Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.4/2019 ze dne 17. 04. 2019
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 19.30 hod
Přítomni: M. Kadlec, P. Hanusová, J. Kos, P. Hanák, B. Kulhánková, J. Brdíčko, J. Dvořák
Nepřítomni: M. Pálka, M. Chlupová Fruhwirtová (omluveni)
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN), Kateřina Válková (grafik),
Program:
• Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
• Korektura TN č.5/2019
• Různé

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

•

•

•

•

•

editorka podruhé vyzvala M. Růžičku k předložení detailů zamýšleného projektu
„dětských“ Tišnovských novin >>> následně 15. dubna obdrželi členové komise
prostřednictvím editorky e-mail od M. Růžičky, v němž od organizace a přípravy
projektu ustupuje s vysvětlením, že pouze komisi předkládal nápad, jehož
realizace se ale měl ujmout někdo jiný >>> nápad tedy komise bere na vědomí a
odkládá jej pro případnou pozdější realizaci
tajemník sdělil, že situaci kolem špatně připravovaných grafických podkladů
z INSPIRO probral znovu s ředitelkou I. Kroutilovou a situace již by měla být
vyřešena
předseda komise M. Kadlec vznesl dotaz na P. Hanáka a V. Seyferta, zda mají
připraven návrh pravidel a limitů pro uveřejňování více příspěvků od jedné
organizace v jednom čísle TN (úkol z minulého jednání) >>> P. Hanák sdělil, že
tento materiál připraví v nejbližší době, a to s vědomím možných změn v redakci
spojených s plánovanou změnou statutu TN, neboť tento materiál by měl být
s tímto statutem v souladu >>> předseda i členové KKM souhlasí
editorka informovala členy komise ohledně příspěvku p. Kovaříka / Jazykovky.cz,
který byl na minulém jednání komise označen jako inzerce, a proto měl být
dodatečně uhrazen nebo stažen >>> p. Kovařík úhradu odmítl, článek byl proto
z vydání TN č.4 odstraněn >>> p. Kovařík zaslal následně komisi mail s kritikou
takového postupu a připojil návrh na zřízení pravidelné bezplatné rubriky pro
podnikatele a jejich inzerci, resp. nabídku volných míst či hledání zaměstnanců
>>> vyjádření členů komise ke kritice a návrhu bylo jednoznačné – povolením
bezplatné inzerce jedné firmě nelze vytvořit precedens a návrh podnikatelské
rubriky nezapadá do současné koncepce Tišnovských novin, tudíž realizován
nebude
tajemník informoval členy komise, že Analýza stavu a návrh řešení redakce TN,
tedy dokument, který p. Hanák za MěKS připravil a předložil Radě města Tišnova
k projednání, nebylo možné rozeslat členům komise k prostudování kvůli
normám GDPR, neboť materiál obsahoval citlivé informace, které nebyly
anonymizovány >>> s materiálem se tedy členové seznámí později
předseda komise M. Kadlec seznámil členy komise s mailem od starosty města,
v němž se na komisi obrací s žádostí o projednání a vyjádření se ke stížnosti p.

Blahy týkající se údajného cenzorského zásahu do jeho příspěvku v TN č.4 >>>
členové komise si připomněli, že tento zásah spočíval ve zkrácení jeho
rozsáhlého příspěvku o poslední odstavec a poté jednomyslně konstatovali, že
doplňkové dotazy na starostu, které tento nepublikovaný odstavec krom jiného
obsahoval, patří do rubriky OTÁZKY A ODPOVĚDI a také že právě tam (na webu
města) již pisatel odpovědi dostal >>> nejedná se tedy o žádný cenzorský zásah,
při kterém by došlo ke změně obsahu nebo vyznění článku, ale o standardní
editorský úkon, jenž řešil úpravu rozsahu i formy článku tak, aby splňoval zadání
rubriky, do které byl umístěn >>> na tyto zásahy má redakce vyhrazeno právo a
nemusí je s nikým předem konzultovat >>> dále se členové komise shodli na
tom, že pokud chce občan vznést dotaz na kohokoliv z vedení města, má k tomu
příležitost v rubrice OTÁZKY A OPOVĚDI na webu města a odpověď vždy
dostane
Ad 2 - Korektura TN č.5/2019
•

•
•
•
•

•
•

grafička K. Válková na úvod všechny požádala o max. dodržování termínu uzávěrek,
neboť se poslední dobou množí situace, kdy je pouze avízován příspěvek a podklady
fyzicky dojdou až po uzávěrce
na titulní stranu byla vybrána fotka z Jarní trhové slavnosti – průvod přes
Komenského náměstí
ke článku Územní plán se měnit nebude dodá tajemník komise lepší fotku s popiskem
článek o akci Sportovci města Tišnova za rok 2018 bude doplněn fotkou, příp.
odkazem na fotogalerii na webu města – zajistí tajemník
editorka spolu s P. Hanákem představili komisi novou občasnou rubriku ANO ČI NE,
v níž se podle vhodné příležitosti „střetnou“ dva vybraní oponenti se svým osobitým
pohledem na určitou problematiku nebo událost – společenskou, kulturní i sportovní
>>> poprvé se tato rubrika objevuje už v tomto čísle TN
příspěvek Tišnov, ne MOST! se komise rozhodla publikovat bez odpovědi a vyjádření
spolku MOST, prostor na reakci spolku bude v příštím čísle TN
u příspěvku Neviditelní od M. Sysla nebude logo Spolku Continuum, neboť se jedná o
soukromý názor autora

Ad 4 – Různé
•
•

k napsání úvodního slova do TN č.6 bude osloven Josef Zacpal z Podhoráckého
muzea
členové komise byli editorkou informováni, že TN č.5 vyjdou z důvodu velikonočních
svátků o den později a stejně tak bude zpožděna i distribuce TN do schránek

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 15. května 2019 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

