Zápis z on-line jednání Komise pro komunikaci a média
č. 03/2021 ze dne 17. 03. 2021
Způsob konání: on-line via Microsoft Teams
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 18.18 hod
Přítomni: Jiří Dvořák, Michal Kadlec, Jan Kos, Pavel Hanák, Barbora Kulhánková, Miroslav Pálka
Omluveni: Nepřítomni: Jan Brdíčko
Tajemník: V. Vecheta (editor TN)
Hosté: K. Válková (grafik)
Program:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
2. Korektura TN č. 04/2021 (Vladimír Vecheta)
3. Různé


předseda komise Michal Kadlec na úvod všechny přítomné včetně hostů přivítal



předseda komise Michal Kadlec konstatoval, že je KKM usnášeníschopná; přítomných členů
komise je 5 (pět) z celkového počtu 7 (sedmi) členů, M. Pálka se připojil se zpožděním, J.
Brdíčko se nepřipojil



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. 03/2021 >> byla zanesena dle zápisu, noviny vyšly tiskem 25.02.2021



Pravidla činnosti Tišnovské televize + Uspořádání playlistů Youtube kanálu Tišnovské
televize >> materiál do Rady podá předseda KKM M. Kadlec >> Rada projedná na nejbližším
zasedání 24.3.



Uspořádání kanálu Youtube Tišnovské televize >> P. Hanák >> v podstatě máme hotovo,
došlo k roztřídění videí a jejich opatření grafickými prvky v souladu s usnesením KKM, dnes
kanál disponuje 1.100 pořady >> donahráváme historická videa, která jsme obdrželi z města



Přechod z kabelové televize na internet >> P. Hanák >> Informační kampaň běží dle plánu
s tím, že k 31. 3. 2021 dojde k ukončení vysílání prostřednictvím rozvodu kabelovou sítí a
dojde na úplný přechod pouze na oficiální YouTube kanál Tišnovská televize. >> 17.3. byla
zahájena závěrečná část informační kampaně prostřednictvím TV smyčky a na on-line >> v TN
04/21 je celostránkový inzerát a podrobný vysvětlující článek.

>> k jednání se připojil M. Pálka >> všech přítomných členů KKM je nyní 6

Ad 2 – Korektura TN č. 04/2021


V. Vecheta uvádí, že noviny vznikaly v náročnějších podmínkách on-line komunikace a
omezení daných lockdownem >> v korektuře je více bodů, které jsou dolaďovány déle, než
obvykle



01_Titulní stránka
>> V. Vecheta >> použitý motiv oprav ulice Dvořákovy není vhodný >> v redakci navrhujeme
výměnu za motiv Očkování nebo koláž z historických materiálů k tématu Házená
>> M. Kadlec >> motiv oprav ulice Dvořákovy ne >> koláž z házené také ne >> vhodnější téma
očkování
>> J. Dvořák, J. Kos >> informace o očkování je nyní klíčová >> koláž z házené je menšinové
téma
>> foto bude pořízeno v rámci redakce >> předloženo KKM ke schválení v rámci korektur



05_Radnice informuje
o Aktuálně z města
>> J. Dvořák >> bude vyměněn odstavec o pověřených ZŠ za pozvánku na prezentaci
Studie o adaptačních a mitigačních opatřeních ke změně klimatu (M. Sebera dodal
později) 8.4.2021



12_Vzdělávání
>> B. Kulhánková >> pod příspěvky by měly být autoři jmenovitě, nikoliv pojmy jako
„pedagogický tým“ nebo „ředitelé“ >> nahradit jmény



18_Reportáž
>> M. Pálka >> Téma je čistě sportovní >> patří do sportovní rubriky
>> V. Vecheta >> pro reportáže volíme témata z různých oblastí života
>> M. Kadlec >> ve sportovní rubrice jsou aktuální informace >> reportáž je nadčasová
>> J. Dvořák >> ano, jde o ryze sportovní téma >> ale čtenáři nerozliší, zda by se měla
nacházet pod rubrikou sport >> u redakční práce nemusíme uvádět příspěvky vždy do rubrik
podle obsahu
>> J. Kos >> téma je jasné, ale stylem zpracování patří na místo, kde jde umístěno



22_Rozhovor Radomír Pavlíček o JMK
>> M. Kadlec vznesl dotaz, z jakého důvodu je uvedeno jméno D. Kaláška u rozhovoru, který
bývá obvykle dvoustranný a o p. Kaláškovi není v rozhovoru žádná zmínka.
>> B. Kulhánková >> prezentace spoluautora D. Kaláška je skrytou reklamou >> vyjmout
z textu
>> J, Dvořák, P. Hanák, M. Pálka >> z konce článku budou odstraněny představení osob >>
rozšířen popis respondenta R. Pavlíčka v úvodu rozhovoru, jako autoři článku budou uvedeni
pan Vecheta a Kalášek



28_Tišnovská televize
>> J. Dvořák >> je třeba dát důraz na komunikaci tématu >> vhodněji příspěvek uvést např.
Jak a kde od dubna sledovat TTV
>> P. Hanák >> příspěvek bude doplněn o informaci o supportu ze strany MěKS (info linka a
mail) a nadpis upraven
>> V. Vecheta >> v důsledku rozšíření dojde o přehození stran a vhodnější uspořádání
následujících příspěvků



31_Tvoříme Tišnov
>> J. Dvořák >> k hlasování je na Podatelně MěÚ dostupný ještě leták



35_Spolky
o Dobrovolníci
>> M. Pálka >> oceňuje, že došlo k dohodě s autory a doplnění publikovaného článku
z TN 03/21



37_Tišnovsko
o Lomnička
>> V. Vecheta >> článek bude rozšířen na celou stránku
>> M. Kadlec >> doplníme údaji z kroniky Jamného



38_Sociální práce
>> rubrika bude vzhledem k přesunům na stránkách doplněna o článek Poradny
Porta OCHT



52_Děti a mládež
o Luštěnky
o článek z fyziky Vojtěcha Hanáka
>> P. Hanák >> 1 stránka rubriky bude odložena na další číslo TN 05/21, aby byl
obsah proporčně vyváženější



více připomínek není, předseda M. Kadlec proto nechává hlasovat o podobě TN č. 04/2021 při
zapracování schválených úprav s tímto výsledkem:
PRO: 6 (šest); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

Ad 3 – Různé
1. Informace k CI města a webu
M. Kadlec >> J. Dvořák může dát informace ke stavu práce na CI města a na webu města?
J. Dvořák >>
Corporate identity
>> komise hodnotila 4 dodané návrhy vizuálního stylu >> dvoukolově kvůli karanténě
některých členů (26.1. a 8.3.)
>> Radě města je předložen protokol z jednání >> doporučeno výběrové řízení zrušit >>
doporučen postup k nové definici nového výběrového řízení
>> Rada uzavře vzetím na vědomí (24.3.) >> po jejím jednání bude zřejmé stanovisko
k dalšímu postupu
Web města
>> probíhají úpravy současného webu >> obsah je tříděn s ohledem na to, co bude
odstraněno a co migrováno do nové podoby
>> probíhá jednání s dodavatelem řešení (Webhouse s.r.o., specialista na municipální weby)
>> pracovní skupina pod vedením tajemnice a zaměstnanců úřadu posoudí aktuální nabídku
pro web Tišnova >> bude testována demoverze >> cílem je vytvořit a spustit nový web do
konce tohoto roku
>> na dalším jednání KKM bude předložena informace o vývoji
>> M. Kadlec: důvody návrhu zrušení výběrového řízení na CI? >> řešení byla zajímavá, ale žádný
návrh neřešil 100% všeho >> důvod pro jiné zadání

>> na KKM 04/2021 >> bod programu Zpráva o výběrovém řízení na CI
2. Chybí mi v novinách
M. Pálka >>
Informace o zastupitelích
Výstupy z jednání zastupitelstva >> výsledky práce + zápisy z jednání >> do volných míst novin
vkládat pozvánky na jednání Zastupitelstva >> je důležité komunikovat výsledky a zápisy
P. Hanák >> souhlas, že jde o důležité části >> není to ale práce redakce >> reporty je třeba, aby psal
pověřený pracovník MěÚ
J. Dvořák >> souhlas >> k 1.4. nastupuje tisková mluvčí >> bude to jeden z jejích úkolů >> bude to
záležitost MěÚ, ne redakce
3. křížem krážem Tišnovskem
P. Hanák >> připravujeme speciální přílohu TN >> podpora turistického ruchu na Tišnovsku >> 20 s.
různých tipů na výlety a zajímavá místa Tišnovska >> určeno nejen pro rezidenty, ale i provozovatele
>> vloženo uvnitř TN 06 + vydané jako samostatná tiskovina na IC >> žádáme i o dotační podporu JMK
>> náklad 15 tis. ks >> možnost dodat na IC v Brně a Mor. krasu
M. Kadlec >> bude na místě dát informaci k KKCR >> zajistit kooperaci i tam
P. Hanák >> materiál je připravován v kooperaci s TIC (MěKS) + DSO + MAS + JMK >> aby se materiál
dostal i do turistických destinací >> informace o projektu bude zaslána i do KKCR >> budeme
potřebovat podporu s pořízením obsahu (zejména fotografií)
Po ukončení diskuse předseda Michal Kadlec poděkoval přítomným za účast a jednání v 18:18
ukončil.
Příští jednání Komise pro komunikaci a média (dle situace buď znovu on-line nebo fyzicky)
proběhne 21. dubna 2021 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Vladimír Vecheta, tajemník KKM

