
 

Zápis č. 7 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 7.9. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni 

Hana Žáčková Neomluveni: 

Mgr. Helena Netopilová Jan Ponížil 

Ing. Martina Smékalová Roman Pavlík 

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková Omluveni: 

Renata Gájová Ing. Jaroslav Skopal 

Miroslav Rozkošný Miloslav Suchý 

Mgr. Petr Kouba 

 
Hosté: --- 

  

  

  

  

  

Program: 

1. Zahájení  

2. Hodnocení minulého čísla 

3. Návrhy námětů do říjnového čísla  

4. Různé  

 

 



1. Zahájení  

Předsedkyně přivítala přítomné členy redakční rady a omluvila nepřítomné. Upozornila 
na opakovanou absenci Jana Ponížila a Romana Pavlíka. Redaktorka informovala, že 
obdržela e-mailem od nich vysvětlení absence zdravotními důvody a pracovní 
zaneprázdněností.   

2. Hodnocení minulého čísla 

K obsahu a grafice zářijového čísla neměli členové redakční rady vážnější výhrady, 
hodnotili toto číslo jako standardní jak po stránce obsahové, tak grafické. Paní 
Netopilová nesouhlasila s příspěvkem primátora k trestnímu stíhání na radnici. V tom jí 
oponoval pan Rozkošný, který vyjádřil souhlas s jeho uveřejněním. Paní Netopilovou 
dále zajímalo, co se chystá v souvislosti s budoucí podobou Přerovských listů – do 
příštího jednání zjistit na kanceláři primátora u Ing. Daniely Novotné konkrétnější 
informace. 

3. Návrhy námětů do dalšího čísla 

Paní Netopilová informovala, že připraví článek na stránku neredigovaných příspěvků 
politických stran ohledně SADu Trnava (výběrového řízení). Mezi další navrhovaná 
témata článků do říjnového čísla byly členy redakční rady mimo jiné jmenovány 
Československý jazzový festival včetně doprovodné scény Jazz u piva. Pan Rozkošný 
vyslovil názor, že větší prostor by se měl věnovat spolupráci se ZUŠ B. Kozánka – měl 
především na mysli zveřejňování absolventských koncertů žáků. Redaktorka oponovala, 
že informací v podobě článků a rozhovorů ze života této přerovské umělecké školy je 
v Listech ve vyhovujícím množství a navíc připravuje do příštího vydání rozhovor 
s vedením školy o práci školy a jejích žáků. Pan Rozkošný navrhl vyhodnocení sběru 
textilu do kontejnerů (zda se vyplatí). Další navrhované téma se týkalo například Dne 
seniorů (1.října). Redaktorka sdělila, že připraví anketu a zjistí u ředitelky Sociálních 
služeb města Přerova Marty Vanišové, zda připravují při této příležitosti speciální 
program pro klienty domů s pečovatelskou službou a Domova důchodců. 

4. Různé 

          Stanovení termínu příštího jednání redakční rady. Členové redakční rady se domluvili 
na další schůzce  5. října.  

V Přerově dne  21. 9. 2011                                                     Hana Žáčková 

                                                                                               předseda komise 

 
Mgr. Eva Šafránková 

organizační pracovnice 
 
 

Přílohy:  Prezenční listina 

 

           



 
 
 


