
Zápis z jednání redakční rady Přerovských listů
ze dne 4. září 2013

Přítomni: Nepřítomni - omluveni:
Hana Žáčková             Renata Gájová 
Miloslav Suchý Eva Šafránková
Helena Netopilová Šárka Krákorová Pajůrková
Richard Kapustka Jaroslav Skopal
Miroslav Rozkošný
Petr Kouba
Martina Smékalová
Ingrid Lounová – redaktorka
Lenka Chalupová – organizační pracovnice komise

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. V úvodu představila hosta – Yvonu Machalovou, která připravovala přílohu 
(ročenku) Přerovských listů o životním prostředí. Členové redakční rady s autorkou textu 
diskutovali o možnostech, jak v následujícím roce přílohu připravit, aby byla přehledná, čtivá 
– a navíc měla hodnotící (srovnávací) charakter. Bylo domluveno, že při přípravě další 
přílohy bude spolupracovat s redaktorkou Ingrid Lounovou – a součástí textu bude i shrnující 
rozhovor.

2. Hodnocení minulého čísla

Členové komise hodnotili zářijové číslo jako kvalitní. Miroslav Rozkošný ocenil více 
článků ke třídění a zpracování odpadů a k problematice ZEVO. Richard Kapustka upozornil, 
že v článku, který se týkal demolice a následné stavbě mostu u tenisových kurtů, chybí 
stručná informace, proč má příští rok od března do července dojít k přerušení této stavby 
(odůvodnění).

3. Návrh námětů do dalšího čísla

Redaktorka Ingrid Lounová informovala o připravovaných článcích, které by se měly stát 
součástí říjnových Přerovských listů. Upozornila, že 4 stránky budou věnovány povinným 
informacím k parlamentním volbám. Navíc podotkla, že se dá předpokládat větší počet 
„politické“ inzerce. Na zbývajících stranách navrhla tato témata: 

- Přerovské děti pojedou na dotované školy v přírodě



- Cyklojízda Přerovem
- Reportáž z ubytovny pro sociálně slabší lidi
- Text o pečovatelské službě
- Další články odborníků ohledně zpracování odpadu
- Kultura, sport

4. Různé

Členové redakční rady se dohodli, že se sejdou 9. října od 15.30 hod. v Městském domě. 

V Přerově dne 20. září 2013

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady


