
Zápis č. 37
z jednání redakční rady Přerovských listů

ze dne 5. 3. 2014

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

Program:
1. Zahájení
3. Hodnocení minulého čísla
4. Návrhy námětů do dubnového čísla
5. Různé

Zápis:
1. Zahájení
Předsedkyně přivítala přítomné členy redakční rady a seznámila je s programem jednání. 

2. Hodnocení minulého čísla
Členové komise hodnotili číslo jako vydařené.
Jaroslav Skopal – pochválil šéfredaktorku za vydařený článek a fotografii chátrajícího domu 
v Čechově ulici. 
Richard Kapustka – sdělil, že se mu líbí skladba článků. Výhrady měl pouze k řazení 
článků. Článek (chátrajícího domu z Čechovy ulice), který byl na str. 6, měl být podle něj 
umístěn na str. 2. Dále poznamenal, že text ze str. 9 (lávka) mohl být umístěn také na předních 
stránkách Přerovských listů a podotkl, že popiska k fotce ze str. 13 měla být výstižnější. 
Pochválil také šéfredaktorku, že v tomto čísle využila přímé řeči zastupitelů. 
Ingrid Lounová – vysvětlila členům redakční rady, že si je vědoma výtek Richarda 
Kapustky, uvedla, že materiál ze str. 6 je materiálem na první stranu. Řekla: Bohužel se 
zásadní texty uzavíraly na poslední chvíli a už nebyl prostor do výroby listů zasáhnout.
Miroslav Rozkošný – pochválil článek o zničených chodnících, upozornil však, že by se 
v dalším čísle měla šéfredaktorka zaměřit na zničené lavičky (zejména ve vnitřním traktu za 
objektem, kde sídlí Televize Přerov).



4. Návrhy námětů do dubnového čísla
Šéfredaktorka seznámila členy redakční rady s náměty, které má v plánu zveřejnit. Vzhledem 
k tomu, že v současném vydání nebylo místo na uveřejnění textu k veřejným WC, hodlá se 
k tomuto tématu vrátit v některém z dalších čísel. V dubnovém čísle by se chtěla věnovat:
- lokalitě před nádražím, která je nejen nebezpečná (Přerov patří mezi nejohroženějších 10 
míst v republice), ale i neupravená. Ingrid Lounová sdělila, že chce oslovit v anketě 
respondenty, kteří by se vyjádřili jak k čistotě tohoto místa, tak i k bezpečnosti. Požádala 
členy redakční rady, aby se vyjádřili, zda se má tomuto tématu věnovat nyní, nebo až po 
vyjádření ředitele Policie ČR Přerov - tématika má být údajně podle Šárky Krákorové 
Pajůrkové projednána na dubnovém zastupitelstvu. 
Richard Kapustka prohlásil, že by se nemělo čekat a tomuto tématu by se měla redaktorka 
věnovat co nejdříve. 
K jeho názoru se přiklonila i Eva Šafránková, která podotkla, že by měla být anketa zaměřená 
na bezpečnost a na to, jak vnímají obyvatelé tuto vstupní bránu do města.
Otázku: Jak hodnotíte stav před nádražím? - okomentoval Petr Kouba jako zavádějící. Podle 
něj by se měla šéfredaktorka zaměřit hlavně na bezpečnost této lokality. Šéfredaktorka 
podotkla, že se chce v anketě věnovat nejen čistotě této lokality, ale i tomu, co říkají lidé na 
možnost, že by se na nádraží znovu obnovila činnost služebny Policie ČR, která by toto místo 
monitorovala. 
- místní část Újezdec (splynutí Hostýnské ulice s Újezdcem)
- oceněná osobnost – profesor Strakoš
- sympozium o seniorech
- sociální služby (práce kurátorů)
- Přerov na starých pohlednicích od pana Švece. Podle Richarda Kapustky to není špatná 
myšlenka, ale nemělo by to být zveřejněno na úkor aktuálních článků.
- sportovec roku
- Přerovská padesátka
- geocaching (Martina Smékalová podotkla, že v roce 2013 probíhaly ve Vysoké škole 
logistiky kurzy pro dospělé. Petr Kouba předal šéfredaktorce informace o setkáních, která se 
konají v restauraci Na Parníku.
Petr Kouba – navrhl další téma - věnovat se mateřským školkám.
Miroslav Rozkošný – navrhl věnovat se svátku práce.
Richard Kapusta – navrhl téma, jak to vypadá se vznikem jeslí v Předmostí.

5. Různé

Příští jednání redakční rady se uskuteční dne 9. dubna od 15.30 hod. 

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady


