Zápis z elektronického jednání Komise pro komunikaci a média
č.03/2020 ze dne 25. 03. 2020
Komunikační kanál: mail noviny@kulturatisnov.cz
Začátek: pátek 20.03.2020
Ukončení: pátek 27.03.2020
Zapojení: M. Kadlec, J. Brdíčko, B. Kulhánková, P. Hanák, M. Pálka, J. Kos, J. Dvořák
Nezapojení: Tajemník/moderátor: V. Vecheta (editor TN)
Hosté: K. Válková (grafik)
Program:
1. Korektura a příprava vydání TN č.4/2020
2. Změna edičního plánu vydání TN č. 5 a 6/2020

Jednání proběhlo dle následujícího harmonogramu:
•
•
•
•
•

V pátek 20. 3. 2020 byly na úložišti zpřístupněny všechny materiály připravovaného vydání
TN 04/2020 k prostudování členům KKM
Do pondělí 23. 3. 2020 zaslali členové KKM via mail své vyjádření k předloženým materiálům
(poznámky, dotazy), příp. potvrzení „bez poznámek“
Ve středu 25. 3. 2020 byla všem členům KKM rozeslána pdf podoba sazby vydání k vyjádření
a hlasování
Do pátku 27. 3. 2020 zaslali všichni členové KKM via mail své návrhy korektur a zároveň
provedli hlasování per rollam (formou zasláním mailu) k návrhu usnesení KKM
Zároveň s hlasovali všichni členové KKM via mail svůj souhlas příp. návrh k úpravě edičního
plánu vydání TN č. 5 a 6/2020 (dvojčíslo s termínem vyjití čísla 6)

Obsahová informace:
Rozsah Tišnovských novin č. 04/2020 byl redukován pouze na 48 stran. Důvodem bylo předpokládané
trvání omezení konání akcí a shromažďování osob, které se promítá do zmrazení části témat a
novinových rubrik (není zřejmý obsah, protože se akce zřejmě neuskuteční – KAM v Tišnově, program
kina, plánované akce kulturní, výstavní i slavnostní)

Elektronické vyjádření a hlasování:
Na základě výzvy a dle harmonogramu zaslali členové KKM následující vyjádření a hlasování. Záznam
je doslovnou kopií přijaté mailové komunikace. Všechny přijaté mailové zprávy jsou uloženy
v elektronické verzi u tajemníka KKM.
Hlasování KKM č. 03/2020
Dvořák Jiří <jiri.dvorak@tisnov.cz>
Pá 27.03.2020 10:38
Souhlasím s obsahem a grafickým provedením TN 04/2020.
Odpověď: PRO
obsahově nemám výhrad, dobrá práce!
texty pročtu a pečlivě zkontroluju v neděli po zásahu korektorky
Kristýna Pekařová si texty ke koronaviru zkontrolovala a bez výhrad, v neděli to ještě projdu optikou
aktuální situace

Pavel Hanák <pavel.hanak@kulturatisnov.cz>
On 27.3.2020 10:38:29
s obsahem a zpracováním TN04/2020 souhlasím s vědomím, že je třeba odstranit formálních
drobností - hlasuji “PRO”
Barbora Kulhankova <kulhankova@tisnov-zs28.cz>
Pá 27.03.2020 11:14
"Souhlasím s obsahem a grafickým provedením TN 04/2020 - PRO
dále také moje vyjádření ("pro", "proti", "zdržel se") k plánu spojení dalších dvou čísel TN 05 a 06 do
1 dvojčísla s termínem vyjití čísla 06/2020. PRO
Jan Kos <fubb1952@hotmail.com>
pátek 27. března 2020 11:31
s obsahem a zpracováním TN č. 04/2020 souhlasím a hlasuji "PRO". Současně souhlasím s plánem na
spojení čísel 5 a 6 do jednoho dvojčísla, které vyjde v termínu vydání č. 6.
Jan Brdíčko <reditel@kulturatisnov.cz>
Pá 27.03.2020 12:05
souhlasím s obsahem a zpracováním TN č. 04/2020. Hlasuji PRO.
Miroslav Palka <palkamiroslav@gmail.com>
Pá 27.03.2020 13:24
• TN 4/2020 souhlasím
• sloučení TN5+6/2020 nesouhlasím:
Prosím do zápisu:
• redakce se hrozně podceňuje, určitě je v jejich silách TN vydat podle schváleného
harmonogramu,
• nikdy TN nebudou tak očekávány a čteny jako v tomto období,
• noviny by měly zdokumentovat příklady lidské solidarity - máme ji v Tišnově vůbec?
• jak se s nedodržením harmonogramu MĚKS ekonomicky vyrovná s městem?
• prosím pana Brdíčka o zpracování návrhu - jak bude Měks reagovat na snížení rozpočtu na TN
o 10, 20 a 50 %
Michal Kadlec <kadlecmichal@email.cz>
Pá 27.03.2020 16:41
Na obě hlasování odpovídám PRO.

Usnesení KKM:
Na základě proběhlé elektronické komunikace a hlasování par rollam via mail, a s vědomím předsedy
KKM M. Kadlece, byly členům KKM sděleny výsledky jednání:
Rokování KKM se zúčastnilo 7 (sedm) členů z celkového počtu 7 (sedmi) členů. KKM byla tedy
usnášeníschopná.
Usnesení č. 1/3_2020:
Souhlasím s obsahem a grafickým provedením TN 04/2020.
PRO: 7 (sedm); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

Usnesení č. 1/3_2020 bylo přijato.
Usnesení č. 2/3_2020:
Souhlasím s úpravou edičního plánu a spojením čísel TN 05 a 06 do 1 dvojčísla s termínem vyjití čísla
06/2020.
PRO: 6 (šest); PROTI: 1 (jeden); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)
Usnesení č. 2/3_2020 bylo přijato.
Elektronické jednání KKM bylo ukončeno v pátek 27.03.2020 v 17:45 zasláním informace o přijetí
obou usnesení všem členům KKM.
Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 20. května 2020 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Vladimír Vecheta, tajemník KKM

