
Zápis z jednání Redakční rady Městských sdělovacích prostředků  

konané dne 24. 9. 2019 v Nepomuku 

Přítomni: Miroslav Anton, Pavel Motejzík, Pavel Jiran, Pavel Kroupa, Šárka Boušová, 

Hana Staňková 

 

1. Připomínky k srpnovému číslu NN:  

Byl uveřejněn PR článek Jihočeského kraje o kůrovci, přestože bylo členy RR 

doporučeno jej nezveřejnit. H. Staňková zachytila e-mail s doporučením pozdě. E-

mail noviny@nepomuk.cz byl doplněn do rozesílacího seznamu Redakční rady pro 

dostupnost komentářů členů RR v budoucnu. 

Některé části otázek v rozhovoru měsíce (s bratry Zemany) nebyly vytištěny tučně, 

nebylo zřejmé, co je text tázajícího a co odpověď. Vzniklo při sazbě a nebylo 

zachyceno při kontrole náhledu. RR si přeje posílat náhled pro kontrolu více lidmi. 

2. Pokyny RR pro zpracování příštích čísel NN: 

H. Staňková bude posílat RR výběr fotografie na obálku (nejlépe více možností), 

kostru šablony před korekturou, hotovou šablonu zasílanou grafikovi, náhled a 

případně kontroverzní příspěvky. 

3. Plán NN v delším časovém horizontu: 

RR chce znát a spoluvytvářet výběr témat a anket na web. H. Staňková pošle odkaz 

na sdílený disk s plánem členům RR 

Návrh na téma do budoucna  - Nepomucké městské lesy (600 ha, správa městského 

majetku – spravuje p. Wohlenberger) 

Padl návrh omezit odpovědi zastupitelů na témata počtem znaků (např. 350 znaků) a 

na druhé straně uvádět jména oslovených zastupitelů, kteří neodpověděli. 

4. Listopadové číslo NN: 

30 let od sametové revoluce – oslovit všechny zastupitele jako zvláštní téma.  

P. Kroupa napíše článek o opravách historického jádra města (2 strany). 

Dát ještě do novin ohlasy k přednádraží z Facebooku, pokud se vejdou. 

5. Web města: 

Hana Černohousová podala výpověď ve Svatojánském muzeu, bude potřeba vyřešit 

práci redaktora webu. Z tohoto důvodu H. Staňková svolá ke konci října další RR. 

 

mailto:noviny@nepomuk.cz


Diskuzní fórum není odolné proti spamu, byl by potřeba lepší SW nástroj. Je otázkou, 

zda udržovat diskuzní fórum, když funguje Facebook města. Mělo by to rozhodnout 

Zastupitelstvo a v případě zachování fóra najít finance na nový software. 

 

6. Náklady na noviny: 

Náklady na NN činí 500 tisíc ročně z rozpočtu kultury. P. Motejzík hledá možnosti, jak 

ušetřit. RR si přeje zachovat stávajícího grafika (Martin Bušek), pokud to půjde, 

protože noviny mají dobrou grafickou úroveň. 

H. Staňková poptá tiskárny a také tisk a sazbu dohromady. Je možné také snížení 

nákladu novin. 

Potřebujeme zadání Zastupitelstva, jakou podobu mají noviny mít. 

 

 

 

 

RR je výbor Zastupitelstva, zápisy budou po doplnění připomínek posílány 

zastupitelům (zajistí H. Staňková). 

 

Zapsala: Staňková 


