Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.9/2019 ze dne 16. 10. 2019
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 19.00 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)
Program:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
2. Korektura TN č.11 / 2019
3. Pravidla nové rubriky TN Názory a polemiky
4. Různé


předseda komise Michal Kadlec na úvod přivítal všechny přítomné – členy komise i stálé
hosty, konstatoval usnášeníschopnost komise a dal hlasovat o navržené podobě programu
devátého jednání Komise pro komunikaci a média >>> výsledek hlasování: PRO všichni
členové

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








redakce TN měla zřídit na sdíleném úložišti složku s názvem NEZAŘAZENÉ pro umísťování
příspěvků, které se nevejdou do aktuálního vydání TN >>> splněno
člen komise Pavel Hanák měl za úkol připravit a rozeslat/nasdílet členům komise návrh
pravidel nové rubriky TN s názvem Názory a polemiky >>> splněno 4.10.
Pavel Hanák rovněž informoval komisi, že minule zmíněný záměr uspořádat pracovní snídani
– setkání s přispěvateli TN z řad tišnovských spolků, organizací a neziskovek – se podařilo
uskutečnit, a to ve středu 16.10.
aktualizovaný návrh nového Statutu TN (pověřen P. Hanák) >>> tento úkol stále trvá
příprava ankety na téma TN pro veřejnost (pověřen tajemník) >>> tento úkol stále trvá
termíny uzávěrek a vydání TN v roce 2020 >>> úkol splněn 4.10.

Ad 2 – Korektura TN č.11 / 2019








titulní strana s fotkou Václava Havla schválena
změna titulku článku o I.C.E. Kartách, vypuštěn výraz Seniorská obálka
příspěvek Co se děje na radnici >>> člen komise M. Pálka vznesl připomínku, že by bylo dobré
kvůli větší vyváženosti informací požádat příště také někoho jiného než starostu, aby připravil
tuto rubriku >>> tajemník informoval p.Pálku, že toto je v plánu a další na řadě jsou
místostarostové Tišnova
Pavel Hanák informoval komisi, že z důvodu většího množství příspěvků z Komise pro
občanské záležitosti a omezeného prostoru bude plánovaný článek o p. Brzobohaté (Komise
pro komunitní plánování) uveřejněn až v příštím čísle TN
diskuze proběhla nad příspěvkem zastupitele J. Křehlíka První rok zastupitelem >>> P. Hanák
upozornil členy komise na skutečnost, že tento článek píše autor jako zastupitel města,
v závěru článku ale uveřejňuje pozvánku na akci, které není pořádaná zastupitelstvem města,


















a dopouští se tak nepovolené propagace politické strany, což je v rozporu se Statutem TN, a
navrhuje proto poslední odstavec jeho příspěvku nepublikovat >>> předseda komise M.
Kadlec dává po kratší diskuzi hlasovat, zda odstavec s pozvánkou z článku vypustit >>>
výsledek hlasování: PRO 3 – PROTI 1 – ZDRŽELI SE 2 členové >>> návrh p. Hanáka tedy
neprošel a příspěvek J. Křehlíka krácen nebude
Pavel Hanák bere výsledek hlasování na vědomí, ale požaduje uvést do zápisu, že s tímto
verdiktem zásadně nesouhlasí, neboť tímto vzniká nebezpečný precedens a zjevně se tímto
porušuje Statut TN >>> P. V. Hanusová žádá tajemníka komise, aby zajistil právní posudek,
zda tímto krokem došlo v porušení Statutu TN, tajemník zajistí stanovisko právníka J. Salajky
do příštího jednání KKM
M. Pálka přichází s podnětem, aby v TN byly uveřejňovány také pozvánky na jednání
Zastupitelstva města Tišnova, neboť o těchto jednáních a termínech občané nevědí >>>
tajemník komise v tomto oponoval a sdělil všem, že o každém jednání ZM občané dostávají
včas a široké míře informaci prostřednictvím webu města i sociálních sítí, nicméně pokud
bude termínově reálné s předstihem informovat také prostřednictvím TN, bude stručná
pozvánka do aktuálního vydání zařazena
článek SŠ a ZŠ Tišnov o akci Koláč pro hospic nebude do TN č.11 zařazen, neboť o stejné akci
píše také tišnovská charita, bude ale do tohoto jejich článku zařazena věta informující o
spoluúčasti studentů
P. Hanák informoval členy komise, že i přes výraznou redukci plánovaných rubrik se
nepodařilo dostat do sazby TN č.11 dost článků, které byly nakonec umístěny do nové složky
NEZAŘAZENÉ na sdíleném úložišti, a žádá proto členy komise o vyjádření k těmto příspěvkům
členové komise projevují vesměs nesouhlas s paušálním nezařazením všech těchto příspěvků,
proto následuje diskuze ke každému nezařazenému příspěvku:
>>> články B. Skoupého (Černá stavba) aj. Blahy (ul. Brněnská) >>> dle vyjádření P. Hanáka
nebyly oba články doručeny včas na to, aby se mohly dotčené a kritizované osoby/protistrany
vyjádřit – článek p. Skoupého přišel 6.10., článek J. Blahy 7.10., uzávěrka pro texty vyžadující
reakci byla 4.10.
>>> články Fortiky o školním výletě, SŠ/ZŠ Tišnov o Koláči pro hospic, Zachraňuj a bud
připravený, Jamenský táborák, Praha volá a Šerkovické koulení budou uveřejněny pouze
v online verzi TN (www.tisnovskenoviny.cz)
>>> příspěvek ze ZŠ Deblín podnítil širší debatu, v níž P. V. Hanusová zastávala názor, k němuž
se klonili také někteří další členové komise, že je třeba publikovat i příspěvky od spřízněných
škol, zvláště poté, co jim již několikrát článek uveřejněn nebyl a dále zastává názor, že by se
měly upřednostňovat kvalitní články přispěvatelů >>> P. Hanák připomíná naprostý
nedostatek místa, proto je nutné nahradit některý již umístěný příspěvek či rubriku a
navrhuje výměnu za rubriku Otázky a Odpovědi >>> předseda komise dává nejprve hlasovat,
zda komise schvaluje uveřejnění článku z Deblína v TN č.11>>> výsledek: PRO 5 – PROTI 0 –
ZDRŽEL SE 1 >>> a následuje hlasování o umístění tohoto článku na úkor rubriky Otázky a
Odpovědi >>> výsledek: PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 1
>>> dále Pavla V. Hanusová navrhuje zrušit pro toto číslo TN středovou dvoustranu
s kalendářem a uvolněné místo vyplnit článkem o Karasově divadlu v Seredi (také vyřazeným
pro nedostatek místa), P. Hanák zmiňuje, že hlavním důvodem nezařazení tohoto článku do
sazby aktuálních TN je nedostatek místa a neúměrná délka příspěvku (1,5 strany), P.V.
Hanusová argumentuje tím, že rozsah článku je v povolené délce a je nutností článek vydat
(včetně všech fotek) jako publikování partnerské spolupráce se Seredí v projektu Umenie bez
hraníc a odsunout článek do dalšího čísla TN nelze >>> předseda komise tedy opět nechává
hlasovat, zda uveřejnit tento původně zařazený článek do složky Spolkový život (na sdlíleném







úložišti) a následně vyřazený z výše uvedených důvodů >>> výsledek PRO 6 – PROTI 0 –
ZDRŽEL SE 0 >>> a dále zda kvůli tomuto uveřejnění vyřadit středový kalendář s listopadovým
motivem >>> výsledek PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
>>> články o přírodě (téma Hrdlička a Ježek) se přesouvají do dalšího čísla TN, článek
z Galerie Josefa Jambora byl sice doručen až po uzávěrce, ale jeho obsah jen duplikuje už
dříve zaslaný příspěvek z knihovny, proto zařazen nebude také
předseda komise žádá editorku, aby všechny přispěvatele, na které se v těchto TN nedostalo
místa nebo bude jejich materiál vystaven pouze na webu TN, o této skutečnosti včas
informovala
následuje hlasování o souhlasu s konečnou podobou TN č.11 po všech provedených a
zaznamenaných změnách >>> výsledek PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 1

Ad 3 - Pravidla nové rubriky TN Názory a polemiky






předseda M. Kadlec uděluje slovo Pavlu Hanákovi, který návrh pravidel připravil a 4.10.
nasdílel pro všechny členy KKM tak, aby mohli k návrhu připojit svoje připomínky a
pozměňovací návrhy >>> P. Hanák poděkoval všem, kdo měli snahu s tímto návrhem
pracovat a věnovat se mu, nicméně označil tuto vzdálenou spolupráci za neefektivní a ve
výsledku zbytečnou, neboť jeden z členů komise (M. Pálka) zasáhl nestandardně do textu
původního návrhu, pozměnil jej a ostatní členové pak chybně reagovali na tuto nepůvodní a
chaotickou verzi Předseda komise taktéž vyjádřil nesouhlas s nestandardním postupem úprav
od M. Pálky a zdůraznil členům komise dodržovat způsoby úprav těchto dokumentů tak, jak
je na jednáních dohodnuto.
z tohoto důvodu následovalo čtení původního návrhu pravidel bod po bodu, kdy si P. Hanák
přímo zaznamenával připomínky členů >>> následně požádal předseda komise P. Hanáka,
aby všechny tyto připomínky zapracoval do finální podoby pravidel rubriky Názory a polemiky
a tuto konečnou verzi rozeslal e-mailem všem členům ke kontrole a k možnému poslednímu
vyjádření tak, aby tato nová pravidla mohla být spolu se zápisem předložena Radě města
Tišnova ke schválení
v 18:38 h odchází z jednání Barbora Kulhánková

Ad 4 - Různé




člen komise M.Pálka chtěl v bodě různé projednat zhodnocení předchozího čísla vč. svých
připomínek, které zaslal v e-mailu členům komise. Předseda komise upozornil na fakt, že
tento e-mail neobdrželi všichni členové komise, čili projednávání by nebylo objektivní.
Zároveň upozornil členy komise, že pokud zasílají e-mailem jakékoliv podněty či připomínky
k jednání, ať si zkontrolují, že je zasílají všem členům komise. Případně lze rozeslat i
prostřednictvím tajemníka.
tajemník komise znovu informoval členy komise o přísných pravidlech GDPR a nutnosti
s nejvyšší opatrností a pečlivostí zacházet s veškerými dokumenty obsahujícími osobní údaje,
připomněl rovněž platný autorský zákon a jednací řád komisí, podle něhož jsou jednání
komisí neveřejná a nikdo z účastníků těchto jednání nesmí vynášet informace o
projednávaných věcech nad rámec pravidelně zveřejňovaného a schváleného zápisu, stejně
tak není dovoleno rozšiřovat mimo působnost komise jakékoliv pracovní materiály a
podklady rozesílané a poskytované členům komise >>> porušení těchto pravidel může vést až
k vyloučení z komise

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 13. listopadu 2019 v 16.30 hod.
Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

