
Zápis č. 16
z jednání redakční rady Přerovských listů

ze dne 6. 6. 2012

Přítomni: Nepřítomni:
Hana Žáčková Ing. Martina Smékalová
Ing. Jaroslav Skopal
Miloslav Suchý
Petr Kouba
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
Mgr. Helena Netopilová
Miroslav Rozkošný
Bc. Renata Gájová
Mgr. Petr Kouba

Program:
1. Zahájení
2. Informace o novém dodavateli Přerovských listů, představení nové šéfredaktorky
3. Hodnocení minulého čísla
4. Návrhy námětů do červencového čísla
5. Různé

Zápis:
1. Zahájení
Předsedkyně přivítala přítomné členy redakční rady a seznámila je s programem jednání. 

2. Informace o novém dodavateli Přerovských listů, představení nové šéfredaktorky
Přítomným členům redakční rady se představila nová šéfredaktorka Přerovských listů 
Naděžda Jandová, která bude rovněž novou členkou komise (bez nároku na odměnu). 
Seznámila členy komise se členěním novin, novými rubrikami atd. Zároveň uvedla, že do 
červencového čísla připravuje rozhovor s novým ředitelem KIS Jaroslavem Macíčkem, dále 
pak s rektorem Vysoké školy logistiky, anketu s dětmi na prázdninové téma a podobně. 
Členka komise Helena Netopilová žádala, aby opozice mohla v rámci redakčních článků 
komentovat názory radních – a to přímo v samotném textu. Členka komise Šárka Krákorová 
Pajůrková připomněla, že je třeba se především řídit usnesením zastupitelstva 39/2/7/2010 -
poskytnutí prostoru v městském zpravodaji Přerovské listy všem politickým stranám v 
zastupitelstvu města pro své neredigované příspěvky.

3. Hodnocení minulého čísla
Členové komise hodnotili číslo jako nadstandardní. 

4. Návrhy námětů do červnového čísla
Helena Netopilová navrhla článek o studentce gymnázia, která v patnácti letech vydala knihu. 
Dalším námětem jsou povodně (patnáctileté výročí od povodní, které v roce 1997 zasáhly 
Přerovsko). Jaroslav Skopal nabídl recenzi knihy, pojednávající o sokolech na Moravě.

5. Různé



Členové komise jednomyslně odsouhlasili návrh, aby se novou členkou redakční rady 
Přerovských listů stala Eva Šafránková. Návrh posoudí rada města.

Příští jednání redakční rady se uskuteční dne 11. července od 15.30 hod. v zasedací 
místnosti Kanceláře primátora.

V Přerově dne 7. 6. 2012

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady




