
Zápis z jednání Redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku 

 
23. 11. 2016 

 

 

Přítomni: 
Pavel Kroupa, Pavel Motejzík, Pavel Jiran, Alena Marušincová 

 

Hosté: Martin Bušek 

 

 

Program: 

1) Připomínky ke grafické podobě a obsahu novin po roce nového vzhledu a obsahu  

2) Témata měsíce a osobnosti pro rozhovory - tipy pro rok 2017  

3) Návrhy nových členů Redakční rady (po Markétě Duchoslavové a Richardu  

Böhnelovi)  

4) Příjem z inzerce a oslovení nových sponzorů  

5) Nový web Města Nepomuk  

 

 

1) Připomínky ke grafické podobě a obsahu novin po roce nového vzhledu a obsahu  

A. Marušincové se zdá nový vzhled novin smutný, preferovala by veselejší obálku. 

 

P. Jiran měl připomínky k sazbě, zejména prací grafika s volným místem (zbytečně malé snímky a 

široké bílé okraje) 

 

Jinak nebyly zásadnější připomínky. 

 

 

2) Témata měsíce a osobnosti pro rozhovory - tipy pro rok 2017  

P. Motejzík řekl, že jednotlivé tipy na rozhovory a témata měsíce budou umisťovány do googlové 

tabulky. Zatím je zde umístěno zhruba 10 tipů na téma měsíce a 30 lidí na rozhovory. 

 

Byla vybrána úvodní fotografie prosincových novin. 

 

3) Návrhy nových členů Redakční rady (po Markétě Duchoslavové a Richardu Böhnelovi)  

P. Motejzík navrhl na nové členy A. Marušincovou a K. Barocha. Oba považuje za kvalitní 

zastupitele a budou přínosem pro práci s novinami. Ostatní členové RR souhlasí. Změnu musí 

schválit prosincové ZMN. 

 

4) Příjem z inzerce a oslovení nových sponzorů  

P. Motejzík představil příjem z inzerce (většinou se pohybují kolem 20 tisíc, v říjnu to bylo kvůli 

volební inzerci 55 tisíc). Neustále jsou oslovováni noví sponzoři, povedla se dojednat smlouva s RK 

Evropa (Josef Skala), která bude mít v každých novinách inzerát na ½ strany barevně (od čísla 2/17). 

 

5) Nový web Města Nepomuk  

P. Motejzík ukázal vizualizace nového webu. Web by měl být spuštěn v lednu 2017. Redakční rada 

k vizualizacím neměla připomínek. 

 

Zapsal: Pavel Motejzík 


