
Zápis z jednání Redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku 
21.9.2017 v Nepomuku 

 

 

Přítomni: 
Miroslav Anton, Karel Baroch, Šárka Boušová, Pavel Jiran, Pavel Kroupa, Pavel Motejzík. 

 

 

Program: 

1) Připomínky ke grafické podobě a obsahu novin 

2) Cenová nabídka od společnosti NAVA 

3) Mediální podpora podnikatelů ve městě 

4) Témata měsíce a osobnosti pro rozhovory – 2017/2018 

5) Webové stránky města – půl roku od spuštění nových stránek 

6) Nová média a jejich využití - SMS systém, Facebook, newsletter, Instagram, Twitter 

7) Dotace na marketingové aktivity v cestovním ruchu - rok 2018 

8) Další a ostatní 

 

Jednání zahájil šéfredaktor P. Motejzík, konstatoval, že je Redakční rada (dále jen RR) 

usnášeníschopná. 

 

 

1) Připomínky ke grafické podobě a obsahu novin 

P. Kroupa konstatoval, že se mu nelíbí obálka Nepomuckých novin 9/2017, kde je moc tmavá 

fotografie, navíc se mu nelíbí fotografie jako celek, spíše by uvítal detail.  

K. Baroch řekl, že nejvíce se mu nelíbila obálka č. 5/2016. 

Přítomní se shodli, že fotografie na obálce č. 9/2017 chtěla více zesvětlit, je to spíše špatné nastavení 

tiskárny. Jinak všichni hodnotili kvalitu tisku na dobré úrovni. 

 

2) Cenová nabídka od společnosti NAVA 
P. Motejzík představil nabídku společnosti NAVA. Tím, že jsou ceny srovnatelné, byl by pro, aby 

byla zachována spolupráce se současnou tiskárnou TISKÁRNA BÍLÝ SLON. Po krátké diskuzi bylo 

odhlasováno, že se RR bude řídit doporučením šéfredaktora a zatím ke změně tiskárny nedojde. 

Bude jen hlídáno, aby nebylo v současné tiskárně tisknuto za vyšší cenu, než jsou jiné tiskárny. 

 

3) Mediální podpora podnikatelů ve městě 
P. Motejzík upozornil, že by byl rád, aby byl na webových stránkách dopracován katalog 

podnikatelů a vypadal lépe, než současný. 

Š. Boušová poznamenala, že to je cíl přes zimu 2017/2018. 

 

4) Témata měsíce a osobnosti pro rozhovory – 2017/2018 
P. Motejzík představil nejbližší plán rozhovorů a témat měsíce do konce roku. 

K. Baroch rovněž uvedl, jaké rozhovory by rád zpracoval. 

RR neměla námitek. 

 

5) Webové stránky města – půl roku od spuštění nových stránek 

P. Motejzík přečetl e-mail. M. Antona s připomínkami: 

 

 



 Zdá se mi, že některé akce jsou občas anoncovány s příliš velkým předstihem 14 dní-měsíc), 

myslím, že to není efektivní, respektive by se potom měla hlídat aktualizace, jinak článek 

zapadne. Pokud samozřejmě nejde o nějakou akci, kde se objednávají vstupenky etc.. 

 Typicky odstávka elektřiny na 13. a 20.9.  - je tam podle mě zbytečně nastavená priorita, 

přitom určitě je polepený Nepomuk s upozorněním... 

 Asi by stálo za úvahu trochu upravit záložku Kategorie - zobrazuje se podle toho jaké 

dáváme tagy v textech - někdy píšeme velkým, někdy malým a není mi jasné podle jakého 

klíče se Kategorie zobrazuje, abecedně to není, tak asi nahodile. 

 Chtělo by to pročistit archiv (starší články), některé se dají využít při aktualizaci, jiné se dají s 

klidným svědomím smazat. Ale to si musí musí rozhodnout autor... 

 Asi by stálo za úvahu vytvořit nějaké společné úložiště tipů, zpráv, podkladů k článkům etc. 

Některé podklady se ke mně vůbec nedostanou, něco přijde na adresu webmaster, něco pošle 

Pavel, něco (velmi občas) od Jirky Berouška...  

Členové RR nad jednotlivými body diskutovali, dohodli se, že se je pokusí zohlednit a sjednotit při 

své práci. 

 

6) Nová média a jejich využití - SMS systém, Facebook, newsletter, Instagram, Twitter 

P. Motejzík upozornil, že nefunguje newsletter. Lidé, kteří se přihlásili k odběru, nedostali žádnou 

reakci. 

Š. Boušová řekla, že je to její úkol na nejbližší dobu. 

P. Motejzík by uvítal u článků tlačítko sdílet. 

 

 

7) Dotace na marketingové aktivity v cestovním ruchu - rok 2018 

P. Motejzík představil dotační titul, je možnost tam dát rozšíření webových stránek a překlady sekce 

turista. 

 

 

8) Další a ostatní 

Členové RR vznesli výtku, že nejsou u kontaktů obličeje. Byli by rádi, aby bylo ze strany vedení 

města rozhodnuto o tom, že se úředníci nechají nafotit. 

 

Kategorie – bylo diskutováno, jakým způsobem se řadí štítky, podle abecedy to není, po rozkliknutí 

by mělo zmizet slovo „štítek“. 

 

RR v tiráži – členové RR netrvají na tom, aby měli jména v tiráži novin. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Motejzík



 


