
Zápis z jednání redakční rady Přerovských listů
ze dne 9. května 2013

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

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

Zápis:
1. Zahájení

Hana Žáčková přivítala přítomné členy redakční rady a seznámila je s programem 
jednání. 

2. Hodnocení minulého čísla

Členové komise hodnotili květnové číslo jako standardní.

3. Návrh námětů do květnového čísla

Členka komise Helena Netopilová navrhla, aby v příštím vydání byl článek o 
plánované cyklojízdě, kterou pořádají studenti Gymnázia Jakuba Škody ve spolupráci s 
přerovským cyklokoordinátorem. Členka komise Martina Smékalová doporučila k otištění 
text o projektu „Moje univerzita“, který umožňuje další vzdělávání dospělých.
Redaktorka Ingrid Lounová informovala o připravovaných textech. Uvedla, že mimo jiné 
budou v červnovém čísle tyto články:

- Tři přerovské základní školy mají nové ředitele…
- V parku Michalov začaly „Promenádní koncerty“…
- Připomínka pro občany, aby nezapomněli zaplatit za odpad…
- Parkovací novinky – od června bude nutné mít na vyhrazených parkovištích tzv. 

parkovací kotouč…
- Kolumbárium – do 10. června si mohou zájemci žádat o jednotlivé „schránky“…
- Libosad „Malý Noe“, který koncem dubna vznikl v místě někdejších Knejzlíkových 

sadů…
- Koupaliště se chystají na letní sezónu + anketa, kde se lidé nejraději koupají…



- Plánovaná kompostárna v Žeravicích…
- Redakční pošta na téma „knihovna“…
- Pochod proti rakovině prsu…
- Film „Přerov a jeho válka“ – postřehy žáků, kteří dokument jako první viděli…
- Z místních částí dostanou prostor Lýsky…
- 4. cyklojízda Přerovem…
- Moje univerzita – projekt, který má za cíl vzdělávat dospělé…
- Pozvánka na festival V zámku a podzámčí…
- Tenisová akademie Petra Huťky - pozvánka na červnovou akci…
- Dračí lodě - pozvánka na červnovou akci…

4. Různé

Redaktorka Ingrid Lounová uvedla, že do příštích čísel Přerovských listů chystá 
články s pracovním podtextem „Otisky Přerovanů ve světě“. Žádala členy redakční rady o 
tipy na jména lidí z Přerova (současníků), kteří zanechali své „otisky“ za hranicemi České 
republiky. 

Členové redakční rady se dohodli, že příští jednání se uskuteční ve čtvrtek 5. června
v 15.30 hod. v zasedačce ve Smetanově ulici. 

V Přerově dne 17. května 2013

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady


