
Zápis č. 12

z jednání redakční rady Přerovských listů

ze dne 1. 2. 2012

Přítomni: Nepřítomni

Hana Žáčková Omluveni:

Ing. Jaroslav Skopal Mgr. Helena Netopilová

Ing. Martina Smékalová

Miroslav Rozkošný

Renata Gájová Neomluveni: 

Mgr. Petr Kouba

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková

Miloslav Suchý

Program:

1. Zahájení 

2. Seznámení s vyhodnocením připomínek členů redakční rady k podmínkám výběrového 
řízení na nového zhotovitele Přerovských listů  

3. Hodnocení minulého čísla

4. Návrhy námětů do únorového čísla 

5. Různé 



1. Zahájení

Předsedkyně přivítala přítomné členy redakční rady a omluvila nepřítomnost Heleny 
Netopilové. Další chybějící člen Miloslav Suchý svou nepřítomnost neomluvil. Seznámila 
je s programem jednání.

2. Seznámení s vyhodnocením připomínek členů redakční rady k podmínkám výběrového 
řízení na nového zhotovitele Přerovských listů  

Šárka Krákorová-Pajůrková seznámila přítomné s rozhodnutím radních ohledně  návrhu členů 
redakční rady na změnu podmínek výběrového řízení na nového vydavatele Přerovských listů. 
Téměř všechny návrhy podané redakční radou radní odsouhlasili, odhlasovali i posunutí 
termínu na ukončení výběrového řízení.

3.      Hodnocení minulého čísla

Členové redakční rady hodnotili číslo jako standardní. Miroslav Rozkošný konstatoval, že se 
nedaří získávat články k místním částem – ze strany jejich osadních výborů není zájem.

4.      Návrhy námětů do dalšího čísla

Renata Gájová navrhla vyhodnotit povinnost nezaměstnaných hlásit se na poště dvakrát 
týdně. Martina Smékalová navrhla zaměřit se na maturitní plesy. Připojil se i Petr Kouba –
zmínit se o finanční náročnosti a změněné podobě maturitních plesů, což je mimo jiné dané i 
rivalitou mezi jednotlivými třídami, každá ho chce mít co nejvýpravnější. Hana Žáčková 
připomněla, že v této souvislosti by neměla chybět informace o masopustu v Přerově.
Zajímavým tématem by bylo probrat s kompetentními nedostatek financí v tělovýchově. Pan 
Rozkošný navrhl informovat čtenáře o přípravě na sokolský slet.
Z dalších témat zaznělo například vrátit se  k MS v hokeji žen do 18 let, zmínit se o nominaci 
na ceny v oblasti kultury Olomouckého kraje. Obligátním a užitečným tématem zůstává 
v únoru nabídka různých programů dětem v době jejich jarních prázdnin.

3. Různé

Příštím termínem zasedání komise redakční rady Přerovských listů byl zvolen termín 29. 
února 2012 v 15.30 hodin.

V Přerově 20. ledna 2012                                 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.

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

          




