Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.11/2019 ze dne 11. 12. 2019
Místo konání: redakce TN (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 19.00 hod
Přítomni: M. Kadlec, J. Brdíčko, B. Kulhánková, P. Hanák, M. Pálka, J. Kos, J. Dvořák
Nepřítomni P. Veselá Hanusová (rezignace)
Hosté: Vladimír Vecheta (editor TN), Kateřina Válková (grafik)
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
Korektura TN č.1/2020
Návrh nového Statutu TN
Různé



předseda komise Michal Kadlec na úvod všechny přítomné přivítal, krátce informoval o
rezignaci P. V. Hanusové na členství v Komisi pro komunikaci a média
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 6 členů, PROTI - , ZDRŽEL SE –
dále předseda KKM přivítal nového editora TN Vladimíra Vecheta a požádal ho o krátké
představení >> V. Vecheta se představuje členům





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




pracovní setkání členů KKM k návrhu nového Statutu TN dle plánu proběhlo 28. listopadu a
předseda M. Kadlec poděkoval všem členům komise, kteří se tohoto mimořádného jednání
zúčastnili a přispěli svými připomínkami finalizaci návrhu nového Statutu TN >> poděkoval
také P. Hanákovi, autorovi návrhu, za finální verzi Statutu TN >> ta byla členům KKM
poskytnuta po jednání na sdíleném úložišti až do dnešního jednání KKM
anketa k Tišnovským novinám >> tajemník informoval členy KKM o stavu příprav spuštění
ankety >> členové komise nevznesli ve stanoveném termínu žádné připomínky k návrhu
ankety, tajemník tedy připravil její on-line podobu v prostředí systému Mobilní rozhlas a také
její tištěnou podobu ve spolupráci s grafičkou TN Katkou Válkovou >> tato anketa bude ještě
připomínkována v dalším bodě jednání věnovaném korektuře TN č.1/2020

Ad 2 – Korektura TN č.1/2020







Fotostory na str. 2 bude dodatečně doplněno snímky z koncertu E. Urbanové
u rozhovoru se starostou dojde k výměně fotky a PF na str. 6 a 7
u fotky skládky na str. 9 chybí popisek, doplní tajemník
na str. 11 doplní do volného místa P. Hanák informace k organizaci novoročního ohňostroje
u článku Moderní dějiny v zastaralém dějepise na str. 13 je potřeba doplnit informaci, že celý
článek si mohou čtenáři přečíst na webu www.tisnovskenoviny.cz
nad rozhovorem s urologem MUDr. Igorem Motílem vznesl M. Pálka připomínku, že je proti
jeho publikování z důvodu „výrazného PR jednoho lékaře na úkor druhých“, souhlas s tímto












názorem projevila také B. Kulhánková, další členové se naopak přiklánějí k názoru, že se o
žádné PR nejedná a v textu je mnoho důležitých informací a apelů nejen pro muže >>
následné hlasování, zda zachovat rozhovor v představované podobě, končí tímto výsledkem:
PRO 5, PROTI 1, ZDRŽEL SE –
následně V. Vecheta požádal M. Pálku o příp. tipy na další lékaře se zajímavým tématem
k naplánování rozhovorů do příštích čísel TN, M. Pálka tipy přislíbil
další diskuze se rozpoutala nad korekturou str. 28 věnované DSO Tišnovsko, které do tohoto
čísla TN dodalo jako představení obce Březina rozhovor s její starostkou >> podle P. Hanáka
se nejedná o představení obce, ale jasné PR starostky, plánovaný příspěvek má nevhodnou
formu s jasným politickým podtextem >> dále P. Hanák informuje členy, že DSO Tišnovsko
požadovalo prostor pro svoje příspěvky v TN a zavázalo se k dodávání podkladů pro
dvoustranu v každých TN, nicméně nyní dodali podklady pouze pro jednu stranu, a to ještě
v tomto stavu >> P. Hanák proto navrhuje hlasovat o vyřazení tohoto příspěvku a jeho
nahrazení rubrikou Otázky a odpovědi, která se tentokrát do TN z důvodu mnoha příspěvků
nevešla >> předseda komise dává tedy hlasovat, výsledek: PRO 5, PROTI 1, ZDRŽEL SE –
tajemník doporučuje editorovi TN kontaktovat DSO a kromě sdělení důvodu odmítnutí
příspěvku jim nabídnout pomoc s přípravou korektního příspěvku o obci Březina, který
následně může sloužit jako vzor pro vizitky dalších obcí DSO
členové komise schválili podobu prostřední dvoustrany obsahující tabulku s přehledem
třídění odpadů a anketu Moje Tišnovské noviny – oboje určeno k vytržení a dalšímu použití >>
pouze budou doplněny symbol nůžek pro podporu tohoto úmyslu, jednodušší web adresa
s umístěním on-line podoby ankety (pro zájemce) >> anketa.tisnov.cz >> a také rozšíření
sběrných míst pro vyplněné ankety, přidána bude podatelna MěÚ a kancelář CSS
na str. 37 ve článku Pomáháte nám pomáhat jsou nevhodně umístěny logo a promo fotka
jednoho z podporovatelů místní charity, a celkové vyznění tohoto článku se tak stává
nedovolenou reklamou >> B. Kulhánková proto navrhuje vrátit příspěvek autorce a požádat ji
o přepracování
více připomínek není, předseda M. Kadlec proto nechává hlasovat o podobě TN č.1/2020
s tímto výsledkem: PRO 6, PROTI -, ZDRŽEL SE –

Ad 3 – Návrh nového Statutu TN




M. Pálka navrhuje na úvod tohoto bodu jednání, aby v případě nutnosti zařadit do
připravovaného čísla TN nějakou mimořádnou událost až po uzávěrce a jednání KKM bylo
nutné o tomto hlasovat s více než jen nadpoloviční většinou hlasů PRO, navrhuje 75 %, a chce
toto pravidlo zahrnout do podoby nového Statutu TN >> členové komise v následné diskuzi
shodně konstatují, že v případě mimořádných událostí bude situace řešena mimořádným
jednáním, které svolává předseda komise, a také že není důvod ke zvýšení hlasovacího kvóra
další připomínky nejsou, předseda proto nechává hlasovat o schválení finální podoby nového
Statutu TN >> výsledek PRO 5, PROTI -, ZDRŽEL SE 1 >> a následně dává úkol tajemníkovi, aby
tento komisí schválený návrh spolu se zápisem z dnešního jednání KKM předložil Radě města
Tišnova na nejbližším jednání ke schválení

Ad 4 - Různé


předseda komise informuje členy o podnětu Z. Brzobohaté, v němž navrhuje zřídit v TN
rubriku, ve které by dostávaly všechny politické strany, spolky a hnutí pravidelně prostor
k odpovědím a návrhům řešení daných konkrétních situací a témat >> P. Hanák za redakci TN
sděluje, že nápad to není špatný, jde ale jen o otázku formy – určitě tento podnět není na







pravidelnou rubriku, ale spíše na příležitostné aktuální téma, k němuž se např. formou ankety
mohou vyjádřit všichni oslovení, a to vč. zástupců stran a hnutí
dále předseda M. Kadlec informoval přítomné o e-mailu od bývalé předsedkyně KKM Moniky
Chlupové Fruhwirtové, který adresovala KKM i mnoha tišnovským veřejným činitelům včetně
radních a vybraných zastupitelů města >> M. CH. Fruhwirtová v něm ostře kritizuje a
zpochybňuje práci redakce TN, konkrétně výkon P. Hanáka a grafičky K. Válkové při přípravě
TN a především nesprávně a lživě interpretuje všem adresátům rozhořčeného e-mailu svoji
komunikaci s redakcí nad příspěvky INSPIRO do TN, které prokazatelně nesplňovaly
stanovené a zaužívané parametry >> v následné diskuzi se členové KKM shodli, že je nutné
M. CH. Fruhwirtové odpovědět a pověřili touto odpovědí předsedu komise M. Kadlece
tajemník komise informoval členy komise o končícím roku 2019, a tedy nutnosti aktualizovat
nebo potvrdit osobní údaje spojené s výkonem člena komise >> vybraným členům rozdal
formuláře a požádal je o doplnění chybějících informací
závěrem předseda komise Michal Kadlec poděkoval členům za celoroční spolupráci, vstřícný
a aktivní přístup a popřál všem přítomným pohodové Vánoce, klidný konec roku a úspěšné
vykročení do roku příštího

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 22. ledna 2020 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Jiří Dvořák, tajemník KKM

