Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.8/2019 ze dne 18. 09. 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, P. Veselá Hanusová, J. Kos,
J. Dvořák
Nepřítomni: J. Brdíčko – omluven
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN), Kateřina Válková (grafik), Martina Pavlíčková (zást. ředitele
MěKS), J. Dospíšil (starosta města), J. Křehlík (zastupitel města)
Program:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
2. Korektura TN č.10 / 2019
3. Pravidla a způsob zveřejňování politicky zaměřených článků v TN
4. Projednání návrhu nového statutu TN
5. Různé

•

•

•

předseda komise Michal Kadlec na úvod přivítal krom členů komise a stálých hostů také
mimořádné hosty, a to starostu města Jiřího Dospíšila, zastupitele Jana Křehlíka a Martinu
Pavlíčkovou, zástupkyni ředitele MěKS Jana Brdíčka, t.č. v dlouhodobé pracovní neschopnosti
následně se předseda komise obrátil na členy komise s dotazem, zda má někdo podnět na
doplnění programu jednání >>> slovo si bere M. Pálka a žádá přidat do programu stálý bod
s názvem Zhodnocení minulého čísla TN >>> M. Kadlec informuje členy, že k tomuto tématu
má připravený příspěvek do bodu Různé, přesto M. Pálka trvá na zařazení nového bodu >>>
probíhá proto hlasování s tímto výsledkem: PRO 1 člen, PROTI 1 člen, ZDRŽEL SE 4 členové
další hlasování o konečné podobě programu >>> PRO 6 členů, PROTI -, ZDRŽEL SE –

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

všichni členové komise měli po minulém jednání komise a v termínu do 11. září zaslat
tajemníkovi připomínky k návrhu nového Statutu TN, který z pověření komise vypracoval P.
Hanák a členům rozeslal tajemník komise >>> tento úkol byl splněn a více k tomuto bude
probráno v bodě 4

Ad 2 – Korektura TN č.10 / 2019
•
•

•

titulní strana s fotkou z koncertu skupiny Tatabojs schválena
M. Pálka vznáší dotaz, proč je článek o projektu Zalejme.cz zařazen do rubriky Radnice
informuje a ne do rubriky Příroda >>> tajemník J. Dvořák proto informuje všechny členy o
projektu, s nímž za vedením města přišel jeden z iniciátorů M. Batelka a který město nyní
otevřeně podporuje, vše podstatné pro občany se objeví na doméně zalejme.tisnov.cz
Článek Polytechnický veletrh požaduje B. Kulhánková vyřadit z důvodu příliš široké vazby na
místní školství z rubriky Školství (nebo alespoň přesunout na méně důležité místo) >>>
upřednostněn je proto článek ke 100. výročí tišnovského gymnázia

•
•

•

•

Pavla V. Hanusová dává P. Hanákovi, zástupci redakce TN, podnět k přípravě rozhovoru
s tišnovskou mistryní světa v plavání Katarínou Hanušovou
host J. Křehlík vznáší dotaz na počet příspěvků od občanů nezařazených do vydání TN č. 10 a
transparentnost procesu přípravy podkladů do vydání TN >>> slovo si bere M. Kadlec a
připomíná, že všechny příspěvky roztříděné do složek podle rubrik jsou členům komise
dostupné na úložišti, do něhož mají přístup, a navrhuje - pro ještě větší přehlednost – zřídit
tamtéž také složku s názvem Nezařazené, do níž by padaly příspěvky redakcí z nějakého
důvodu vyloučené ze sazby – o těchto „nezařazených“ by pak mohli členové komise dále
diskutovat a případně je do sazby zpětně zařadit
P. Hanák informuje členy komise, že do aktuálního čísla TN nebyly zařazeny pouze dva
příspěvky, a to článek autora Zdeňka Kunického (do redakce doručen po uzávěrce) a článek o
festivalu Tyjátrfest, který proběhl již na začátku září a o němž se již psalo v posledních číslech
TN vícekrát >>> předseda M. Kadlec dává hlasovat o nezařazení těchto příspěvků
s výsledkem: PRO nezařazení 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
poslední hlasování v tomto bodě programu - Souhlas s konečnou podobou TN č. 10 –
výsledek PRO – 6 členů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Ad 3 - Pravidla a způsob zveřejňování politicky zaměřených článků v TN
•
•

•

•

•

•

•
•

předseda M. Kadlec na úvod uděluje slovo Pavle Veselé Hanusové, aby ozřejmila členům
komise důvod zařazení tohoto bodu do programu jednání
P. Veselá Hanusová připomíná dřívější možnost kohokoliv reagovat písemně na příspěvek,
který se jej dotýká, a to ještě v tomtéž čísle TN, čímž docházelo k faktickému ukončení
diskuze na dané téma a nebylo nutné se k tématu pak vracet v některém z dalších TN >>>
netrvá na návratu rubriky HydePark, ale za vhodný považuje nějaký podobný formát
tajemník komise vstupuje do diskuze s návrhem čistě politické rubriky, v níž by mohli členové
místních stran, spolků a hnutí a jejich sympatizanti diskutovat a publikovat svoje názory a
postoje za jasně daných pravidel platných pro všechny bez rozdílu
Pavel Hanák nápad na diskuzní rubriku vítá a připomíná, že důležité je vždy zajistit dostatečný
prostor na případnou reakci, podporu tomuto vyjadřuje také předseda M. Kadlec a člen
komise J. Kos, který rovněž doporučuje nerozdělovat diskuzní příspěvky na politické a ostatní,
neboť hranice mezi nimi bývá často velmi tenká a nejasná
slovo dostává host Jan Křehlík, zastupitel města, který poukazuje na porušení stávajícího
Statutu TN tím, že v minulém čísle TN č.9 byl článek p. Kunického, kterým reagoval na článek
p. Vávry, delší než samotný podnětný text >>> na to reaguje předseda M. Kadlec sdělením, že
se nejednalo v případě těchto dvou článků o „akci a reakci“, ale o dva samostatné články,
které dorazily do redakce nezávisle ne sobě
do rozpravy vstupuje také další host – starosta města Jiří Dospíšil – vyjadřuje znepokojení nad
zjevným politickým nátlakem při posledním jednání Komise pro komunikaci a média, který se
nesmí opakovat >>> poděkoval rovněž členům komise a redakci za současnou skvělou
podobu Tišnovských novin a souhlasil se zřízením obecné diskuzní rubriky v TN, neboť každý
občan i strana má mít právo dostat odpověď na svůj adresný příspěvek
Pavla Veselá Hanusová navrhuje tedy zřídit v TN rubriku s názvem Názory a polemiky >>>
předseda M. Kadlec dává o návrhu hlasovat s výsledkem PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
člen Pavel Hanák dostává úkol zpracovat návrh pravidel pro tuto novou rubriku a rozeslat jej
členům komise do e-mailu k připomínkování v termínu před dalším jednáním KKM tak, aby
mohla být pravidla schválena a rubrika připravena do TN č.12

•
•

na dotaz J. Křehlíka odpovídá Pavel Hanák, že pravidla této rubriky budou samozřejmě
veřejná, vystavená na webu TN, a také zakotvená v připravované aktualizaci Statutu TN
starosta Jiří Dospíšil se rozloučil a z pracovních důvodů opustil jednání KKM

Ad 4 - Projednání návrhu nového statutu TN
•

•

•

•

•

•

•

předseda M. Kadlec poděkoval všem členům, kteří se zapojili do připomínkování návrhu
nového Statutu TN, za jejich podněty >>> autor návrhu Pavel Hanák představil všem
přítomným přehled doručených připomínek
následuje diskuze a polemika o současné struktuře TN, kdy někteří členové projevují
nespokojenost s prostorem pro materiály od příspěvkových a neziskových organizací na
jedné straně a nemožností neomezeně zvyšovat počet stran TN na straně druhé
Pavel Hanák připomněl, že komise na jaře 2019 schválila bez výhrad novou strukturu a
koncepci TN, ta byla realizována zatím poprvé v TN č.9 a je proto předčasné dělat závěry již
nyní na základě prvních různorodých ohlasů veřejnosti >>> dále seznámil členy komise se
záměrem uspořádat pracovní snídani se zástupci příspěvkových a neziskových organizací a
dalšími pravidelnými přispěvateli, kde by znovu prezentoval nový koncept TN a vysvětlil
proces přípravy TN, a s tím spojené nutné postupy ve zpracování a termínech všech
doručovaných příspěvků
dále P. Hanák navrhuje – po vyhodnocení doručených připomínek a ohlasů členů komise –
v současné době neměnit komplexně Statut TN, ale udělat jeho aktualizaci a doplnění o
odkazy na rozšiřující internetové informace spojené s legislativou a tiskovým zákonem
s tímto návrhem vyslovují členové souhlas a předseda M. Kadlec úkoluje P. Hanáka přípravou
takové aktualizované verze současného Statutu TN doplněné poznámkami s doporučenými
změnami a současně jej žádá o následné vystavení textu na úložišti a informování ostatních
členů komise o možnosti provést korekturu a doplnění on-line
členové komise se shodli, že nový Statut TN zasluhuje zvýšenou pozornost a dostatečný
prostor k projednání, a proto se mohou v příp. potřeby také mimořádně sejít pouze k tomuto
bodu >>> o takovém termínu budou včas informováni tajemníkem
do diskuze vstupuje host J. Křehlík s podnětem více propagovat internetovou formu TN a
motivovat přispěvatele k přípravě dvou verzí příspěvků – kratší pro tištěné TN a delší pro TN
na webu

Ad 5 – Různé
•

•

•

předseda komise Michal Kadlec spolu s tajemníkem komise představují členům záměr
zrealizovat anketu mezi veřejností na téma „Tišnovské noviny“ pro získání zpětné vazby od
čtenářů a názorů na změny koncepce TN, očekávání a přání občanů a získání inspirace pro
další změny a zdokonalení TN >>> termín ankety předběžně stanovený na prosinec 2019
tajemník požádal členy komise o spolupráci na přípravě okruhů anketních otázek >>> pro
tento účel připraví dokument pro editaci na úložišti a bude o tomto členy komise informovat
e-mailem
grafička Katka Válková požádala komisi o stanovení termínů uzávěrek a vydání TN na rok
2020 >>> toto se stává úkolem pro editorku/redakci TN do příštího jednání KKM

•

B. Kulhánková před dnešním jednáním KKM žádala o statistiky návštěvnosti internetové
podoby TN, tyto jsou připraveny, budou ale projednány z časových důvodů až na příštím
jednání KKM

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 16. října 2019 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

