
            Zápis č. 41
z jednání redakční rady Přerovských listů

        ze dne 2. 7. 2014

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

Program:
1. Zahájení
3. Hodnocení minulého čísla
4. Návrhy námětů do srpnového 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 standardní – prázdninové.
Miroslav Rozkošný pochválil šéfredaktorku za zprávu o možnosti přispět do kroniky města. 
Richard Kapustka prohlásil, že je dobré, že se do čísla dostal článek o zákazu vjezdu 
kamionů do Kozlovic, neboť za neutěšenou situaci lidé bojovali několik let.

3. Návrhy námětů do srpnového čísla
Předsedkyně redakční rady seznámila členy redakční rady s náměty, které má v plánu 
šéfredaktorka Ingrid Lounová zveřejnit. Chtěla by se věnovat:
- příloze o životním prostředí 
- Svatovavřineckým hodům
- Hefaistonu na Helfštýně
- anketě dětí na téma prázdniny
- aktualitám z města

Členové redakční rady navrhli, aby se šéfredaktorka v rozhovoru na téma životní prostředí 
zaměřila hlavně na vyhodnocení a porovnání stavu životního prostředí z minulých let 
(srozumitelnou formou pro čtenáře).
Miroslav Rozkošný navrhl věnovat se Městskému informačnímu centru (jaké služby nabízí) 
a zaměřit se na práci kronikářky města Přerova.  
Jaroslava Skopala by zajímalo, jak taková kronika města vlastně vzniká (elektronická, 
tištěná podoba, zda může veřejnost do kroniky nahlédnout…)



Richard Kapustka navrhl téma, jak dopadlo jednání pracovníků komise ŘSD ohledně stavby 
dálnice Přerov – Říkovice.
Miroslava Rozkošného by zajímaly výsledky maturit na středních školách v Přerově - a 
naplnění SŠ studenty.
Helena Netopilová navrhla věnovat se školství (úroveň na středních školách - srovnání)
Martina Smékalová navrhla téma „sběr víček z pet-lahví“ - kam putují, co se s nimi dělá…

5. Různé

Příští jednání redakční rady se uskuteční dne 6. srpna od 15.30 hod. 

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady


