
Zápis č. 18
z jednání redakční rady Přerovských listů

ze dne 14. 8. 2012

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

Program:
1. Zahájení
2. Hodnocení minulého čísla
3. Návrhy námětů do zářijového čísla
4. Různé

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

2. Hodnocení minulého čísla

Helena Netopilová uvedla, že Přerovské listy v tomto pojetí nejsou na lepší úrovni, než 
Přerovské listy, realizované městem. Martina Smékalová měsíčník považuje za vcelku zdařilý 
jak po grafické, tak i obsahové stránce. 
Členové redakční rady byli seznámeni s reklamacemi ohledně distribuce Přerovských listů. 
Organizační pracovnice redakční rady Přerovských listů Lenka Chalupová seznámila členy 
rady s tím, že jí bylo adresováno několik stížností od občanů města, kteří nedostali do 
schránek poslední vydání Přerovských listů. Zdůraznila, že v této věci jedná s vydavatelem. 
Na dotaz Heleny Netopilové upřesnila, jak by dle smlouvy měla probíhat distribuce.
(Smlouva   č. IV.    bod 4 :  Distribuci je povinen dodavatel provést nejpozději do 4 
kalendářních dnů od data tisku. Distribuce musí proběhnout nejpozději do konce prvního 
celého týdne v kalendářním měsíci. Bod 5 : Distribuce tedy musí proběhnout nejpozději do 9 
(5+4) kalendářních dnů od konečné uzávěrky).

3. Návrh námětů do zářijového čísla

Naďa Jandová upřesnila, jaké články připravuje do zářijového vydání Přerovských listů. 
Rozhovor s plavkyní Evou Koplíkovou, rozhovor s rektorem Vysoké školy logistiky, článek, 
podporující kampaň „Přesvědč dospělé, aby darovali krev“, článek k Roku aktivního stárnutí, 
pozvánku na akci „Přerovem pěšky i na kole“ atd. Požádala přítomné členy redakční rady o 
tipy na články z místních částí. Helena Netopilová a Šárka Krákorová Pajůrková přislíbily 
v tomto ohledu pomoc. 



4. Různé

Šárka Krákorová Pajůrková připomněla požadavek redakční rady, aby se její další členkou 
stala bývalá šéfredaktorka Přerovských listů Eva Šafránková. Materiál do rady města zajistí 
prostřednictvím Kanceláře primátora Lenka Chalupová. 
Členové rady se dohodli, že další setkání se uskuteční ve středu 
12. září v 15.30 hodin. 

V Přerově dne 21. 8. 2012

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady




