
Zápis č. 26 
z jednání redakční rady Přerovských listů  

ze dne 13. 2. 2017 
 

Přítomni: 

Zdeněk Schenk 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Jiří Lapáček 

Hana Učíková 

Ingrid Lounová – šéfredaktorka 

Lenka Chalupová - editorka Přerovských listů 

Pavla Roubalíková – zástup organizačního pracovníka 

 

Nepřítomni: 

Lada Galová (omluvena) 

Michal Stoupa (omluven) 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení únorového čísla 

3. Návrhy námětů do březnového čísla 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

Jednání bylo zahájeno jednomyslným schválením Martina Švadlenky, aby vedl redakční radu 

za nepřítomnou předsedkyni. M. Švadlenka dále předložil návrh programu, který byl 

jednomyslně přijat.  

 

2. Vyhodnocení únorového čísla 

Členové redakční rady zhodnotili únorové číslo Přerovských listů jako zdařilé, pestré a 

vhodně zpracované a neměli k němu žádné připomínky. 

  

3. Návrhy námětů do březnového čísla 

Šéfredaktorka Přerovských listů Ingrid Lounová seznámila členy redakční rady s chystanými 

tématy do březnového čísla:  



 Anketa věnovaná tématu psi, statistika počtu psů, počtu chovatelů, jaké jsou problémy 

s pejskaři, jaké jsou v plánu novinky pro majitele psů  

 Škodova ulice 

 Senior taxi 

 Odtahová služba ve městě 

 Průzkum Českého statistického úřadu v Přerově 

 Dobrovolníci Maltézské pomoci 

 Loutkové divadlo - než se opona otevře 

 Oprava hradeb u zámku a hradebního příkopu 

 Oprava parkoviště u evangelického kostela 

 Výstavy v Pasáži o Městském domě, Výstava v Muzeu Komenského a Galerii města 

Přerova 

 Tibetská vlajka 

 Pozvánka na setkání Z očí do očí s primátorem města 

 Dopis pana Vymětalíka k plánovanému prodeji městských budov a následná odpověď 

pana primátora 

 Dopis K. Bořuty - reakce na předešlý příspěvek náměstka Měřínského na písemné 

odpovědi při dotazování na zasedání zastupitelstva a následná odpověď P. Měřínského 

 Sportovní téma - skákání přes švihadlo (rope skipping) 

 

Dále L. Chalupová navrhla, aby byla ve článku k plánovaným budovám na prodej ve 

spolupráci s J. Lapáčkem zařazena krátká historie a fotografie budov na náměstí T. G. 

Masaryka, přítomní s návrhem souhlasili.  

 

4. Distribuce Přerovských listů 

Přítomní diskutovali nad budoucností Přerovských listů. I. Lounová uvedla, že poslední číslo 

vydávané současným vydavatelem vyjde v dubnu. V současné době je vyhlášeno výběrové 

řízení.  

 

5. Závěr 

Bylo dohodnuto, že redakční rada Přerovských listů se znovu sejde v pondělí 13. března 

2017 v 15 hodin v zasedací místnosti rady.  

 

Zapsala: Pavla Roubalíková 

Schválil: Martin Švadlenka 


