
Zápis č. 20

z jednání redakční rady Přerovských listů

   ze dne 8. srpna 2016

Přítomni:

Lada Galová

Šárka Krákorová Pajůrková

Jiří Lapáček

Martin Švadlenka

Hana Učíková

Miloslav Suchý

Ingrid Lounová – redaktorka

Lenka Chalupová – organizační pracovnice 

Nepřítomni: 

Michal Stoupa (omluven)

Zdeněk Schenk (omluven)

Program jednání:

1. Zahájení 

2. Hodnocení srpnového čísla

3. Návrhy námětů do zářijového čísla

4.    Různé 

5.    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:  6   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0

2. Hodnocení srpnového čísla

Členové redakční rady hodnotili číslo jako standardní, povedené. 



3. Návrhy námětů do červnového čísla

Redaktorka Ingrid Lounová informovala o článcích, které připravuje do zářijového vydání:

- Otevření Památníku jednoty bratrské
- Akce pro děti, která zahájí školní rok
- Přerov očima seniorů
- Revitalizace sídliště v Předmostí
- Budou se kácet stromy – a stavět protipovodňová zídka
- Kolik párů si už letos řeklo „ano“
- Statistika aplikace ProblemReport
- Přerov má nový projekt, který řeší mobilitu města
- Zmizelá místa v Přerově – vláček v Michalově
- Letní sportovní aktivity v parku Michalov
- Výstava v Galerii Přerov a ve Výstavní síni Pasáž

4. Různé 

Členové redakční rady byli informováni o novém dodavateli Přerovských listů. 

- Od srpna zajišťuje vydávání Přerovských listů nový dodavatel - společnost Strategic 
Consulting. Stále platí, že Přerovské listy jsou distribuovány zdarma do všech 
domácností v Přerově a v jeho místních částech. 

- Redaktorka: Ingrid Lounová – telefon 608 408 295 (ingrid.lounova@ceskydomov.cz)
- Příjem inzerce: Yvona Pařízková – telefon 602 755 916 

(yvona.parizkova@seznam.cz)
- Distribuce: Česká pošta 
- V případě, že měsíčník nebudou mít lidé z Přerova a místních částí v poštovní 

schránce, mohou psát reklamaci na adresu: havel.mouka@ceskydomov.cz. V kopii 
pak na mail: lenka.chalupova@prerov.eu. Při reklamaci je třeba uvést jméno, příjmení 
a adresu bydliště. 

Členové redakční rady se dohodli, že příští jednání se uskuteční v pondělí 5. září od 15 hodin

v zasedací místnosti rady města.

5. Závěr

Předsedkyně poděkovala členům za účast. 

Lada Galová

Předsedkyně redakční rady


