Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.7/2019 ze dne 21. 08. 2019
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 20.00 hod
Přítomni: M. Kadlec, B. Kulhánková, , P. Hanák, M. Pálka, J. Dvořák
Nepřítomni: P. Veselá Hanusová, J. Kos, J. Brdíčko – všichni omluveni
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN), Kateřina Válková (grafik),
J. Křehlík (zastupitel města), T. Komprs (zastupitel města)

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
Pravidla a způsob zveřejňování politicky zaměřených článků v TN
Projednání návrhu nového statutu TN
Korektura TN č.9/2019
5. Různé









na jednání Komise pro komunikaci a média se jako neohlášený host dostavil
Tomáš Komprs, zastupitel města – tajemník komise jej požádal, aby příště svoji
účast standardně avízoval předem. Host byl dodatečně dopsán na prezenční
listinu jednání
předseda Komise pro komunikaci a média (KKM) Michal Kadlec přivítal všechny
přítomné včetně hostů a i přes větší neúčast řádných členů komise konstatoval,
že komise je při účasti 4 členů usnášeníschopná a současně navrhnul (s ohledem
na vyšší neúčast členů) následující změny programu:
bod 2 – Pravidla a způsob zveřejňování politicky zaměřených článků v TN –
původně do programu k projednání navrhla členka KKM Pavla Veselá Hanusová,
která se však musela dodatečně z pracovních důvodů omluvit, a nemůže tedy
svůj podnět upřesnit a okomentovat >>> tento bod proto předseda Michal
Kadlec doporučuje přesunout na další nejbližší jednání KKM, kterého se P.
Veselá Hanusová účastnit bude >>> výsledky hlasování o této změně programu:
PRO PŘESUNUTÍ BODU 2 hlasovali všichni 4 členové
bod 3 – Projednání návrhu nového statutu TN – byť tento první hrubý návrh
statutu (autorem Pavel Hanák) dostali všichni členové KKM s předstihem do
emailu, stěžejní měla být hlavně diskuze a připomínky všech členů nad touto
pracovní verzí statutu – toto je však znemožněno vysokou neúčastí členů >>>
tento bod proto předseda Michal Kadlec doporučuje přesunout na další jednání
KKM dne 18. září s tím, že budou tajemníkem komise všichni členové
informováni a zaúkolováni, aby zaslali svoje připomínky k návrhu nového statutu
TN do 11. září, aby je autor návrhu P. Hanák mohl do příštího jednání komise
zpracovat k projednání a diskuzi >>> výsledky hlasování o této změně programu:
PRO PŘESUNUTÍ BODU 3 hlasovali všichni 4 členové





po vyřazení 2 bodů z dnešního programu navrhnul M. Kadlec naopak do nové
podoby programu jednání vsunout bod Vystoupení hostů – zastupitelů města –
J. Křehlíka a T. Komprse, dává proto hlasovat o této nové podobě programu: 1.
Kontrola úkolů z minulého jednání (dle zápisu), 2. Vystoupení hostů –
zastupitelů města – J. Křehlíka a T. Komprse, 3. Korektura TN č.9/2019, 4.
Různé >>> výsledek hlasování o nové podobě programu: PRO 3 členové, PROTI
nikdo, ZDRŽEL SE 1 člen
tento výsledek hlasování fakticky znamenal zablokování dalšího jednání
(přestože v jednotlivých předchozích hlasováních s navrženými změnami
programu souhlasili všichni členové), předseda M. Kadlec proto vyzval člena
komise, který se zdržel (M. Pálka), aby své konání vysvětlil >>> ten přiznává
úmyslné zablokování a jako důvod uvádí, že chce o politicky zaměřených
článcích v TN diskutovat už na tomto jednání KKM, nikoliv až za účasti P. Veselé
Hanusové >>> tajemník komise připomněl M. Pálkovi, že všichni členové (včetně
něj) odsunutí bodu 2 již odsouhlasili, načež M. Pálka upřesňuje, že se mu jedná o
3 konkrétní články původně určené do sazby aktuálních TN č.9 >>> nato
předseda komise upřesňuje, že nad konkrétními články bude samozřejmě
možnost rozpravy během Korektury TN č.9/2019 (bodu 3 nového programu),
načež vyvolává druhé hlasování o nové podobě programu >>> výsledek druhého
hlasování o nové podobě programu: PRO všichni 4 členové

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




tajemník komise informoval členy o zaregistrovaných doménách PracevTisnove.cz a
PracujvTisnove.cz, které budou zatím v komunikaci s občany v médiích nasměrovány
na stávající sekci webu města Tišnova, v níž jsou průběžně vystavovány nabídky
volných míst z Města Tišnova a příspěvkových organizací a také z regionálních
organizací i soukromých firem, které se s žádostí o pomoc při shánění pracovníků na
město obracejí >>> z důvodu přípravy nové podoby i redakčního systému webu
města Tišnova, tedy z ekonomických důvodů, nebude proto realizován žádný
„přechodný“ samostatný web věnovaný této podpoře zaměstnanosti v Tišnově, ale
připraví se v rámci nového systému v roce 2020
editorka Zlata Ptáčková informovala komisi, že úkol z předminulé komise je splněn článek o podnikatelích v Tišnově, původně plánovaný do předchozího čísla TN, již
v tomto čísle TN je

Ad 2 - Vystoupení hostů – zastupitelů města – J. Křehlíka a T. Komprse





úvodem tohoto bodu předseda komise Michal Kadlec znovu přivítal hosty Jana
Křehlíka a Tomáše Komprse, zastupitele města Tišnova, předal jim slovo a požádal je,
aby členům komise sdělili důvod jejich přítomnosti na dnešním jednání
oba hosté shodně konstatovali, že přišli právě kvůli těm dvěma bodům původního
programu přesunutým na příště a které se navíc aktuálně přímo týkají i několika
konkrétních článků určených do připravovaných TN č.9 >>> oba hosté proto již nyní
avizovali svoji účast také na příštím jednání, kdy tyto body dostanou prostor
host J. Křehlík následně sdělil, že také on zašle do příštího jednání KKM svoje
připomínky k prvnímu návrhu nového statutu TN, načež jej předseda komise M.
Kadlec požádal, ať tak učiní prostřednictvím člena komise M. Pálky, delegovaného
stranou Zelení. J. Křehlík souhlasí

Ad 3 – Korektura TN č.9/2019













na titulní straně schválena fotka z nově otevřené Vokounovy vyhlídky, pouze členové
doporučili snížit počet textových upoutávek na titulce, aby fotka byla výraznější
sporný bod nastává na str. 6 navržené sazby TN a týká se kauzy sporné dotace
z rozpočtu města na tenisové kurty, které zastupuje Zdeněk Kunický, zastupitel
města Tišnova >>> Pavel Hanák představuje komisi spolu s grafičkou TN dvě možné
verze zpracování tohoto tématu: ta první spočívá v publikování uceleného článku
s názvem DOBRÝ ÚMYSL, NEBO ČERNÁ STAVBA? o této kauze, který zpracovala
redakce TN a jenž dává nezasvěceným vhled do této kauzy a obsahuje vyjádření a
citace všech zúčastněných stran (města/stavebního odb. a tenis. klubu) i kritický hlas
D. Vávry >>> druhou variantou je samostatné otištění článku MILION NA ČERNOU
STAVBU autora D. Vávry a článku PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA NOVÉ KURTY autora Z.
Kunického, a to bez dalšího komentáře a uvedení kontextu pro nezasvěcené čtenáře
TN
předseda komise M. Kadlec tedy vyzývá členy komise k hlasování o předložených
variantách >>> slovo si však bere M. Pálka, který odmítá hlasovat s odůvodněním, že
se nemohl (z pracovních důvodů) před jednáním komise dostatečně včas seznámit
s obsahem všech těchto článků, které nedostal k přečtení, tudíž je neviděl, a neví
tedy, o čem má hlasovat >>> k tomuto mu tajemník komise sdělil, že znění všech
článků obdrželi všichni členové dostatečně předem od P. Hanáka (v pondělí 19. 8. ,
14:21 h) samostatně do emailu, což ostatní členové potvrzují
do diskuze vstupují oba hosté J. Křehlík a T. Komprs, kteří společně vznáší řadu
dotazů na Pavla Hanáka jako zástupce MěKS a vedoucího redakce TN, z jakého
důvodu brání publikování článku D. Vávry, proč prosazuje více redakční článek
k dané kauze, dále z jakého důvodu není do sazby TN č. 9 zařazen článek od p.
Dohnálkové, týkající se dřívější výměny názorů mezi D. Vávrou a místostarostou
Tišnova M. Seberou na stránkách TN na jaře 2019
do této diskuze vstupuje také M. Pálka s prohlášením, že je mu znemožněn přístup
na úložiště kompletně všech do redakce doručených a netříděných příspěvků od
občanů, a není tedy možné pohlídat, které příspěvky jsou redakcí vyřazeny a do TN
nepoužity >>> toto je následně vysvětleno P. Hanákem – došlo k plánované a již
oznámené změně sdíleného cloudového úložiště a M. Pálka si dosud nezaktivoval
funkční přístup
host Václav Seyfert, redaktor TN, důrazně upozorňuje, že pokud veřejnost očekává
profesionální a kvalitní podobu TN, je potřeba nechat redakci profesionálně pracovat
a důvěřovat jí v duchu všech dříve navržených (a komisí odsouhlasených) změn
v koncepci čísla TN a také s ohledem na skutečnost, že TN nejsou díky jasně danému
rozpočtu na každé číslo nafukovací, nelze dávat do TN vše, co do redakce od
veřejnosti dorazí a rozhodně je krokem zpátky, pokud bude chtít každý z členů
komise předem sám přebírat všechny netříděné příspěvky a bude se chtít ke všemu
neustále vyjadřovat >>> k tomuto se vzápětí vyjadřují členové komise (kromě M.
Pálky), že o tohle nestojí a komise má v názvu a popisu práce řešit i jiná média
v Tišnově, než pouze TN, a za současného stavu nezbývá dostatek času se jimi
dostatečně zabývat >>> předseda komise M. Kadlec znovu opakuje důvody
dlouhodobého záměru komise, vytýčeného usnesením na prvním zasedání v lednu, o
iniciaci vzniku plnohodnotné redakce se vším, co k ní patří
P. Hanák následně vysvětluje, že nikdo z redakce nebrání vydání žádného článku, ale
všichni se snaží o profesionální novinářský výkon a podobu TN, která nepreferuje














žádnou z politických stran a přináší Tišnovákům vyvážené informace oproštěné od
nesrozumitelných půtek a vyřizování si osobních nebo politických účtů >>> současně
připomněl, že redakce nemá povinnost otisknout každý článek od veřejnosti, který
do redakce dorazí, zvláště pokud navíc má jasný politický podtext či charakter – což
např. článek od p.Dohnálkové obsahoval a ona byla P. Hanákem emailem na tuto
skutečnost upozorněna a seznámena s tím, že článek do TN zařazen nebude >>>
s výroky a vysvětleními P. Hanáka vyslovují nesouhlas oba hosté i M. Pálka
slovo si bere Václav Seyfert a se slovy, že odmítá pracovat a dále pobývat v
atmosféře takového politického nátlaku a zpolitizované debaty, opouští v 17:55 h
jednání Komise pro komunikaci a média
zastupitel T. Komprs po přečtení úvodu redakčního článku DOBRÝ ÚMYSL, NEBO
ČERNÁ STAVBA? označuje tento za nekvalitní, tendenční a záměrně zkreslený, žádá
po redakci úpravu textu, a pokud to nelze, tak projevuje nesouhlas s otištěním,
načež v 18:20 opouští jednání komise
následně P. Hanák sdělil členům komise skutečnost, že redakce také obdržela
emailem nesouhlas D. Vávry s podobou redakčního článku na toto téma
předseda komise Michal Kadlec pod vlivem všech těchto okolností vyvolává
hlasování, z něhož vyplynulo, že budou v TN č. 9 otištěny oba samostatné články D.
Vávry a Z. Kunického bez dalšího komentáře – PRO všichni 4 členové
korektura dalšího obsahu TN č.9 bez připomínek kohokoliv ze zúčastněných, sporný
moment nastal až na str. 45 u článku p. Blahy s názvem PROMĚNA TIŠNOVA OKOLÍ
>>> host J. Křehlík a M. Pálka projevili nesouhlas s přerušením článku p. Blahy na
konci strany 45 a avízovaným dokončením textu na webu www.tisnovskenoviny.cz a
dožadovali se otištění plného textu z důvodu závažnosti zpracovaného tématu
editorka Zlata Ptáčková informovala členy, že p. Blaha nerespektoval doporučená
pravidla pro přípravu textů do TN, dodal text dlouhý, následně byl standardně
požádán o zkrácení textu, což odmítnul >>> redakce má právo dlouhé texty krátit,
přesto je text uveřejněn bez zásahu, pouze jeho závěr „přetéká“ do webové podoby
TN, stejně jako několik dalších článků v TN č.9 (včetně např. rozhovoru se starostou
města) >>> M. Pálka s tímto vysvětlením nesouhlasí, spolu s hostem J. Křehlíkem
žádá otištění plného znění článku na úkor jiného textu, resp. zkrácení jiného článku
v TN, a chce hlasování o podobě tištěného článku p. Blahy
předseda M. Kadlec tedy dává hlasovat: KDO JE PRO OTIŠTĚNÍ KOMPLETNÍHO TEXTU
ČLÁNKU P.BLAHY V TN Č. 9 >>> výsledek hlasování PRO 2 členové, PROTI nikdo,
ZDRŽELI SE 2 členové >>> po hlasování členů KKM zůstane tedy článek p. Blahy
v navržené podobě s dokončením na internetu
po tomto hlasování je dokončena korektura TN č.9 bez dalších připomínek
zúčastněných

Ad 4 – Různé




grafička K. Válková upozorňuje členy a stálé hosty komise, že vzhledem k omezeným
velikostem emailových schránek některých zúčastněných bude do budoucna
objemná PDF korektura TN umísťována pouze na cloudové úložiště, k němuž mají
všichni přístup – pokud nemají, zprovozní jim jej p.Křupala / IT spolupracovník MěKS
host J. Křehlík požádal MěKS prostřednictvím P. Hanáka, zda by bylo možné zajistit
dodávku několika kusů každých TN také do Brumova do místní prodejny, kde o TN
mají zájem a rádi by si noviny kupovali >>> toto P. Hanák přislíbil

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 18. září 2019 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

