
Zápis z jednání Redakční rady Nepomuckých sdělovacích médií 
ze dne 5. 11. 2015 

 

Přítomni: 
dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Seznámení s výsledky projektu KOMPAS 

2. Nová grafická podoba Nepomuckých novin 

 

 

1. Seznámení s výsledky projektu KOMPAS 

P. Pelcl z CpKp Západní Čechy informoval přítomné o výsledku Analýzy komunikace 

města Nepomuk s veřejností, zpracovaného v rámci projektu KOMPAS – komunikace a participace 

samozřejmostí.  

 

Studie mimo jiné uvádí: 

- Nepomucké noviny jsou zdaleka nejvýznamnějším komunikačním nástrojem města Nepomuk. 

Svojí pravidelností a způsobem distribuce překonávají dokonce i vlastní webové stránky města, což 

pro nás bylo ve 21. století překvapením.  

- Největší péče při rozvoji pravidelných komunikačních nástrojů s veřejností musí být 

proto věnována právě Nepomuckým novinám. Zapomeňme alespoň pro tuto chvíli na nástup 

digitálního věku. Noviny jsou v Nepomuku natolik vrostlé do očekávání občanů od radnice, že je 

nelze obejít. Nepomuk již cestu proměny svého zpravodaje nastoupil, když změnil fungování 

redakční rady a redakce jako takové. 

- 75% respondentů uvádí, že Noviny čtou pravidelně a všechny články nebo téměř všechny 

články.  

- Nové rubriky jsou zjevně krok správným směrem. Je nutno jim jen vymezit pevné místo, významně 

posunout grafiku k modernímu designu a jasně oddělit plochy pro reklamu, tak aby nezahlcovaly 

obsahové strany Novin. 

 

2. Nová grafická podoba Nepomuckých novin 

Redakční rada diskutovala o zaslaných návrzích v rámci neveřejné soutěže o návrh na nové grafické 

zpracování vizuálu Nepomuckých novin a dalších městských sdělovacích prostředků, jejíž podobu 

odsouhlasila Rada města Nepomuk (RMN) na svém jednání dne 7. 10. 2015. 

 

Členové redakční rady dospěli jednohlasně k závěru, že vítězným návrhem se stane návrh č. 4, pod 

kterým se skrývá grafik Martin Bušek, spolupracující například s plzeňským divadlem, společností 

Plzeň 2015 či se Západočeskou galerií. Redakční rada ocenila na jeho návrzích především geniální 

jednoduchost, čistotu a originalitu, s kterou byl koncept zpracován. Pečlivost zpracování i malých 

detailů v sazbě svědčí o profesionalitě a znalostech tohoto grafika. Vysoce hodnoceny byly rovněž 

návrhy č. 1 a č. 5. 

  

V internetovém hlasování veřejnosti se vítězný návrh umístil na třetím místě. Dle přizvaného 

odborníka Jana Pelce, pracovníka plzeňské Fakulty designu a umění, svědčí o nadčasovosti daného 

návrhu. Části veřejnosti nějaký čas potrvá, než se s podobou zžije. Pelc mimo jiné uvedl: „Zatímco 

pod ostatními titulními stranami si můžete představit zpravodaje jiných měst a obcí, nový návrh 

Nepomuckých novin je v tomto ohledu mimořádně výjimečný a nadčasový.“ 

 

Z jednání vyplynul jednoznačný zájem o osobní setkání s novým grafikem, který bude předmětem 

dalšího jednání. 

 

Zapsal Pavel Motejzík, šéfredaktor, dne 20. 11. 2015 



Zápis z jednání Redakční rady Nepomuckých sdělovacích médií 
ze dne 19. 11. 2015 

 

Přítomni: 
dle prezenční listiny 

 

Program: 

1.  Osobní setkání s vítězným grafikem 

2.  Ostatní a diskuze 

 

1. Osobní setkání s vítězným grafikem 

 

Vítěznému grafikovi M. Buškovi byly obšírněji představeny současné Nepomucké noviny, ukázány 

předtiskové šablony i vzhled a obsah složek. Úkolem pro vítězného grafika bude nasázení prvního 

čísla Nepomuckých novin v nové grafice pro číslo leden 2016. Zároveň vytvoří stručný manuál 

sazby. Další případná spolupráce se odvine na základě tohoto čísla novin, finančních požadavků 

grafika a požadavků města. 

 

Šéfredaktor P. Motejzík zpracuje redakční články pro číslo leden 2016 do 10. 12. 2015 a následně 

dojde ke schůzce s grafikem. Veškeré podklady budou grafikovi dodány do 20. 12. Lednové číslo by 

mělo být vytištěno do 4. 1. 2016. Hlavním rozhovorem a na titulní stranu bude umístěna Edita 

Adlerová. 

 

Redakční rada se nadále shodla na tom, že vzhledem k významu Nepomuckých novin v rámci 

městských sdělovacích prostředků je potřeba jít cestou kvalitní grafické sazby a vzhledu novin a 

doporučuje RMN zvýšení částky pro grafika za sazbu novin od ledna 2016. 

 

2. Ostatní a diskuze 

 

Vzhledem k požadavku na kvalitní fotodokumentaci především pro titulní stranu novin byl osloven 

Fotoklub Nepomuk a dojde k vytvoření společné sdílené databáze fotografií.  

 

Redakční rada řešila snahu o jednotící prvek Nepomuckých novin a dalších sdělovacích prostředků 

(webové stránky, facebook, plakáty… /identita města/. Grafikem M. Buškem bylo prozatím navrženo 

vycházet z praporu a erbu města, především co se barevnosti týče. Vytvoření nového profesionálního 

loga by patrně bylo velmi nákladné (např. nyní město Plzeň - 2 mil. Kč) a není nyní pro město 

Nepomuk prioritou. 

 

Dále bylo schváleno omezení bezplatné řádkové inzerce, vzhledem k narůstajícímu počtu řádkové 

inzerce od jednotlivců (např. 7 inzerátů do jednoho čísla jedním člověkem). Do novin lze od čísla 

12/2015 jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. 

 

Počítá se rovněž s navýšením ceny za komerční inzerci min. o 30%. Navýšení bude závislé na 

nových finančních kalkulacích za výrobu a tisk novin. 

 

Diskutována byla rovněž potřeba navýšení nákladu Nepomuckých novin. Listopadové číslo bylo 

například rozebráno již 5. 11. a s tím souvisí i logický požadavek na navýšení nákladu na 

distribučních místech. Rovněž redakční rada diskutovala o distribuci Novin v rámci ORP Nepomuk 

s možností spolufinancování jednotlivými obcemi. Bude projednáno na Valné hromadě Mikroregionu 

Nepomucko dne 15. 11. 2015. Současný náklad je 2100 ks. Bude poptán tisk Nepomuckých novin 

v nákladu 2500, 3000 a 3500 ks, změna papíru na více novinový, a výsledné kalkulace včetně 

distribučních míst, nákladů a výnosů předloženy RMN. 

 

M. Duchoslavová upozornila na nedostatečně prováděné jazykové korektury a v případě nesjednání 



nápravy doporučila oslovení nových korektorek. 

 

Dále redakční rada řešila webové stránky města a potřebu vytvoření nového webu ideálně před 

turistickou sezonou 2016. Doporučení pro RMN je vyhlásit začátkem roku 2016 rovněž neveřejnou 

grafickou soutěž na nový vzhled webových stránek. 

 

Zapsal Pavel Motejzík, šéfredaktor, dne 20. 11. 2015 

 

Přílohy: 

Analýza komunikace KOMPAS 

Soutěžní návrh – podoba Nepomuckých novin – Martin Bušek 

Prezenční listina přítomných 


