
 

Zápis č. 9 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 2.11. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni 

Hana Žáčková Omluveni: 

Mgr. Helena Netopilová  

Ing. Martina Smékalová  

Miroslav Rozkošný  

Renata Gájová Neomluveni: 

Miloslav Suchý 

Mgr. Petr Kouba 

 

Ing. Jaroslav Skopal  

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková  

  

  

  

  

Program: 

1. Zahájení  

2. Informace o změně podoby Přerovských listů a termín spuštění 

3. Hodnocení minulého čísla 

4. Návrhy námětů do lednového  čísla  

5. Různé  

 



1. Předsedkyně přivítala přítomné členy a informovala o ukončení členství pana Ponížila 
a Pavlíka v komisi redakční rady ke dni 1. 11. 2011. 

 

2. Redaktorka informovala o termínu spuštění nové podoby Přerovských listů k 1.3.2012. 
Původní termín byl k 1.1.2012, posun dvou měsíců je dán tím, že podmínky na 
vyhlášení výběrového řízení nemají finanční krytí, a proto nastává tato změna. 
Zastupitelé nejprve musí schválit rozpočet na rok 2012 a teprve potom může být 
vyhlášeno výběrové řízení na novou podobu měsíčníku. Helena Netopilová trvá na 
tom, aby členové komise viděli materiál, který půjde do rady a mohli se k podmínkám 
vyjádřit. Šárka Krákorová Pajůrková upozornila, že zatím není nic jasné, neboť radní o 
Listech nediskutovali. Petr Kouba požadoval, že by se mělo zjistit, na kterou radu 
tento materiál půjde a předjednat s Ing. Danielou Novotnou možnost nahlédnutí do 
něj. Mělo by se přijmout usnesení redakční rady a členka rady Šárka Krákorová 
Pajůrková ho bude na radě tlumočit. 

 

3.      Hodnocení minulého čísla 

K obsahu a grafice listopadového čísla neměli členové redakční rady vážnější výhrady. 
Šárka Krákorová Pajůrková poznamenala, že nové číslo dostali do schránek 
s předstihem, ještě před udělením cen vyznamenaným občanům města.   

3. Návrhy námětů do dalšího čísla 

Věnovat pozornost opět Tyršovu mostu, jak jeho rekonstrukce ovlivňuje život ve městě, 
zda výstavba probíhá podle časového harmonogramu. Helena Netopilová upozornila, že 
členové soukromé firmy obcházejí školní jídelny a připravují si půdu pro jejich převzetí. 
Zjistit, jaká je skutečnost – radní Krákorová Pajůrková to okomentovala, že město je pro 
vlastní jídelny, nikoliv soukromé. Příští vánoční číslo by mělo věnovat velkou 
pozornost vánočním programům. Tématem může být i oprava domů na Horním 
náměstí, patřících muzeu. Anketu zaměřit vánočně – zda pečení cukroví a úklid si dělají 
lidé sami, či využívají služeb. 

 

4. Různé 

 

Příštím termínem zasedání komise Redakční rady Přerovských listů byl zvolen termín 7. 
prosince v 15.30 hodin. 

 

V Přerově 29. listopadu 2011                                 Hana Žáčková, předsedkyně komise 

                                                                         Eva Šafránková, organizační pracovnice 

 

 

 

 

 

 



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. 

5. 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 

 

           

 
 
 
 


