
Zápis č. 17
z jednání redakční rady Přerovských listů

ze dne 11. 7. 2012

Přítomni: Nepřítomni:
Hana Žáčková Ing. Martina Smékalová
Ing. Jaroslav Skopal
Miloslav Suchý
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
Mgr. Helena Netopilová
Miroslav Rozkošný
Bc. Renata Gájová
Mgr. Petr Kouba
Ing. Naďa Jandová

Program:
1. Zahájení
2. Hodnocení minulého čísla
3. Návrhy námětů do srpnového čísla
4. Různé

Zápis:
1. Zahájení
Předsedkyně přivítala přítomné členy redakční rady a seznámila je s programem jednání. 

2. Hodnocení minulého čísla

Členové komise hodnotili číslo jako obsahově standardní – nicméně výhrady měli ke grafice 
Přerovských listů. Uvedli, že by přivítali například barevné podkreslení perexů. Helena 
Netopilová podotkla, že členění měsíčníku je nepřehledné, trochu chaotické. Zároveň 
upozornila, že kvůli použitému papíru i grafice jsou Přerovské listy snadno zaměnitelné 
s reklamními letáky. Někteří členové upozornili na špatnou distribuci listů, kdy se měsíčník 
nedostal řadě Přerovanů do schránek. 

3. Návrh námětů do srpnového čísla

Redaktorka Naďa Jandová upozornila, že srpnové číslo bude nestandardní, protože jeho 
součástí bude (na šesti stranách) ročenka o životním prostředí. Dále nastínila, že v dalším 
vydání Přerovských listů bude mimo jiné rozhovor s novým ředitelem KIS Jaroslavem 
Macíčkem, rozhovor s ředitelem transfúzní stanice  přerovské nemocnice Štefanem 
Repovským, program svatovavřineckých hodů či reportáž z Klubu důchodců v Újezdci. Petr 
Kouba navrhl téma „dětské tábory“, Šárka Krákorová Pajůrková doporučila pozvánku na 
Hefaiston, Helena Netopilová doporučila redaktorce napsat článek o slévárně, která sídlí 
v areálu PSP a je největším znečišťovatelem ovzduší na Přerovsku. Petr Kouba dále navrhl 
článek o tom, jak se využívá „starého oblečení“, které se ocitá v kontejnerech na textil. 
Miroslav Rozkošný přišel s námětem na novou anketu, která by mohl nést název: „Občané se 
ptají, úředníci magistrátu odpovídají“. 

4. Různé



Členové komise si domluvili další termín schůzky. Sejdou se v úterý 14. srpna od 15. 30 hod. 
v zasedací místnosti KP.

V Přerově dne 20. 7. 2012

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady




