Zápis on-line jednání Komise pro komunikaci a média
č. 02/2021 ze dne 17. 02. 2021
Způsob konání: on-line via Microsoft Teams
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 17:35 hod
Přítomni: M. Kadlec, J. Kos, M. Pálka, J. Dvořák, P. Hanák
Omluveni: J. Brdíčko, B. Kulhánková
Nepřítomni: Tajemník: V. Vecheta (editor TN)
Hosté: K. Válková (grafik)
Program:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
2. Korektura TN č. 03/2021 (Vladimír Vecheta)
3. 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 5 (pět) z celkového počtu 7 (sedmi) členů, J. Brdíčko omluven ze zdravotních
důvodů, B. Kulhánková z důvodů rodinných

•

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 (pět); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

•

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

korektura TN č. 02/2021 >> byla zanesena dle zápisu, noviny vyšly tiskem 28.01.2021

•

Pravidla činnosti Tišnovské televize + Uspořádání playlistů Youtube kanálu Tišnovské
televize >> P. Hanák >> zapracování poznámek k finální verzi dokumentů >> uložení na
sdílený prostor >> 22. 1. 2021 zaslání informace o tom, že byl materiál uložen s tím, že po
dohodě s KKM budou mít její členové 10 dní k zaslání připomínek >> do 1.2.2021 nebyly
žádné >> verze je finální a jako taková bude předložena Radě města k projednání a schválení
>> materiál do Rady podá předseda KKM M. Kadlec
P. Hanák dále informuje o probíhající práci >> editace informací historických videí >>
rozřazování do playlistů >> k videím přiřazovány grafické prvky (playlisty) >> po rozřazení
bude upravena home page s důrazem na podporu playlistů a lepší orientaci >> dokončí se
nahrávání materiálů z Youtube města, jako jsou pořady Jana Laciny a stará zastupitelstva >>
do 31. 3. 2021

•

•

Přechod z kabelové televize na internet >> 31.3.2021 skončí distribuce programu
prostřednictvím kabelových rozvodů a dále bude realizováno pouze prostřednictvím
streamovací služby Youtube >> v TN 03/21 bude upoutávka a článek o sledování
prostřednictvím YouTube >> v TN 04/21 návod, jak a kde TTV sledovat >> probíhá
dojednávání podmínek v rámci středisek MěKS, kina a CSS, kde by bylo možné vysílat pro

seniory, kteří by si s tím nevěděli rady >> v rámci přechodu bude infokampaň (ve spolupráci
s městem)
Ad 2 – Korektura TN č. 03/2021
•
•
•

•
•

•

•
•

Rozsah: pouze 56 s. (8 vypušteno)
01_Titulní stránka – Zimní a jarní potoky
>> změna odrážky na titulce z odkazu na novou vedoucí muzea na přírodu
04_Radnice informuje
o Biokoridor
>> doplnit informaci o autorovi
31_CD Free jazz trio
>> odstranit nadbytečné logo MěKS
37_Spolky
o Klub Čas
>> úprava podtitulu
38_Sociální práce
o Charita
>> oprava autora
INZERCE
o 5,5 stran
Kromě drobných úprav více připomínek není, předseda M. Kadlec proto nechává hlasovat o
podobě TN č.03/2021 s tímto výsledkem:
PRO: 5 (pět); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

Ad 3 – Různé
•

M. Pálka >> Chybí v TN informace z oblasti zdravotnictví:
o Informace, že v nemocnici probíhá testování
o Informace, že je v nemocnici očkovací centrum
o Že, probíhalo testování v obcích organizované DSO
>> J. Dvořák >> informace o očkování v nemocnici je z pátku >> město o tom informuje na
webu, FB, mobilním rozhlasem, bude k tomu reportáž v TTV >> není potřeba se k tomu
upínat v TN (informace se rychle mění, noviny jsou pomalé) >> v TN 04 o tom zmínky budou

Po ukončení diskuse předseda Michal Kadlec poděkoval přítomným za účast a jednání v 17:35
ukončil.
Příští jednání Komise pro komunikaci a média (dle situace buď znovu on-line nebo fyzicky)
proběhne 17. března 2021 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Vladimír Vecheta, tajemník KKM

