Zápis z jednání Komise pro komunikaci a m édia
č.5/2019 ze dne 15. 05. 2019

M ísto konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 20.00 hod
Přítomni: M. Kadlec, P. Hanusová, J. Kos, P. Hanák, B. Kulhánková, J. Brdíčko, M. Pálka, M. Chlupová
Fruhwirtová
Nepřítom ni: J. Dvořák (omluven)
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN), Kateřina Válková (grafik),
Program:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
2. Korektura TN č.6/2019
3. Různé
Program setkání obdrželi včas e-mailem všichni členové komise. Poté byl na návrh člena Pavla
Hanáka zařazen za bod 2. nový bod: Návrh nové struktury TN. Hlasováním přijato.

Odhlasováno, že zapisovatelkou bude Pavla Veselá Hanusová

Kontrola úkolů z minulého jednání komise
Schválen program
Úkoly: shrnutí toho, co se překrývá do další komise. Prvním krokem je návrh struktury a limity budou
v novém statutu Tišnovských novin, příspěvek od p. Kovaříka – Jazykovky.cz – bude projednán v bodě
Různé, přeposlán i materiál, který byl 15.5.2019 doručen členům komise

Korektura Tišnovských novin
Obálka – fotografie z nové stezky nebo z oslav 8.5.2019 – vybrána fotografie z naučné stezky na
Klucanině
Úvodní slovo pan Zacpal – bude bez fotografie, je potřeba daný text ještě rozšířit, pan Zacpal bude
kontaktován editorkou
Článek od p. Blahy - návrh na zkrácení článku z důvodu osobních invektiv. Předsedou zahájena
diskuse k formě, jak se zachovat v rámci korektnosti a slušnosti. Rozhodnuto vrátit článek s tím, že jej
má autor možnost přepracovat s vynecháním osobních invektiv. Pokud bude článek i po opravě
obsahovat osobní výpady či invektivy, otisknut nebude. Diskuse členů – nemáme jako komise
problém s otištěním článku, ale jsou hranice, jak mají příspěvky vypadat. Pokud se jedná o faktický

příspěvek, musí se jednat o reakci na základě faktů, nikoliv k osobě autora. Komise chce zachovat
korektnost a úroveň Tišnovských novin dle statutu.
Právo komise je zamítnout článek. Pokud bude článek l přepracován a zaslán se žádostí o zveřejnění,
pak komise opět projedná a pan Blaha bude informován editorkou o výsledku jednání.
Článek v TN č.4 byl zkrácen, pan Blaha byl osobně na zkrácení upozorněn.
Citace ze zákona - Noviny nemají povinnost otiskovat články občanů a redakce má právo krátit
veškeré články
Odůvodnění – článek je odmítnut z důvodu stylu příspěvku, který není v souladu s úrovní
Tišnovských novin - komise musí udržet pravidla slušného chování a v tištěných novinách se budou
vydávat články dle statutu novin
Hlasování o vrácení článku panu Blahovi – 8 členů komise Pro, Proti 1, zdržel se 0
Usnesení komise – vrácení článku k přepracování a případná nová podoba bude posouzena komisí
Další korektury TN č.6:
Ve volném místě pod plakáty bude dodána Jamenská pouť
Kalendárium – rozšíření textu – zařídí pan Seyfert
Výměna jednoho článku z Charity – nechat do příštího čísla - Co nám doma přebývá a zařadit článek
diabetiků
Článek o školách – do diskuse o zkrácení
Předělání plakátu SSK – nevyhovující grafika
Turistická sezona v Tišnově – budou se ještě dodávat fotky
Článek - Proč podnikáme – nejsou zřejmé citace, pokud je to citace, mělo by to být označeno,
vyjádření pana Pálky k problematice, že podnikatelé, jakoby v novinách neexistovali, propagovat ji
jako významnou skupinu ve společnosti. Z hlediska uveřejnění – je potřeba konkretizovat formu citací
a upřesnění. Problematika živnostníků – chápe se důvod článku, který by mohl sloužit k rozpoutání
diskuse, některé obraty ale nejsou vhodné k uveřejnění. Doplnit článek i o statistiku podnikatelů na
Tišnovsku.
Diskuze k podpoře podnikatelů – kde je hranice, je nutné jasně dát pravidla
Podporovat roli živnostníků, jak přispívají na chod kultury, na chod sportovních aktivit, na obecné
úrovni není problém. Ve struktuře TN může být blok o podnikatelích – redaktoři mohou se tomuto
tématu věnovat, je žádoucí se věnovat podnikatelskému prostředí na Tišnovsku, tato témata se dají
zpracovat redakčně – v příštím čísle TN bude popis, forma ankety na téma Podnikání v Tišnově,
zařídí redakce TN
Dohoda s autorem – článek pan Pálka ještě upraví a bude uveřejněn v příštím čísle

Změna kvality tisku – zlepšení – prozatímní technologický vzorek, jak by měly noviny vypadat s novým
dodavatelem, stálost barevná, na 3 čísla je zkušební doba na tiskárny, pak bude ze soutěže vybrána
nová

V 18.10 h se z dalšího jednání omluvil Václav Seyfert
Žádáme radu, aby došlo ke změně termínu uzávěrky z pondělí na pátek – z důvodu velké
náročnosti nachystat noviny, když příspěvky přijdou v 90 % v pondělí kolem 12. hodiny

Nová STRUKTURA NOVIN – komentář podal Pavel Hanák, do diskuse se zapojují členové komise
Do budoucna je žádoucí, aby byl on-line redaktor, který bude řešit on-line média, 1 externí člověk na
DPP, podpora redakce a televize, stálý člen redakce z radnice, aby byla zajištěna součinnost a sdílení
informací.
Maketa struktury byla rozdána členům komise – pro vizuální představu. Vytvořila se základní osnova,
čtenář se bude lépe orientovat. Členové komise ocenili připravený návrh a vyjádřili souhlas se
změnami, připojili několik doporučení a úprav. Pavel Hanákem maketu po úpravách znovu rozešle
celé komisi.
Předseda komise Michal Kadlec poděkoval redakci za perfektní zpracování struktury novin a vytvoření
nových námětů a nápadů, na dalším jednání se struktura dopracuje
Pavel Hanák komisi sdělil, že se také již pracuje na na novém statutu TN, návrh bude předložen
v dohledné době.

Bod RŮZNÉ
Diskutoval se článek, který Kovařík poslal komisi přes datovou schránku radnice.
Jednání komise je neveřejné, dle jednacího řádu komise projednala návrh, ale bylo zjištěno, že již
bylo doporučeno panu Kovaříkovi, aby navštívil zastupitele Aleše Navrátila a vykomunikoval si tuto
problematiku na úřadě, toto není předmětem rozhodování komise. Doporučujeme tedy i jako komise
panu Kovaříkovi, aby kontaktovat příslušnou osobu na městě, který se zabývá problematikou
podnikání, komise se pak řídí rozhodnutím úřadu.
Komise rozhodla, že bude v nové struktuře TN vytvořen i prostor pro podnikatele.
Návrh p. Pálky – zabývat se i ostatními médii – chceme jako komise vědět, v jaké fázi je nový web
města – úkol do příštího setkání pro tajemníka Jiřího Dvořáka, aby komisi informoval.
Monika Chlupová předala předsedovi rezignaci na člena komise z časových a studijních důvodů.
Návrh na téma školství – rozhovory ke konci roku s řediteli škol

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 19. června 2019 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsala: Pavla Veselá Hanusová

