
Zápis z jednání 

Redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku (RR) 

dne 25. 1. 2016 od 17:00 v Rodném domě Aug. Němejce v Nepomuku 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

  

   členové RR 

 

přítomnost 

Mgr. Miroslav Anton Předseda RR ANO 

PhDr. Pavel Kroupa Místostarosta města Nepomuk ANO 

Ing. Pavel Jiran Zastupitel města Nepomuk NE 

Mgr. Et. Bc. Markéta 

Duchoslavová Zastupitelka města Nepomuk ANO, do 17:20 

Bc. Šárka Boušová KIC Nepomuk, členka redakce ANO 

PhDr. Richard Böhnel Odborný poradce ANO 

Pavel Motejzík, DiS. Šéfredaktor, člen redakce ANO 

   Hosté     

 

 

      

 
 
 
Program jednání: 
 

1. zhodnocení grafické podoby lednového čísla Nepomuckých novin (NN) 
2. budoucí spolupráce s grafikem Martinem Buškem 
3. ceník inzerce 
4. grafická soutěž na podobu webu nepomuk.cz, ceník inzerce za webové inzeráty, případně 

propojení s novinami. 
5. distribuční místa a náklad Nepomuckých novin 
6. volba členů redakce 

 
 
 
Šéfredaktor P. Motejzík zahájil jednání v 17.05 hod., protože je přítomna nadpoloviční většina členů, je RR 

usnášeníschopná. P. Motejzík přečetl program jednání.  

 

1. zhodnocení grafické podoby lednového čísla Nepomuckých novin (NN) 
 
P. Motejzík přečetl na úvod reakci P. Jirana na některé body dnešního jednání, neboť ten se z tohoto jednání 
omluvil. P. Jiran uvádí, že s novým vzhledem NN je spokojen. Došlo určitě k rapidní změně k lepšímu. Částka 



9000,- Kč za číslo mi připadá odpovídající a bylo by dobré i nadále spolupracovat s Martinem Duškem. Proto 
souhlasím i s navýšením placené inzerce o 30 % k částečné kompenzaci zvýšených celkových nákladů. 
 
P. Motejzík souhlasí i nadále pokračovat v započaté spolupráci s novým grafikem. Nicméně s podobou novin 
je nadále potřeba pracovat, pokusit se na základě negativních reakcí vylepšit titulní stranu, dát pozor na 
výslednou podobu otištěných fotografií (např. viz článek Spolky diskutovaly se zastupiteli, str. 27, případně 
pozvánka na Příběh Coco Chanel, str. 11). Dále je potřeba snížit gramáž papíru, především kvůli poštovnému, 
které bylo za lednové číslo dvojnásobné oproti standardu. Papír je objednán opět na jedno číslo s tím, že se 
poté vyhodnotí. Spolupráce s M. Buškem na čísle 1/16 byla bez problémů. Termíny byly také dodrženy. P. 
Motejzík dále zdůraznil pozitivní reakce odborné veřejnosti, upozornil na rozporuplné reakce občanů 
Nepomuku. 
 
M. Duchoslavová řekla, že je potřeba, aby šéfredaktor lépe pracoval s rozložením novin a usazením 
jednotlivých rubrik. 
 
M. Anton navrhl, začít zprávami z úřadu, pokračovat dalšími zprávami, poté rozhovorem, spolky a sportem, 
pozvánkami na kulturní akce a kulturním přehledem, vzpomínkami a nakonec inzercí. S tímto modelem 
souhlasí i ostatní členové RR a bude použit od čísla 3/2016.  
 
Š. Boušová uvedla, že grafik nelogicky v čísle 1/2016 pracuje se zarovnáním sloupců, není pravidlem, aby u 
dvousloupcové sazby bylo zarovnání do bloku a u tří sloupcové vlevo. 
 
P. Kroupa zdůraznil názor starosty J. Švece, který označuje titulní stranu coby „parte“, uvedl, že ačkoliv názor 
redakční rady je, že došlo k výraznému posunu, co se grafické úpravy týče (mezi čísly 12/2015 a 1/2016), 
názor veřejnosti je spíše skeptický a v anketě na stránkách města Nepomuk vyrovnaný 50/50. Přikláněl by se 
k doplnění obsahu na str. 3. V čísle 1/16 mnoho lidí nevědělo, že je na titulce Edita Adlerová. Dále je potřeba, 
aby šéfredaktor lépe pracoval s barevnými stranami, např. článek v NN 1/16 fasáda školy září novotou je na 
černobílé straně a fotografie opravené školy nevyniknou, i když se jednalo o výraznou investici města 
Nepomuk v roce 2015. 
 
M. Anton dále navrhl, aby bylo od čísla 2/2016 zvětšeno záhlaví NN, od čísla 3/2016 více pracováno 
s příčným dělením (svislou čárou), používat stejnou velikost písma v nadpisech, redakční fotografie na 
černobílé strany fotit rovnou černobíle. Dále uvedl, že označení red by se mělo používat spíše výjimečně, do 
tiráže lze uvést, že neoznačené články jsou redakční. 
 
P. Kroupa řekl, že není spokojen s podobou krátkých zpráv (bude od čísla 2/2016 změněno). Navrhuje, aby 
byl používán jeden font písma (bezpatkové) na vše. 
 
P. Motejzík řekl, že font od čísla 2/2016 je rozlišen pro rozhovory a ostatní zprávy. Titulní foto bude od čísla 
2/2016 zvětšeno „na spad“. Grafik připraví ještě více variant titulní strany. 
 
Š. Boušová uvedla, že grafik M. Bušek má za povinnost dodat manuál NN, zároveň by měl dodat číslo 2/2016 
v citovatelné podobě, nejlépe v cdr.  
 
R. Böhnel řekl, že by se měl používat přídomek „šéfredaktor“ jen u oficiálních článků redakce. Bude vyřešeno 
od čísla 2/2016. 
 
M. Anton uvedl, že je nutné lépe pracovat se zadní stranou, přesunout tiráž, uvést titulek sponzora měsíce, 
zdůraznit titulek „Foto měsíce“. 
 



P. Motejzík uvedl, že vyzval členy Zastupitelstva, aby případně na novou podobu reagovali, obdržel pouze 
reakci M. Demely, který upozornil na horší kvalitu tisku (fotografie) a J. Švece, který požadoval vylepšení 
titulní strany.  
 

2. budoucí spolupráce s grafikem Martinem Buškem 
 
P. Kroupa dále uvedl, že odpovědnost za vzhled novin mají členové redakční rady, kteří si za novou podobou 
stojí. K finančním požadavkům grafika uvedl, že je nepovažuje za přehnané, grafik J. Beroušek by za původní 
cenu již noviny dále rovněž nesázel. 
 
Členové RR jednomyslně souhlasí s pokračováním spolupráce s grafikem M. Buškem, dohodnutou cenu 
9 000 Kč/ 36 stran nepožadují za příliš vysokou. Rada města Nepomuk by měla v průběhu února schválit 
smlouvu s novým grafikem s možností odměn. 
 
 
 

3. ceník inzerce 
 
P. Kroupa navrhl, aby byly osloveny velké společnosti, např. Coca-Cola. 
 
M. Anton nepovažuje inzerci podobných společností v NN za reálnou. 
 
P. Motejzík navrhl, že během února vytipuje a vyzve obchody a firmy (např. Olympie), které by mohly v NN 
inzerovat. Bude jim zaslán dopis, ceník inzerce a ukázkové číslo únorových novin. 
 
RR jednomyslně souhlasí s plošným navýšením inzerce od čísla 4/2016 o 30%, na zadní straně bude možné 
inzerovat za 10 000 Kč. Navýšení inzerce je zdůvodnitelné i navýšením nákladu novin o cca 1/3. 
 
 

4. grafická soutěž na podobu webu nepomuk.cz, ceník inzerce za webové inzeráty, případně 
propojení s novinami. 

 
P. Kroupa krátce informoval o vyhlášené soutěži na podobu webu nepomuk.cz. Osloveno bylo celkem 6 
firem. Nepomucké firmy (HD reklama, MMA), se patrně soutěže z nedostatku času nezúčastní. Uzávěrka 
soutěže je 12.2. 
 
P. Motejzík upozornil, že následně bude možno propojit rovněž ceník inzerce s webem a novinami, nyní 
zůstávají finance za inzerci coby motivační složka odměny webmastera, s čímž se v rámci nového webmastera 
nepočítá. 
 
P. Motejzík krátce představil na přání některých členů RR současný redakční systém a vkládání článků. 
 
 

5. distribuční místa a náklad Nepomuckých novin 
 
P. Motejzík uvedl, že od čísla 2/2016 je navýšen náklad NN na 3 000 ks včetně nových distribučních míst. Na 
několika nových místech, např. Poliklinika Nepomuk, bude přistoupeno k partnerské smlouvě, kdy za 
umístění stojanu bude poskytnuta určitá forma inzertního prostoru v NN zdarma, např. ½ strany ČB 1x ročně. 
 
P. Motejzík přečetl seznam distribučních míst, který se ještě může mírně měnit dle zájmu o NN: 
 



Měsíční výdej Nepomuckých novin – 2016 

 Místo Ks 

Restaurace U Karlů, Plzeň 15 

Měcholupy – konzum 25 

Prádlo – konzum 50 

Česká pošta – roznáška 1530 

Pošta Nepomuk 50 

Podatelna MěÚ 100 

Infocentrum Nepomuk (včetně distribuce) 225 

Tabák Náměstí Nepomuk 25 

OC Úslava 25 

COOP Vrčeň 30 

Papírnictví Dvorec 75 

Potraviny Na Vinici 65 

MMA 10 

Poliklinika Nepomuk 100 

Sokolovna 3 

Švejk 3 

MŠ 3 

ZŠ a ZUŠ 7 

Knihovna Nepomuk 30 

Benzina Nepomuk 50 

Norma Nepomuk 65 

Spálené Poříčí, úřad a tabák 75 

Nové Mitrovice – konzum 50 

Čížkov – konzum 50 

Mladý Smolivec – konzum 50 

Neurazy – konzum 25 

Mileč – chodba úřadu 25 

Kotouň – konzum 25 

Třebčice – konzum 15 

Tojice 25 

Čmelíny 15 



Žinkovy – konzum 75 

Fénix 20 

Klášter – hospoda 25 

Srby – konzum 25 

 Rezerva  14 

suma 3000 

 
 
RR souhlasí s distribučními místy, považuje za správné, aby Nepomuk, coby obec s rozšířenou působností, 
informoval o dění ve městě i okolí. RR se shodla na tom, že vyzvedávání NN v tiskárně i distribuci NN po 
regionu z vlastních prostředků šéfredaktora je potřeba do budoucna řešit odměnou v rámci činnosti. 
 
 

6. volba členů redakce 
 

P. Motejzík navrhl nové složení redakce, vzhledem ke skutečnosti, že dva současní členové (J. Beroušek, E. 

Járová-Honsová) se již na přípravě NN nepodílejí. 

Návrh nového složení: 

Pavel Motejzík – šéfredaktor 

Šárka Boušová – KIC Nepomuk 

Martin Bušek – sazba, grafika 

RR rozhodla o tomto složení jednomyslným hlasováním. 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:40. 

 

Zapsal P. Motejzík, 27.1.2016 


