Zápis on-line jednání Komise pro komunikaci a média
č. 04/2021 ze dne 21. 04. 2021
Způsob konání: on-line via Microsoft Teams
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 19.30 hod
Přítomni: Jiří Dvořák, Michal Kadlec, Jan Kos, Pavel Hanák, Barbora Kulhánková, Miroslav Pálka, Jan
Brdíčko
Omluveni: Nepřítomni: Tajemník: V. Vecheta (editor TN)
Hosté: R. Zhořová (zastupitelka), Jan Křehlík (zastupitel), K. Šimečková (tisková mluvčí), K. Válková
(grafik)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
Slovo hostům (Radmila Zhořová, Jan Křehlík, Klára Šimečková)
Korektura TN č. 4/2021 (Vladimír Vecheta)
Informace o práci na novém webu města (Jiří Dvořák)
Různé

•

předseda komise Michal Kadlec na úvod všechny přítomné včetně hostů přivítal

•

předseda komise Michal Kadlec konstatoval, že je KKM usnášeníschopná; všech přítomných
členů komise je 7 (sedm) z celkového počtu 7 (sedmi) členů

•

předseda komise Michal Kadlec informuje členy KKM o přítomnosti hostů a navrhuje doplnit
program o bod č. 2, kdy hosté dostanou slovo

•

hlasování o podobě upraveného programu s tímto výsledkem:
PRO: 7 (sedm); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

•

pro účely zápisu bylo dále navrženo nahrávání pro pořízení záznamu z jednání.
hlasování o nahrávání jednání s tímto výsledkem:
PRO: 6 (šest); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 1 (jeden)

Ad 1 – Kontrola úkolů z minulých jednání komise (dle zápisu)
•

korektura TN č. 04/2021 >> byla zanesena dle zápisu, noviny vyšly tiskem 25.03.2021

•

další úkoly přímo nebyly

Ad 2 – Slovo hostům
•

předseda komise Michal Kadlec přivítal hosty a nabídl jim dle programu slovo

Radmila Zhořová, zastupitelka
•
•

jako zastupitelka >> přání zdaru v nelehké práci
jako ředitelka ZŠ >> dotaz na redakci, stran ověřování informací >> odkaz na čl. Kam se
poděla tišnovská házená, s. 21, konstatování Karla Švábenského se ZŠ velmi dotýká, protože
vyznívá tak, že škola neholduje sportu a nepodporuje jej >> jako ředitelka dotčené školy
nebyla kontaktována a proti tvrzení se ohrazuje jako proti nepravdivému

•

•

V. Vecheta >> autor článku uvedený výrok považoval za spíše okrajový, jeho vyznění vůbec
jako negativní vůči škole nevnímal, ve věci se obrátil na zaměstnance školy, který měl v té
době tělovýchovné aktivity na starost >> neshledal tedy důvod v kontextu toto konstatování
verifikovat >> aktivně se redakce k tomuto podnětu může postavit jako k důležitému tématu
R. Zhořová vysvětlení akceptuje a doplňuje informaci stran budoucího kontaktu jako
vhodnější obracet se přímo na ni jako na vedení školy

Kára Šimečková, nová tisková mluvčí MěÚ
•

prezentuje pozdrav členům KKM

Jan Křehlík, zastupitel
•

prezentuje pozdrav členům KKM

Ad 3 – Korektura TN č. 05/2021
•

01_Titulní stránka – Velikonoce v kostele (více variant)
>> po debatě proběhlo hlasování s výsledkem zvolení var. č. 5

•

04_Radnice informuje
o Aktuálně z města
>> M. Pálka >> Výstup ze Zastupitelstva je jedna z nejvýznamnějších záležitostí >>
zvýraznění v bloku >> + doplnit termín příštího zastupitelstva
o

Výsledky hlasování Participativního rozpočtu
>> J. Dvořák >> zvýraznit, že jde o vítězné projekty

•

61_Sport
o Házená
>> P. Hanák >> Příspěvek od J. Schneidera byl obdržen v řádném termínu >> jde o
kritiku minulého článku + doplnění historických konsekvencí >> J. Schneider obdržel
odpověď
o Reakce
>> V. Vecheta >> redakce vysvětlí zdroje a vyjádří omluvu za technická a faktická
pochybení >> text bude uveřejněn po té, co v rámci korektury bude odsouhlasen i
členy KKM >> publikování bylo přesunuto do pozdějšího vydání TN

•

B. Kulhánová >> ať dá redakce výzvu, že mají přispěvatelé dát předem avízo o zájem
publikování >> P. Hanák >> redakce to učinila a opakuje >> ale ani aktivní přístup
k přispěvovatelům nepřináší lepší přehled a je nereálné situacím přehuštění zabránit >> V.
Vecheta >> s některými organizacemi partnerská dohoda je, většinově bohužel reakce
předem nemáme

•

více připomínek není, předseda M. Kadlec proto nechává hlasovat o podobě TN č.
05/2021 při
zapracování schválených úprav s tímto výsledkem:
PRO: 7 (sedm); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

Ad 4 – Informace o práci na novém webu města
J. Dvořák >> máme nyní návrh smlouvy s poskytovatelem webu >> fy Webhouse, web bude
v redakční systému vismo jako u jiných měst >> v horizontu týdne bude smlouva podepsána >> bude
se pokračovat >> spuštění nového webu do konce roku

Ad 5 – Různé
A) Stížnost na obsah Tišnovských novin 04/21 od Jana Schneidera
M. Kadlec >> obdržená stížnost rozebírá faktické chyby >> dle svého pohledu je stěžovatel uvádí na
pravou míru >> dokument přišel dnes (21.4.) dopoledne >> vzhledem k času obdržení a rozsáhlosti
dokumentu si jej nebylo možno řádně prostudovat, aby o něm mohli členové kvalifikovaně debatovat
>> KKM bude požadovat po redakci reakci do určitého data >> na dalším jednání KKM reakci a
dokument projednat a přijmout usnesení
P. Hanák >> požadavky:
a) otištění článku, který zaslal >> bylo odsouhlaseno
b) bez komentářů >> KKM se shodla, že redakce komentář napíše
c) otištění omluvy v požadovaném znění >> znění omluvy je bez ohledu na cokoliv nepřijatelné,
protože je zobecňující >> navíc doručeno zcela mimo termín uzávěrky
>> k tech. chybám došlo >> ale u obsahu nelze predikovat, jak si to čtenář vyloží >> téma jsem navrhl
osobně už před rokem a důvod byl zjistit, proč házená z Tišnova zmizela >> rozhodně nebyl zlý záměr
někoho napadnout a účelnost tohoto typu je třeba odmítnout
J. Dvořák >> členové KKM si musí udělat čas k prostudování >> a do TN nelze hned nic otiskovat
Usnesení č. 1/4_2021:
Komise pro komunikaci a média bere na vědomí stížnost Jana Schneidera obdrženou dne 21.4.2021
a vyjádří se k ní v zákonné lhůtě.
PRO: 7 (sedm); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)
Usnesení bylo přijato sedmi (7) ze sedmi (7) přítomných členů Komise pro komunikaci a média.
B) Hodnocení minulých čísel
M. Pálka >> do pevného bodu jednání zahrnout hodnocení minulého vydání TN
J. Dvořák >> vlastní bod není nutný >> jsou-li reakce, zhodnocení informací dělat můžeme, ale většina
minulých věcí už je passé
P. Hanák >> bod zpětného hodnocení je nadbytečný >> důležitější by ale byla funkce KKM, aby
přicházela s tématy pro noviny + průběžné např čtvrtletní hodnocení směřování novin
M. Kadlec >> noviny by měly být jen jedno z témat KKM >> témat je více (web, CI, sociální sítě atd…)
>> činnost je třeba posunout
C) Název novin
P. Hanák >> noviny jsou známy stále pod názvem „Tišnovsko“ >> je velmi zakořeněn >> námět: název
obnovit
Po ukončení diskuse předseda Michal Kadlec poděkoval přítomným za účast a jednání v 19:30
ukončil.

Příští řádné jednání Komise pro komunikaci a média (dle situace buď znovu on-line nebo fyzicky)
proběhne 19. května 2021 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Vladimír Vecheta, tajemník KKM

