Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č.06/2020 ze dne 19. 08. 2020
Místo konání: zasedací místnost MěKS (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 18.45 hod
Přítomni: M. Kadlec, J. Brdíčko, M. Pálka, J. Dvořák, B. Kulhánková, P. Hanák
Omluveni: J. Kos
Nepřítomni: Tajemník: V. Vecheta (editor TN)
Hosté: K. Válková (grafik), J. Hladká (MěÚ)
Program:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání komise (Michal Kadlec)
2. Korektura TN č. 09/2020 (Vladimír Vecheta)
3. Různé
•

•

předseda komise Michal Kadlec na úvod všechny přítomné včetně hostů přivítal, a
konstatoval, že i při omluvené nepřítomnosti 1 člena je KKM usnášeníschopná; všech
přítomných členů komise je 6 (šest) z celkového počtu 7 (sedmi) členů
následně se předseda komise obrátil na členy komise s dotazem, zda má někdo podnět na
doplnění programu jednání >> M. Pálka navrhl do diskuse v rámci bodu 3, že příprava TN je
stabilizovaná a kvalitní, a tudíž aby se KKM na svých jednáních zabývala více i dalšími médii
>> předseda M. Kadlec konstatoval zařazení návrhu pod bod 3. Různé >> hlasování o podobě
programu s tímto výsledkem: PRO 6 (šest), PROTI 0 (nikdo), ZDRŽEL SE 0 (nikdo)

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

korektura TN č. 7-8/2020 >> byla zanesena dle zápisu, noviny vyšly tiskem 25.06.2020

•

TTV >> Jak se dostat k reálným číslům o sledovanosti TTV? >> KKM doporučuje Radě města
provést profesionální průzkum sledovanosti TTV za účelem zkvalitnění služeb, obsahové
náplně a technologických postupů
>> předseda M. Kadlec konstatoval, že se informoval na Radě města, zda se usnesením KKM
zabývala >> Rada města zápis pouze vzala na vědomí, ale doporučením k provedení
průzkumu se nezabývala >> úkol pro M. Kadlece >> znovu požádá Radu města, aby
s usnesením a doporučením KKM stran provedení průzkumu sledovanosti TTV konkrétně
naložila

Ad 2 – Korektura TN č.9/2020
•

01_Titulní stránka – Letní tábor Brumov
>> z návrhů podoby obálky byla vybrána varianta č. 2
>> bylo dohodnuto, že do titulky bude doplněno „razítko“ s označením ocenění TN v soutěži
>> upraven 4. bod odrážek na titulce, vypuštěno slovo „zve“

•

05_Radnice informuje
>> zmíněn celkový nešvar – přílišná délka nadpisů a podnadpisů >> je třeba lepší příprava
podkladů, aby úpravy nemusela provádět sazba

o
o

Participativní rozpočet
Info pro OSVČ
>> umístění informačního odstavce na první stránku a k tématu Participativního
rozpočtu není šťastné >> bude přesunuto do sekce Aktuálně z města >> článek o
rozpočtu bude rozšířen a grafika zvětšena tak, aby zabíral celou stránku

o
o
o
o

Park Hony za Kukýrnou
Komunitní zahrady
Letní kino
Smuteční síň
>> P. Hanák zkonstatoval, že je u článků velmi málo fotek, stránky nepůsobí přitažlivě
>> J. Hladká doplnila info, že jsou zde často vizualizace dostupné na webu
www.promeny-tisnova.cz >> do textů, jichž se to týká (Smuteční síň, Park Hony)
budou doplněny věty s odkazem na web s vizualizacemi

o

Odpadky u odpadů
>> upravit nadpis tak, aby nebyl zavádějící

o

Tišnovské trávníky
>> diskuse o vhodných fotografiích >> měněny nebudou

o

Aktuálně z radnice
>> vymazat jednu aktualitu a nahradit ji informací pro OSVČ >> upravit nadpis, aby
byl aktuální z hlediska termínu vyjití TN

•

13_Názory a polemiky
o Blaha: City chat x Dospíšil: O střelbě mimo
>> zkrácen nadpis příspěvku pana starosty >> doplnit za jméno „starosta města“

•

14_Vzdělávání
>> doplnit autory a popisky fotek

•

20_Náš rozhovor – Michal Medek
>> upravit podtitulek doplněním jména a zkrácením

•

22_Divadlo a hudba
o Abonmá
>> upravit použitou fotku
o Cavewoman
>> odstranit z nadpisu uvozovky
>> opravit datum v článku z jarního na aktuální termín

•

24_MěKS
o Svatováclavské hody
>> bude aktualizována mapka
>> budou upraveny dílčí informace dle aktualizace programu vlivem
protiepidemiologických opatření
>> doplnění informace o Dni otevřených dveří v Králově jeskyni

•

29_Fejeton a sloupek
>> redakce bohužel nepovažuje zpracování sloupku pana Modráka za šťastné, a proto jeho
publikování stahuje z obsahu >> M. Pálka konstatuje, že by se publikování nebál, i když je

obsah sporný >> J. Dvořák souhlasí s M. Pálkou, i když se mu obsah nelíbí rovněž >> v zájmu
úrovně a vyváženosti obsahu TN nebude sloupek publikován
>> k fejetonu V. Seyferta budou vyžádány fotografie ke zmiňovaným poslechovým akcím
•

30_Reportáž
o Dostupnost lékařské péče v Tišnově
o Přehled lékařů v Tišnově a okolí
>> připravený materiál byl komisí pochválen jako velmi kvalitně a uceleně zpracovaný
>> téma bylo rozsáhlé, že se v zájmu nerozdělování obsahu článku roztáhl tento na 6
stran a z obsahu TN 09 byla proto vypuštěna rubrika TIC – tip na výlety
>> k přehledu lékařů bude doplněna informace „Stav k 1.8.2020“
>> doplnění chybějícího telefonního čísla (MUDr. Králík)
>> bylo navrženo využítí pro připravovanou publikaci o důležitých tel. kontaktech,
vydávaných MěÚ

V 17.30 se vzdálil z jednání člen KKM M. Pálka; všech přítomných členů KKM je nyní 5 (pět) z
celkového počtu 7 (sedmi) členů.
•

40_Spolky
o Continuum vitae – Ruzká cesta
>> na přání autora bude jedna fotografie nahrazena kopií historické mapy

•

52_Historie
o Vévoda Salvátor v Tišnově
>> opravit titulek a podtitulek článku – zkrácení

•

54_Sport
o Tenis – 100 let pí Plchové
>> úprava a zkrácení titulku a podtitulky článku
o AK atletika
>> doplnit křestní jména u zmiňovaných atletek

•

58_Anotace KAM
>> proběhne malé přepracování >> doplnit Den otevřených dveří Královy jeskyně >>
odstranit některé nadbytečné fotografie a duplicitní informace o akcích, které již mají
publicitu (články) v obsahu novin

•

60_ Program kina
>> doplnit upozornění o potřebě sledovat aktuální informace k epidemiologické situaci

•

72_Zadní strana
o Svatováclavské hody
>> plakát bude upraven dle aktualizace programu

•

INZERCE
o 8 stran
>> úprava rozmístění >> pracovní nabídky na zadních stranách >> ostatní na
přednějších pozicích

•

více připomínek není, předseda M. Kadlec proto nechává hlasovat o podobě TN č.9/2020
s tímto výsledkem: PRO 5 (pět), PROTI 0 (nikdo), ZDRŽEL SE 0 (nikdo)

V 18.00 se vrátil na jednání člen KKM M. Pálka; všech přítomných členů KKM je nyní opět 6 (šest) z
celkového počtu 7 (sedmi) členů.
Ad 3 – Různé
•

Předseda M. Kadlec znovu zdůraznil, že připomene Radě města, aby se zabývala a zaujala
stanovisko k usnesení KKM „provést profesionální průzkum sledovanosti TTV za účelem
zkvalitnění služeb, obsahové náplně a technologických postupů“. Bez tohoto průzkumu nebo
podobné aktivity nelze pracovat na případném zkvalitnění služeb a vysílání TTV.

•

Na základě podnětu M. Pálky >> svěřit obsah TN redakci a jednání KKM zaměřit na další
média
>> J. Brdíčko konstatuje, že korektura TN je odpovědnost KKM přenesená na ni Radou města
>> u dalších médií (TTV, web…) není schvalování obsahu v jurisdikci KKM
>> M. Kadlec cituje z tiráže TN, že za obsah TN zodpovídá KKM >> KKM nemůže nést
zodpovědnost za to, co by neschválila
>> J. Dvořák upozorňuje, že doba pro korekturu TN je závislá na předchozí přípravě členů na
jednání >> čím lepší příprava, tím kratší jednání
>> M. Kadlec uzavírá, že je doba korektury výrazně kratší, než dříve, ale i tak se jí nelze
vyhýbat
>> J. Dvořák navrhuje jednání KKM 2x měsíčně, aby byl prostor i pro další média (TTV, výlep,
web…)

•

J. Dvořák konstatuje, že byl konfrontován dotazem představitele strany kandidující
v krajských volbách na inzertní prostor v TN >> na druhou stranu byl seznámen
prostřednictvím FB TN o tom, že žádné městské médium prostor pro politickou reklamu
neposkytne s odvoláním na § volebního zákona
>> P. Hanák informuje, že byl s tímto přípisem seznámen vedoucí Odboru správních a
vnitřních věcí MěÚ Tišnov s tím, že tuto zásadu schválila Rada města
>> J. Dvořák kontaktuje, že dle volebního zákona není možné „zneužívání“ publikačního
prostoru články kandidujících osob, ale nic se nehovoří o nemožnosti placené inzerce >> šlo
by o zvláštní precedens pro všechny typy voleb >> zřejmě se jedná o nepřesný výklad
zákonného požadavku, který byl interpretován úředníky příliš striktně
>> J. Dvořák vznese dotaz na městského právníka >> o stanovisku bude redakce informována,
aby zaujala adekvátní přístup k možnosti/nemožnosti inzerce kandidátů voleb v TN 10/20

Po ukončení diskuse předseda Michal Kadlec poděkoval přítomným za účast a jednání v 18:45
ukončil.
Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média proběhne 16. září 2020 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Vladimír Vecheta, tajemník KKM

