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

Přítomni: Nepřítomni:
Hana Žáčková             Petr Kouba
Miloslav Suchý 
Helena Netopilová
Richard Kapustka
Miroslav Rozkošný
Renata Gájová
Jaroslav Skopal
Šárka Krákorová Pajůrková
Eva Šafránková 
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.

2. Hodnocení minulého čísla

Členové komise hodnotili říjnové číslo jako kvalitní, obsahově přizpůsobené menšímu 
rozsahu (s ohledem na volby do Parlamentu ČR). Připomínky měli pouze k pozdější distribuci 
ze strany České pošty. Podnět bude předán vydavateli.

3. Návrh námětů do dalšího čísla

Redaktorka Ingrid Lounová informovala o připravovaných článcích, které by se měly stát 
součástí listopadových Přerovských listů. 

- Ohlédnutí za akcí Architecture Week, na níž Přerov prezentoval svou architekturu i 
kulturu

- Přerovské děti na dotované pobyty letos nepojedou – vysvětlení, proč nevyšel projekt, 
který byl pro 1500 přerovských dětí šancí dostat se v době topné sezóny na čerstvý 
horský vzduch

- Výsledky voleb
- Ohlédnutí za Přerovským jazzových festivalem, který letos slaví třicátiny
- Informace o novém provozovali Městského domu



- Opravy silnic
- Předávání cen města Přerova – medailí J. A. Komenského (začíná seriál, který 

postupně představí všechny čerstvé držitele této ceny)
- Informace k problematice nakládání s odpady
- Z místních částí – tentokrát se redaktorka zaměří na Penčice
- Zajímavost – matka a její malý syn vydali knihu pro děti
- Kultura, sport – pozvánky na akce

Členové redakční rady doporučovali redaktorce, aby v jednom z příštích čísel PL 
přinesla článek o tom, zda zámečky, které lidi umísťují na Tyršův most, jsou pro 
konstrukci ohrožující.

4. Různé

Redaktorka Ingrid Lounová informovala, že po dohodě s vydavatelem se podařilo 
vyjednat dřívější distribuci Přerovských. Od ledna 2014 by měli lidé dostávat měsíčník do 
svých schránek nejpozději ke 2. dni v každém měsíci.   

Členové redakční rady se dohodli, že se sejdou 6. listopadu od 15.30 hod. v Městském 
domě. 

V Přerově dne 21. října 2013

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady


