Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č. 6/2017 ze dne 21.6. 2017

-

Začátek: 15.30 hodin

-

Ukončení: 17.30 hodin

-

Přítomni: D. Lanková, J. Brdíčko, J. Kos, R. Skřepek, P. Hanusová, M. Chlupová
Fruhwirtová

-

Nepřítomni: B. Kulhánková (omluvena), J. Rohlínková (omluvena)

-

Hosté: L. Dymáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN)

Místo konání: redakce Tišnovských novin, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov

Program:
1. Dopis pro KKM od I. Ochrymčukové
2. Témata TN na rok 2018
3. Obsahová část TN č. 7+8/2017
________________________________________________________________
Ad1)
Komise pro komunikaci a média dopis obdržela, diskutovala o něm a rozhodla se odpovědět až po
následující schůzi v měsíci srpnu.
Komise dále diskutovala nad některými aspekty dopisu – tajemnice A. Ochrymčuková se domnívá, že
by komise měla, dle statutu TN a samozřejmě také tiskového zákona, působit jako samostatný orgán
a médium veřejné služby a rozhodovat i o např. článcích z radnice nezávisle; R. Skřepek naopak
zastává názor, že město Tišnov je vydavatelem novin, které podporuje finančně, proto by komise do
článků z radnice zasahovat neměla.
Předsedkyně M. Chlupová Fruhwirtová po tomto bodě musela z důvodu konání strategického výboru
zasedání komise opustit.
Ad2)
Témata na příští rok („téma měsíce“) – bylo by dobré vycházet z témat z roku letošního, ale
s menšími obměnami. Předsedkyně komise vyzývá členy komise k zamyšlení se nad tématy na příští

rok do dalšího zasedání komise - konkrétně např. nad těmi, které se nevešly do roku 2017 a dále
koncepčně nad celým budoucím rokem.

Ad3)
Diskuze o přesunutí článků k tématu měsíce na prosinec (konkrétně články Pár řádků o nás,
adventistech a Tišnovští evangelíci se představují), kdy bude tématem Tišnov duchovní. Komise se
usnesla, že svým obsahem budou články spíše odpovídat prosincovému tématu.
Komise dále diskutovala o článku Jiřího Mouky a Hany Brázdové Tradice – pestrost – kvalita.
Vzhledem k PR povaze článku by bylo vhodnější (a pro danou příležitost i zajímavější) vytvořit o
tradiční tišnovské firmě rozhovor (úkolu se zhostí redaktor Václav Seyfert).
Článek Šerkovický pétanque – červen 2017 od Miroslava Randucha byl zkrácen o výsledky konečného
pořadí soutěžících z důvodu přílišné konkretizace a nedostatku prostoru v TN.

Termín konání příští řádné schůze Komise pro komunikaci a média proběhne 16.8. 2017
v 16:30 v redakci TN.

Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová
Zapsala: Alena Ochrymčuková

Příloha č. 1

Dobrý den,
ráda bych touto cestou projevila svůj čistě subjektivní názor na některé pro mě nejasné
prvky v Tišnovských novinách.
V lednovém čísle Tišnovských novin mě zaujalo (a pak jsem si toho začala všímat i v číslech
předchozích i následujících), že rozhovor s panem starostou města, popř. s radními a
předsedy komisí nebývá až na výjimky dílem redaktora TiNo, ale pana Mgr. Skřepka.
V lednovém čísle se navíc některé body opakovaly ještě v dalším příspěvku pana Skřepka,
který shrnoval jednání zastupitelstva (třeba 5x investiční akce). Např. placení poplatků ze psů
se tak stalo bestsellerem čísla (a pokračovalo po stránce legislativní i v únorovém), jakož i
odpady, neboť problematiku věcně rozebrali v obou číslech i pracovníci jednotlivých odborů
úřadu. Podle mého názoru by mohla být témata zpracována kompaktněji, už vzhledem
k prostoru v TiNo.
Při své práci se často setkávám se seniory, kteří se mě několikrát zeptali, proč se v TiNo
neobjevují přehledy z jednání zastupitelstva, jak to bývalo. Zdá se, že webová prezentace je
zejména pro starší občany nedostupná a někteří o ni ani nemají zájem. Ale o zprávy z jednání
zastupitelstva zájem mají. Navíc i mladší lidé, kteří celý den s PC pracují, si na vyhledání
raději otevřou noviny. Heslovitý přehled v novinách býval stručný a objektivní.
Jinak mám Tišnovské noviny moc ráda, díky jejich struktuře, rozmanitosti a vyváženosti mají
obecně dobré jméno nejen ve městě samém. Redaktor TiNo Ing. Seyfert odvádí profesionální
práci a mohl by mít více prostoru, stejně jako paní editorka.
Zdravím členy Komise pro komunikaci a média, nemyslím si, že by se moje připomínka měla
otisknout, a ani nechci nijak polemizovat o pracovních náplních a informacích pro média.

Irena Ochrymčuková

