
 

Zápis č. 8 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 5.10. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni 

Hana Žáčková Omluveni: 

Mgr. Helena Netopilová Ing. Jaroslav Skopal 

Ing. Martina Smékalová Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková 

Miroslav Rozkošný  

Renata Gájová Neomluveni: 

Miloslav Suchý 

 

Mgr. Petr Kouba 

 Roman Pavlík 

 Jan Ponížil 

  

 Hosté: Ing. Daniela Novotná 

  

  

Program: 

1. Zahájení  

2. Hodnocení minulého čísla 

3. Návrhy námětů do listopadového čísla  

4. Různé  

 

 



1. Zahájení  

Předsedkyně přivítala přítomné členy redakční rady a omluvila nepřítomné. Redaktorka 
informovala přítomné o tom, že osobně upozornila opakovaně nepřítomné Jana Ponížila 
a Romana Pavlíka, aby vzhledem ke své dlouhodobé neúčasti na jednáních rezignovali 
na členství v komisi Redakční rady Přerovských listů.  

 

2.      Hodnocení minulého čísla 

K obsahu a grafice říjnového čísla neměli členové redakční rady vážnější výhrady. 
Renata Gájová ocenila větší pestrost Listů, přibylo krátkých aktualit. Miroslav 
Rozkošný upozornil na ohlídání aktuálnosti osobních fotografií – v rozhovoru se 
zástupcem ZUŠ B. Kozánka se mu zdála fotka příliš „stará“. Členové rady pozitivně 
vyhodnotili rubriku Společenská kronika, kterou chce redaktorka pravidelně zařazovat. 

 

3. Návrhy námětů do dalšího čísla 

Renata Gájová navrhla „zmapovat“ hodnocení městských trhů, které budou pořádané 
během dvou říjnových sobot. Redaktorka reagovala potvrzením, že bude zařazena na 
toto téma anketa. Helena Netopilová  kladně kvitovala zavedení městských trhů do 
středu města, ovšem poukázala na to, že s tímto nápadem přišli už před několika měsíci 
společně s Ing. architektem Horkým (viz článek v červnovém čísle Přerovských listů). 
Jako další nosné téma byly Dušičky a s tím spojené informace o opravách městského 
hřbitova, parkováním a případným umístěním kolumbária ve staré obřadní síni 
městského hřbitova. 

4. Různé 

Členy redakce Přerovských listů zajímala také budoucnost tohoto periodika, za jakých 
podmínek by mělo vycházet v příštím roce. 

Na jejich dotazy odpověděla Ing. Daniela Novotná, vedoucí kanceláře primátora, která 
byla přizvaná na jednání komise jako host. Potvrdila informaci, že se připravují 
podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na komplexní zajištění služeb spojených 
s vydáváním Listů. Přerovské listy (název by měl být zachován) by měly vycházet 12x 
ročně (nyní je to 11x), měly by být celobarevné. Celkové náklady by neměly převýšit 
jeden milion korun. Zmínila se i o rozsahu inzerce (maximálně 25%). Počítá se 
s ušetřením jednoho pracovního místa na magistrátu (zrušeno bude místo šéfredaktora).  
Redakční rada bude působit ve stávající podobě.  

Helenu Netopilovou zajímalo, kdo bude přijat na pozici redaktora. Podotkla, že by to 
rozhodně měl být člověk z regionu, který má „blízko“ k událostem ve městě. Vyžádala 
si k nahlédnutí materiály k plánovaným změnám.  

 

Příštím termínem zasedání komise Redakční rady Přerovských listů byl zvolen termín 2. 
listopad v 15.30 hodin. 

 

V Přerově 17. října 2011                                 Hana Žáčková, předsedkyně komise 

                                                                         Eva Šafránková, organizační pracovnice 

 



Návrhy námětů do dalšího čísla 

Paní Netopilová informovala, že připraví článek na stránku neredigovaných příspěvků 
politických stran ohledně SADu Trnava (výběrového řízení). Mezi další navrhovaná 
témata článků do říjnového čísla byly členy redakční rady mimo jiné jmenovány 
Československý jazzový festival včetně doprovodné scény Jazz u piva. Pan Rozkošný 
vyslovil názor, že větší prostor by se měl věnovat spolupráci se ZUŠ B. Kozánka – měl 
především na mysli zveřejňování absolventských koncertů žáků. Redaktorka oponovala, 
že informací v podobě článků a rozhovorů ze života této přerovské umělecké školy je 
v Listech ve vyhovujícím množství a navíc připravuje do příštího vydání rozhovor 
s vedením školy o práci školy a jejích žáků. Pan Rozkošný navrhl vyhodnocení sběru 
textilu do kontejnerů (zda se vyplatí). Další navrhované téma se týkalo například Dne 
seniorů (1.října). Redaktorka sdělila, že připraví anketu a zjistí u ředitelky Sociálních 
služeb města Přerova Marty Vanišové, zda připravují při této příležitosti speciální 
program pro klienty domů s pečovatelskou službou a Domova důchodců. 

5. Různé 

          Stanovení termínu příštího jednání redakční rady. Členové redakční rady se domluvili 
na další schůzce  5. října.  

V Přerově dne  21. 9. 2011                                                     Hana Žáčková 

                                                                                               předseda komise 

 
Mgr. Eva Šafránková 

organizační pracovnice 
 
 

Přílohy:  Prezenční listina 

 

           

 
 
 


