
 

Zápis č. 6 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 3.8. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni:  

Hana Žáčková Jan Ponížil 

Ing. Jaroslav Skopal Renata Gájová 

Ing. Martina Smékalová Mgr. Helena Netopilová 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková Roman Pavlík 

 Miroslav Rozkošný 

 Mgr. Petr Kouba 

Miloslav Suchý 

 Hosté: --- 

  

  

  

  

  

Program: 

1. Zahájení  

2. Hodnocení minulého čísla 

3. Návrhy námětů do zářijového čísla  

4. Různé  

 

 



1. Zahájení  

Předsedkyně přivítala přítomné členy redakční rady a omluvila ty, kteří se z důvodu 
čerpání dovolené nemohli dostavit. Redaktorka vysvětlila, že tato situace se pravidelně 
v prázdninových měsících opakuje a velmi těžko se hledá termín, kdy by se mohla 
dostavit alespoň většina členů redakční rady. Předsedkyně podotkla, že na programu 
jednání nejsou k řešení, a tím k hlasování, žádná závažná témata. 

2. Hodnocení minulého čísla 

K obsahu a grafice prázdninového dvojčíslí neměli členové výhrady. Členové redakční 
rady hodnotili číslo jako standardní jak po stránce obsahové, tak grafické. Martina 
Smékalová kladně ohodnotila především dvojstránku věnovanou školám – závěru 
školního roku, která byla podle jejího názoru čtivá a čtenáře určitě zaujala.   

3. Návrhy námětů do dalšího čísla 

Byl vysloven návrh na zveřejnění informací, které projekty  a s jak vysokými dotacemi 
z EU byly realizovány ve školách. Není možné, protože jsou prázdniny. Z dalších 
návrhů zazněl podnět zveřejnit v Listech informaci o bezplatné službě energetických 
poradců. Určitě bude užitečná informace o záměru na rozšíření ulice Palackého a 
vybudování cyklostezky. Zajímavá by byla informace o záměru radních s budovou 
patřící městu v ulici Čechově. Redaktorka uvedla, že návštěvníky městské knihovny by 
rovněž zajímalo, zda nebude zrušen, či výrazně snížen, příspěvek na internet zejména 
v pobočkách v místních částech Přerova. Členové rady upozornili na větší akci – 
Zubrfest, v rámci kterého se bude konat Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů a 
letos poprvé dožínky. Redaktorka uvedla, že už v zářijovém čísle budou uvedeny ve 
stručnější podobě informace ohledně přípravy na Československý jazzový festival a 
v souvislosti s tím i informace o podzimní kulturní nabídce v Městském domě, který 
zahájí v září novou sezonu. Svoje místo na stránkách zářijových listů už tradičně budou 
mít informace v souvislosti se Dny evropského dědictví (otevření památek) i akce 
pořádané u příležitosti Evropského týdne mobility. Čtenáři najdou v tomto čísle i data 
přistavení kontejnerů. 

  

4. Různé 

          Stanovení termínu příštího jednání redakční rady. Členové redakční rady se domluvili 
na další schůzce  7. září. 

V Přerově dne  17. 8. 2011                                                     Hana Žáčková 

                                                                                               předseda komise 

 
Mgr. Eva Šafránková 

organizační pracovnice 
 
 

Přílohy:  Prezenční listina 



 

           

 
 


