
 

Zápis č. 1 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 26.1. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: --- 

Hana Žáčková  

Mgr. Helena Netopilová  

Jan Ponížil  

Mgr. Petr Kouba Omluveni: Renata Gájová 

Mgr. Marcela Kropáčová  

Miroslav Rozkošný  

Ing. Jaroslav Skopal Hosté: --- 

Miloslav Suchý  

Roman Pavlík  

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková  

  

  

Program: 

1. Zahájení  

2. Představení členů redakční rady  

3. Podoba příspěvků jednotlivých politických stran 

4. Seznámení s obsahovou skladbou Listů 

5. Návrhy námětů do březnového čísla  

6. Stanovení termínu příštího jednání redakční rady 



Zápis: 

1. Předsedkyně redakční rady Hana Žáčková společně s šéfredaktorkou Evou Šafránkovou 
přivítala přítomné členy redakční rady. Předsedkyně omluvila Renatu Gájovou, která se  
nedostavila z důvodu nemoci. 

2. Předsedkyně vyzvala přítomné ke krátkému představení a požádala je o vyplnění 
připraveného dotazníku zaměřeného především na zaznamenání kontaktů na jednotlivé členy 
redakční rady. 

3. Členové redakční rady byli seznámeni s rozhodnutím zastupitelů ohledně uveřejňování 
příspěvků jednotlivých politických stran, včetně opozičních. Z debaty vzešel návrh, aby tyto 
články byly věcné a konstruktivní, pokud možno bez zbytečného sarkasmu, ironie a arogance 
– není cílem Přerovských listů přiblížit se bulváru.  Členům redakční rady bylo doporučeno 
určit osobu (event. sekretariát), která bude texty do redakce zasílat. Zástupci stran sdělí 
nejpozději do 10. dne v měsíci, zda mají zájem nějaký příspěvek zveřejnit (i jeho téma). Text 
bude zaslán do redakce e-mailem nejpozději do 15. dne v měsíci. |V této souvislosti navrhl  
Petr Kouba, aby se texty, které jsou sporné ohledně zveřejnění,  zasílali všem členům redakční 
rady současně, nikoliv v jednotlivých mailech – členové rady tak budou mít příležitost se ke 
konkrétnímu článku vyjádřit pomocí diskuzního fóra. Texty by měly mít rozsah maximálně 
38 řádků (při velikosti písma 12). Šéfredaktorka upozornila na to, že autoři příspěvků by měli 
vést v patrnosti, že každé nové číslo se distribuuje do domácností zpravidla poslední dny 
„starého“ měsíce. 

4. Šéfredaktorka seznámila členy redakční rady ve stručnosti s obsahovou skladbou Listů, 
počtem stran inzerce, počtem barevných stran – k tomuto se vrátí detailněji na příštím jednání. 

5. Dalším bodem jednání bylo navrhování námětů do příštího březnového čísla, například 
informace k výsledkům zápisů do 1. tříd ZŠ, upoutávka na koncert Cikánských diablů, 
seznámit veřejnost s připravovaným projektem studentů Gymnázia Jakuba Škody zřídit 
v Přerově městskou půjčovnu kol a dalšími. 

6. Po delší diskuzi se podařilo shodnout na dalším termínu redakční rady – středa 23. února v 15. 
30 hodin. Pouze Renatě Gájové středeční termín (do budoucna se plánuje konání rady každou 
4. středu v měsíci v 15.30 hodin) nevyhovoval, na což původně upozorňovala v omluvném 
telefonátu. Po následném rozhovoru bude možná i její účast – přehodí si vysílání na pondělí, 
pracuje v Kabelové televizi.  

V Přerově dne 1.2.2011 

      Hana Žáčková 
Jméno a příjmení předsedy 

předseda komise 
Přílohy:  Prezenční listina 

 


