
Zápis z jednání Redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku 
6.3.2017 v Nepomuku 

 

 

Přítomni: 
Šárka Boušová, Pavel Kroupa, Alena Marušincová, Pavel Motejzík 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Koordinace městských sdělovacích prostředků a jejich administrátorů 

3. Budoucnost NIKA-TV 

4. Nové webové stránky města 

5. Ceník komerční inzerce pro webové stránky 

6. Témata měsíce a tipy na rozhovory 2017 

7. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájil v 17:35 šéfredaktor Pavel Motejzík, konstatoval, že je Redakční rada (dále jen RR) 

usnášeníschopná. 

 

2. Koordinace městských sdělovacích prostředků a jejich administrátorů 

Pavel Motejzík seznámil přítomné s nastavením fungování městských médií. E-mail 

redakce@nepomuk.cz slouží k přesměrování na administrátory všech městských médií (Nepomucké 

noviny, NIKA-TV, IC Nepomuk, redaktor webu), IC Nepomuk má na starost aktualizaci sekce 

Turista, redaktor webu aktualizaci sekce Občan.  

Pavel Kroupa upozornil, aby na hlavní stránce www.nepomuk.cz byla doplněna informace ve znění: 

Chcete zveřejnit článek, pozvánku na akci či zařadit do katalogu firem či turistických cílů? 

Kontaktujte nás na redakce@nepomuk.cz. 

Členové RR by uvítali, aby redakci byly předány přístupové údaje do SMS Info kanálu od starosty 

města, ze kterého mohou být rozesílány pozvánky na významnější kulturní akce či aktuální zprávy 

přímo z redakce. V současné době SMS Info kanál funguje spíše sporadicky. 

 

3. Budoucnost NIKA-TV 

Pavel Kroupa uvedl nevyhovující technický stav softwaru i korodující sítě v zemi, současná 

smlouva mezi Tesas Medic s.r.o. a Nepomukem je do roku 2021 a je otázka, jak dlouho bude NIKA-

TV fungovat na stávajícím principu v dlouhodobém výhledu. Přesto by město mělo investovat do 

nového hardwaru i softwaru, neboť současný vizuál a technické možnosti Nika-TV jsou již velmi 

zastaralé a nevyhovující. 

Alena Marušincová zmínila výrazný úbytek domácností připojených na NIKA-TV, v současné době 

je to zhruba 750 domácností z 1500 domácností v Nepomuku. 

Členové RR se shodli na Jiřím Berouškovi coby pokračujícím administrátorovi NIKA-TV, případné 

navýšení odměn nechávají v kompetenci Rady města Nepomuk. Do budoucna by šlo s novým 

softwarem, případně s novým principem fungování kabelové televize (např. přes internet) uvažovat o 

vyhlášení soutěže na společného administrátora webu a NIKA-TV, což by mohlo uspořit náklady na 

administraci obou médií. 

 

4. Nové webové stránky města 

Alena Marušincová upozornila na nevzhledné barvy, které v odstínech neodpovídají městským 

barvám, ani barvám praporu města. 
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Šárka Boušová by zlatou barvu více přizpůsobila barvě svatozáře. 

Pavel Motejzík zmínil příspěvky z diskuzního fóra, kde diskutující upozorňují na nepřehlednost 

hlavní stránky. 

Pavel Kroupa upozornil na výhodu nového webu na mobilních zařízeních (responzivní zobrazení), 

kde stránky města vypadají velmi vydařeně. Také upozornil na množství nových funkcí, které web 

v sobě obsahuje a o nichž často uživatelé neví. Je zapotřebí na toto téma publikovat na webu 

podrobnější článek. 

Šárka Boušová upozornila na nefunkční odkazy (přesměrování v katalogu). 

Pavel Kroupa upozornil na špatné rozložení hlavní lišty s odkazy na zařízeních s malým rozlišením 

(na dataprojektoru není lišta v jednom řádku).  

  

 

5. Ceník komerční inzerce pro webové stránky 

Pavel Motejzík představil návrh ceníku inzerce pro webové stránky. V rámci diskuze byl tento návrh 

doplněn o slevu 25% za současné publikování inzerce v Nepomuckých novinách a cenu za pozvánky 

na kulturní akce mimo Nepomucko.  

RR schválila ceník inzerce v podobě, v jaké je v příloze č. 1 tohoto zápisu.  

 

6. Témata měsíce a tipy na rozhovory 2017 

Pavel Motejzík představil orientační plán rozhovorů a témat měsíce na rok 2017. 

Pavel Kroupa upozornil, že v červenci by měl být hlavní rozhovor s Jakubem Zahradníkem (synem 

nepomuckého rodáka skladatele Václava Zahradníka) v souvislosti s jeho koncertem na Malé letní 

scéně. 

 

7. Závěr 

Pavel Motejzík ukončil jednání RR v 19:15. 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Motejzík 

 

 

 

 



Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 

 

Ceník inzerce na webových stránkách www.nepomuk.cz 
Inzerát ve slideru (sekce občan) – o městě/inzerce          1000 Kč / týden 

  

Inzerát ve slideru (sekce občan) – o městě/nabídka práce         500 Kč / týden 

Inzerát publikovaný na hlavní stránce (kategorie občan) a v příslušné sekci – o městě/inzerce    500 Kč / týden 

Inzerát publikovaný na hlavní stránce (kategorie občan) a v příslušné sekci – o městě/nabídka práce    250 Kč / týden 

Pozvánka na kulturní akci mimo Nepomucko          250 Kč / týden 

Inzerát v příslušné sekci, nemovitosti, instituce a firmy, události a akce, nekomerční řádková inzerce,  

prezentace nekomerční činnosti.            ZDARMA 

Inzertní článek              sleva 25% 

Inzerát zároveň v Nepomuckých novinách           sleva 25% 

Platnost ceníku od 7. 3. 2017 

Ceny jsou vč. DPH 21% 
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