Zápis on-line jednání Komise pro komunikaci a média
č. 01/2021 ze dne 20. 01. 2021
Způsob konání: on-line via Microsoft Teams
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 18:35 hod
Přítomni: M. Kadlec, B. Kulhánková, M. Pálka, J. Dvořák, P. Hanák, J. Brdíčko
Omluveni: J. Kos
Nepřítomni:
Tajemník: V. Vecheta (editor TN)
Hosté: K. Válková (grafik)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
Korektura TN č. 02/2021 (Vladimír Vecheta)
TTV (Pavel Hanák)
Webová prezentace města (Jiří Dvořák)
Různé

•

předseda komise Michal Kadlec na úvod všechny přítomné včetně hostů přivítal

•

předseda komise Michal Kadlec konstatoval, že je KKM usnášeníschopná; všech přítomných
členů komise je 6 (šest) z celkového počtu 7 (sedmi) členů, J. Kos omluven z pracovních
důvodů

•

následně se předseda komise obrátil na členy komise s dotazem, zda má někdo podnět na
doplnění programu jednání >> P. Hanák požádal o předřazení bodu programu týkající TTV
před bod týkající se webu města, s ohledem avizované dřívější odhlášení se B. Kulhánkové >>
výměně bodů se vyhovuje >> probíhá proto hlasování o podobě programu s tímto výsledkem:
PRO: 6 (šest); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

•

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

korektura TN č. 01/2021 >> byla zanesena dle zápisu, noviny vyšly tiskem 17.12.2020

•

TTV >> bude řešeno v bodě 3

•

J. Kos byl na návrh KKM jmenován Radou města místopředsedou KKM

Ad 2 – Korektura TN č. 02/2021
•

01_Titulní stránka – SDH Tišnov
>> přítomní se shodli na užití var. č. 1
>> upravit názvy odrážek podle názvů příspěvků v obsahu novin

•

04_Radnice informuje
o Karel Vachek
>> v diskusi se M. Pálka a následně B. Kulhánková vyslovili výhradu ke stylu
zpracování článku >> poukázáno bylo na absenci širšího popisu díla K. Vachka >>
neodpovídá významu jeho osobnosti >> odkaz na publikování v TN 07-8/2017 byl
považován za nedostatečný >> redakce bude tlumočit autorovi V. Seyfertovi návrh

k přepracování článku >> rozšířit obsah popisu díla K. Vachka >> vyřadit vzpomínku
na návštěvu představitelů tišnovské radnice s ním v létě r. 2020 >> ostatní přítomní
nevyslovili nesouhlas
Doplněk zápisu o výstupu z diskuse proběhlé mimo jednání KKM:
>> autor příspěvku V. Seyfert odmítl na výzvu redakce obsah přepracovat >> zdůraznil, že obsah vznikl
a byl odsouhlasen ve spolupráci s vedením města (J. Dospíšil, K. Souček) >> požadavek na doplnění
obsahu o popis díla a osobnosti irelevantní, je-li tento dostupný na webu TN (archív článků 2017)
>> v rámci reakce předseda M. Kadlec, místopředseda J. Kos, člen KKM P. Hanák vyslovili podporu
obsahu příspěvku ve stávající podobě >> redakce stanovisko akceptovala jako finální >> požadavek na
přepracování obsahu byl stažen
•

12_Podnikatelský servis
>> M. Pálka vyslovil upozornění, že obsah rubriky se opakovaně věnuje více tématice
spotřebitelské >> je na místě obsah doplňovat i o problematiku samotného podnikání >> J.
Dvořák informoval, že střídání témat je záměrné, autory o upozornění bude informovat
>> M. Kadlec, B. Kulhánková a M. Pálka poukázali na článek o Paušální dani, který je
termínově publikován již ex post >> J. Dvořák informoval, že téma zkonzultuje s odborem
živnostenského podnikání >> buď zůstane jako informace, neb bude nahrazen aktuálnějším

•

16_Vzdělávání
o ZŠ Zahrada
>> článek o Žralocích hodnocen rozpačitě >> doporučeno přesunout spíše do rubriky
„Příroda“ >> rovněž chybí souvislost obsahu článku s Tišnovem >> v případě
ponechání v rubrice „Vzdělávání“ bude článek doplněn o informaci o tom, že se jedná
o žákovskou práci žáka ZŠ

•

52_Životní styl
o IT svět
>> vzneseno upozornění, že podpis autora je skrytou reklamou na fy Apple („fanda
nakousnutého jablka“) >> doporučeno upravit

•

Kromě drobných úprav více připomínek není, předseda M. Kadlec proto nechává hlasovat o
podobě TN č.02/2021 s tímto výsledkem:
PRO: 6 (šest); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

Ad 3 – Tišnovská televize (Pavel Hanák)
>> úkol pro členy KKM od minulého jednání >> zaslat návrhy úprav k prezentovaným dokumentům
a) Uspořádání playlistů Youtube kanálu Tišnovské televize
b) Pravidla činnosti Tišnovské televize 2021
>> návrhy úprav zaslali jen ad a) M. Kadlec a J. Dvořák, ad b) M. Kadlec a B. Kulhánková
Ad b) Pravidla:
>> J. Brdíčko, M. Kadlec a B. Kulhánková v následné diskusi doplňují své poznámky ke znění
dokumentu Pravidel činnosti TTV
>> P. Hanák uloží po zapracování poznámek finální verzi dokumentů na sdílený prostor a zašle
informaci o tom, že byl materiál uložen s tím, že po dohodě s KKM budou mít její členové 10 dní
k zaslání připomínek. Pokud tyto nebudou, bude se mít za to, že je tato verze finální a taková bude
předložena Radě města k projednání a schválení.

Ad a) Youtube:
>> M. Pálka doplňuje, že v seznamu playlistů chybí téma „práce a podnikání“
>> J. Dvořák chce ponechat prostor pro kreativitu a volnější řazení >> M. Kadlec doplňuje, že seznam
nebude fixně nedotknutelný
>> z jednání se omluvila B. Kulhánková
•

Usnesení č. 1/1_2021:
KKM schvaluje Pravidla činnosti Tišnovské televize 2021 ve znění zapracovaných úprav
vzešlých z jednání KKM č. 1/2021.
PRO: 5 (pět); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

•

Usnesení č. 2/1_2021:
KKM souhlasí s navrženým členěním playlistů na Youtube kanálu Tišnovské televize po
zapracování navržených změn, a dává souhlas redakci k možnosti jejich modifikace po
dohodě s KKM.
PRO: 5 (pět); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

>> předseda M Kadlec poděkoval P. Hanákovi za odvedenou práci na transformaci TTV a
připravených materiálech
Ad 4 – Webová prezentace města (Jiří Dvořák)
J. Dvořák informuje o práci na nové podobě webu města >> vznikla pracovní skupina (zástupci vedení
města, úřadu, IT) >> pracuje na formulaci a upřesnění požadavků na fungování webu >> co má
editace a administrace webu splňovat >> je v plánu spustit nový web do konce r. 2021 >> do podoby
zasáhne i probíhající výběrové řízení na CI města >> nyní ( do konce ledna) je vybírán IT systém, který
by splňoval požadavky města na fungování webu >> potenciální dodavatelé budou osloveni v únoru.
M. Kadlec má dotaz, zda je v plánu záměr sblížení webu města a MěKS
J. Dvořák upřesňuje, že cílem je sblížit všechny weby městských institucí >> město prezentováno pod
jednou identitou
M. Kadec doplňuje dotaz, v jaké fázi je výběr dodavatele CI města
J. Dvořák informuje, že uchazeči splnili formální podmínky přihlášení se do soutěže a návrhy má nyní
výběrová komise k prostudování >> 25.1. proběhne hodnocení a vyhodnocení
Ad 5 – Různé
•

M. Pálka vznáší dotaz, zda končí analogové vysílání TTV

>> P. Hanák informuje, že kabelová televize končí k 31. 3. 2021, od 1. 4. 2021 bude k dispozici pouze
ve formátu video on demand >> chystají se přesné návody a set informací o přechodu
•

M. Pálka poukazuje, že příspěvky na webu města jsou anonymní >> počítá se u nové verze
webu s podpisy autorů?

>> J. Dvořák vysvětluje, že nikoliv >> autorství zpráv z úřadu je problémové >> úřad funguje jako
celek, ale ne-osobní >> na řadě článků pracuje více lidí >> autor je uveden tam, kde je to potřeba a
má to význam
•

J. Dvořák upozornil, že p. Jílek vyjádřil nespokojenost, že nebyl informován o nepublikování
gratulace M. Benešovi v Tišnovských novinách

>> je třeba autory o zamítnutí nebo nepublikování příspěvku vždy důsledně informovat, zajišťuje
redaktor TN V. Vecheta.
Po ukončení diskuse předseda Michal Kadlec poděkoval přítomným za účast a jednání v 18:35
ukončil.
Příští jednání Komise pro komunikaci a média (dle situace buď znovu on-line nebo fyzicky)
proběhne 17. února 2021 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Vladimír Vecheta, tajemník KKM

