
Zápis č. 7

z jednání redakční rady Přerovských listů

   ze dne 29. června 2015

Přítomni:

Lada Galová

Hana Učíková

Martin Švadlenka

Jiří Lapáček

Miloslav Suchý

Šárka Krákorová Pajůrková

Zdeněk Schenk

Michal Stoupa

Ingrid Lounová – redaktorka

Lenka Chalupová – organizační pracovnice

Nepřítomni:

----------

Program jednání:

1.    Zahájení

2.    Hodnocení červencového čísla

3.    Návrhy námětů do srpnového čísla

4.   Pravidla pro zveřejňování neredigovaných příspěvků v Přerovských listech

5.    Různé

6.    Závěr

1. Zahájení

Předsedkyně Lada Galová přivítala přítomné členy redakční rady a seznámila je 

s programem jednání. Členové redakční rady hlasovali o navrženém programu takto:

PRO: 7 PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0

Poznámka: Členka redakční rady Šárka Krákorová Pajůrková přišla později –

nehlasovala tedy o programu.



2. Hodnocení červencového čísla

Členové komise hodnotili číslo jako standardní. Lada Galová vyzdvihla článek o zahrádkářích 

a o opuštěných objektech. Text na téma zahrádkáři v Přerově ocenil i Miloslav Suchý. 

3. Návrhy námětů do srpnového čísla

Lada Galová navrhla program hodových slavností a nejdůležitější výstupy z červencového 

zastupitelstva. Miloslav Suchý navrhl text o přerovských cyklostezkách – kolik jich je a v jaké 

délce. 

Ingrid Lounová informovala, že připravuje tato témata:

- Životní prostředí – ročenka, která zabere pět stran měsíčníku
- Přerov očima cizinců
- Sociální šatník - školní potřeby pro děti
- Lávka u tenisových kurtů (dostavba)
- Soutěž o nejkrásnější předzahrádku
- Příměstské tábory
- Lukostřelba
- Cyklobus
- Dopis Miloslava Skládala + možnost odpovědi

4. Pravidla pro zveřejňování neredigovaných příspěvků v Přerovských listech

Člen komise Martin Švadlenka zaslal mailem členům komise svůj návrh ve věci 

neredigovaných příspěvků – a to v tomto znění:

Pro neredigované příspěvky fyzických a právnických osob týkající se dění ve městě platí:

1) Zveřejňují se příspěvky, které jsou předány do termínu uzávěrky, který je vždy uveden

v tiráži předešlého vydání. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání,

o jejich zařazení rozhoduje redakční rada.

2) Na zveřejnění zaslaného příspěvku není právní nárok.

3) Texty je možné předávat v elektronické formě na e-mail (doplnit)@prerov.eu ,

písemně na adresu (doplnit) nebo osobně na podatelně (doplnit).

4) Autor musí pod příspěvek uvést celé své jméno, případně i celá jména spoluautorů.

Jméno musí být uvedeno i u fotografie. Kvůli ověření autorství příspěvku je nutné

uvést i kontaktní údaje (adresa, e-mail a telefon). Neposkytnutí kontaktních informací

je důvodem k neotištění příspěvku. Kontaktní informace slouží pouze

pro potřeby redakce a nebudou poskytovány třetím osobám.

5) Rozsah příspěvků by neměl přesahovat 20 řádků neformátovaného textu, včetně

nadpisu a podpisu, písmo Times New Roman, velikost 12 při řádkování 1 (1600 znaků



včetně mezer). V případě neúměrně dlouhého textu může být příspěvek zkrácen

nebo může redakční rada rozhodnout o uveřejnění textu jen na webu města

www.prerov.eu. Přednost zveřejnění mají články a informace, které

se vztahují přímo k Přerovu. 

6) Zásadně nebudou otiskovány anonymní příspěvky, příspěvky, jejichž obsah

je v rozporu s dobrými mravy, a příspěvky jakýmkoli způsobem napadající dobré

jméno osoby či firmy. Ve zpravodaji nebudou zveřejňovány příspěvky diskriminující

občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace,

věku, zdravotního postižení, náboženství či víry a dále příspěvky tykající se sporů

soukromých a právnických osob, které nesouvisí s obecní tématikou.

Nebudou otiskovány materiály na pokračování. Výjimku tvoří pouze redakční články

a vyžádané příspěvky, které mohou být delší a mohou být uveřejňovány také

na pokračování.

7) Redakce má právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické

zpracování příspěvků.

- Předsedkyně otevřela k tématu diskusi, v níž se podrobně zabývala jednotlivými body 
návrhu Martina Švadlenky a informovala o širších souvislostech jejich vyznění. V 
rámci diskuse se pak dotázala pana Švadlenky, zda svůj návrh mínil jako návrh pro 
hlasování. Po jeho sdělení, že nikoliv, dala hlasovat o jejím návrhu, zpracovaném v 
minipracovní skupině s Lenkou Chalupovou a Ingrid Lounovou. 

Předsedkyně komise Lada Galová předložila členům k hlasování svůj návrh tohoto znění: 

Zásady zveřejňování neredigovaných příspěvků v Přerovských listech

(pro autory - dle Tiskového zákona, upravujícího radniční periodika)

1) Zveřejňují se příspěvky, které jsou předány od 1. do 10. dne v měsíci pověřenému 

redaktorovi.

2) V jednom čísle PL je možno uveřejnit maximálně 2 dopisy + 2 reakce, nebo 4 dopisy bez 

reakcí.

3) Texty je možné předávat v elektronické formě na e-mail uvedený v tiráži Přerovských listů 

nebo je možno dohodnout se o dalším postupu telefonicky. Telefon je rovněž součástí tiráže 

měsíčníku. 

4) Autor musí pod příspěvek uvést celé své jméno, případně i celá jména spoluautorů.

Kvůli ověření autorství příspěvku je nutné uvést i kontaktní údaje (e-mail a telefon). 

Neposkytnutí kontaktních informací je důvodem k neotištění příspěvku. Kontaktní informace 

slouží pouze pro potřeby redakce a pro komunikaci se stranou nebo osobou v dopise 

zmíněnou. 



5) Rozsah příspěvků nesmí přesahovat 20 řádků, písmo Times New Roman, velikost 12 - při 

řádkování 1 (1600 znaků včetně mezer). 

6) Zveřejňovány budou pouze autorské texty, psané výhradně pro Přerovské listy. 

Nevyžádané fotografie nebudou zveřejňovány. 

Lada Galová dala hlasovat o návrhu, který členům redakční rady předložila.

PRO: 7 PROTI:  ZDRŽEL SE: 1

Návrh prošel.

5. Různé

Členové komise se dohodli, že se sejdou 3. srpna v 15 hodin v zasedací místnosti rady. 

6. Závěr

Předsedkyně poděkovala členům za účast.

Lada Galová
Předsedkyně redakční rady


