 16. 01. 2019
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 20.00 hod
Přítomni: M. Kadlec, B. Kulhánková, P. Hanusová, J. Kos, P. Hanák, M. Pálka, J. Brdíčko, M.
Chlupová Fruhwirtová, J. Dvořák
Nepřítomni: Hosté: Jiří Dospíšil (starosta města), Milan Růžička (ZŠ Zahrada), Zlata Ptáčková (editorka
TN), V. Seyfert (redaktor TN), Kateřina Válková (grafik),

Program:
1. Představení členů komise (KKM), nově sestavené pro další období
2. Ohlášený host jednání, Milan Růžička, ředitel Základní školy Zahrada, představí
komisi svůj podnět
3. Obsahová náplň a korektura TN č.2/2019
4. Plán témat Tišnovských novin na rok 2019
5. Přehled komunikačních médií v Tišnově a plán jejich projednávání v KKM během
roku 2019
6. Různé

Ad 1 - Představení členů komise (KKM), nově sestavené pro další období






nový předseda Komise pro komunikaci a média (KKM) Michal Kadlec přivítal
všechny přítomné včetně hostů, zvláště přivítal starostu Tišnova Jiřího Dospíšila
a Milana Růžičku, ředitele ZŠ Zahrada
předseda KKM požádal všechny členy nově sestavené komise o krátké
představení
slovo na úvod jednání si vzal starosta Jiří Dospíšil, který krátce pozdravil členy
komise a popřál jim do dalšího období pracovní úspěchy, podnětná jednání a
požádal je, aby při svých setkáních nezapomínali na žádná komunikační média
města a věnovali jim přiměřenou pozornost
starosta města poté jednání KKM opustil kvůli dalším pracovním povinnostem

Ad 2 - Ohlášený host jednání, Milan Růžička, ředitel Základní školy Zahrada představuje
komisi svůj podnět


Milan Růžička svůj podnět zaslal prostřednictvím tajemníka komise předem členům
KKM do e-mailu, text podnětu zde: „Začínáme s Tišnovskými novinami více ve škole
pracovat. Využíváme texty z nich pro čtenářské dílny, učíme se formulovat článek,
fotostory apod… A tak mě napadlo, jestli by nestálo za to vyzkoušet jedno číslo
Tišnovských novin věnovat tomuto tématu >> Žáci a studenti tišnovských škol píší
Tišnovské noviny << Tedy ve spolupráci s tišnovskými školami vytvořit jedno číslo, ve
kterém budou rozhovory dětí a studentů s představiteli města, články atd…
Předpokládám, že teď se definovala témata pro další rok. Velmi rámcově jsem to











projednal z Petrou Šnepfenbergerovou z MAP vzdělávání a Blankou Dračkovou z
Gymnázia. MAP by mohl pomoci se zapojením všech škol a gympl má asi největší
potenciál něco vytvořit. Myslím, že by to mohlo mít pozitivní dopad v celé řadě věcí.
Větší zájem mladých o TN, podpora jejich angažovanosti ve veřejném prostoru, práce
s textem a kritické myšlení, atd…“
členové komise tento podnět přivítali a diskutovali spolu s hostem o možné formě a
rozsahu – vzhledem ke stálé přeplněnosti Tišnovských novin a nutnosti redukovat
obsah prakticky každého čísla TN však vyloučili možnost dlouhodobějšího seriálu
dětských příspěvků
komise se jednomyslně shodla na jediné možné podobě tohoto projektu, a to
samostatném vydání „dětských“ Tišnovských novin mimo standardně plánovaných
11 čísel TN v tomto roce >>> v takovém případě není problémem zapůjčení
stávajícího layoutu a brandu Tišnovských novin
s ohledem na již naplánovaný a pevně daný rozpočet TN v roce 2019 však nelze
projekt, tj. grafickou a DTP přípravu, tisk a distribuci mimořádných TN, financovat
z rozpočtu MěKS >>> komise proto doporučila hledat finanční prostředky a zajištění
projektu ve spolupráci s regionálním fundraiserem (MAP) a místními podnikateli
komise se na závěr projednávání tohoto bodu jednomyslně usnesla, že projekt
podpoří výše uvedeným způsobem a také Jan Brdíčko, ředitel MěKS, přislíbil M.
Růžičkovi v případě zájmu možnost užší spolupráce při přípravě těchto TN
komise po diskuzi navrhuje 3 možné termíny vydání mimořádných TN, a to k datu
1.6. (Den dětí), 1. září (začátek školního roku) nebo konec roku 2019
KKM tímto vyzývá Milana Růžičku k podrobnému zpracování celého projektu
včetně přiblížení rozsahu, obsahu, rozpočtu a především seznamu škol, které se
hodlají zapojit do této spolupráce >>> s těmito podklady se následně komise
seznámí na některém z dalších jednání (příp. korespondenčně e-mailem, pokud by
nastávala termínová nouze) a znovu se vyjádří ke všem možnostem podpory
zajímavého projektu

Ad 3 - Obsahová část TN č. 2/2019








výběr fotomotivu na titulní stranu – na žádném ze dvou připravených motivů titulní
strany TN (novoroční ohňostroj, Tříkrálová sbírka) se členové komise neshodli,
předseda komise tedy navrhuje použít netradiční leteckou fotku zasněženého
Tišnova od autora Pavla Navrátila, která se objevila nedávno na Facebooku města >>
odsouhlaseno >> tajemník komise zajistí souhlas autora s využitím snímku a také
podklady v dostatečném rozlišení
dále se komise zabývala drobnými úpravami a přesuny příspěvků v představeném
PDF s první sazbou TN č.2, několik ještě chybějících podkladů (vesměs fotky) přislíbili
zajistit a doplnit tajemník komise s editorkou TN ve spolupráci s grafičkou Katkou
Válkovou
z důvodu nutného snížení počtu stran TN z aktuálně připravených 50 stran na
produkčních 48 stran se komise rozhodla přesunout do TN č. 3 příspěvky o hlasování
v referendu (autor V. Seyfert) a článek bilancující 10 let činnosti spolku Art Periscope
s pozvánkou na březnovou výstavu (autor Z. Jílek) >>> tyto příspěvky budou ale již
nyní vystaveny v elektronické podobě na www.tisnovskenoviny.cz – toto zajistí
editorka TN
vzhledem ke stále se opakujícímu nešvaru, jakým je ignorování požadovaných
formátů inzerce, požádala komise editorku, aby důrazně trvala při kontaktu
s inzerenty na dodržování pravidel a rozměrů






komise se znovu vrátila k tématu komerčního/nekomerčního využití zadní strany
Tišnovských novin, projednávanému již v roce 2018 >>> v navrženém layoutu TN č.2
je opět zadní strana využita pro celostránkovou komerční prezentaci, byť bylo
plánováno v tomto roce zadní stranu užívat výhradně pro prezentaci městských akcí
a nekomerčních projektů, navíc v nerušivém vizuálním stylu
předseda komise Michal Kadlec dává proto hlasovat MÁ BÝT ZADNÍ STRANA TN
URČENA PRO KOMERČNÍ INZERCI? s tímto výsledkem: PRO 1x, PROTI 5x, ZDRŽELI
SE 2 členové
od TN č.3 již tedy nebude na zadní straně novin možná komerční prezentace, v TN
č. 2 ještě celostránková inzerce zůstane >>> editorka bude současného
dlouhodobého inzerenta, dosud využívajícího výhradně zadní stranu, o tomto
rozhodnutí KKM informovat, poděkuje mu za dlouhodobou spolupráci a nabídne
možnost jiné zajímavé vnitřní plochy TN k další inzerci s garancí stálého umístění

Ad 4 – Plán témat Tišnovských novin na rok 2019









členové komise se při diskuzi na toto téma shodli, že v minulosti předem stanovená
a plánovaná témata jednotlivých vydání TN nevedla k očekávanému nárůstu
příspěvků na dané téma, a bylo tedy nutné často příspěvky uměle dodělávat, aby
téma bylo splněno
z tohoto důvodu se komise jednomyslně shodla, že témata TN letos předem vypsána
nebudou a pokud bude nějaké téma vhodné více v TN zpracovat, bude toto včas
oznámeno veřejnosti a přispěvatelé v tomto duchu aktivně osloveni
člen komise Pavel Hanák inicioval širší debatu svojí připomínkou k aktuální zvláštní
situaci při přípravě TN, kdy o náplni čísla a úpravě podkladů rozhoduje Komise pro
komunikaci a média místo editorky, resp. normálně fungující (ale neexistující)
redakce, a nastává pak paradoxní situace, kdy KKM tímto ztrácí spoustu času a nemá
již dále prostor věnovat se jiné činnosti a především jiným médiím a komunikaci ve
městě
předseda komise Michal Kadlec poté formuluje následující usnesení: Komise pro
komunikaci a média navrhuje Radě města Tišnova zabývat se vznikem regulérní
redakce Tišnovských novin při Městském kulturním středisku v Tišnově, především
tedy finančním zajištěním, které umožní dostatečné personální obsazení redakce s
plnými pracovními úvazky (editorka, redaktor), dále nutné technické a
komunikační vybavení redakce.
předseda komise Michal Kadlec nechává hlasovat členy KKM o přijetí tohoto
usnesení s výsledkem PRO 8x, PROTI nikdo, ZDRŽEL SE nikdo

Ad 5 – Přehled komunikačních médií v Tišnově a plán jejich projednávání v KKM během
roku 2019


tento bod bude více diskutován na příštím jednání KKM, členové komise si za domácí
úkol připraví příspěvky na toto téma, tj. náhled na městská média a současné
komunikační kanály

Ad 6 – Různé


tajemník představil členům komise podnět od zastupitele města Aleše Navrátila,
který navrhuje představit veřejnosti prostřednictvím Tišnovských novin všechny
výbory a komise fungující v Tišnově, jejich členy, funkci a poslání, a současně takto
nasměrovat příp. podněty od veřejnosti správným směrem >>> tento nápad se líbí a





redaktor TN V. Seyfert si bere za úkol do příštího čísla TN připravit ve spolupráci
s grafičkou velký schematický přehled výborů a komisí a dále v číslech TN
naplánovat seriál na toto téma
Pavla Hanusová, členka KKM a také předsedkyně Komise pro občanské záležitosti,
navrhuje vytvořit na stránkách TN pravidelnou rubriku věnující se více vybraným
jubilantům, občanům Tišnova, a představovat čtenářům jejich životní příběhy >>>
členové komise souhlasí >>> P. Hanusová žádá o pomoc s návrhem vhodného názvu
rubriky a V. Seyfert navrhuje vrátit se k názvu „Místo kytičky“, který byl již
v minulosti pro podobnou rubriku TN užíván >>> komise souhlasí
Pavel Hanák na závěr jednání navrhuje komisi zabývat se v blízké budoucnosti těmito
úkoly >>> zrevidovat a přepracovat statut Tišnovských novin a Tišnovské televize a
odstranit z textu chyby a nesmysly >>> vytvořit statut e-komunikace >>> iniciovat
vznik internetového rádia města Tišnova coby chybějícího audio média pro občany
města

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 13. února 2019 v 16.30 hod.
Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

