
Zápis č. 21
z jednání redakční rady Přerovských listů

ze dne 7. 11. 2012

Přítomni: Nepřítomni:
Hana Žáčková          Martina Smékalová (omluvena)
Jaroslav Skopal Lenka Chalupová (omluvena)
Miloslav Suchý Šárka Krákorová Pajůrková(omluvena)
Helena Netopilová
Martina Smékalová 
Miroslav Rozkošný
Renata Gájová
Petr Kouba
Richard Kapustka
Eva Šafránková

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

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

2. Hodnocení minulého čísla

Jaroslav Skopal hodnotil Přerovské listy jako pestré. Redaktorka Ingrid Lounová upozornila 
na špatnou kvalitu fotek a Richard Kapustka poukázal na špatně odvedenou práci grafika 
(zalomené titulky ve fotkách a nestejnoměrně upravené texty na str. 14 a 15).

3. Návrh námětů do prosincového čísla

Redaktorka Ingrid Lounová informovala o připravovaných článcích. Předeslala, že 
v prosincovém čísle Přerovských listů bude na titulní stránce fotografie, vyjadřující vánoční 
atmosféru. Připravuje i tématickou stranu k Mezinárodnímu roku seniorů (včetně ankety), 
dále se vrátí k Ceně města Přerova v rozhovorech s O. Baďurou a Z. Lošťákem. Nebude 
chybět otázka pro úředníka. (k tomu Miroslav Rozkošný podotkl, že by se měla na stránkách 
objevit i výzva občanům, aby posílali otázky na úředníky), vše doplní textem k likvidacím 
odpadu. Věnovat se hodlá také aktuálním zprávám z městské rady, nebudou chybět informace
z místních částí, soutěž, fotopostřeh, vánoční program, sport. 



4. Různé
Miroslav Rozkošný navrhl věnovat pozornost „hnědým kontejnerům“ a zaměřit svou 
pozornost také na bezdomovce - jak je o ně postaráno v období vánočních svátků. Richard 
Kapustka navrhl téma, kolik budou občané platit v příštím roce za odpad. Renata Gájová 
poukázala na to, že by se měla pozornost obrátit na krajské volby (Přerov má hned dva 
zástupce - představit je občanům). 

Členové redakční rady se dohodli, že příští jednání se uskuteční ve středu 12. prosince v 15.30 
hod.

V Přerově dne 8. listopadu 2012

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady




