
Zápis č. 40 
z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 5. 3. 2018 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Jiří Lapáček 

Michal Stoupa  

Hana Učíková 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Lenka Chalupová – editorka 

Lenka Tomečková – org. pracovnice 

 

Nepřítomni: 

Ingrid Lounová – šéfredaktorka (omluvena) 

Zdeněk Schenk (omluven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení březnového čísla 

4. Náměty do dubnového čísla 

5. Různé 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zahájení 

Předsedkyně Lada Galová přivítala přítomné členy redakční rady a přednesla návrh 

programu jednání. Její návrh byl přítomnými členy redakční rady jednomyslně přijat. 

 

 

2. Hodnocení březnového čísla 

Předsedkyně Lada Galová ocenila, že se až na výstavbu domů u hvězdárny - což je téma, 

které se přesouvá na duben – se v březnovém čísle objevila všechna avizovaná témata. Kladně 

hodnotila článek o kříži na úvodní straně, líbil se jí rozhovor s muzikálovým hercem Pavlem 

Režným, článek o knihovnách a s ním spojená anketa. Vyslovila výtku ke grafickému 

zalomení otázek v rozhovoru s náměstkem primátora na straně č. 2, které by se neměly nikdy 

objevovat na spodu sloupce, když odpověď je až ve sloupci následujícím. Je to škoda v jinak 

velmi obsahově kvalitním rozhovoru. 

 

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

 

 

3. Náměty do dubnového čísla 

S náměty do příštího čísla, které obdržela od šéfredaktorky, seznámila přítomné členy 

redakční rady předsedkyně Lada Galová: 

 

 Anketa: Kam chodíte na procházky do jarní přírody? 

 Den Země - úklid přírody, statistiky loňského úklidu 

 Výstavba rodinné zástavby u hvězdárny 

 Podepsání Memoranda o spolupráci na vybudování zařízení pro využití odpadu: 

Město Přerov a Veolia 

 Zápisy do prvních tříd  

 Seriál odpady - z historie skládky v Žeravicích 

 Zmizelá místa – židovský hřbitov ve Wurmově ulici 

 Sport: Mamut Cup 2018 - rope skipping soutěže v sokolovně 

 Nové výstavy: Ornis - pilotní výstava 

 Redakční pošta: zatím jeden příspěvek, týkající se nadměrného hluku v lokalitě u 

Michalova. K vyjádření ho přepošleme jednateli TSMPr. 

 

Další témata vyplynou z  aktuálního dění, popřípadě z jednání Rady města nebo 

Zastupitelstva. 

 

Lada Galová řekla, že by se měl v Přerovských listech objevit velikonoční program na 

náměstí – od zeleného čtvrtku. 

 

Šárka Krákorová Pajůrková doplnila informaci, že pravděpodobně přijde do redakční pošty 

ještě jeden neredigovaný příspěvek týkající se spalovny. 
 

 

4. Různé 

Lada Galová uvedla, že oceňuje iniciativu šéfredaktorky, která uveřejnila výzvu k tomu, aby 

občané „dávali echo“, pokud jim Přerovské listy nechodí do schránek. 



 

Lenka Chalupová otevřela téma GDPR na webu města a v Přerovských listech. Informovala 

přítomné, že se v březnu zúčastní školení věnující se této problematice. 

 

Členové redakční rady dále diskutovali o problematice GDPR. 

 

Předsedkyně Lada Galová ukončila jednání redakční rady. 

Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 9. dubna 2018 od 15 hodin. 

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 

 

 

 


