
Zápis č. 29 
z jednání redakční rady Přerovských listů  

ze dne 2. 5. 2017 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Michal Stoupa 

Zdeněk Schenk 

Miloslav Suchý 

Jiří Lapáček 

Hana Učíková 

Ingrid Lounová - šéfredaktorka 

Lenka Tomečková - organizační pracovník 

 

Nepřítomni: 

Martin Švadlenka (omluven) 

Šárka Krákorová Pajůrková (omluvena) 

 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení květnového čísla 

3. Náměty do červnového 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 květnového čísla 

K obsahu květnového čísla Lada Galová poznamenala, že v titulcích na stranách 2 a 3 se 

opakuje slovo „odpady“, což mělo být vyřešeno jinak. Kladně zhodnotila článek z rubriky 

Zmizelá místa, který byl tentokrát věnován oslavám 1. máje v Přerově a doplnila, že velikost 

titulků, která byla předmětem kritiky na minulém jednání redakční rady, je nyní v pořádku. 

Hana Učíková pochválila zvětšení velikosti fotek oproti minulému číslu i jejich kvalitu. 

Miloslav Suchý poznamenal, že politické příspěvky jsou v tomto čísle delší než obvykle. 

 

 



3. Náměty do červnového čísla 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová seznámila přítomné členy redakční rady s plánovaným 

obsahem červnového čísla. Na úvod poznamenala, že má několik návrhů na anketu, a to: 

1. Sběrný dvůr a třídění odpadů 

2. Cyklostezka, cyklobus – jak jsou využívány? 

3. Jak velký zájem je mezi školáky o naučnou stezku „Předmostím až do pravěku“? 

Lada Galová řekla, že se přiklání spíše k tématu cyklistiky. Naučné stezce a Památníku lovců 

mamutů v Předmostí by mohla být věnována kratší zpráva. 

Ingrid Lounová poznamenala, že toto téma nejspíš posune až do červencového čísla. 

 

Plánovaný obsah červnového čísla: 

- Vandalismus (článek o vandalských kouscích, který se nevešel do čísla květnového) 

- Zmizelá místa – Henčlov slaví sté výročí svého založení 

- Folklórní festival „V zámku a podzámčí“ 

- Noc kostelů 

- Akce k stému výročí narození Josefa Kainara 

- Letní divadelní scéna 

- Dostavníčko 

- Hudební léto na hradbách 

- Soutěž „Předzahrádky“ + výsadba letničkových záhonů 

- Oprava koupaliště v Penčicích 

- Zámečky lásky – jak je využívána plastika kovového srdce na hradbách 

- Výstava Mykrokosmos 

- Dopisy a příspěvky (primátor, p. Skládal) 

 

Lada Galová přečetla členům redakční rady oba dopisy. Členové redakční rady nad jejich 

obsahem diskutovali a nakonec doporučili jejich zveřejnění v příštím čísle s tím, že pan 

primátor bude vyzván k reakci na dopis pana Skládala, konkrétně na část, která se týká 

jeho osoby. 

 

4. Různé 

Bylo dohodnuto, že redakční rada Přerovských listů se znovu sejde v pondělí 5. června 2017 

v 15 hodin v zasedací místnosti Rady města.  

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 


