
Zápis č. 31 
z jednání redakční rady Přerovských listů  

ze dne 3. 7. 2017 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Michal Stoupa 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Jiří Lapáček 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Ingrid Lounová – šéfredaktorka  

Lenka Tomečková - organizační pracovník 

 

Nepřítomni: 

Zdeněk Schenk (omluven) 

Hana Učíková (omluvena) 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení červencového čísla 

3. Náměty do srpnového 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 červencového čísla 

Členové redakční rady neměli k červencovému číslu žádné připomínky. 

 

3. Náměty do srpnového čísla 

Lada Galová připomněla přítomným členům redakční rady, že v srpnu se bude konat celá 

řada kulturních akcí, o kterých by měla být v Přerovských listech zmínka. Několik stran 

přitom bude věnováno tematice životního prostředí. Navrhuje, aby tentokrát z důvodu malého 

rozsahu nebyly zveřejňovány příspěvky zaslané do redakce. 

 



Ingrid Lounová poznamenala, že tentokrát neobdržela žádné příspěvky do redakční pošty ke 

zveřejnění a informovala členy redakční rady, že v srpnovém čísle bude muset kvůli příloze z 

odboru Stavebního úřadu a životního prostředí vynechat i pravidelnou rubriku Zmizelá místa. 

Připomněla členům redakční rady záměr zařadit do srpnového čísla informace o naučných 

stezkách. Tyto informace budou součástí informační přílohy z odboru Stavebního úřadu a 

životního prostředí. Anketní otázka se bude týkat životního prostředí. 

Lada Galová poznamenala, že k velké příloze o životním prostředí by bylo vhodné napsat 

takzvaný „otvírák“. 

Jiří Lapáček navrhl, aby se článek týkal vody. 

Ingrid Lounová řekla, že v minulosti byl otvírákem rozhovor s vedoucím Stavebního úřadu a 

životního prostředí a tentokrát by mohla oslovit například někoho, kdo se zabývá ochranou 

životního prostředí, z Povodí Moravy či z VaK. 

Lada Galová připomněla, že v Galerii města Přerova se bude konat hodová výstava věnovaná 

umění Cuijku. 

 

4. Různé 

Martin Švadlenka zmínil informaci o změně přístupu k ochraně osobních údajů v rámci EU. 

Je to téma globální, které se netýká pouze Přerova. Pro více informací odkázal na webové 

stránky www.gdpr.cz. 

Lada Galová informovala členy redakční rady, že byla pozvána jako host na zasedání Rady 

města Přerova, kde bylo diskutováno téma čtenářských příspěvků – konkrétně jejich regulace. 

Proběhla pouze diskuze, zatím bez výstupu.  

Předsedkyně redakční rady dále členy informovala, že Rada města Přerova uložila Redakční 

radě Přerovských listů, aby připravila a předložila radě do 31. 8. 2017 návrh statutu 

Přerovských listů tak, aby mohl být projednán na Radě města Přerova 7. 9. 2017. 

Vyzvala členy redakční rady, aby se seznámili s tím, jak má takový statut vypadat. Navrhla, 

aby se do konce srpna redakční rada sešla dvakrát – poprvé 31. července nebo 7. srpna a pak 

znovu před koncem měsíce. 

 

Martin Švadlenka a Lada Galová mají za úkol zaslat ostatním členům redakční rady pro 

inspiraci vzor statutu radničního periodika, který znají z jiných měst. 

 

Členové redakční rady se znovu sejdou 31. července v 15 hodin. 

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 

http://www.gdpr.cz/

