Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.6/2019 ze dne 19. 06. 2019
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 14.00 hod
Ukončení: 16.30 hod
Přítomni: M. Kadlec, P. Veselá Hanusová, J. Kos, P. Hanák, J. Brdíčko, M. Pálka, J. Dvořák
Nepřítomni: B. Kulhánková (omluveni)
Hosté: Aleš Navrátil (zastupitel města), Zlata Ptáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor
TN), Kateřina Válková (grafik),
Program:
1. Příspěvek hosta Aleše Navrátila
2. Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
3. Korektura TN č.7-8/2019
4. Různé

Ad 1 – Příspěvek hosta Aleše Navrátila









po schválení programu šestého jednání Komise pro komunikaci a média vyzval
předseda M. Kadlec hosta Aleše Navrátila, zastupitele města Tišnova, aby
vystoupil se svým příspěvkem
Aleš Navrátil informoval členy komise o nedávném jednání s p. Kovaříkem
(Jazykovky.cz) o možnostech větší podpory zaměstnanosti v Tišnově a představil
návrh takové podpory k posouzení
navrhuje výrazněji oddělit v Tišnovských novinách inzerci volných pracovních
míst v místních firmách a organizacích od ostatní inzerce, pro tyto účely zřídit
pravidelnou rubriku, jejíž název bude odvozen od internetové adresy, na níž se
v rámci webu města Tišnova objeví stránka shromažďující všechny aktuální
pracovní inzeráty z Tišnova – tedy i ty, které se do tištěné verze TN nevejdou
nebo se objeví po uzávěrce - tajemník komise doplnil příspěvek hosta informací,
že pro tyto účely si již Město Tišnov registrovalo vhodné domény
členům komise se představený návrh líbí a předseda komise zadává úkol Pavlu
Hanákovi, aby ve spolupráci s grafičkou připravili na srpnové jednání komise
návrh layoutu nové rubriky TN s jednotným vizuálem inzerátů a také návrh
ceníku této inzerce pro podnikatele
další úkol dostává tajemník, který má ve spolupráci s grafikem a kodérem
připravit rovněž k srpnovému jednání KKM návrh layoutu internetové
prezentace tohoto projektu
pokud budou návrhy v srpnu schváleny, bude projekt podpory větší
zaměstnanosti v Tišnově zahájen od září 2019, a to v TN č.9

Ad 2 - Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)


avízovaný blok o podnikatelích v TN s anketou editorka Zlata Ptáčková nepřipravila –
nápravu přislíbila do příštího čísla TN



tajemník informoval komisi, že Rada města Tišnova schválila na svém jednání dne
12. 6. 2019 posun uzávěrky TN z pondělí na dřívější pátek do 12 hod – plán posunu
uzávěrek v příštích číslech TN se tedy objeví již v nejbližších Tišnovských novinách

Ad 3 – Korektura TN č. 7-8/2019















foto na titulní stranu schváleno, jen doporučeno zredukovat a přemístit textové
upoutávky doleva
článek Magister Optimus prohodit s článkem k soutěži Cestami proměn, aby vznikla
dvoustrana věnovaná tématu
u článku o jubilantovi Petru Fruhwirtovi došlo ke změně nadpisu na „Krédo Petra
Fruhwirta: Musí se fachčit!“
rozhovor se sládkem Tišnovského piva Petrem Peškou nebude v tomto vydání TN
uveřejněn – důvodem je skutečnost, že by tímto příspěvkem byl zdarma
prezentován jen jeden z místních pivovarů – pro rovné podmínky v prezentaci
pivovarů bude vytvořena tematická příloha TN, v níž všechny subjekty dostanou
stejný prostor k prezentaci
rubrika KAM V TIŠNOVĚ není v době prázdninového útlumu rozsáhlá jako obvykle,
proto bude volný prostor vyplněn fotkami z kulturních akcí
člen komise M. Pálka vystoupil s požadavkem věnovat celou stranu TN nějaké
významné regionální akci, a více ji tak podpořit >>> grafička při této příležitosti
informovala členy o nutnosti redukce počtu příspěvků v tomto čísle TN, bez níž se
nevejdeme do plánovaného max. počtu stran
v 15.15 h odešel z pracovních důvodů J. Brdíčko, v 15.30 h přišel po avízovaného
pozdějším příchodu J. Kos
článek p. Blahy Proč potřebujeme v Tišnově Masaryka nebude v TN uveřejněn –
důvodem je skutečnost, že článek autor odmítl po výzvě editorky zkrátit a v aktuální
sazbě dvojčísla TN č. 7-8 bohužel není prostorově možné jej uveřejnit v nezkrácené
podobě
v 15.42 h se vrátil na jednání J. Brdíčko
Z důvodu rozsahu aktuálního čísla nebyla nadpoloviční většina členů pro otištění
článku „Komentář“ od p. Dohnálkové
napsáním úvodního slova do TN č.9 byl pověřen člen komise a ředitel MěKS Jan
Brdíčko

Ad 4 – Různé





Pavel Hanák informoval komisi o emailech od p. Kupského, resp. p. Sikorové, v nichž
si stěžují na nedodržení velikosti inzerátu Karasova divadla na představení Princové
jsou na draka, který měla údajně na minulém jednání schválit komise při korektuře
TN č.6, a dále seznámil členy komise s osočením grafičky K. Válkové, která měla dle
výše uvedených pisatelů záměrně inzerci zmenšovat >>> komise jednohlasně uvedla,
že velikost této inzerce nebyla na minulém jednání domluvena, není to uvedeno ani
v zápisu z tohoto jednání a jedná se o mylnou informaci pisatele nebo těch, od koho
se pisatelé tuto informaci dozvěděli >>> dále komise jasně konstatovala, že grafička
nikdy a nijak samovolně neovlivňuje obsah Tišnovských novin a jakékoliv nařknutí
z opaku je nepřípustné
v 16 h odešla z pracovních důvodů Pavla Veselá Hanusová
Jiří Dvořák, za Město Tišnov, spolu s Pavlem Hanákem, za MěKS, informovali komisi
o plánovaných změnách a sjednocení corporate identity / vizuálního a



komunikačního stylu města včetně Městského kulturního střediska, které by se měly
odehrát ve druhé polovině roku 2019 a které musí nezbytně předcházet plánovaným
redesignům webu města, kolekce webů MěKS a jejich sloučením do jednoho webprostředí >>> tímto rovněž odpovídají na dotaz M. Pálky z minulého jednání KKM,
který se na stav změn webu města ptal >>> zadání pro dodavatele nového
městského webu je proto plánováno na leden 2020, kdy bude jasno o jednotném
komunikačním stylu města a tato pravidla a schválené vizuály budou základem pro
smysluplné a efektivní zadání práce na novém webu
tajemník informoval členy komise o celostátní soutěži Má vlast cestami proměn
(www.cestamipromen.cz) , v níž je možné hlasovat pro proměnu bývalé farské
zahrady na Park pod kostelem – Farskou zahradu, rozdal plakáty s upoutávkou na
tuto akci a požádal současně všechny členy, aby o tomto v rámci svých možností
informovali občany dále

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 14. srpna 2019 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

