Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.05/2020 ze dne 17. 06. 2020
Místo konání: velký sál MěKS (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 18.45 hod
Přítomni: M. Kadlec, M. Pálka, J. Kos, J. Dvořák
Omluveni: B. Kulhánková (celý průběh), P. Hanák a J. Brdíčko (pozdější příchod)
Nepřítomni: Tajemník: V. Vecheta (editor TN)
Hosté: K. Válková (grafik)
Program:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání komise (Michal Kadlec)
2. Korektura TN č. 07-08/2020 (Vladimír Vecheta)
3. Různé
•

•

předseda komise Michal Kadlec na úvod všechny přítomné včetně hostů přivítal, a
konstatoval, že i při úvodní nepřítomnosti 3 členů je KKM usnášeníschopná; všech
přítomných členů komise jsou 4 (čtyři) z celkového počtu 7 (sedmi) členů
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 4 (čtyři), PROTI 0 (nikdo), ZDRŽEL SE 0 (nikdo)

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

korektura TN č. 5-6/2020 >> byla zanesena dle zápisu, noviny vyšly tiskem 28.05.2020

•

corporate identity města Tišnova >> Jiří Dvořák >> nyní po odeznění krize se na úkolu
pokračuje >> město uvažovalo o podání žádosti o dotaci na CI a web >> od podání odstoupilo,
pro velký převis poptávky >> úkol CI trvá

•

anketa Moje Tišnovské noviny >> Jiří Dvořák >> na dalším jednání KKM bude projednáno
stanovisko KKM k připravené zprávě >> zaslal Závěrečnou zprávu

•

soutěž O nejlepší obecní a městský zpravodaj >> Pavel Hanák >> ponecháno do bodu Různé

•

TTV >> Pavel Hanák >> ponecháno do bodu Různé

Ad 2 – Korektura TN č.7-8/2020
•

01_Titulní stránka – Koncert M. Kemela
>> M. Pálka >> vyslovil výtku, že je na titulní stránce znovu prezentována akce pořádaná
MěKS, s tím, že by zde viděl prostor pouze, aby se takto prezentovaly akce MěKS max. 1-2
pro do roka, aby byla u titulních fotek věnována pozornost i jiným
>> J. Dvořák >> vnímá fotku jako prezentaci vývoje situace >> jedná se o první akci konanou
ve městě po karanténě >> měla by tu být uvedená
>> M. Kadlec >> lepší by byla optimistická letní fotka (např. koupaliště) >> ať se nevracíme
pořád k tématu koronaviru

V 16.50 se dostavili členové KKM J. Brdíčko a P. Hanák; všech přítomných členů KKM je nyní 6 (šest) z
celkového počtu 7 (sedmi) členů.
>> prezentována je i fotografie M. Pálky (soutok Svratky a Loučky) >> hezká letní fotka,
bohužel bez lidí >> úzus pro titulní fotky na KKM byl vybírat fotografie s lidmi
>> P. Hanák >> pokud máme mít jiný motiv, musíme sáhnout do loňského roku >> nemáme
ale databáze vhodných fotek
>> J. Kos >> je vhodné v popisku okomentovat, o co šlo >> aby bylo zřejmé, o jakou akci a
situaci se jedná >> popisek na s. 3
>> M. Kadlec označil návrh pana Kosa za přijatelný kompromis a nechává hlasovat >> Jako
titulní bude použita fotografie z koncertu M. Kemela a na s. 3 bude doplněna o rozšířený
popis kontextu akce (jednalo se o první kulturní akci po zrušení omezení) >> hlasování o
titulce s tímto výsledkem: PRO 5 (pět), PROTI 1 (jeden), ZDRŽEL SE 0 (nikdo)
>> podoba titulky byla schválena s podmínkou publikování rozšířeného popisu
•

02_Druhá strana obálky – Projekt Múzy
>> P. Hanák >> byl zde omylem umístěn plakát na koncert, který proběhne ještě před vyjitím
TN >> bude vyměněn za celkový plakát projektu Kokopeli
>> K. Válková >> mohl by zde být umístěn plakát na jakýkoliv jiný koncert
>> J. Brdíčko >> použijeme plakát na Cirkus Ponorka

