Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č. 08/2021 ze dne 18. 08. 2021
Místo konání: zasedací místnost MěKS (Mlýnská 152, Tišnov)
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 17:40 hod
Přítomni: M. Kadlec, P. Hanák, J. Dvořák, J. Brdíčko
Omluveni: B. Kulhánková, J. Kos, M. Pálka
Nepřítomni: Tajemník: V. Vecheta (editor TN)
Hosté: K. Válková (grafik)
Program:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
2. Korektura TN č. 09/2021 (Vladimír Vecheta)
3. Různé
•

předseda komise Michal Kadlec na úvod všechny přítomné včetně hostů přivítal

•

předseda komise Michal Kadlec konstatoval, že je KKM usnášeníschopná; přítomní členové
komise jsou 4 (čtyři) z celkového počtu 7 (sedmi) členů

•

následně se předseda komise obrátil na členy komise s dotazem, zda má někdo podnět na
další doplnění programu jednání >> není tomu tak
hlasování o podobě programu s tímto výsledkem:
PRO: 4 (čtyři); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

•

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

korektura TN č. 07-08/2021 >> byla zanesena dle zápisu, noviny vyšly tiskem 24.06.2021

•

Úkoly pro jednání KKM 8/2021 >> trvá
o
o
o

podněty, jakými oblastmi činností by se měla KKM zabývat >> vytvoření koncepce
působení KKM (všichni)
připravit zprávu o činnosti TTV za první půl rok 2021 P. Hanák
zvážit možnosti role KKM jako koordinátora marketingové komunikace města

>> odloženo na následující jednání KKM s vyšším zastoupením členů
Ad 2 – Korektura TN č. 09/2021
•
•
•
•

Rozsah: 64 s.
01_Titulní stránka – letní koncert
>> zvolena var. 2 (koncert J.A.R.)
04_Fotostory
>> vypuštěna kresba p. Pavlíka >> nahradit fotkami
05_Radnice informuje
o Reakce zhotovitele letního kina
>> upravíme titulek na „Vyjádření Stavitelství Zemánek k rekonstrukci letního kina“
>> písemná připomínka M. Pálka: příspěvek patří do Podnikatelského servisu >> dle
názoru přítomných členů je toto zařazování irelevantní

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

13_Otázky a odpovědi
>> P. Hanák >> třetí otázka je podepsána pouze iniciálami >> J. Dvořák vysvětluje, že jde o
akceptovatelný dotaz >> otázka bude z tiskové verze novin vyřazena a nahrazena jinou >>
předcházení precedentu nepodepisování příspěvků jménem
24_Kultura
o Svatováclavské hody
>> bude upraveno info dle vývoje aktuální dopravní situace >> úprava fotek, bude
dominantní fotografie hodové chasy >> odstranit foto BUTY
o MUZY
>> oprava autora na Pavlína Mariánková
Strany 52 a 53 prohodit
54_Sport
o Tišnovská cyklistika
>> písemná připomínka M. Pálka: příspěvek obsahuje poloskrytou reklamu
>> vypustit z textu odkaz na komerční stránku vemola.com
58_KAM
59_Program kina
60_Anotace KAM
64_Zadní strana
o Svatováclavské hody
INZERCE
o 6,5 stran
NEZAŘAZENO
o Řehůřek
>> přispěvovatel dodal příspěvek v termínu červen 2021 >> ručně psaný příspěvek
>> příspěvek splňuje kritérium rubriky Názory a polemiky >> napadá jednání Městské
policie Tišnov a zaměstnance ČSAD Tišnov a.s. >> vyžádána a obdržena písemná
stanoviska obou stran
>> důvody redakce k nepublikování:
• příspěvek nesplňuje technické parametry (ručně psaný text, značná délka)
dle Statutu Tišnovských novin 2020, odst. IV. Pravidla pro výrobu TN, bod 4:
Podklady pro uveřejnění článků v TN, a to zejména texty, fotografie a
grafické prvky, se řídí technickými parametry, které vydává MěKS, resp.
redakce, a jsou zveřejněny na www.tisnovskenoviny.cz. Nedodržení
technických parametrů podkladů zakládá redakci právo článek neuveřejnit.
A dle odst. III. Pravidla pro výrobu TN, bod 3: Redakce nemá povinnost
nevyžádané příspěvky uveřejnit, a to i bez udání důvodu. Maximální rozsah
nevyžádaného příspěvku činí ½ tiskové strany.
• příspěvek obsahuje urážlivé a hanlivé výrazy dle Statutu Tišnovských novin
2020, odst. Pravomoci a povinnosti Redakce TN, bod 8: Redakce Navrhuje
KKM neotisknout urážlivé, hanlivé a nevěcné příspěvky… Upozorňuje KKM
na problematické či konfliktní texty (útočné názorové články…).
• V příspěvku se jedná o spor dvou soukromých subjektů, které nemají co do
činění s problematikou rozhodnutí, realizací a směřování města Tišnova a
polemikám mezi občany, organizacemi či správou města dle Pravidel pro
publikování v rubrice Názory a polemiky, bod 1: Rubrika Tišnovských novin
(dále jen TN) s názvem „Názory a polemiky“ je určena pro zveřejnění článků,

které se věnují problematice rozhodnutí, realizací a směřování města
Tišnova a polemikám mezi občany, organizacemi či správou města.
>> předseda M. Kadlec nechává hlasovat o nezařazení příspěvku s tímto výsledkem
▪ PRO: 4 (čtyři); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)
•

více připomínek není, předseda M. Kadlec proto nechává hlasovat o podobě TN č.
09/2021 při zapracování schválených úprav s tímto výsledkem:
PRO: 4 (čtyři); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

Ad 3 – Různé
>> body vyplývající z úkolů pro jednání KKM 8/2021 odloženy na jednání KKM s vyšším
zastoupením členů
Po ukončení diskuse předseda Michal Kadlec poděkoval přítomným za účast a jednání v 17:40.
ukončil.
Příští jednání Komise pro komunikaci a média (dle situace buď znovu on-line nebo fyzicky)
proběhne 15. září 2021 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Vladimír Vecheta, tajemník KKM

