Zápis on-line jednání Komise pro komunikaci a média
č.10/2020 ze dne 09. 12. 2020
Způsob konání: on-line via Microsoft Teams
Začátek: 16.30 hod
Ukončení: 19:38 hod
Přítomni: M. Kadlec, J. Dvořák, P. Hanák, J. Kos, B. Kulhánková, M. Pálka
Omluveni: J. Brdíčko
Nepřítomni: Tajemník: V. Vecheta (editor TN)
Hosté: K. Válková (grafik)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola úkolů z minulého jednání komise (dle zápisu)
Doporučení Radě města ke jmenování místopředsedy KKM (Michal Kadlec)
Korektura TN č. 01/2021 (Vladimír Vecheta)
TTV (Pavel Hanák)
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 5 (pět) z celkového počtu 7 (sedmi) členů, J. Brdíčko omluven ze zdravotních
důvodů, B. Kulhánková se připojí k jednání od 17:00

•

následně se předseda komise obrátil na členy komise s dotazem, zda má někdo podnět na
doplnění programu jednání >> M. Pálka má podnět k vyjasnění závěru minulé KKM >> bude
řešeno v bodě Různé >> další podněty nejsou, probíhá proto hlasování o podobě programu
PRO: 5 (pět); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

•

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

korektura TN č. 12/2020 >> byla zanesena dle zápisu, noviny vyšly tiskem 19.11.2020

•

doplnění Statutu TN >> právní rozbor pro situaci >> jak se stavět do budoucna k přáním
zastupitelů publikovat svoje příspěvky >> stanovit „přiměřený prostor a četnost“? >> k řešení
úkol trvá

•
•

TTV >> KKM pověřuje P. Hanáka přípravou koncepce rozvoje TTV >> bude řešeno v bodě 4
TTV >> KKM pověřuje redakci, MěKS a TTV, aby přistoupila ke konsolidaci a úpravě
jednotného Youtube kanálu TTV >> bude řešeno v bodě 4

Ad 2 – Doporučení Radě města ke jmenování místopředsedy KKM
•

předseda komise Michal Kadlec připomenul přání vzešlé z jednání a konsenzu poslední KKM,
aby byla komise doplněna o místopředsedu >> předsedou M. Kadlecem doporučen Jan Kos
>> další připomínky členů KKM nejsou >> nominant J. Kos s nominací souhlasí

•

Usnesení č. 1/10_2020:
KKM doporučuje Radě města jmenování Jana Kosa místopředsedou KKM
PRO: 4 (čtyři); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 1 (jeden)

Ad 3 – Korektura TN č.01/2020
•

Zdravice – 24 zastupitelů a oslovených osob, rozmístěno na 8 stranách po 3
>> upravit grafiku u kratších příspěvků, aby nerušilo bílé místo

•

02_Druhá strana obálky – Fotostory – otevření parkoviště, příchod zimy, kytka obětem
komunismu, distanční výuka, Mikuláš…
>> doplnit o foto ze Studánky, farního Mikuláše, Inspira (sv. Martin)

•

10_Názory a polemiky
o Otázky a odpovědi
>> po diskusi (M. Pálka, M. Kadlec, J. Kos) nebudou uveřejněny, nahrazeno informací
o vracení předplatného KPH

>> k jednání se připojila B. Kulhánková
>> z jednání se omluvil J. Dvořák
•

34_Příroda
o Pařez radí
>> rozpačité hodnocení >> po diskusi navržena úprava nadpisu, aby bylo zřejmé, že jde o
zahajovací článek celoročního seriálu Zahradníkův rok >> redakci uloženo pohlídat obsah,
aby se nemíjel s očekáváním

•

56_Zadní strana
o TiKO – Vánoční poselství naděje
>> zvýraznit místo a čas konání/sledování

•

Oprava řazení stran
>> na návrh K. Válkové bude změněno pořadí stran oproti původnímu projednávanému pdf
dle standardu novin projednaného v loňském roce

•

Kalendář
o A2 všitá uvnitř >> toto speciální suplementum je kompenzováno nižším počtem stran
noviny o 8 stran

•

INZERCE
o 8 stran

•

Kromě drobných úprav více připomínek není, předseda M. Kadlec proto nechává hlasovat o
podobě TN č.01/2021 s tímto výsledkem:
PRO: 5 (pro); PROTI: 0 (nikdo); ZDRŽEL SE: 0 (nikdo)

Ad 4 – Tišnovská televize (Pavel Hanák)
>> k jednání se opětovně připojil J. Dvořák
1) Vývoj situace okolo kabelové televize
>> dosavadní provozovatel kabelové televize itself s.r.o. doručil MěKS oznámení o podání
žádosti na zrušení licence pro vysílání TTV k Radě pro Rozhlasové a televizní vysílání (dále jen
RRTV) a návrh na postoupení smlouvy o provozu obecního kanálu společnosti NEJ Kanál s.r.o.
>> postoupení smlouvy je podmíněno schválením MěKS a vydáním licence RRTV novému
poskytovateli. K tomuto oznámení došlo až po podání uvedených žádostí k RRTV, a to bez
předchozího kontaktování a projednání záležitosti s MěKS.

>> RRTV rozhodla (bez vědomí MěKS) o udělení licence na provozování TTV 10.11. 2020 pro
NEJ Kanál s.r.o. >> o této skutečnosti posléze informoval MěKS zástupce itself s.r.o.
>> pro MěKS je i po konzultaci s právníky takový postup nepřijatelný >> smlouvu s itself s.r.o.
považuje za platnou >> podnikne právní kroky k řešení situace, a to jak ve vyžadování dodržení
smluvního vztahu společností s.r.o., tak s ohledem na ochranu značky Tišnovská televize.
2) Úprava Pravidel tvorby a obsahu TTV
>> dosavadní pravidla z roku 2017 neodpovídají ani procedurálním ani technologickým
postupům >> návrh úprav je předložen v dokumentu Pravidla činnosti Tišnovské televize (dále
TTV) >> představil P. Hanák
>> M. Kadlec navrhuje nechat návrh nových Pravidel otevřený na sdíleném disku k zapracování
připomínek
>> Harmonogram úprav:
o Do 10.1. zašlou členové KKM poznámky k úpravě Pravidel
o 11. – 17.1. budou připomínky zapracovány
o Od 18.1. budou upravená Pravidla dostupná pro členy KKM
3) Úpravy Youtube kanálu
>> návrh úprav je předložen v dokumentu Úpravy YouTube kanálu TTV >> představil P. Hanák
>> stěžejní změna názvu z Tischnowitz na Tišnovská televize a přerozdělení playlistů do
nového uspořádání (knihoven)
>> J. Dvořák komentuje, že 8 navržených nových playlistů může být početnějších >> B.
Kulhánková doplňuje, že by vyhovovala struktura tematická >> inspirovat se k jednotnému
stylu řazení témat jako je tomu v TN >> podpora redakčního souladu a jednolitosti >> rubriky
TN ~ playlisty TTV
>> J. Kos má otázku, jak zpracovat stávající archiv >> videa jsou zdvojena jako samostatné
reportáže vs. Reportér TTV >> J. Dvořák navrhuje ponechat část playlistů „Reportér TTV“ jako
historii
>> P. Hanák doplňuje, že kanál chce pojmout ještě zbývající 2 starší kanály, k nimž ale zatím
není zřejmé, zda existuje funkční přístup
>> Harmonogram úprav (úkol pro KKM) >> do 10.1. zašlou členové KKM návrh řazení a
seznamu playlistů >> na mail P. Hanáka
Ad 5 – Různé
1) Corporate identity (CI)
>> M. Kadlec informuje >> návrh zadávací dokumentace pro CI >> Rada schválila
2) Technikálie práce KKM
>> M. Pálka >> komentuje vyjádření na předchozí KKM ke své osobě, že se nevěnuje
nastudování materiálů >> 2 pracovní dny pro seznámení s podklady pro jednání KKM považuje
za málo času

>> M. Kadlec komentuje, že dle jeho názoru je čas po mailovém avízu k nastudování materiálů
dostačující >> pokud se vyžaduje zevrubnější analýza, na výsledek se netlačí a šibeniční termíny
nejsou ve hře
>> J. Dvořák doplňuje, že se M. Pálka nevyjádřil, že by nestíhal >> pokud je tomu tak, má to
prostě oznámit >> u procedur spojených s termíny a financemi je potřeba se chovat
zodpovědně
>> B. Kulhánková upozorňuje, že by uvítala více kratších jednání KKM, než měsíčně 1
tříhodinové >> je-li něco důležitého, dát tomu samostatné jednání KKM >> J. Dvořák i M. Kadlec
potvrzují názor souhlasem
>> P. Hanák uzavírá diskusi názorem, že komise jsou orgánem odborným ne politickým >> u
členů jsou důležité vědomosti >> množství času na reakce členů KKM k materiálům považuje
nicméně za dostatečné
Po ukončení diskuse předseda Michal Kadlec poděkoval přítomným za účast a jednání v 19:38 ukončil.
Příští jednání Komise pro komunikaci a média (dle situace buď znovu on-line nebo fyzicky)
proběhne 20. ledna 2021 v 16.30 hod.

Schválil: Michal Kadlec, předseda KKM

Zapsal: Vladimír Vecheta, tajemník KKM

