
Zápis č. 4

z jednání redakční rady Přerovských listů

   ze dne 30. března 2015

Přítomni:

Lada Galová

Hana Učíková

Šárka Krákorová Pajůrková

Miloslav Suchý

Zdeněk Schenk

Martin Švadlenka

Jiří Lapáček

Ingrid Lounová – redaktorka

Lenka Chalupová – organizační pracovnice

Nepřítomni:

Michal Stoupa

Program jednání:

1.    Zahájení

2.    Hodnocení dubnového čísla

3.    Návrhy námětů do květnového čísla

4.  Námitka proti zápisu, vznesená členem komise Martinem Švadlenkou

5.    Různé

6.    Závěr

1. Zahájení

Předsedkyně Lada Galová přivítala přítomné členy redakční rady a seznámila je 

s programem jednání. Členové redakční rady hlasovali o navrženém programu takto:

PRO: 7 PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0



2. Hodnocení dubnového čísla

Členové komise hodnotili číslo jako standardní.

3. Návrhy námětů do květnového čísla

Redaktorka Ingrid Lounová informovala, že uzávěrka Přerovských listů je 10. dubna. 

Do květnového čísla připravuje například tyto články:

- Květnové události – vzpomínka – sedmdesát let od konce války

- Sto let loutkového divadla

- Rozhovor na téma Helfštýn – letošní turistická sezóna

- Lehká atletika

- Kastrace koček

- Senioři budou cestovat levněji

4. Námitka proti zápisu

Dne 22. března podal člen komise Martin Švadlenka námitku proti poslednímu zápisu z 

redakční rady Přerovských listů. Uvedl, že některé pasáže byly dle něj zapsány nepřesně a 

žádal o úpravu. Členové komise byli s námitkou seznámeni – dostali ji mailem. Předsedkyně 

Lada Galová vyzvala členy, aby o námitce hlasovali. 

Návrh usnesení: Komise redakční rady Přerovských listů přijímá námitku Martina 

Švadlenky ve věci zápisu z Komise redakční rady Přerovských listů č. 3, souhlasí s jeho 

námitkou a pověřuje předsedkyni komise Ladu Galovou změnou zápisu dle této písemné 

připomínky. 

PRO:  4      PROTI:  1       ZDRŽEL SE: 2

Návrh nebyl odhlasován nadpoloviční většinou svých členů, takže nebyl přijat.

5. Různé

Členové komise se dohodli, že se příští jednání uskuteční v pondělí 4. května od 15 

hodin v zasedací místnosti rady města.

6. Závěr

Předsedkyně poděkovala členům za účast.

Lada Galová
Předsedkyně redakční rady


