
Zápis č. 36 
z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 6. 11. 2017 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Hana Učíková 

Jiří Lapáček 

Michal Stoupa  

Zdeněk Schenk  

Šárka Krákorová Pajůrková 

Lenka Tomečková – org. pracovnice 

 

Nepřítomni: 

Ingrid Lounová - omluvena 

 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení listopadového čísla 

3. Náměty do prosincového čísla 

4. Různé 

 

 

 

1. Zahájení 

Předsedkyně Lada Galová zahájila jednání a přednesla návrh programu, který byl členy 

redakční rady jednomyslně přijat.  

 

 

2. Hodnocení listopadového čísla 

Hodnocení listopadového čísla se jako první ujala předsedkyně Lada Galová, která 

konstatovala, že se ještě nepodařilo zahájit plánovaný seriál o odpadech a řekla, že má dotaz 

na šéfredaktorku, zda řešila s grafikem a jednatelem TS grafiku rubriky. Pokud má seriál o 

odpadech vycházet po celý rok, bude vhodné publikovat jej pod jednotnou hlavičkou. Zmínila 

také, že informace o novém Kauflandu budou až poté, co společnost vydá oficiální tiskovou 

zprávu. 



Na tomto místě předsedkyně informovala členy redakční rady, že šéfredaktorka Ingrid 

Lounová se z dnešního jednání omluvila z důvodu návštěvy hasičské stanice, na kterou byla 

pozvána spolu s primátorem a dalšími zástupci města. 

Dále předsedkyně zmínila další z témat, které se v listopadovém čísle neobjevilo - obchod 

v Žeravicích. Seznámila členy redakční rady s tím, že se objevily nové informace. Obchod 

zůstane s finanční podporou města zachován. 

Předsedkyně kladně ohodnotila článek o volbách do Poslanecké sněmovny, ve kterém se dle 

jejího názoru šéfredaktorce podařilo výborně vystihnout atmosféru voleb – nechybí empatie a 

dobrý sociologický vhled. V podobném duchu se nesl i "dušičkový článek", který není jen 

klasickým výčtem prací TS a MP na hřbitově, ale autorka vzpomněla nedávno označené 

čestné hroby a směrové tabule k nim. Je napsán „pro lidi“ – v širším kontextu. 

Miloslav Suchý řekl, že čekal na článek o soutěži věnované předzahrádkám a sdělil 

přítomným členům redakční rady, že se při své práci setkává s lidmi, kteří mají krásně 

udržované předzahrádky, ale nechtějí je přihlásit do této soutěže, protože se bojí, že by jim 

zviditelnění uškodilo. Obávají se vandalismu. 

 

 

3. Náměty do prosincového čísla 

Předsedkyně Lada Galová navrhla v úvodu tohoto bodu programu, že by se v prosincovém 

čísle měla objevit krátká zpráva o změně v zastupitelstvu - Richarda Šlechtu nahradí Martin 

Švadlenka, který složí slib 20. listopadu. 

Po té předsedkyně seznámila členy redakční rady s výčtem témat zaslaných šéfredaktorkou 

Ingrid Lounovou: 

 

Zpravodajská témata 

 

 Bourání ve Škodově ulici 

 

 Výstavba cyklostezky a oprava chodníku na Velké Dlážce 

 

 Nové zábradlí na lávce u loděnice 

 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení 

 

 Plánování dostavby pavilonu G v Domově pro seniory 

 

 Příprava autobusové zastávky ve Sportovní ulici v Předmostí 

 

 Obchod v Žeravicích zůstal s podporou města 

Předsedkyně Lada Galová řekla, že by si přála, aby se informace o obchodě objevily 

v rubrice „místní části.“ Informace z místních částí stále pokulhávají. 

 

 Změny v jízdním řádu autobusů MHD 

 

Publicistika, kultura a sport 

 

 Vánoční program v Přerově 



Téma vánočního programu navrhuje předsedkyně Lada Galová otevřít na straně č. 1. 

Přála by si, aby v čísle byla propagace vánočního programu, dětských vánočních dílen 

a zvláštní pozornost by věnovala trhům na Horním náměstí. Dále by se měl objevit 

„kraťásek“ o plavání otužilců, který k závěru roku neodmyslitelně patří, což 

šéfredaktorka určitě vede v patrnosti. 

 

 Přerované ve světě: Jak slaví Vánoce 

 

 Jak se dělá betlém – Stanislav Dostál  

 

 Jakubiskův filmový štáb v Přerově 

 

 Vánoční výstava na zámku 

 

 Zmizelá místa v Přerově: Zimní radovánky II 

 

 Zlatý kanár 

 

Předsedkyně Lada Galová doplnila, že šéfredaktorka určitě pamatuje i na prostor pro 

informace ze zasedání zastupitelstva. Informovala také přítomné členy redakční rady o tom, 

že do redakční pošty nebyly zatím doručeny žádné příspěvky. 

 

Jiří Lapáček doplnil k tématu zmizelá místa, že v zimě by mohl být článek například  

o zimním stadionu – vývoj od kluziště až ke stadionu. 

 

 

4. Různé 

Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 4. prosince 2017 od 15 hodin. 

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 

 

 

 