•

03_Editorial
>> P. Hanák >> měli jsme dvě verze podle výsledku soutěže Radniční listy >> Tišnovské noviny
v soutěži zvítězily, použijeme editorial od P. Hanáka
>> M. Kadlec >> oceňuje práci redakce, která dovedla Tišnovské noviny k vítězství v soutěži
>> J. Dvořák >> navrhuje umístit upoutávku na ocenění na hlavičku titulky >> P. Hanák >>
máme dovolení od pořadatele soutěže

•

04_Fotostory – Kulturní akce, Koupaliště, Cyklostezka Ostrovec, Výstavba parkoviště, Desky
odbojářů
>> M. Pálka >> fotky by mohly být menší

•

05_Radnice informuje
o Aktuálně z radnice
>> J. Dvořák >> obarvit titulky, aby byly lépe vidět
o Komise pro občanské záležitosti
>> doplnit motiv růže

•

35_Letní téma – Drobné stavby
o Fotovýzva – smírčí kameny
>> P. Hanák >> zvýraznit poslední odstavec
>> M. Pálka >> velké množství fotek vlastní p. Jebáček z Pejškova
>> M. Kadlec >> tématu se věnoval v minulosti M. Sysel
>> J. Kos >> drobné stavby >> zdokumentovány v knize Historie farnosti

•

52_Historie
o Budování tišnovského koupaliště
>> J. Kos >> opravit v textu „opat“ za „probošt“
>> M. Kadlec >> je přípustné publikování kopií korespondence včetně podpisů? >> J.
Dvořák >> jde o dávno staré události >> J. Kos >> jedná se o archiválie, není nutné se
obávat >> M. Kadlec >> doplnit popisku, že jde o materiály z archívu J. Kadlece

•

52_komiks Cesta hrdelního práva
>> opravit nadpis, nejde o knihu a i název knihy je jiný >> P. Hanák navrhne změnu

•

56_Příroda
o Josef Permedla: Otakárek a Doupňák
>> opravit nadpis „Málokdo mě zná“

•

66_ KAM v Tišnově
>> uvést doplňující poznámku, že jde o akce zadané organizátory na portálu kulturatisnov.cz

•

Nezařazeno
o Polemika p. Blahy (2 verze)
>> J. Dvořák >> p. Blahovi reaguje J. Hladká e-mailem
>> M. Pálka >> ani my občas nedodržujeme termíny pro dodání příspěvků >> J.
Dvořák >> musíme se držet schváleného statutu Tišnovských novin >> M. Kadlec >>
statut má jasná pravidla, abychom již nemuseli vést debaty nad těmito druhy
příspěvků

•

více připomínek není, předseda M. Kadlec proto nechává hlasovat o podobě TN č.7-8/2020
s tímto výsledkem: PRO 6 (šest), PROTI 0 (nikdo), ZDRŽEL SE 0 (nikdo)

Ad 3 – Různé
•

soutěž O nejlepší obecní a městský zpravodaj
P. Hanák >> Tišnovské noviny obsadily 1. místo v celostátní soutěži Radniční listy, ve své
kategorii >> M. Kadlec >> děkuje redakci i KKM za úspěch TN >> J. Brdíčko >> TN čelí největší
kritice z práce všech středisek >> o to lépe pracuje

•

Podpora malých podnikatelů
M. Pálka >> nebylo v minulém zápisu zmíněno >> podpořme podnikatele slevou na inzerci
v TN >> J. Brdíčko >> víme, kolika podnikatelů a OSVČ v Tišnově by se to mohlo týkat? >> M.
Pálka >> jde spíše o to očekávat, jestli to někdo bude chtít využít >> J. Dvořák >> myslím, že
podnikatelé možnosti inzerce častěji nevyužívají >> M. Pálka >> má jít o podanou ruku
P. Hanák >> pokud máme podporovat podnikatele, jde o to vědět, že i MěKS je podnikatelský
subjekt >> zřizovatel nehradí 100% nákladů
M. Pálka >> nabídka slevy má podnikatele nakopnout, aby inzerci více využívali >> brali by to
jako podanou ruku města
J. Kos >> otázka by měla být spíše položena vedení města

Po ukončení diskuse předseda Michal Kadlec poděkoval přítomným za účast a jednání v 18:45
ukončil.
Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 19. srpna 2020 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Vladimír Vecheta, tajemník KKM

