
Zápis č. 38 
z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 8. 1. 2018 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Jiří Lapáček 

Michal Stoupa  

Zdeněk Schenk  

Šárka Krákorová Pajůrková 

Ingrid Lounová – šéfredaktorka 

Lenka Tomečková – org. pracovnice 

 

Nepřítomni: 

Hana Učíková - omluvena 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení lednového čísla 

3. Náměty do únorového čísla 

4. Různé 

 

 

 

1. Zahájení 

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

redakční rady jednomyslně přijat.  

 

 

2. Hodnocení lednového čísla 

Hodnocení se jako první ujala Lada Galová, která konstatovala, že se v lednovém čísle 

objevila všechna avizovaná témata. Jako velmi zdařilý označila článek o Tříkrálové sbírce a 

články o největších chystaných investičních akcích roku na stranách č. 2 a 13. Kladně 

okomentovala také článek z místní části Předmostí. 

 

Ostatní členové redakční rady neměli k obsahu lednového čísla žádné připomínky. 

 

 



3. Náměty do únorového čísla 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová seznámila přítomné členy redakční rady s plánovaným 

obsahem únorového čísla: 

 

 Volba prezidenta + anketa k tématu 

 Informace k 1. kolu: koho Přerované volí 

 Cyklostezky: 

- informace o projektu týkajícího se Palackého ulice 

- statistika využití cyklověže a cyklobusu 

- kdy a kam bude letos jezdit cyklobus 

 Odpady 

 Zmizelá místa: Kokorova fabrika 

 Křest knihy o Františku Raschovi 

 Výstava věnovaná osobnosti Františka Rasche v Galerii města Přerova 

 Představení v kině Hvězda – 100letá republika 

 Masopust 

 Hasiči: statistika zásahů 

 Sport 

 Společná výstava GMP a Výstavní síně Pasáž s názvem: Století Přerovska ve 

výtvarném umění – I. část. Léta 1920–1970 

 

Lada Galová informovala přítomné členy redakční rady, že v Galerii města Přerova a ve 

Výstavní síni Pasáž se bude konat výstava s názvem Století Přerovska ve výtvarném umění, 

která bude sice na dvou místech, ale bude mít jednu společnou vernisáž. Doplnila také, že by 

se v příštím čísle měla objevit informace o Městském plesu, pokud se koná v únoru. 

 

Miloslav Suchý navrhl, že téma ankety by se mohlo věnovat zajímavostem z volebních 

místností – neobvyklým situacím, perličkám apod. 

 

Ingrid Lounová informovala členy redakční rady, že do redakční pošty nebyl doručen žádný 

čtenářský příspěvek. 

 

 

4. Různé 

Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 5. února 2018 od 15 hodin. 

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 

 

 

 


