
Zápis č. 38
z jednání redakční rady Přerovských listů

ze dne 9. 4. 2014

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

Program:
1. Zahájení
3. Hodnocení minulého čísla
4. Návrhy námětů do květnového 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 dubnové číslo jako vydařené. Měli pár připomínek spíše ke 
grafické stránce.

Petr Kouba uvedl, že některé stránky se mu zdají „roztříštěné“, upozornil na to, že na 
straně 13 je nerovnoměrný nadpis. 

Richard Kapustka uvedl, že by pozvánku na zastupitelstvo dal na vhodnější místo. 
Neúplný se mu zdál článek, pojednávající o služebně Policie ČR na nádraží v Přerově. 
Upozornil, že na straně 4 splývá fotka s inzerátem. Řekl, že dva titulky na protějších stranách 
jsou blízko sebe, takřka na sebe navazují – označil za chybu grafika. 

Redaktorka Ingrid Lounová uvedla, že postřehy, týkající se grafiky, předá grafičce 
Přerovských listů.

4. Návrhy námětů do květnového čísla

Ingrid Lounová uvedla, jaké články chystá do květnového vydání Přerovských listů



- Lávka U Tenisu zatím zůstává v provozu
- Hanácké ZEVO – veřejné projednávání
- Jak se osvědčilo parkování s kotoučem
- Domov pro seniory je nejlepší v kraji
- Problémové děti – s čím bojují sociální kurátoři v Přerově?
- V Přerově se budou vykupovat PET láhve
- Pozvánka na květnové cyklistické akce
- Muzeum získalo vzácnou sbírku pohlednic
- Úspěch malých Zubrů – hokejistů
- Volby do Evropského parlamentu

Helena Netopilová požádala o článek – pozvánku ke kulatému stolu, kde bude hlavním 
tématem spalovna. Akce se koná 12. května v 17.00 v Klubu Teplo na Horním náměstí. 

5. Různé

Příští jednání redakční rady se uskuteční dne 7. května od 15.30 hod. Místo bude upřesněno 
v pozvánce.

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady


