Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.10/2019 ze dne 13. 11. 2019
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 20.00 hod
Přítomni: M. Kadlec, J. Brdíčko, B. Kulhánková, P. Hanák, M. Pálka, J. Dvořák
Nepřítomni – P. Veselá Hanusová, J. Kos - omluveni
Hosté: Zlata Ptáčková (editorka TN), Kateřina Válková (grafik), J. Křehlík (zastupitel města)
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
Korektura TN č.12/2019
Anketa k Tišnovským novinám
Různé



předseda komise Michal Kadlec na úvod přivítal krom členů komise a stálých hostů také
mimořádného hosta, a to zastupitele Jana Křehlíka
následně se předseda komise obrátil na členy komise s dotazem, zda má někdo podnět na
doplnění programu jednání >>> podněty nejsou, probíhá proto hlasování o podobě programu
s tímto výsledkem: PRO 5 členů, PROTI - , ZDRŽEL SE –
ještě před začátkem programu si bere slovo host J. Křehlík a děkuje zástupcům Městského
kulturního střediska za nedávnou besedu s Martinem Mejstříkem





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







upravenou podobu Statutu TN rozeslal P. Hanák členům komise a na jeho podobě dále
pracuje >> navrhuje samostatné jednání KKM pouze k podobě nového Statutu TN v termínu
28. listopadu 2019 v 16 h >>přítomní členové komise s termínem souhlasí, tajemník komise
návrh termínu rozešle všem členům do e-mailu, aby účast písemně potvrdili
další trvající úkol z minule - návrh ankety o Tišnovských novinách – tajemník splnil a
podrobnosti probere v bodě 3 programu
tajemník komise přečetl členům stanovisko právníka Jaroslava Salajky, který se vyjádřil
k obsahu a formě příspěvku J. Křehlíka (zastupitel města za Stranu zelených) publikovaného
v minulém čísle TN: „Po seznámení se s článkem v Tišnovských novinách První rok
zastupitelem uvádím, že podle mého názoru není text uvedeného článku v rozporu se
Statutem Tišnovských novin. Nic na tom nemění ani fakt, že poslední odstavec je na samé
hraně Statutu a může do budoucna zakládat nepříjemný precedens, na základě kterého
mohou i jiní zastupitelé požadovat otištění pozvánky na svoji akci.“
dále tajemník informoval členy komise, že zápis z posledního jednání KKM byl spolu
s návrhem edičního plánu na rok 2020 předložen Radě města Tišnova ke schválení, a to na
jednání dne 13. 11. 2019 >>> Radě města Tišnova nebyl ale předložen návrh pravidel nové
rubriky TN s názvem Názory a polemiky, neboť se v některých bodem rozchází s aktuálně
platným Statutem TN, a bude proto nejprve nutné tyto rozdíly odstranit >> k tomuto by mělo
vést právě výše uvedené pracovní setkání KKM 28. listopadu

Ad 2 – Korektura TN č.12 / 2019




















grafička Katka Válková na úvod informuje, že fotka na titulní stranu a snímky do Fotostory na
str. 4 budou doplněny až po ukončení oslav 30 let svobody v neděli 17. listopadu – členové
komise souhlasí
změna titulku u příspěvku o rozšíření tišnovské nemocnice
host J. Křehlík klade důraz na příspěvek Chystané změny v odpadovém hospodářství a dává
podnět o vystavení tohoto článku také na webu města
diskuze kolem článku p. Skoupého na straně 10 s názvem Dotace na černou stavbu –
v Tišnově běžná záležitost >> většina členů projevuje v diskuzi názor, že článek p. Skoupého
nepřináší k této kauze žádné další nové informace nebo pohledy, ale znovu recykluje již
známá fakta >> P.Hanák informuje členy komise, že na tento článek p. Skoupého poslal svoji
rozsáhlou reakci také dotčený Z. Kunický, který ale také nepřináší nic nového a navíc
požaduje uveřejnění této odpovědi, pokud bude uveřejněn článek p. Skoupého >> předseda
M. Kadlec dává tedy hlasovat, zda členové komise souhlasí s uveřejněním článků p.
Skoupého a p. Kunického? >>> výsledek PRO – 1 člen, PROTI 4, ZDRŽEL SE dále je v diskuzi konstatováno, že článek spolku MOST na str. 11 se sice také týká tématu
černé stavby, ale na rozdíl od jiných přispěvatelů v minulosti ještě nedostal tento spolek
prostor zaujmout ke kauze jasné a přehledné stanovisko, proto bude jejich článek otištěn >>
pouze B. Kulhánková poukazuje na skutečnost, že tento článek nemá jméno autora, což je u
všech příspěvků vyžadováno, a to i v případě kolektivního díla >> tajemník přislíbil zjistit
jméno autora a doplnit editorce
po tomto rozhodnutí o nezařazení článku p. Skoupého a zařazení článku spolku MOST
vystoupil p. Pálka a požádal dát do zápisu tuto větu (začátek citace) >> Odmítnutím zveřejnění
článku pana Skoupého může vézt autora k v článku navrhovanému postupu - podání trestního
oznámení: „Toto právní hodnocení konání všech zúčastněných však nepřísluší mně, jako
občanovi, nýbrž příslušným státním orgánům.“ (konec citace)
Pavel Hanák dále členy komise upozorňuje na závěr článku p. Blahy – poslední odstavec (text:
„Svoji zkušenost s křižovatkou silnic Brněnská a Dvořákova jsem napsal již začátkem září, ale
nebylo v silách vedení města týden před konečnou podobou vydání TN napsat vyjádření.“) a
uvedl, že je nepravdivý, neboť důvodem k neuveřejnění příspěvku p. Blahy na toto téma
nebyla prodleva města s odpovědí, ale pozdní zaslání příspěvku do redakce >> z tohoto
důvodu P. Hanák navrhuje poslední odstavec neuveřejňovat a na konec článku připsat
informaci o redakčním zkrácení >> členové komise tento postup jednohlasně podpořili
seriál ke 100 letům Gymnázia Tišnov - M. Pálka vyjádřil ostrý nesouhlas s délkou tohoto
seriálu >> odpověděl mu P. Hanák, že každý díl se zabývá jedním desetiletím, a seriál tak má
10 dílů a s gymnáziem, coby významnou regionální institucí, je tento rozsah už dávno
domluven
p. Pálka poděkoval Z. Ptáčkové za zajímavý rozhovor o podnikání na str. 17 a dále vznesl
požadavek přesunout reportáž o udělování Cen města Tišnova do sekce Radnice informuje >>
na to reagoval J. Křehlík, že doporučuje ponechat reportáž uvnitř čísla TN, neboť „ceny města
uděluje zastupitelstvo, nikoliv radnice“
Pavel Hanák informoval členy komise o nové dvoustraně s rubrikou Informace z Tišnovska,
nad kterou převzal patronaci DSO Tišnovsko a bude tuto plochu pravidelně plnit aktualitami
z regionu
článek Výsledek soutěží EKOPORADNY – někteří členové vznesli dotaz na editorku, zda je
v pořádku – s ohledem na GDPR - uveřejnění jmen vítězů soutěží spolu s jejich adresami >>









editorka přislíbila kontaktovat EKOPORADNU a o této skutečnosti je informovat, příp. zajistí
úpravu článku
opět se opakuje situace s příliš dlouhými texty z INSPIRO – článek Advent v INSPIRu je proto
nutné redakčně zkrátit
Malé luštěnky na str. 49 >> B. Kulhánková navrhuje, aby vyluštění bylo vždy součástí téhož
čísla TN, dole na straně otočené, aby nebylo nutné čekat na tajenky až do příštích TN
do sazby TN č. 12 zatím nebyl zařazen inzerát firmy KÁMEN BRNO, která dodala tisková data
nestandardně připravená (otočená na výšku) a dožaduje se takového umístění >> p. Pálka
vyslovuje podporu tomuto požadavku, ostatní členové komise s tímto postupem nesouhlasí
>> člen komise J. Brdíčko připomíná, že podobné situace už KKM v minulosti řešila a
nestandardní sazbu zamítla, neboť je nutné se na Tišnovské noviny dívat více očima
spokojených čtenářů než inzerentů se snahou upoutat pozornost za každou cenu >>
hlasování Neuveřejnit nestandardně připravený inzerát? – výsledek >> PRO – 4 členů, PROTI
1, ZDRŽEL SE –
na základě tohoto hlasování pověřil předseda komise M. Kadlec editorku TN, aby s firmou
KÁMEN BRNO domluvila předělání inzerátu do pátku 15. 11., jinak nemůže být inzerát otištěn
závěrečné hlasování o konečné podobě TN č. 12 po všech korekturách – výsledek >> PRO – 4
členů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
slovo si následně bere p. Pálka a zdůvodňuje svoje zdržení se v hlasování tím, že by chtěl v TN
větší prostor akcím jiných pořadatelů, než je Městské kulturní středisko

Ad 3 - Anketa k Tišnovským novinám




předseda M. Kadlec dal slovo tajemníkovi komise, který plánuje anketu pro veřejnost
k Tišnovským novinám >> ten rozdal přítomným členům komise i hostům návrh anketních
otázek a postupně všechny okomentoval, vysvětlil a na závěr požádal, aby se k tomuto
návrhu členové komise písemně na e-mail vyjádřili do pátku 22. 11. 2019 (nepřítomným
členům komise bude návrh otázek zaslán e-mailem)
po tomto datu bude připravena finální podoba ankety v redakčním systému Mobilní rozhlas
(NEOGENIA) a po konečném schválení bude připravena také verze k otištění v TN č.1/2020,
start ankety tajemník navrhuje na pátek 13. 12. 2019 (on-line), resp. čtvrtek 19. 12. 2019 (TN
č. 1/2020), termín na vyplnění a odevzdání/odeslání ankety by pak byl do konce ledna 2020

Ad 4 - Různé






tajemník upozorňuje členy komise na termín pátek 15. 11. 2019, do kdy je možné vznést
připomínky a podněty k plánovanému rozpočtu města Tišnova na rok 2020, který obdrželi
všichni členové do e-mailu dne 11. 11. 2019 k prostudování a vyjádření >> slovo si bere M.
Pálka s tím, že v návrhu rozpočtu nenašel položku Participativní rozpočet >> tajemník komise
jej požádal, aby s podnětem, který vzhledem ke své povaze není náplní jednání KKM,
kontaktoval přímo vedoucí finančního odboru MěÚ Tišnov v požadovaném termínu
usnesení >>> Komise pro komunikaci a média bere na vědomí návrh rozpočtu města
Tišnova na rok 2020 >>> hlasování s výsledkem >> PRO – 5 členů, PROTI - , ZDRŽEL SE M. Pálka požádal, aby příští rok byla v TN uveřejněna včas s předstihem pozvánka na pietní
akt a kladení věnců při příležitosti státního svátku 28. října
M. Pálka vznesl dotaz na P. Hanáka týkající se výsledků průzkumu názorů na TN, který si
MěKS dělalo při nedávné pracovní snídani s přispěvateli a neziskovkami >> P. Hanák
odpověděl, že setkání se zúčastnilo a dotazník dostalo 29 lidí, vyplněných dotazníků se na









závěr vrátilo pouze 9, od 5 mužů a 4 žen >> vzorek tedy velmi malý, nelze z něj nic závažného
vyvodit, lepší výsledky jistě budou z chystané velké ankety pro veřejnost
P. Hanák informuje komisi o záměru redakce TN přejmenovat rubriku Školství na Vzdělání
s tím, že tento název více koresponduje se zaměřením některých organizací, které jsou v této
rubrice pravidelně uveřejňovány
P. Hanák informuje komisi o vzrůstajícím zájmu okolních obcí o tištěné TN k místnímu prodeji
– v obci Brumov již jsou TN zajištěny, nyní se ozvala obec Vohančice (zájem o pravidelných 40
ks)
M. Pálka oslovil předsedu komise M. Kadlece s dotazem, proč Komisi pro komunikaci a média
neinformoval o skutečnosti, že na nedávném jednání Kulturní komise, jejímž je M. Kadlec
také členem, byla kritizována nová struktura a podoba Tišnovských novin >> M. Kadlec
odpověděl, že se jednalo o jednu z více tehdejších přirozených reakcí na velkou změnu ve
struktuře TN, která byla jím osobně na Kulturní komisi komentována ve smyslu, že je třeba
vyčkat na více vydání TN a ohlasů a teprve pak s odstupem času zhodnotit změny, navíc
záznam o této rozpravě na Kulturní komisi je možné jistě najít v zápise uveřejněném na
stránkách města
M. Pálka navrhuje, aby do budoucna nebylo možné reagovat na článek zastupitele města a
aby na takový článek ze stejného důvodu neplatila zavedená lhůta doručení s týdenním
předstihem před uzávěrkou >> ze závěrečné diskuze na toto téma nakonec vyplývá, že ke
článku od zastupitele bude i nadále redakcí přistupováno jako ke článku řadového občana, a
bude tedy možné na něj reagovat dotčenou osobou v obvyklé lhůtě

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 11. prosince 2019 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

