Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.2/2019 ze dne 13. 02. 2019
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 19.30 hod
Přítomni: M. Kadlec, B. Kulhánková, J. Kos, P. Hanák, M. Pálka, J. Brdíčko, , J. Dvořák
Nepřítomni: P. Hanusová (omluvena), M. Chlupová Fruhwirtová (omluvena)
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN), Kateřina Válková (grafik),
Program:
 Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
 Korektura TN č.3/2019
 Aktuální přehled a stav komunikačních médií v Tišnově
 Různé

Ad 1 - Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)









kontrolou zápisu z minulého jednání KKM bylo zjištěno, že editorka po jednání již
nevyzvala hosta M. Růžičku k vypracování a předložení detailů a
předpokládaných termínů realizace projektu „dětských“ Tišnovských novin, zápis
z projednání mu však byl na e-mail zaslán tajemníkem komise, informován tedy
byl – přesto byla editorka znovu předsedou komise M. Kadlecem požádána o
kontakt s p.Růžičkou a ujištění se, že zápis vzal na vědomí a ať co nejdříve zašle
odpověď vč. představy o termínu vydání zvláštního čísla TN
nešvar v podobě špatných formátů dodávaných inzerátů a podkladů, zmiňovaný
na minulém jednání, se bohužel opakuje i při přípravě aktuálního čísla TN a jako
jeden z největších „hříšníků“ je zmíněno INSPIRO >>> tajemník komise se ujímá
úkolu INSPIRO o tomto problému důrazně informovat a domluvit se s nimi na
dodržování daných parametrů podkladů
na základě usnesení z minulého jednání KKM ( „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.“) byl zápis z 16. ledna 2019 předložen Radě města, která
zasedala 6. února 2019 >>> dle zápisu z jednání Rady vzala RM zápis KKM na
vědomí a usnesla se takto: „Rada města Tišnova ukládá řediteli MěKS vypracovat
analýzu Tišnovských novin a Tišnovské televize (personální obsazení, technické a
komunikační vybavení) a navrhnout variantní řešení vedoucí ke zkvalitnění jejich
činnosti. Termín: 27.3.2019.“
ohledně minule navrhovaných nutných zásahů do statutů Tišnovských novin a
Tišnovské televize (návrh P. Hanáka) se předseda komise Michal Kadlec vyjádřil,
že vyčkáme na plánovanou analýzu a výstupy z Rady města (viz předchozí bod) a
poté se podle aktuální situace statuty bude komise zabývat >> všichni přítomní
členové komise s tímto plánem souhlasí

Ad 2 - Korektura TN č.3/2019







na titulní stranu vybrána jedna s fotek z divadelní hry Everyman
bude provedena drobná úprava úvodního slova P. Hanusové (na jednání
nepřítomna) a z textu budou vypuštěny, resp. upraveny formulace týkající se
„tišnovského piva“, které by mohly být posuzovány jako skrytá reklama
redaktor Václav Seyfert informoval členy komise o záměru oslovit všechny předsedy
tišnovských komisí stejnou sadou otázek a z jejich odpovědí následně připravit seriál
pro TN
členové komise se po diskuzi shodli na změně názvu rubriky HYDEPARK na OTÁZKY A
ODPOVĚDI, tedy stejném názvu, jaký má rubrika na webu města Tišnova >>> cílem je
oživit tuto rubriku, obsahově propojit s otázkami na webu a hlavně umožnit většímu
počtu tazatelů publikovat podněty >>> v tomto duchu budou také tazatelé na webu
informováni a upozorněni, že se jejich dotazy mohou objevit také na stránkách
Tišnovských novin (toto informování zajistí tajemník komise)
Pavel Hanák si bere za úkol kontakt s přispěvatelem MAS (p.Beranová) a požádá jej,
aby věnovali více úsilí přípravě plošných oznamů a inzerátů, které jsou nyní příliš
rozsáhlé a zabírají mnoho místa na úkor ostatních přispěvatelů

Ad 3 - Aktuální přehled a stav komunikačních médií v Tišnově


tajemník komise připravil a představil členům KKM přehled a sledovanost
komunikačních médií v Tišnově

Tišnovské noviny – do každé tišnovské domácnosti + volný prodej
Tišnovská televize – počet tišnovských odběratelů není znám, nutno zjistit dosah média
Weby města >>> na doménách tisnov.cz / promeny-tisnova.cz
Weby MěKS >>> na doménách mekstisnov.cz, kulturatisnov.cz, tictisnov.cz,
tisnovskatelevize.cz, tisnovskenoviny.cz, mktisnov.cz (knihovna)
Instagram města (cca 120 sledujících)
Facebook >>> profil města (2473 sledujících), profil Koupaliště (543), profil MěKS (1171),
kino (1328), muzeum (545) , galerie (628), TTV (616), TN (766)
YouTube kanál města – pro live přenosy zive.tisnov.cz – a Tischnowitz (1300) - archív videí
+ další starší YT kanály >>> TTV >>> Týdeník Tišnovské televize (85) a tisnovskezpravy (79)
Mobilní rozhlas – 1418 reg. občanů >>> 18,2 % města (SMS, emaily, push) – za celou dobu
fungování MR (od r. 2017) se nikdo neodhlásil
LCD panely na MěÚ (ovládáno z TTV)
Outdoor – billboardy, vývěsní plochy TIC

3D a print >>> reprezentační tiskoviny TIC, rekl. předměty používané pro reprezentaci města




členové komise se shodli, že komunikace v Tišnově je značně roztříštěná a hlavně
nekoncepční, a je tedy nutné se jí v nejbližší době intenzívněji zabývat >>> aktuálně
bohužel nefunguje intuitivní hledání informací občany, informace jsou neúplné a
navíc rozmístěné na příliš mnoha místech (o některých ani občané nevědí) >>>
důvodem je především skutečnost, že se tyto informace na vstupu nedaří sdružovat
do jednoho místa a následně smysluplně a efektivně distribuovat na veřejnost
prostřednictvím vhodných médií
předseda komise M. Kadlec požádal tajemníka komise, aby zápis z tohoto jednání
Komise pro komunikaci a média s aktuálním přehledem komunikace v Tišnově
předložil Radě města Tišnova k seznámení a také jako doplnění usnesení z minulého
jednání, kdy KKM doporučila RM zabývat se zřízením regulérní redakce TN při
MěKS >>> tedy jakéhosi informačního centra/pointu, z něhož by se dále informace
snáze a efektivněji šířily ven k občanům prostřednictvím všech výše uvedených médií

Ad 4 – Různé



Pavel Hanák, člen komise a jinak dramaturg MěKS, informoval ostatní členy o
přechodu MěKS na jiné cloudové úložiště (Microsoft Office) pro sdílení podkladů a
korektur TN
k sepsání úvodního slova do příštího čísla TN č.4 bude vyzván první místostarosta
Tišnova Ing. Karel Souček, toto zajistí tajemník komise

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 20. března 2019 v 16.30 hod.
Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

