
 

Zápis č. 2 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 23.2.2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: --- 

Hana Žáčková  

Mgr. Helena Netopilová  

Jan Ponížil  

Mgr. Petr Kouba Omluveni: --- 

Mgr. Marcela Kropáčová  

Miroslav Rozkošný  

Ing. Jaroslav Skopal  Hosté: --- 

Miloslav Suchý  

Roman Pavlík 

Renata Gájová 

 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková  

  

  

Program: 

1. Zahájení  

2. Podoba příspěvků jednotlivých politických stran, jejich četnost, termíny na oznámení a 
zaslání textů do redakce 

3. Seznámení členů s březnovým číslem Listů 

4. Návrhy námětů do dubnového čísla  

5. Stanovení termínu příštího jednání redakční rady 



Zápis: 

1. Předsedkyně redakční rady Hana Žáčková přivítala přítomné členy redakční rady a 
seznámila je s jednotlivými body programu.  

2. Členové rady (Ponížil, Kouba) trvali na vyjasnění pravomocí rady, se kterými je 
seznámila Šárka Krákorová Pajůrková.  

3. K uveřejňování příspěvků, (rozsah, termíny oznámení a dodání textů do redakce) 
navrhla Mgr. Marcela Kropáčová zpracovat dokument, který by vymezil kritéria 
k uveřejňování. Členové rady se shodli, že tento dokument navrhovatelka do příští rady 
připraví a seznámí s ním ostatní členy, kteří se k tomu vyjádří.  

4. Petr Kouba podal návrh, aby se k textům, které jsou sporné ohledně zveřejnění, 
nevyjadřovali jednotliví členové rady, ale aby své stanovisko k tomu, proč se tak děje, 
podala nadřízená šéfredaktory - Daniela Novotná z kanceláře primátora, na jejíž 
doporučení jsou tyto texty členům rady zasílány e-mailem k vyjádření. Členy rady bylo 
jednohlasně odsouhlaseno, aby byla na příští jednání rady přizvána a podala k tomu své 
stanovisko.  

5. Jan Ponížil rozdal členům rady Návrh na projednání možných doporučení pro Radu 
města Přerova o zkvalitnění práce redakční rady. Členové se po prostudování materiálu 
vrátí k němu detailněji na příštím jednání. 

6. Členům rady byly též předány předsedkyní rady k prostudování materiály, jak hodnotí 
veřejnost kvalitu Přerovských listů. Hodnocení proběhlo v roce 2008 formou ankety. 
K tomuto se vrátí rada detailněji na příštím jednání. 

7. Dalším bodem jednání bylo hodnocení březnového čísla. Vzhledem k tomu, že členové 
rady se neměli možnost se skladbou novin detailněji seznámit, bylo předsedkyní 
navrženo, aby se k tomu vrátili na příštím jednání. Šéfredaktorka navrhla, aby termíny 
redakční rady se o týden posunuly, a tak bylo zajištěno dostatek časového prostoru. 

8. Dalším bodem bylo navrhování námětů do příštího dubnového čísla, například 
informace k přehlídce sokolů a k jejich 140. výročí, k městské cyklistice, jarní úklid – 
černé skládky, výměna pískovišť na dětských hřištích, farmářské trhy, využití 
nezaměstnaných pro práci města…. 

9. Po diskuzi se rada dohodla na dalším termínu redakční rady – 30. března v 15. 30 hodin.  

V Přerově dne 3. 3. 2011 

      Hana Žáčková 
Jméno a příjmení předsedy 

předseda komise 
 

                                                                                                 Mgr. Eva Šafránková 

                                                                                                  organizační pracovník 

 

Přílohy:  Prezenční listina 



 

 


