Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.01/2020 ze dne 22. 01. 2020
Místo konání: zasedačka redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.45 hod
Ukončení: 18.30 hod
Přítomni: Michal Kadlec, Pavel Hanák, Miroslav Pálka, Jan Kos, Jiří Dvořák
Omluveni: Jan Brdíčko, Barbora Kulhánková
Nepřítomni: Tajemník: Vladimír Vecheta (editor TN)
Hosté: Kateřina Válková (grafik)
Program:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
2. Korektura TN č.2/2020
3. Různé
•

předseda komise Michal Kadlec na úvod všechny přítomné přivítal, krátce informoval o
změně v obsazení komise, kdy byl dosavadní tajemník Jiří Dvořák zařazen do komise jako
řádný člen a role tajemníka KKM přešla na Vladimíra Vechetu, editora TN

•

následně se předseda komise obrátil na členy komise s dotazem, zda má někdo podnět na
doplnění programu jednání >> podněty nejsou, probíhá proto hlasování o podobě programu
s tímto výsledkem: PRO 5
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0

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

odpověď na mail M. CH. Fruhwirtové >> úkolem pověřen předseda KKM M. Kadlec >>
odpověď byla odeslána >> vyvolala mailovou reakci M. CH. Fruhwirtové >> M. Kadlec naznal,
že další reakce na reakci by vedla k nekončícímu procesu, proto na mail dále nereagoval a
považuje záležitost za uzavřenou >> ostatní souhlasí >> komunikace za Inspiro s redakcí TN je
předána v Inspiru Marii Dvořáčkové

•

nový Statut TN >> úkol dosavadního tajemníka (Jiří Dvořák) >> KKM schválený návrh spolu se
zápisem z dnešního jednání KKM předložit Radě města Tišnova na nejbližším jednání ke
schválení >> dle info Jiřího Dvořáka je u starosty >> ten slíbil materiál pročíst >> kdyby do něj
chtěl něco zásadního doplnit, do Rady jej nepodá >> v opačném případě bude podán do Rady
k 29.1.2020

•

anketa Moje Tišnovské noviny >> probíhá do 31.01.2020 >> Jiří Dvořák informuje, že dosud
se sešlo cca 90 anket internetem, Vladimír Vecheta doplňuje, že papírových anket je asi 10 >>
Jiří Dvořák je toho názoru, že nízký objem reakce budí dojem, že TN nikomu zas až tak „neleží
v žaludku“ >> anketa bude podpořena na internetu kampaní před koncem měsíce >> na
příštím jednání KKM bude vyhodnocena

•

korektura TN č. 1/2020 >> byla zanesena dle zápisu, noviny vyšly tiskem 19.12.2019

•

komunikace s DSO >> editor (Vladimír Vecheta) projednal spolupráci mezi DSO a redakcí TN
při publikování příspěvků >> došlo k dohodě o pravidelnosti (každé číslo min. 1 strana – profil
obce; dodali seznam obcí, které budou mít v roce 2020) a podobě příspěvku (2 fotky, znak
obce, informace z historie a současnosti, budoucí plány života v obci, vyvarovat se politických

otázek a PR témat) >> více než 1 strana ale obsazována nebude >> redakce sama aktivně
oslovila místní části (Jamné, Hájek-Hajánky, Pejškov) >> obsahem 2. stránky informací
z regionu budou příspěvky z místních částí a z jiných obcí regionu, které zadministruje
redakce sama
•

tipy na rozhovory s osobnostmi >> redakce sbírá a shromažďuje tipy od členů KKM i
veřejnosti >> v současnosti je připravován celoroční plán témat jednotlivých rubrik TN

Ad 2 – Korektura TN č.2/2020
•

01_Titulní stránka – Tříkrálová sbírka
>> opravit titulek upoutávky Chystaná rekonstrukce sokolovny

•

02_ Druhá strana obálky – Jeff Alkire Quartet
>> bez připomínek

•

03_Úvodník – doplnění tiráže
>> M. Kadlec navrhl, zda-li by nebylo lepší změnit univerzální název úvodního slova
„editorial“ za běžný titulek, který by vystihoval téma úvodního slova >> z následné diskuse
vyplynul úkol pro editora: změnit název editorialu, aby upoutal k přečtení článku a v obsahu
se věnovat vypíchnutí jednoho tématu z obsahu novin >> horní záložka novin bude označena
Editorial >> název a obsah bude čtivější

•

04_Fotostory – Živý betlém, Štěpánský koncert, Ohňostroj, Progres 2, Tříkrálová sbírka
>> doplnit autory fotek

•

05_Radnice informuje
o Zápisník místostarosty Václava Šikuly
>> Miroslav Pálka oceňuje obsah sdělení místostarosty Šikuly, který hovoří o velkých
investičních akcích města, k nimž se mnoho informací ne veřejnost nedostává
o Místní poplatky 2020 – odpady a psi
o Rekonstrukce bytového domu na mlékárně
o Sportovní komise
o Vítání občánků
o Baner kluziště >> opravit
o Gratulace
o Otázky a odpovědi

