
Zápis č. 37 
z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 4. 12. 2017 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Hana Učíková 

Jiří Lapáček 

Michal Stoupa  

Zdeněk Schenk  

Šárka Krákorová Pajůrková 

Ingrid Lounová – šéfredaktorka 

Lenka Chalupová – editorka Přerovských listů 

Lenka Tomečková – org. pracovnice 

 

Nepřítomni: 

- 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení prosincového čísla 

3. Náměty do lednového 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 se jako první ujala předsedkyně Lada Galová, která vyzdvihla publicistický 

článek věnovaný natáčení nové pohádky na Horním náměstí a řekla, že toto je typ článků, 

které by chtěla v Přerovských listech vidět. 

Poznamenala, že do tohoto čísla se vešla všechna avizovaná témata a zeptala se šéfredaktorky, 

zda budou změny v jízdních řádech MHD. 

 



Ingrid Lounová řekla, že by případné změny v jízdních řádech umístila do lednového čísla. 

 

Lada Galová dodala, že je ráda, že se v prosincovém čísle objevil článek o obchodu 

v Žeravicích. 

 

Hana Učíková doplnila, že se jí líbí článek o tom, co si přejí k Vánocům děti dnes a co si 

přály kdysi – „děti vs. senioři“ 

 

 

3. Náměty do lednového čísla 

Lada Galová se zeptala na plánovaný seriál o odpadech. 

 

Ingrid Lounová řekla, že ředitel technických služeb byl zaneprázdněn, a že informace bude 

urgovat. Doplnila, že v lednovém čísle bude opět omezený prostor pro články, jelikož se 

budou konat prezidentské volby, které zaberou tři strany, a další tři bude zabírat inzerce. 

 

Lada Galová namítla, že seriál měl být celoroční. 

 

Ingrid Lounová vysvětlila, že v prvním díle by měla být zodpovězena otázka. „Kolik se 

v Přerově ročně vyprodukuje odpadu a co se s ním dále děje?“ V současné době ještě patrně 

nejsou známa čísla za celý rok. Seriál začne v únoru. 

 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová seznámila přítomné členy redakční rady s plánovaným 

obsahem lednového čísla: 

 

 Urbanistické řešení kolem průpichu  

 Tříkrálová sbírka 

 Anketa: Přispíváte během roku na dobročinné účely a na charitu? 

 Prezidentské volby - volební okrsky a kandidáti 

 Statistiky - narozené děti, svatby, počty obyvatel, ztráty a nálezy, záchranná stanice 

pro zraněná zvířata, mykologická poradna 

 Kultura - aktuální výstavy 

 Oprava mostu přes Strhanec, další havarijní stavy mostů 

 Změny v jízdním řádu 

 Stoletá republika - osobnost Františka Rasche, v únoru o něm vyjde publikace 

 Z místních částí: dokončení vstupu na hřbitov v Předmostí a přemístění obelisku Jana 

Husa 

 Největší investiční akce roku 

 

Lenka Chalupová řekla, že by bylo vhodné informovat veřejnost o stavu přerovských mostů. 

Má k dispozici soupis mostů v Přerově, které jsou v havarijním stavu s informacemi o tom, 

zda existuje projektová dokumentace, či v jaké fázi se nachází její příprava. Dále doplnila 

k tématu Stoletá republika, že v lednu vyjde kniha o Františku Raschovi a proběhne její křest. 



Vyjde také publikace Zapomenutý Přerov. Ve fázi příprav jsou infoletáčky k osobnosti 

Františka Rasche. 

 

Členové redakční rady dále diskutovali o připravovaných akcích a výstavách, které se pojí 

k výročí konce I. světové války a proběhnou v příštím roce. 

 

Lada Galová slíbila oslovit e-mailem členy pracovní skupiny pro 100letou republiku s 

prosbou o spolupráci, která se týká zahájení seriálu o projektu Stoletá republika v Přerově v 

lednových Přerovských listech.  Hodlá iniciovat vydání prvního dílu seriálu, který by 

redakčně zpracovala redaktorka Ingrid Lounová. Padly návrhy, zda seriál otevřít 

představením osobnosti Fr. Rasche (lednové výročí) nebo informací o vydávané knize (Dr. 

Lapáček).  Doporučila také kontaktovat Kristínu Sehnálkovou jako autorku grafického 

manuálu k oslavám 100leté republiky v Přerově s prosbou o zaslání grafiky. 

Doporučila  Ingrid Lounové konzultovat text s Lenkou Chalupovou, která už k tématu psala 

tiskové zprávy. 

 

Michal Stoupa k obsahu lednového čísla ještě doplnil, že dle jeho názoru by bylo dobré 

zmínit, jaké budou největší investiční akce v roce 2018. 

 

Jiří Lapáček připomněl, že tyto projekty byly také v materiálech Zastupitelstva. 

 

Michal Stoupa doplnil, že by bylo dobré uvést alespoň základní informace o těchto 

plánovaných projektech, protože prostřednictvím Přerovských listů se dle jeho názoru 

dostanou do širšího povědomí snadněji. 

 

Ingrid Lounová informovala přítomné členy redakční rady, že do čtenářské pošty nic 

nepřišlo. 

 

 

4. Různé 

Předsedkyně Lada Galová ukončila jednání redakční rady a popřála členům hezké Vánoce. 

Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 8. ledna 2018 od 15 hodin. 

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 

 

 

 


