
 

Zápis č. 4 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 11.5. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni:  

Hana Žáčková Jan Ponížil 

Mgr. Helena Netopilová Mgr. Marcela Kropáčová 

Miloslav Suchý Ing. Jaroslav Skopal 

Mgr. Petr Kouba Roman Pavlík 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková  

Miroslav Rozkošný  

Renata Gájová Hosté: --- 

  

  

  

  

  

Program: 

1. Zahájení  

2. Projednání záměru na vytvoření vlastní internetové podoby, propojení s novými médii, 
interakce s občany  

3. Připomínkování statutu komise Přerovských listů 

4. Hodnocení minulého čísla 

5. Návrhy námětů do červnového čísla  

6. Stanovení termínu příštího jednání redakční rady 



 

1. Zahájení  

Předsedkyně vysvětlila odložení původního termínu konání redakční rady - nemoc 
šéfredaktorky. Šárka Krákorová Pajůrková reagovala na poznámku, zda je nezbytné 
odložit termín konání pro nemoc redaktorky – apelovala na přítomné členy, aby si byli 
vědomi určitých zvláštností této komise, protože redaktorka není jenom organizační 
pracovnicí, ale její přítomnost je nezbytná pro reagování na připomínky a záměry 
jednotlivých členů. 

 Předsedkyně omluvila nepřítomnost pánů Ponížila, Pavlíka, Skopala a paní Kropáčové. 

 

2. Projednání záměru na vytvoření vlastní internetové podoby, propojení s novými médii, 
interakce s občany  

 

Předsedkyně vysvětlila, že pro nepřítomnost hlavních iniciátorů výše uvedených záměrů 
pánů Ponížila a Pavlíka byla odřeknuta přítomnost Ing. Jany Pivodové jako hosta 
(shodou okolností by se stejně nemohla dostavit, protože se účastnila školení).  

Tento bod programu byl přeložen na jednání příští redakční rady. 

 

3. Připomínkování statutu komise Přerovských listů 

Přítomní členové neměli žádné připomínky k vypracovanému statutu komise 
Přerovských listů, takže byl jednohlasně schválen. 

 

4. Hodnocení minulého čísla 

K obsahu a grafice květnového čísla Přerovských listů přítomní členové neměli 
výhrady. Pan Rozkošný ocenil, že v Listech převažují akce, které se mají v daném 
měsíci teprve konat a jsou tak pozvánkou pro čtenáře. Články ve formě ohlédnutí za 
akcí šéfredaktorka preferuje převážně v případě těch pro město významnějších. 

 

5. Návrhy námětů do červnového čísla  

Vzhledem k odloženému termínu konání redakční rady se redaktorka nemohla už 
spoléhat na doporučené náměty ze strany členů rady, takže přítomní členové se spíše 
zaměřili už na témata vhodná pro zpracování do prázdninového čísla, jako jsou 
například spokojenost učitelů středních škol s podobou a průběhem nových maturit, 
problematika odpadu a další. 

 

6. Stanovení termínu příštího jednání redakční rady 

Původně se členové redakční rady domluvili už na 25. květnu, ale vzhledem k tomu, že 
ještě v tento den nebude k dispozici nové číslo, byl tento termín posunut o týden na 1. 
června. 

 



V Přerově dne  25.5.2011 

      Hana Žáčková 
předseda komise 

 
Mgr. Eva Šafránková 

organizační pracovnice 
 
 

Přílohy:  Prezenční listina 

 

           

 