•

11_Park pod kostelem
>> bez připomínek

•

12_Vzdělávání
o 100 let Gymnázia
o Gymnázium – charitativní Adventní trhy a odevzdání výtěžku na Žernůvce
o MAP
o ZŠ a SŠ – rozhovor s ředitelem a Vánoční akce
>> M. Kadlec navrhuje doplnit k rozhovoru fotografii ředitele. Podle grafičky K.
Válkové bylo foto dodáno, ale nebylo místo. Následně tedy bylo doporučeno
dohodnout s autorkami o spojení obou článků do jednoho (úkol pro editora) >>
vytvořit tak místo na foto ředitele, zkrátit nadpis (úkol pro grafičku, editora)

•

16_Inspiro

>> bez připomínek
•

17_Studánka
>> doplnit autorky článku

•

17_Knihovna
>> bez připomínek

•

18_Reportáž – Rekonstrukce sokolovny
>> Miroslav Pálka je názoru, že by bylo lépe mít více fotografií, lidi málo čtou >> Jiří Dvořák je
názoru, že podstatné jsou zde informace v textu

•

20_Rozhovor s osobností – Petra Frankeová
>> diskuse nad správností názvu „Tišnovačka“ x „Tišnovanka“
>> doplnit popisek u fotky se Sigurney Weaver
>> na přání paní Frankeové se název rubriky změnil na „Náš rozhovor“ >> ponecháme do
budoucna, jeví se jako vhodnější než Rozhovor s osobností

•

22_Informace z MěKS – změny v adresách, osobách a telefonech
>> bez připomínek

•

23_Galerie JJ
>> oceněn mezititulek >> J. Dvořák doporučuje redakci více používat k členění dlouhých textů
mezititulky

•

24_Divadlo a hudba
o Ples města Tišnova
o Jeff Alkire
o Čecháčci a čoboláci
>> bez připomínek

•

26_Kultura Tišnovsko – anketa o největší kulturní zážitek roku 2019
>> bez připomínek

•

28_Tipy na výlet – Paměť stromů
>> oceněno vhodné zvolení tématu

•

30_Region Tišnovsko – Jamné
>> opravit správný název Hostinec u Vlachů

•

32_Kalendář – foto Josef Permedla
>> Miroslav Pálka je toho názoru, že by bylo na místě ocenit více Tišnovský komorní orchestr
(za Svatoštěpánský koncert) a z množství kvalitních fotek uplatnit např. sem do kalendáře
>> Pavel Hanák uvádí dohodu, že sem budou používány fotografie krajiny (a na titulku novin
fotografie osob) >> zvolená fotografie bude ponechána >> upravený formát kalendáře
vyhovuje

•

35_Region Tišnovsko – Březina (DSO)
>> bez připomínek

•

36_Spolky
o SDH Tišnov
o Společnost Anny Pammrové

>> opravit autora článku
Klub přítel fotografie Tišnov
Podhorácké muzeum
Sdružení tělesně postižených
>> uvedeme jako noticku do volného místa >> s. 54
o Ekoporadna
>> znovu zdůrazněno, že příspěvky mají mít formát ½ nebo 1 celostrany, event. anotace >>
jiné formáty nebudou přijímány
o
o
o

•

38_Senioři – Krizové situace
>> Jiří Dvořák doporučil odstranit tečky z nadpisu

•

39_Sociální péče – Charita
>> Vladimír Vecheta informoval, že vznikla dohoda i s dalšími subjekty sociální péče na
Tišnovsku >> budou publikovat své příspěvky v TN

•

40_Fejeton – p. Modrák
>> Miroslav Pálka navrhuje, aby byl p. Modrák zařazen mezi osobnosti k rozhovoru >> Pavel
Hanák namítl, že rozhovor s ním již v TN byl >> není aktuální jej znovu oslovovat

•

41_Kalendárium
>> Miroslav Pálka navrhuje změnit třídění kalendária podle historicity, nikoliv podle data >>
ostatní jsou toho názoru, že stávající třídění podle data je logičtější >> ponecháváme
dosavadní model

•

42_Historie
o Martin z Tišnova
o Psalo se před 50 lety
>> bez připomínek

•

44_Vzpomínky a blahopřání
>> bez připomínek

•

46_Příroda
o Josef Permedla: Příroda 2019
>> do volného místa doplnit další foto >> nebo nezařazený příspěvek Ekoporadny
o Jan Lacina: Květinové hodiny Tišnovska
>> Vladimír Vecheta na dotaz vysvětluje, že doc. Lacina bude publikovat ob číslo (02,
04, 06,…) >> viz poznámka na konci textu

•

48_Děti a mládež
o Malý indián z Květnice
o Tišnovská noční obloha
>> Michal Kadlec oceňuje dvoustranu jako mimořádně zdařilou a atraktivní i pro dospělé
čtenáře >> Jiří Dvořák oceňuje zasazení do tišnovských reálií

•

50_Životní styl
o Křížovka
o Tipy z knihovny
o Poděkování za vánoční vystoupení dětí
>> doplnění názvu fotografie

•

53_Sport
o WuShu a Nicol Svobodová
o Turnaj ZŠ v minifotbale
o Atletika
o FT Cup futsal
>> článek podepsán pseudonymem >> Pavel Hanák zdůrazňuje, že články je třeba
podepisovat jménem autora >> editor pověřen dohodou s autorem na publikování
celého jména >> v případě nesouhlasu nebude článek uveřejněn
>> Jiří Dvořák navrhuje umístit do volného prostoru banner s výzvou „Pořádáte sportovní
akci, dejte nám vědět…“ >> úkol pro editora, zformulovat pro grafiku
>> bude sem umístěna noticka MOSTP

•

56_KAM v Tišnově
>> doplnit volné okénko (Gatsby music bar)
>> u KAM za sportem doplnit dny v týdnu >> sjednotit styly zápisu a tabulky >> Pavel Hanák
informuje o tomto doplnění zápisu obou KAM s tím, že bude upraven sw pro export

•

58_Kino program
>> bez připomínek

•

59_Anotace KAM
>> bez připomínek

•

64_Zadní strana
o Ples města Tišnova
>> bez připomínek

•

INZERCE
o 8(!) stran
>> Pavel Hanák informuje, že toto je strop obsahu inzerce v čísle TN >> dle Statutu TN >> do
budoucna bude drženo spíše 7 stran

Více připomínek není, předseda M. Kadlec proto nechává hlasovat o podobě TN č.2/2020 s tímto
výsledkem: PRO 5
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Ad 3 – Různé
1) Corporate identity města Tišnova
Předseda Michal Kadlec konstatoval, že se jeví Tišnovské noviny jako konsolidované >> poslání
KKM nejsou jen noviny a tudíž je čas věnovat se i další agendě >> Jednotnému vizuálnímu stylu
(Corporate identity) města. Zmínil též analýzu komunikace města Tišnova >> provedli v loňském
roce Jan Brdíčko a Pavel Hanák >> corporate identity města vyžaduje redefinici >> Pavel Hanák
reagoval konstatováním, že město nemá jednoznačně definovaná pravidla vizuální komunikace.
Stávající dva materiály jsou nekompletní a v mnoha ohledech si navzájem odporují. Zcela chybí
jasná definice případů užití znaku města a logotypu. >> provedení stávajícího loga zcela ignoruje
kulturně historický kontext města Tišnova, mimo jiné co se týče barevné stránky zpracování.
Vzhledem k připravované realizaci projektů akčních plánů rozvoje kultury a turistického ruchu je
nutné mít jasná pravidla Vizuálního stylu města Tišnova (Corporate identity).
Jiří Dvořák uvedl, že komunikační prvky používané ve městě užívají jak logo z roku 2012, tak znak
města >> jsou nekompatibilní a prvky nemají jasné užití a manuál >> z hlediska záměru vytvářet
nový web města a MěKS se potřeba redefinice komunikačních prvků města jeví o to důležitější.

Členové komise jsou toho názoru, že KKM je iniciační orgán >> má iniciovat nové komunikační
prvky >> dát podnět Radě zabývat se novým logem >> použitelnější v komunikaci >> komunikace
více vyladěná a působící jednotně.
Po ukončení diskuse Michal Kadlec vyzval k definici usnesení KKM k projednávané problematice:
Návrh usnesení:
Komise pro komunikaci a média doporučuje definování nové corporate identity města Tišnova
a vytvoření nového stylu vizuální komunikace města s ohledem na kulturní a historický kontext
města, za využití provedené analýzy komunikace města. Zároveň doporučuje nevytvářet nové
komunikační prvky bez toho, aby byla definice nové corporate identity města hotova.
Předseda M. Kadlec nechává hlasovat o podobě Usnesení KKM_01/2020 s tímto výsledkem:
PRO 5
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
2) Soutěž O nejlepší obecní a městský zpravodaj
Pavel Hanák navrhl, že by s ohledem na blížící se uzávěrku přihlášek do soutěže O nejlepší obecní
a městský zpravodaj rád přihlásil Tišnovské noviny >> bylo kvitováno souhlasně >> Pavel Hanák
informoval o kritériích hodnocených u přihlášených tiskovin s tím, že šance na úspěch při
současné podobě TN není malá >> přihlášení a administraci soutěže provede neprodleně
3) Statut TTV
Miroslav Pálka se vyslovil s přáním upravit nyní i Statut TTV (jako je mají již TN) >> Pavel Hanák
reagoval pozitivně, že tuto iniciativu vítá a vidí vhodný čas pro řešení.
Předseda Michal Kadlec záměr podpořil s tím, že TN noviny už nemusí zabírat veškerou agendu
KKM >> posouváme se k novým úkolům.

Po ukončení diskuse předseda Michal Kadlec poděkoval přítomným za účast a jednání v 18:30
ukončil.
Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 26. února 2020 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Vladimír Vecheta, tajemník KKM

