
 

Zápis č. 3 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 30.3.2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: --- 

Hana Žáčková  

Mgr. Helena Netopilová  

Jan Ponížil  

Mgr. Petr Kouba Omluveni: Mgr. Marcela Kropáčová 

Miroslav Rozkošný  

Ing. Jaroslav Skopal  Hosté: Ing. Daniela Novotná 

Miloslav Suchý  

Roman Pavlík 

Renata Gájová 

 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková  

  

  

Program: 

1. Zahájení  

2. Vedoucí kanceláře primátora Ing. Daniela Novotná vysvětlí členům redakční rady 
důvod zasílání příspěvků politických stran k posouzení a rozhodnutí o jejich uveřejnění.  

3. Schválení návrhu dokumentu Mgr. Marcely Kropáčové ke zveřejňování politických 
příspěvků. 

4.       Předání návrhu Statutu redakční rady Přerovských listů k připomínkování. 

5. Podoba modernizace Přerovských listů,  Jan Ponížil. 

6. Hodnocení dubnového čísla. 



7. Návrhy námětů do květnového čísla  

Zápis: 

1. Předsedkyně redakční rady Hana Žáčková seznámila přítomné s jednotlivými body 
programu.  

2. Ing. Daniela Novotná vyjasnila členům rady proč jsou obesíláni opozičními příspěvky, 
které mají být zveřejněny v PL.  

3. Členové rady byli seznámeni s dokumentem Marcely Kropáčové, který vymezil kritéria 
k uveřejňování těchto textů. Po vyškrtnutí poslední věty z bodu 4 byl dokument radou 
PL jednohlasně (všemi přítomnými členy) schválen a bylo navrženo, aby tyto články 
byly v PL výrazně označeny hlavičkou: neredigované. 

4. Členové rady byli seznámeni s  návrhem Statutu redakční rady Přerovských listů, který 
jim byl předložen k připomínkování.  

5. Členové rady se vrátili k návrhu Jana Ponížila, který zahrnoval body ohledně  
zkvalitnění práce redakční rady. Po prostudování materiálu o navýšení redakce o 
jednoho pracovníka a o možnost vytvoření vlastní internetové podoby s denními 
příspěvky, neanonymní diskusí ad. bylo navrženo pozvat na další radu Ing.  Janu 
Pivodovou z odboru rozvoje, která vysvětlí možnosti v tomto směru. Dále bylo 
navrženo, aby byla panem Ponížilem a Pavlíkem zpracována eventuální ekonomická 
kalkulace (modernizace PL, navýšení o redaktory, ev. o webeditora).  

6. Helena Netopilová, se kterou vyslovila souhlas i Renata Gájová, upozornila na 
v dubnovém čísle nevhodné umístění článku pana primátora s tím, aby příště byl text 
uveřejněn na stránkách k tomu určených (aby měla příležitost reagovat dotčená osoba), 
nikoli na předních, které jsou určeny zpravodajství. Redaktorka to vysvětlila problémem 
grafické úpravy, protože dotčené příspěvky nemohla upravovat (jsou v neredigované 
podobě), tudíž případně zkrátit. Reagovat však je možno na články umístěné i na jiné 
stránce.  

7. Dalším bodem bylo navrhování námětů do příštího květnového čísla, například 
informace ke 140. výročí sokolů, jízda veteránů, letecká pouť, granty, vysvětlení 
nutnosti svolávat dobrovolné hasiče sirénami v nočních hodinách a další. 

8. Další termín redakční rady  byl stanoven na středu 4. května v 15. 30 hodin.  

V Přerově dne 11. 4. 2011 

      Hana Žáčková 
Jméno a příjmení předsedy 

předseda komise 
 

                                                                                                 Mgr. Eva Šafránková 

                                                                                                  organizační pracovník 

 

Přílohy:  Prezenční listina 

                   Pravidla pro uveřejňování neredigovaných příspěvků politických stran 



 
Pravidla pro uveřejňování neredigovaných příspěvků politických stran dle usnesení 

Zastupitelstva města Přerova 39/2/7/2010 ze dne 13. 12. 2010 
 

1. Politickým stranám reprezentovaným v Zastupitelstvu města Přerova bude 
v oficiálním měsíčníku města Přerovské listy poskytnut prostor pro uveřejňování 
neredigovaných příspěvků. 

 

2. Za každou politickou stranu bude určena osoba zodpovědná za komunikaci 
s šéfredaktorkou Přerovských listů. Články politických stran budou uveřejňovány se 
souhlasem této osoby. 

 

 

3. Svůj úmysl zveřejnit neredigovaný článek v Přerovských listech oznámí zodpovědná 
osoba šéfredaktorce vždy nejpozději 8. den v měsíci předcházejícím měsíci 
uveřejnění. Článek k uveřejnění obdrží šéfredaktorka nejpozději 10. den v měsíci 
předcházejícím měsíci uveřejnění. 

 

4. Neredigované články budou v maximálním rozsahu 38 řádků, prosté osobních 
invektiv, vulgarit, zavádějících informací a napadání.  

 

5. Osoba jmenovaná v neredigovaném článku, popř. osoba, jíž se neredigovaný článek 
týká, bude neprodleně seznámena s obsahem neredigovaného článku. Bude jí 
poskytnut prostor k reakci v maximálním rozsahu 10 řádků. Reakci obdrží 
šéfredaktorka nejpozději 15. den v měsíci předcházejícím měsíci uveřejnění. 

 

6. V případě nedodržení Pravidel má šéfredaktorka povinnost vyzvat Redakční radu 
k hlasování o souhlasu/nesouhlasu s uveřejněním článku. 

 
 
 
 


