
Zápis č. 41 
z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 9. 4. 2018 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Jiří Lapáček 

Michal Stoupa  

Hana Učíková 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Ingrid Lounová – šéfredaktorka 

Lenka Chalupová – editorka 

Lenka Tomečková – org. pracovnice 

 

Nepřítomni: 

Zdeněk Schenk (omluven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení dubnového čísla 

3. Náměty do květnového čísla 

4. Různé 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zahájení 

Předsedkyně Lada Galová přivítala přítomné členy redakční rady. 

 

2. Hodnocení dubnového čísla 

Předsedkyně Lada Galová ocenila, že se v dubnovém čísle objevila všechna avizovaná 

témata včetně velikonočního programu, a pochválila článek o Paulu Rausnitzovi. Dodala také, 

že ve Vlastivědném muzeu v Olomouci právě probíhá expozice, která je mimo jiné věnována 

85. výročí založení přerovské firmy Meopta. 

 

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

 

3. Náměty do květnového čísla 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová seznámila přítomné členy redakční rady s obsahem květnového 

čísla: 

 Kytarový rekord na hradbách (foto + informace) 

 Pietní a prvomájové akce 

 Oslavy Dne vítězství 8. května (Želatovská ulice) 

 Opravy komunikací a chodníků 

 Opravy DPS na Trávníku a U Žebračky 

 Trvající opravy Dluhonských mostů 

 Redakční pošta: dva příspěvky občanů, které budou přeposlány k vyjádření 

primátorovi a jeden děkovný dopis od čestného občana Paula Rausnitze 

 Zmizelá místa: ulice Svisle 

 Jesle – pozvánka maminkám 

 Turistická akce: 36 000 valašských kroků 

 Sport: Cooperův test 

 ORNIS: Společenský život hmyzu 

 Fotosoutěž 

 Výzva: Přerov z výšky (kalendář pro rok 2019) 

 Zápisy dětí do MŠ 

 Jak by měla vypadat předzahrádka?Beseda s Petrem Mičolou  

 Anketa se bude týkat Dne matek 

 

4. Různé 

Lenka Chalupová informovala přítomné členy redakční rady, že absolvovala školení týkající 

se problematiky GDPR. V radničních listech – ty spadají pod zpravodajskou licenci, se žádné 

omezení zatím neplánuje. 

 

Předsedkyně Lada Galová ukončila jednání redakční rady. 

Příští jednání redakční rady se uskuteční ve středu 9. května 2018 od 15 hodin. 

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 


