
Zápis z jednání redakční rady Přerovských listů
ze dne 3. července 2013

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

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 červencové číslo jako kvalitní, obsahově vyvážené. Richard 
Kapustka se pochvalně vyjádřil zejména k článku o úspěšné přerovské ilustrátorce Barboře 
Botkové. 

3. Návrh námětů do dalšího čísla

Organizační pracovnice Lenka Chalupová (za nepřítomnou redaktorku Ingrid Lounovou) 
informovala o připravovaných článcích, které by se měly stát součástí srpnových Přerovských 
listů.

 6 stránek bude věnováno životnímu prostředí
 Kamerový systém - co střeží, kolik je v Přerově kamer 
 Příměstský tábor - anketa mezi dětmi
 Informace o připravovaném referendu k ZEVO
 Přijdu včas - bezpečné hodiny pro děti na hřišti v Jasínkově ulici
 Opravená kašna v Michalově
 Pravidelná rubrika z místních částí tentokrát nebude - kvůli nedostatku místa



Richard Kapustka navrhl, aby v jednom z příštích čísel byl článek o americkém fotbalu, 
který v Přerově získává na popularitě. Miroslav Rozkošný předeslal, že by – v souvislosti 
s připravovaným referendem – bylo vhodné publikovat v Přerovských listech informativní 
články o zařízení pro energetické využití odpadu. Členové redakční rady se shodli, že 
v souvislosti s informacemi o životním prostředí by se v textu měla objevit „srovnávací linie“ 
– aby čtenáři měli jasný a srozumitelný přehled, jak se mění v čase jednotlivé parametry,
související s životním prostředím (tedy srovnání s lety předcházejícími).

4. Různé

Členové redakční rady se dohodli, že se sejdou 7. srpna od 15.30 hod. v zasedací 
místnosti rady města

V Přerově dne 8. července 2013

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady


