
Zápis č. 42

z jednání redakční rady Přerovských listů

  ze dne 6. 8. 2014

Přítomni:
Hana Žáčková

Jaroslav Skopal

Miloslav Suchý

Martina Smékalová

Eva Šafránková

Richard Kapustka

Ingrid Lounová

Lenka Tomečková (zápis)

Nepřítomni:
Miroslav Rozkošný (omluven)

Lenka Chalupová (omluvena)

Renata Gájová

Helena Netopilová (omluvena)

Petr Kouba

Šárka Krákorová Pajůrková

(omluvena)

Program
1. Zahájení

2. Hodnocení předchozího čísla

3. Návrhy námětů do zářijového čísla

4. Různé

Zápis
1. Zahájení

Předsedkyně přivítala přítomné členy redakční rady a seznámila je s programem jednání.

2. Hodnocení předchozího čísla

Členové komise hodnotili číslo jako přínosné. Richard Kapustka chválil zejména velmi dobře 

zpracovanou přílohu o životním prostředí a vyjádřil zájem o to, zda-li byly největším znečišťovatelům 

ovzduší v Přerově uděleny pokuty. 

Eva Šafránková navrhla, aby byl v příštích číslech věnován prostor detailnějším informacím, o tom, 

jaké odpady patří do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad. Ingrid Lounová podotkla, že se 

tomuto tématu chystá věnovat v příštím čísle.

3. Návrhy námětů do zářijového čísla

Šéfredaktorka Ingrid Lounová představila redakční radě náměty, které má v plánu zpracovat.

- Počty prvňáčků a jejich srovnání s minulými lety

- Nový seriál: Přerov očima turistů, vozíčkářů, seniorů, cyklistů, studentů atd.

- Nově zbudované Rákosníčkovo hřiště

- Porušování režimu v parku Michalov

- Téma sběrný dvůr – co třídíme špatně?

- Program na kulturní sezónu 2015

- Ohlédnutí za úspěšným divadelním festivalem a Svatovavřineckými hody

- Série multimediálních bloků „Senioři zastavte se na slovíčko“

- Houbařská sezóna



- Demolice lávky U Tenisu

- Informace ze sportu

Eva Šafránková navrhla, aby se šéfredaktorka v rámci článku o porušování režimu v parku Michalov 

zaměřila také na porušování zákazu vjezdu do parku autem a zjistila kolik pokut a v jaké výši byly za 

toto porušování uděleny.

Richard Kapustka navrhl, aby se informace ze sportu týkaly přerovského hokejového týmu HC Zubr 

Přerov, neboť v září začíná hokejová sezóna. Popřípadě přinést zprávy o přerovských minigolfistech,

Karolíně Jandové a Adamu Doležálkovi. Martina Smékalová navrhla téma dračích lodí.

4. Různé

Příští jednání redakční rady se uskuteční 3. září 2014 v Městském domě od 15:30 hodin.

Hana Žáčková

Předsedkyně redakční rady


