Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č. 07/2021 ze dne 16. 06. 2021
Místo konání: zasedací místnost MěKS (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 18.55 hod
Přítomni: M. Kadlec, J. Kos, M. Pálka, P. Hanák, J. Dvořák
Omluveni: B. Kulhánková, J. Brdíčko
Nepřítomni:
Tajemník: V. Vecheta (editor TN)
Hosté: K. Šimečková (tisková mluvčí), K. Válková (grafik)
Program:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
2. Korektura TN č. 07-08/2021 (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

•

následně se předseda komise obrátil na členy komise s dotazem, zda má někdo podnět na
další doplnění programu jednání >> není tomu tak
hlasování o podobě upraveného 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. 06/2021 >> byla zanesena dle zápisu, noviny vyšly tiskem 27. 05. 2021

•

návrh Dodatku Statutu Tišnovských novin z 1. 3. 2020 doporučený KKM ke schválení Radě
města Tišnova >> po jednání s vedením města byl Dodatek doplněn >> čeká se na vyjádření
k nové verzi >> Radě bude předloženo nové znění celého Statutu Tišnovských novin 23. 6.
2021

Ad 2 – Korektura TN č. 07-08/2021
•
•

•
•
•
•

Rozsah: 72 s.
01_Titulní stránka – Burza Minerál Tišnov (4 varianty)
>> zvolena var. 4
>> upraveny odrážky >> doplněn pruh na zvýraznění Tišnovského kulturního léta
03_Editorial
>> úprava tiráže o nové jmenovité obsazení redakce
04_Fotostory
>> doplnění o další akce, úprava textu
12_Vzdělávání
o MAP
25_Tišnovsko
o MAS

•

•

>> problematika příliš hutných textů >> chybí čtivost a publicistická stylistika >> texty
je třeba upravit, doplnit fotografie, zatraktivnit >> zaniká pestrost činnosti, když není
dobře prezentována >> redakce projedná styl prezentace práce MAS/MAP v rámci
osobní schůzky
64_Životní styl
o Dobré ráno
>> přítomna skrytá reklama >> redakčně upraveno
více připomínek není, předseda M. Kadlec proto nechává hlasovat o podobě TN č. 0708/2021 při zapracování schválených úprav s tímto výsledkem:
PRO: 5 (pět); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

Ad 3 – Různé
a) Práce KKM nejsou jen Tišnovské noviny
M. Pálka >> TN mají svůj Statut, redakce je profesionální, má pracovat samostatně a není potřeba TN
schvalovat >> KKM má mít čas k jednání i o jiných médiích
J. Dvořák >> je na místě zrychlit projednání a schválení vydání TN >> KKM má ale svěřenou
zodpovědnost za obsah a finální podobu TN, a té by se neměla zbavovat.en by si neměla nechat vzít
M. Kadlec >> proces práce s TN se proti minulosti výrazně zrychlil >> TN jsou projednávány jako
ucelený materiál a mají dominantní postavení vůči dalším médiím >> věnovat podobně výraznou a
podrobnou pozornost webu a sociálním sítím považuji za nadbytečné >> je spíše nutné pracovat na
koncepčních tématech z oblasti médií
J. Dvořák >> sociální sítě jsou oproti TN operativnější, nápň webu či případné problémy se řeší ihned.
Zde nelze čekat na jednání KKM
J. Kos >> TN oslovují všechny >> doba věnovaná jejich projednání je tedy přiměřená >> TTV má
schválená nová pravidla a takový dohled se tam neočekává
P. Hanák >> současný čas věnovaný projednání TN je nadbytečný, měly by se projednávat pouze
body, které jsou kolizní a na něž upozorní některý člen KKM >> redakce si ve vztahu k TN přeje
aktivnější zapojení KKM v oblasti konkrétních podnětů, inspirací, témat a tipů! >> V rámci koncepční
práce na úrovni médií je nutné zdůraznit, že městu chybí jednotný marketingový a mediální koncept,
který se mimo jiné dotýká jak médií, tak například jednotného vizuálního stylu, což má vše přesah až
do oblasti cestovního ruchu a toto jsou témata, kterým by se právě KKM měla věnovat.
P. Kadlec >> jde o výzvu ke změně koncepce fungování KKM >> nastavit plán a dát KKM bohatší
program
Úkol pro jednání KKM 8/2021:
-

podněty, jak by měla KKM dále fungovat >> koncepce jak dále KKM (všichni)
připravit sumář o činnosti TTV (pravidelně 4 x do roka) P. Hanák
zvážit možnosti role KKM jako koordinátora marketingové komunikace města

B) Další jednání
Příští jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 18. srpna 2021 od 16.30 hod. za osobní
přítomnosti členů na MěKS Tišnov.
Po ukončení diskuse předseda Michal Kadlec poděkoval přítomným za účast a jednání v 18:55
ukončil.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Vladimír Vecheta, tajemník KKM

