
 

Zápis č. 5 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 1.6. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni:  

Hana Žáčková Roman Pavlík 

Mgr. Helena Netopilová Mgr. Petr Kouba 

Miloslav Suchý Ing. Jaroslav Skopal 

Ing. Martina Smékalová  

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková  

Miroslav Rozkošný  

Renata Gájová Hosté: Ing. Jana Pivodová 

Jan Ponížil  

  

  

  

  

1. Zahájení  

2. Informace o odstoupení Mgr. Marcely Kropáčové a jmenování nové členky redakční 
rady Přerovských listů Ing. Martiny Smékalové. 

3. Problematika propojení internetové s tištěnou verzí Přerovských listů 

4. Návrhy námětů do prázdninového čísla  

5. Hodnocení minulého čísla 

6. Stanovení termínu příštího jednání redakční rady 

 

1. Zahájení  

Předsedkyně přivítala přítomné a omluvila nepřítomné členy redakční rady Petra Koubu 
a Jaroslava Skopala. Od Romana Pavlíka neobdržela omluvu. Informovala o pozvání 



hosta Ing. Jany Pivodové, která bude připomínkovat možnosti propojení internetové 
s tištěnou verzí Přerovských listů. 

 

2. Informace o odstoupení Mgr. Marcely Kropáčové  

 

Předsedkyně informovala o odstoupení Marcely Kropáčové k datu 1.6.2011. Na 
uvolněné místo byla jmenována ke stejnému datu Ing. Martina Smékalová, která 
převzala jmenovací dekret. 

 

 

3. Problematika propojení internetové s tištěnou verzí Přerovských listů 

 

Na podnět pana Ponížila a Pavlíka z minulých jednání redakční rady byla přizvána na 
jednání komise Ing. Jana Pivodová z oddělení marketinku a propagace odboru rozvoje 
magistrátu. Nejprve pan Ponížil (pan Pavlík nebyl přítomen) nastínil ve stručnosti svou 
představu propojení s novými médii a interakci s občany. Paní Pivodová vysvětlila, že 
na našich webových stránkách není modul, který by to uměl, můžeme koupit software, 
šlo by to v jpg, další možnost je software na tvorbu katalogů. Pan Ponížil upřesnil svou 
představu -  kolem 18. dne v měsíci by se mohla udělat pokaždé upoutávka k některým 
článkům (s vyjádřením pod článkem). Na webu by se mohla založit rubrika typu – 
zeptejte se svého úředníka. Paní Pivodová potvrdila, že vytipované články by šly dávat 
na web a k nim zároveň otevřít diskuzi, ale je otázka, kdo bude reagovat na ni, chtělo by 
to člověka navíc. Šafránková podotkla, že se tato možnost zvažovala už před několika 
lety, ale radnice to zamítla. 

Paní Pivodová závěrem diskuze se vyslovila, že zde navrhované varianty a formy jdou 
připravit, ale upozornila, že  vše je o penězích, určitě by to chtělo dalšího pracovníka, 
který by se věnoval těmto úkolům. Zdůraznila, že pokud jí členové redakční rady položí 
konkrétní zadání, nebrání se spolupráci. 

 

 

4. Návrhy námětů do prázdninového čísla  

  

         Členové redakční rady navrhovali témata vhodná a aktuální ke zpracování do 
prázdninového čísla, například prázdninové akce na hradu Helfštýnu, dětské tábory, možnosti 
koupání a další. Paní Netopilová navrhla, zda bychom se nemohli věnovat tématu o starých 
lidech, vysvětlila to snahou postupně měnit pohled především mladých na seniory. Jmenovala 
příklady, kdy tito jsou velmi aktivní a mají plno zajímavých koníčků. Určitě by stálo za 
zvážení připravit seriál o těchto lidech. 

Redaktorka připraví do prázdninového čísla materiál k závěru školního roku – Scholar, 
vyhodnocení státních maturit pohledem vedení školy i samotných maturantů. Samozřejmě 
nebude chybět program Svatovavřineckých hodů, letos ve slavnostnější podobě vzhledem 
k výročí města. Upozornila, že součástí prázdninového čísla bude informace o stavu životního 
prostředí a památkové péče v Přerově v roce 2010. 



5. Hodnocení minulého čísla 

 

Gájová poznamenala, že bylo pestré a podnětné. Ostatní členové redakční rady neměli 
k obsahu a grafické podobě červnového čísla Přerovských listů výhrady. 

 

 

6. Stanovení termínu příštího jednání redakční rady 

Dalším termínem konání redakční rady Přerovských listů bylo stanoveno datum 3. srpna 
2011. 

 

V Přerově 23.6.2011 

                                                                                 Hana Žáčková 

                                                                             předsedkyně komise 

                                                                                   Mgr. Eva Šafránková 

                                                                                organizační pracovnice 

 

Přílohy: prezenční listina 

 

 

 


