
Zápis č. 42 
z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 9. 5. 2018 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Jiří Lapáček 

Michal Stoupa  

Hana Učíková 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Zdeněk Schenk 

Ingrid Lounová – šéfredaktorka 

Lenka Tomečková – org. pracovnice 

 

Nepřítomni: 

Lenka Chalupová – editorka (omluvena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení květnového čísla 

3. Náměty do červnového čísla 

4. Volba pověřeného člena komise 

5. Různé 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zahájení 

Předsedkyně Lada Galová přivítala přítomné členy redakční rady a přednesla návrh 

programu jednání, který byl jednomyslně přijat. 

 

2. Hodnocení květnového čísla 

Hodnocení květnového čísla se ujala předsedkyně Lada Galová, která vyzdvihla článek o Dni 

matek. Konstatovala, že minule avizovaná témata se v čísle objevila. Od předsedkyně ani 

ostatních členů redakční rady nezazněly ke květnovému číslu žádné připomínky. 

 

3. Náměty do červnového čísla 

Předsedkyně Lada Galová řekla, že by bylo vhodné připomenout – třeba více zpravodajsky – 

Švédské šance, kde bude instalován kříž od sochaře Jurdy. Zmíněny by mohly být také letní 

příměstské tábory pro děti. 

 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová seznámila přítomné členy redakční rady s plánovaným 

obsahem červnového čísla: 

 V Předmostí se začne budovat autobusová zastávka 

 Jak se na léto připravují koupaliště 

 Setkání z očí do očí 

 Letničková výsadba v Přerově – kde všude je a kolik stojí  

 Soutěž o letní předzahrádku 

 Cyklobus Bečva  

 Anketa: Na co se v létě nejvíce těšíte? 

 MIC v Přerově – o co se turisté v Přerově nejvíce zajímají?  

 Výzva k zaplacení poplatku za odpady 

 Anketa ke kamerám ve městě 

 Pozvánka na červnovou pietu na Švédských šancích 

 Přerovské Gayerovy slavnosti, pietní akt, křest knihy 

 Zmizelá místa v Přerově: Lázně Černá 

 Folklorní festival V zámku a podzámčí 

 Benátská noc – první koncert v rámci Léta na hradbách 

 Výstava Umění z času lovců v Galerii města 

 Den hudby v ulicích města 

 Příměstské tábory o prázdninách 

 Sport – extrémní závod Geroy 

 

4. Volba pověřeného člena komise 

Předsedkyně Lada Galová oznámila členům redakční rady, že ze zdravotních důvodů 

(operace) omlouvá svou nepřítomnost na následujících dvou nebo třech jednáních. Jako svého 

zástupce navrhla člena redakční rady Michala Stoupu. 

 

Členové redakční rady hlasovali o návrhu předsedkyně Lady Galové:  

PRO: 7 

PROTI: 0  



ZDRŽEL SE: 1 

Návrh byl přijat. Pověřeným členem komise, který bude řídit jednání v nepřítomnosti 

předsedkyně, bude Michal Stoupa. 

 

5. Různé 

Předsedkyně Lada Galová ukončila jednání redakční rady. 

Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 4. června 2018 od 15 hodin. Další jednání 

redakční rady jsou plánována na 9. července a 6. srpna 2018. 

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 


