Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.3/2019 ze dne 20. 03. 2019
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 19.00 hod
Přítomni: M. Kadlec, P. Hanusová, J. Kos, P. Hanák, M. Pálka, M. Chlupová Fruhwirtová (do
17.30 h), J. Dvořák
Nepřítomni: B. Kulhánková (omluvena), J. Brdíčko (omluven)
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN), Kateřina Válková (grafik),
Program:
 Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
 Korektura TN č.4/2019
 Různé

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








editorka po minulém jednání KKM vyzvala M. Růžičku k vypracování a
předložení detailů a předpokládaných termínů realizace projektu „dětských“
Tišnovských novin >>> členové komise obdrželi před dnešním jednáním mail od
p. Růžičky s přiblížením jeho představy tohoto projektu, nicméně členové KKM
konstatovali, že tyto neodpovídají parametrům, na nichž se komise usnesla na
prvním letošním jednání >>> p. Růžička bude proto editorkou znovu v tomto
smyslu vyzván a požádán o nový projekt respektující stanovené parametry i
termíny
problém s nevyhovujícími parametry tiskových podkladů dodávaných z INSPIRO
byl s jejich zástupcem projednán, přesto trvá dál – tajemník proto zajistí další
projednání a upřesnění požadavku
Pavel Hanák informoval komisi, že za MěKS předal dne 20. 3. 2019 na projednání
do Rady města Tišnova požadovanou Analýzu stavu a návrh řešení redakce TN
kontakt se zástupcem MAS ohledně příprav podkladů do TN P. Hanák provedl,
zástupkyně MAS vzala na vědomí
tajemník informoval, že změna rubriky Hydepark na Otázky a odpovědi byla na
webu města Tišnova v sekci formuláře pro vkládání otázek doplněna o
informovaný souhlas s případným uveřejněním dotazu v TN
tajemník dále informoval, že zápis z jednání KKM dne 13. 2. 2019 byl dle
požadavku komise předložen Radě města Tišnova k projednání

Ad 2 - Korektura TN č.3/2019




na úvod tohoto bodu se členové komise shodli a komise usnesla na mimořádném
snížení gramáže papíru TN č.5 – toto řešení navrhla současná tiskárna – důvodem je
obsahově přeplněné číslo 5, rozšířený rozsah (72 stran) a skutečnost, že vazba TN
sponkami by se mohla rozpadat (bohužel není v možnostech tiskárny použít větší
sponky)
na titulní stranu vybrána jedna s fotek z tišnovského masopustu













název rubriky s přáním jubilantům bude změněn z navrženého Místo kytičky na
Blahopřejeme
M. Pálka si bere za úkol dodat editorce lepší fotky k materiálům o J. Lacinovi a o ZUŠ
Tišnov
Otázky a odpovědi budou ještě doplněny o 2 dotazy z webu z důvodu volného místa
na straně věnované této rubrice – zajistí tajemník
v 17.30 h se z dalšího jednání omluvila Monika F. Chlupová z pracovních důvodů
je nutné zasáhnout do názvů a titulků některých dodaných příspěvků (ZŠaSŠ,
knihovna, ..) – požádána editorka ve spolupráci s redaktorem o zajištění
do dalších TN bylo z důvodu omezeného prostoru a přetlaku termínově důležitých
materiálů přesunuto několik příspěvků – rozhovor s knihovnicí, článek odb. ŽP o
nových infocedulích a další
Pavel Hanák spolu s V. Seyfertem a editorkou připraví návrh pravidel a limitů pro
uveřejňování více příspěvků od jedné organizace v jednom čísle TN, neboť se množí
případy, kdy organizace nebo spolek zašle k otisknutí mnoho příspěvků a není
vytvořeno žádné pravidlo či doporučení, jak příspěvky vybírat k tisku a současně tak
neomezovat další organizace >>> z diskuze k tomuto tématu vyplynulo, že bude do
uveřejňování příspěvků nad rámec tištěné verze mnohem více zapojena on-line
verze Tišnovských novin
komise posuzovala u dvou článků, zda se nejedná o komerční sdělení, a tudíž by se
mělo jednat o placenou inzerci podle daných pravidel >>> článek o úspěchu
tišnovského pivovaru za placenou reklamu komise za reklamu ve většině
nepovažuje, naopak v případě článku o projektu Jazykovky.cz sdělujícím benefity
produktu vč. nabídek zaměstnání se o placenou inzerci jedná a autor příspěvku bude
editorkou vyzván, aby se vyjádřil, zda za inzerci zaplatí nebo článek stáhne
editorka dostala za úkol informovat inzerenty o pravidlech inzerce a vracet
nekorektně přichystané podklady, aby nebylo nutné zveřejňovat inzeráty jinak než
tradičně stranově orientované >>> typickou ukázkou takové nevhodně umístěné
inzerce je plocha firmy Kámen Brno v aktuálním čísle TN >>> členové komise se
shodli, že toto pro příště již možné nebude

Ad 4 – Různé





členové komise vznesli dotaz na P. Hanáka, zástupce MěKS, zda je možné získat
k prostudování vypracovanou Analýzu stavu a návrh řešení redakce TN >>>
vzhledem k tomu, že nebylo jasné, zda je možné toto učinit ještě před projednáním
analýzy v Radě města Tišnova, byl tajemník pověřen úkolem toto zjistit u tajemnice
MěÚ a příp. pak rozeslání členům komise zajistit
M. Pálka informoval členy komise o končícím periodiku Tišnovsko / Kuřimsko
(vydavatel p. Hrdlička) a navrhnul zamyslet se nad možností pravidelné regionální
rubriky v TN, ve které by čtenáři nacházeli stručné aktuality z celého Tišnovska
členové komise byli seznámeni s emailem tišnovského zastupitele Tomáše Havláta,
v němž vznáší podnět, aby Facebook profil města byl plněný pestřejším obsahem po
vzoru jiných měst, např. zmínil Kuřim >>> tajemník komise srovnání těchto dvou
profilů členům zprostředkoval a z následné debaty vyplynulo, že současný stav FB
profilu města zrcadlí aktuální problém s roztříštěnou komunikací a hlavně
informačními zdroji rozptýlenými různě po městě, mezi spolky a organizacemi – bez
centrálního bodu a logické koordinace>>> právě tento problém je nyní komunikován
a řešen po linii MěKS / Rada města Tišnova / Město Tišnov a jeho zdárné vyřešení
bude mít pozitivní vliv – mimojiné - také na oficiální FB profil města






P. Hanák požádal členy komise o kontakty na různé zástupce sportů v Tišnově, aby
zajistil za redakci TN lepší informovanost o dění v místních sportech
P. Hanusová představila členům komise záměr připravit sérii krátkých medailonků a
portrétů dlouholetých členů Komise pro občanské záležitosti >>> důvodem je snaha
více přiblížit tyto osoby veřejnosti i jubilantům, kterým dlouhodobě chodí gratulovat
za Město Tišnov a současně těmto členům komise alespoň touto cestou poděkovat
za obětavou a prospěšnou činnost >>> komise s medailonky souhlasí a členové se
shodli na umístění v TN občíslo a vždy ve spojení s rubrikou Blahopřejeme
K napsání úvodního slova do TN č.5 bude osloven tišnovský zastupitel Tomáš Havlát

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 17. dubna 2019 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

