
Zápis č. 28 
z jednání redakční rady Přerovských listů  

ze dne 10. 4. 2017 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Zdeněk Schenk 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Jiří Lapáček 

Hana Učíková 

Ingrid Lounová - šéfredaktorka 

Lenka Tomečková - organizační pracovník 

 

Nepřítomni: 

Michal Stoupa (omluven) 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení dubnového čísla 

3. Náměty do květnového čísla 

4. Různé 

 

 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájila předsedkyně Lada Galová, která přivítala přítomné členy redakční rady  

a přednesla návrh programu jednání, který byl jednomyslně přijat. 

 

2. Hodnocení dubnového čísla 

Slova se jako první ujala Ingrid Lounová, která poznamenala, že některé fotografie 

v dubnovém čísle jsou tmavší než by měly být. Konkrétně zmínila fotografii na úvodní straně 

a na straně 13. Doplnila také, že je nutné na toto příště dohlédnout. 

Lada Galová vyjádřila spokojenost s tiskem i obsahem čísla. Upozornila však, že nevypadá 

dobře, když mají titulky článků tak znatelně rozdílnou velikost, jak je tomu na stranách 2 a 3, 

8 a 9. Požádala Ingrid Lounovou, aby při komunikaci s grafikem dojednala, aby měly titulky 

příště stejnou velikost. 

 

 



3. Náměty do květnového čísla 

Lada Galová připomněla, že by v květnovém čísle neměla chybět zmínka o úspěchu 

Dechového orchestru Haná, který získal Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný 

počin v oblasti kultury za rok 2016. 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová předestřela, že chystané číslo bude mít májovou tématiku  

a seznámila členy redakční rady s jeho plánovaným obsahem: 

- Fotografie na úvodní stránce: mladí u magnolie v Michalově 

- 1. máj – akce na hradbách + další aktivity s ní spojené (uvedení kované plastiky  

J. Jurdy do života, hudební rekord) 

- Promenádní koncerty v Michalově 

- Výsadba letniček, otevření skleníků, pozvánka do Michalova 

- Výběrové řízení na autodopravce v Přerově 

- Revitalizace rybníků v Předmostí 

- Farmářské trhy 

- Přerovský rádce (aktuální anketa) 

- Setkání s podnikateli 

- Výzva: Cena města Přerova 

- Ukliďme Česko + anketa: Co děláte pro to, aby byla příroda zdravější? 

- ZŠ Boženy Němcové – výměna střechy 

- Zapomenutá místa: oslavy 1. máje v Přerově + 2 fotografie (z první republiky  

a z období socialismu) 

- Odtahy vraků z ulic města 

- Cyklobus + cyklověž 

- Dechový orchestr Haná 

- Loutkařská letnice (přehlídka loutkových divadel z Moravy) 

- Míle pro mámu (akce pro rodiny s dětmi) 

- Vandalismus – co úředníci nejčastěji řeší + zmínka o dvou vandalských kouscích, 

jejichž pachatelé byli odhaleni a potrestáni 

- Petice laguna týkající se povolení vodního lyžování na laguně 

- Dopisy a příspěvky (p. Skládal, p. Vymětalík) 

- Sportovní rubrika: rozhovor s Janem Vojtkem, který se chystá na mistrovství světa  

v breakdance 

 

Ingrid Lounová stručně seznámila členy redakční rady s obsahem dopisů a informovala 

je, že k odpovědi na ně byli vyzváni: primátor Vladimír Puchalský, Jiří Kohout a tajemník 

magistrátu Petr Mlčoch. 

 

4. Různé 

Bylo dohodnuto, že redakční rada Přerovských listů se znovu sejde v úterý 2. května 2017 

v 15 hodin v zasedací místnosti Rady města.  

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 


