Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.04/2020 ze dne 20. 05. 2020
Místo konání: velký sál MěKS (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 19.30 hod
Přítomni: M. Kadlec, J. Brdíčko, B. Kulhánková, P. Hanák, M. Pálka, J. Kos, J. Dvořák
Nepřítomni: Tajemník: V. Vecheta (editor TN)
Hosté: K. Válková (grafik), J. Hladká (vedoucí Kanceláře starosty)
Program:
1. Představení Ing. Jany Hladké, Ph.D, nové vedoucí Odboru kanceláře starosty a vnějších
vztahů (Jiří Dvořák)
2. Potvrzení usnesení minulého on-line jednání KKM (Michal Kadlec)
3. Kontrola úkolů z minulých jednání komise (Michal Kadlec)
4. Korektura TN č. 05-06/2020 (Vladimír Vecheta)
5. Různé (Tišnovská televize (Pavel Hanák), a další)
•
•

předseda komise Michal Kadlec na úvod všechny přítomné včetně hostů přivítal
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 7
, PROTI
0
, ZDRŽEL SE 0

Ad 1 - Představení Ing. Jany Hladké, Ph.D, nové vedoucí Odboru kanceláře starosty a vnějších
vztahů
•

předseda komise Michal Kadlec předává slovo Jiřímu Dvořákovi >> představení osoby a její
nové role v komunikaci města

•

Jiří Dvořák krátce představil hosta, paní ing. Janu Hladkou, PhD., jakožto novou vedoucí
Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů a předal slovo jí

•

J. Hladká doplnila představení >> písemně pro čtenáře TN tak učiní v úvodníku
připravovaných TN >> přítomní členové a hosté se rovněž krátce J. Hladké představili >> J.
Hladká následně požádala o možnost účastnit se v roli hosta celého proběhu zasedání KKM
>> předseda M. Kadlec vyslovil souhlas, přítomní členové rovněž

Ad 2 - Potvrzení usnesení minulého on-line jednání KKM
•

předseda komise Michal Kadlec připomíná minulé mimořádné distanční jednání KKM >>
přijetí usnesení pomocí on-line komunikačních prostředků (per rollam via mail) s tím, že by
bylo vhodné takto přijatá usnesení potvrdit standardním hlasováním.

•

rokování KKM se zúčastnilo 7 (sedm) členů z celkového počtu 7 (sedmi) členů. KKM byla tedy
usnášeníschopná.

•

Usnesení č. 1/3_2020:
Souhlasím s obsahem a grafickým provedením TN 04/2020.
PRO: 7 (sedm); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)
Usnesení č. 1/3_2020 bylo přijato.

•

Usnesení č. 2/3_2020:
Souhlasím s úpravou edičního plánu a spojením čísel TN 05 a 06 do 1 dvojčísla s termínem
vyjití čísla 06/2020.
PRO: 6 (šest); PROTI: 1 (jeden); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)
Usnesení č. 2/3_2020 bylo přijato.

•

předseda komise Michal Kadlec vznáší dotaz, zda přítomní vznáší nějaké doplnění k přijatým
usnesením

•

M. Pálka vznáší dotaz, proč v době koronavirové karantény fungovala TTV, ale TN nikoliv >>
P. Hanák konstatuje, že TTV fungovalo v nouzovém, nikoli plnohodnotném režimu a výstupy
byly ihned zveřejňovány >> TN není postaveno na aktuálním zpravodajství vzhledem
k měsíční periodicitě vydání a ani aktuální zpravodajství nemůže realizovat a dále:
a) byly zrušeny v podstatě všechny akce, o kterých by se dalo psát,
b) vydání TN v takovém stavu by bylo ekonomicky neefektivní,
b) zaměstnancům byla nařízena dovolená, a tudíž by ani nebylo technicky možné přípravu
vydání TN 05 zvládnout

•

J. Dvořák doplňuje >> nefungovaly instituce a informace se měnily velmi rychle >> pro TN
nezachytitelné >> v jiných médiích (web, FB, mobilní rozhlas) bylo informací dost

•

následně se předseda komise M. Kadlec obrátil na členy komise s dotazem, zda souhlasí se
zněním usnesení 1/3_2020 a 2/3_2020 >> probíhá hlasování s tímto výsledkem:
PRO 7, PROTI
0
, ZDRŽEL SE 0 >> usnesení jsou potvrzena

Ad 3 - Kontrola úkolů z minulých jednání komise (dle zápisu)
•

korektura TN č. 3/2020 >> byla zanesena dle zápisu, noviny vyšly tiskem 02.04.2020

•

corporate identity města Tišnova >> Jiří Dvořák >> na příští KKM bude referováno o průběhu
>> nyní po odeznění krize se bude v úkolu pokračovat (trvá)

•

anketa Moje Tišnovské noviny >> Jiří Dvořák >> na dalším jednání KKM bude projednáno
stanovisko KKM k připravené zprávě >> nyní po odeznění krize se bude v úkolu pokračovat
(trvá)

•

soutěž O nejlepší obecní a městský zpravodaj >> Pavel Hanák >> provedl přihlášení a
administraci TN do soutěže >> 24.2. proběhlo okresní kolo >> Tišnovské noviny se jej
zúčastnili s tím, že obsadili 1. místo >> v dubnu proběhlo krajské kolo >> Tišnovské noviny se
jej zúčastnili s tím, že obsadili opět 1. místo >> v červnu budou známy výsledky celostátního
kola

•

statut TTV >> Pavel Hanák >> bude informovat v samostatném bodu 5. Různé o postupu
práce TTV

•

TTV >> úkol pro členy KKM >> shlédnout („nakoukat“) na youtube kanále Tischnowitz pořady
TTV >> udělat si názor, co se líbilo a co se nelíbilo >> na další KKM budeme rozvíjet >>
probereme v bodu 5. Různé

•

TTV >> Jak se dostat k reálným číslům o sledovanosti TTV? >> probereme v bodu 5. Různé

Ad 2 – Korektura TN č.5-6/2020
•

Předseda M. Kadlec předal slovo redaktorovi V. Vechetovi >> V. Vecheta předeslal, že
projednávaná podoba TN dozná změn oproti maketě, kterou měli členové KKM k dispozici >>
s nárůstem informací o akcích dojde o rozšíření čísla z plánovaných 72 s. na 76 s. >> P. Hanák
doplnil, že toto rozšíření technicky konzultoval s tiskárnou jako možné

•

01_Titulní stránka – s rouškou
>> výběr ze 4 návrhů dle fotky >> dle zájmu vybrán motiv č. 1 >> M. Pálka doporučil grafickou
úpravy barvy pozadí, aby nebylo tak výrazné

•

B. Kulhánková >> upozorňuje na nejednotnost v úzu používání zápisu jmen autorů příspěvků
>> následná diskuse určuje důsledné uplatňování pravidel (bude použito u celé korektury)
a) u volených zástupců: jméno, funkce
b) u úředníků úřadu: jméno, odbor/funkční zařazení
c) u ostatních autorů: jméno

•

05_Radnice informuje
o Představení výborů
>> M. Kadlec upozornil, že dosud nebyla představena Komise pro komunikaci a média >> V.
Vecheta informoval, že tak bude učiněno ve vydání TN 07-08/2020
o Komise pro občanské záležitosti
>> doplnit nadpis
o Shrnutí zasedání zastupitelstva
>> korekturu provede J. Dvořák
o Anketa k vyhlášce o nočním klidu
>> korekturu provede J. Dvořák
o Posuzování bezpečnosti stromů
>> nahradit fotografii vhodnější
o Kam s pneumatikami
>> opravit nadpis
o Počty obyvatel Tišnova

•

13_Podnikatelský servis
>> doplnit, že sestavil J. Dvořák

•

15_Názory a polemiky
o text pana Navrátila a odpověď pana starosty
>> doplnit název odpovědi p. starosty
>> doplnit ilustrační foto Jungmannovy ulice
>> za jméno pana Navrátila doplnit „Café u Palce“

•

12_Vzdělávání
o ZŠ Smíškova a distanční výuka
>> změnit použití fotek pouze na 1
o Restart výuky na ZŠ
>> bude doplněno o 1 aktuální fotku ze školy
o Knihovna
o Kreativní dílna
>> vyměnit foto z knihovny za foto ke kreativní dílně

•

34_Continuum vitae
>> vymazat u vnitřní dvojstrany zápatí

•

46_Spolky
o SDH Tišnov
>> opravit nadpis

•

V 18.00 se člen KKM Jan Brdíčko z jednání omluvil a odešel, všech přítomných členů KKM je
nyní 6

•

52_Historie
o Kalendárium květen-červen
>> doplnit o fotky, aby strany nebyly jen litý text

•

Inzerát Tišnovský pivovar
>> pozornost budí použití fotografie starosty J. Dospíšila v komerční prezentaci pivovaru >>
na dotaz, zda o tom ví, je pověřen J. Dvořák, aby podobu inzerátu s J. Dospíšilem konzultoval

•

63_Životní styl
o Tišnov a Tišnováci v médiích
>> změnit fotku na upoutávku na Toulavou kameru

•

66_Sport
o Karolína Muchová
>> zkrátit podnadpis

•

KAM v Tišnově + Program kina + Anotace KAM
>> rozšíření o 4 strany (z 72 na 76)
o Bigbítová noc (1 s.)
o Program kina (z ½ s. na 1 s.)
o KAM v Tišnově + inzerát Studánky (1 s.)
o Anotace KAM (2 s.)
o Doplnit články Energošmejdi + Komunitní plánování (1 s.)

•

J. Dvořák >> pověřen provedením globální korektury nadpisů >> odstranit multiplikaci
používání slova „koronavirová“

•

více připomínek není, předseda M. Kadlec proto nechává hlasovat o podobě TN č.5-6/2020
Usnesení č. 1/4_2020:
Souhlasím s obsahem a grafickým provedením TN 05-06/2020.
PRO: 6 (šest); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)
Usnesení č. 1/4_2020 bylo přijato.

Ad 5 – Různé
•

úkol pro členy KKM >> shlédnout („nakoukat“) na youtube kanále Tischnowitz pořady TTV
>> udělat si názor, co se líbilo a co se nelíbilo
o P. Hanák >> připomíná úkol „nakoukat“ pořady TTV >> kdo sledoval TTV?
o M. Kadlec >> sleduje hlavně po upozornění na některé ze sociálních sítí a to
prostřednictvím Youtube kanálu, kabel nemá. Starší pořady zejména ty
dokumentární.

o

•

B. Kulhánková >> nesledovala >> sleduje, když ji někdo na pořad upozorní >>
Youtube
o J. Kos >> kabelové připojení má >> TTV sleduje příležitostně
o J. Dvořák >> sleduje neustále na Youtube, kabel nemá >> budoucnost vidí v internetu
>> kvalitativně je na TTV vidět posun dopředu >> střih a zpracování jsou skvělé >> u
veřejnosti mají odezvu zejména dokumenty
o M. Pálka >> pravidelně nesleduje
P. Hanák vznáší dotaz, kdo z přítomných má smlouvu s poskytovatelem kabelového připojení
selfnet? >> 6; sleduje TTV v televizi >> 2

•

TTV >> Jak se dostat k reálným číslům o sledovanosti TTV?
o P. Hanák >> nemáme-li data o sledovanosti >> nedostaneme se dál >> KKM by měla
doporučit Radě města >> realizovat průzkum se vzorkem Tišnováků >> jak, kdo, kdy
sleduje TTV
o J. Dvořák >> bez průzkumu se pohybujeme jen na rovině domněnek
o M. Kadlec >> pořady TTV mají různou životnost >> reportáž – aktuální jasně
definovaná sledovanost >> dokumenty – oceňované až po létech
o P. Hanák >> selfnet využívá pro odbavení pořadů nepružný a nemoderní systém,
který omezuje práci s programovou skladbou
o J. Dvořák >> vyvolat jednání se selfnetem >> smlouvu vypovědět nebo aktualizovat
o P. Hanák
▪ KKM >> Doporučit Radě města >> provedení průzkumu šíření sledovanosti
TTV
▪ Sestavit noty na tvorbu, skladbu a dramaturgii dokumentů

•

Předseda M. Kadlec navrhuje hlasovat o usnesení:
Usnesení č. 2/4_2020:
KKM doporučuje Radě města provést profesionální průzkum sledovanosti TTV za účelem
zkvalitnění služeb, obsahové náplně a technologických postupů.
PRO: 6 (šest); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)
Usnesení č. 2/4_2020 bylo přijato.

Po ukončení diskuse předseda Michal Kadlec poděkoval přítomným za účast a jednání v 19.30
ukončil.
Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 17. června 2020 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Vladimír Vecheta, tajemník KKM

