
Zápis z jednání redakční rady Přerovských listů
ze dne 5. června 2013

Přítomni: Nepřítomni:
Hana Žáčková             Miroslav Rozkošný
Jaroslav Skopal
Miloslav Suchý 
Helena Netopilová
Šárka Krákorová Pajůrková
Renata Gájová
Martina Smékalová
Richard Kapustka
Petr Kouba
Eva Šafránková
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 červnové číslo jako standardní.  Jaroslav Skopal uvedl, že 
červnové Přerovské listy považuje tematicky i svým zpracováním za nadstandardní – za 
obsahově bohaté. Helena Netopilová rozporovala, že články Moje univerzita podporuje další 
vzdělávání dospělých a Vysoká škola má evropský certifikát dle jejího názoru nepatří na 
zpravodajské stránky, ale měly by být v inzertní části. Členka redakční rady Martina 
Smékalová uvedla, že se jedná o vzdělávání seniorů, a proto by právě tyto texty měly mít na 
stránkách Přerovských listů prostor.  Richard Kapustka se vyjádřil, že pokud jde o propagaci 
kurzů, které jsou pro veřejnost zdarma, pak by se nemělo jednat o inzerci. Pouze upozornil, že 
oba články, tematicky blízké, měly být na jedné straně. 

3. Návrh námětů do červencového čísla

Členka redakční rady Hana Žáčková navrhla, aby se červencové Přerovské listy 
podrobněji zabývaly parkovacími hodinami, které začnou platit na vybraných přerovských 
parkovištích od července. Petr Kouba navrhl dvě témata: geocaching a příměstské tábory. 
Richard Kapustka navrhl texty o opravě jezírka v Michalově a o provozu školních hřišť 
v průběhu letních prázdnin.



Redaktorka Ingrid Lounová informovala o připravovaných textech. Uvedla, že mimo jiné 
budou v červencovém čísle tyto články:

 Cyklobus – novinka pro cyklisty a turisty, která spojí Přerov s Bumbálkou
 Zadluženost města
 Referendum k výstavbě zařízení pro energetické využití odpadu
 Jak snadné (či spíše složité) je v dnešní době sehnat brigádu pro studenty
 Laguna – místo k procházkám, sportu i koupání, 
 Do žlutých kontejnerů už nepatří jen PET lahve, ale veškeré plasty
 Cyklojízda
 Fasáda roku 2012
 Z místních částí – Kozlovice
 Výstavy v muzeu
 Dračí lodě

4. Různé

Členové redakční rady si dohodli další termíny jednání – sejdou se 3. července, 7. srpna, 
4. září, 2. října, 6. listopadu a 4. prosince (vždy v 15.30 hod., místo bude vždy upřesněno 
v pozvánce). 

V Přerově dne 17. června 2013

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady


