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Zápis č. 43 

z jednání redakční rady Přerovských listů  

ze dne 4. 6. 2018 

 

Přítomni: Omluveni:    

Michal Stoupa Lada Galová - předsedkyně 

Hana Učíková     Lenka Tomečková – org. pracovnice 

Zdeněk Schenk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Martin Švadlenka  

Miloslav Suchý   

Šárka Krákorová Pajůrková 

Jiří Lapáček 

Ingrid Lounová – šéfredaktorka 

Lenka Chalupová - editorka   

Jana Pivodová – zástup org. pracovnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      

 

 

 

                  

   

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení červnového vydání  

3. Náměty na červencové číslo   

4. Různé 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ZÁPIS Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájil pověřený člen redakční rady Michal Stoupa. Informoval přítomné o 

nepřítomnosti předsedkyně komise (viz. Zápis č. 42). Představil program jednání, který byl 

přítomnými jednohlasně schválen.  
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2. Hodnocení červnového vydání  

Pověřený člen rady Michal Stoupa zhodnotil červnové číslo Přerovských listů jako povedené. 

Zejména vyzvedl články o promenádních koncertech v Michalově, občanství Paula Rausnitze 

a nové zastávce v Předmostí.  

Ostatní členové neměli žádné připomínky ani výhrady.  

   

3. Náměty na červencové číslo 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová představila náměty pro červencové vydání: 

 dopravní stavby v Přerově – informace navazující na konanou tiskovou konferenci 

 rekonstrukce zídky podél Bečvy 

 opravy chodníku v rybářské aleji 

 opravy ve školách a v budovách volnočasových organizací 

 letní kulturní akce na hradbách a okolí 

 zmizelá místa – koupaliště Předmostí 

 opravy chodníků a silnic 

 nové slevy v autobusové dopravě Přerov 

 útulek pro psy – zhodnocení efektu billboardové kampaně 

 anketa na téma cyklistiky, cyklobus 

 čtenářská sekce - dopis občana k tématu oslav 75letých jubilantů  

 

Michal Stoupa přidal podnět k tématu útulku – zahrnout do článku informaci, že se nově bude 

v rámci útulku otevírat i hotel pro psy. 

Členové také vedli diskusi k tématu zmizelého koupaliště v Předmostí.  

 

4. Různé    

Šéfredaktorka oslovila pana Zdeňka Schenka, zda by bylo možné do některého z dalších 

vydání vytvořit článek k tématu přerovské archeologie v kontextu uplynulých sta let.     

  

         Jednání ukončil pověřený člen redakční rady Michal Stoupa. 

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

 

 

 Zapsala: Jana Pivodová 

 

Schválil: Michal Stoupa 


