
Zápis č. 44 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 9. 7. 2018 

 

Přítomni: 

Miloslav Suchý 

Jiří Lapáček 

Michal Stoupa  

Hana Učíková 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Lenka Tomečková – org. pracovnice 

 

Nepřítomni: 

Lada Galová (omluvena) 

Martin Švadlenka (omluven) 

Zdeněk Schenk 

Ingrid Lounová – šéfredaktorka (omluvena) 

Lenka Chalupová – editorka (omluvena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení červencového čísla 

3. Náměty do srpnového čísla 

4. Různé 

 



Zápis: 

 

1. Zahájení 

Pověřený člen komise Michal Stoupa přivítal přítomné členy redakční rady a přednesl návrh 

programu jednání, který byl jednomyslně přijat. 

 

2. Hodnocení červencového čísla 

Hodnocení červencového čísla se ujal Michal Stoupa, který kladně ohodnotil článek o kříži 

od sochaře Jurdy, který připomíná místo masakru na Švédských šancích, a článek o festivalu 

Hudební léto na hradbách s komentářem, že v létě bude, co se týká kulturních akcí, o 

přerovské publikum dobře postaráno. Vyzdvihl také článek z rubriky Zmizelá místa 

v Přerově, který byl věnován koupališti v Předmostí. 

Na závěr doplnil, že v grafické úpravě červencového čísla nenašel žádnou chybu. 

 

3. Náměty do srpnového čísla 

Michal Stoupa informoval přítomné členy redakční rady, že do redakční pošty nepřišly žádné 

příspěvky a přečetl náměty do srpnového čísla, které obdržel, od šéfredaktorky Ingrid 

Lounové: 

 Anketa: Jak nejraději trávíte dovolenou?  

Aktuální zpravodajství: 

 Druhý Dluhonský most už je stržený (v polovině července) 

 Chystá se studie Dvořákovy ulice, její realizace zkvalitní život tamním obyvatelům 

 Oprava hřišť v Přerově – hřiště Ententyky bude mít nový povrch 

 Oprava chodníků v Přerově 

 Svatovavřinecké hody 

 Pozvánky na srpnové kulturní akce 

 Komentované prohlídky v Přerově 

 Přerované ve světě: Přerovanka Kristýna Botková zanechala své malby v Africe, v Asii 

i v několika evropských zemích 

 Ročenka životního prostředí str. 8-13 

 Příspěvek občana k zániku mokřadu u Kauflandu - kritický příspěvek, jak ubývají v 

krajině místa k zadržení vody... 

 



Šárka Krákorová Pajůrková doplnila k tématu „pozvánky na srpnové kulturní akce“, že 

v srpnu proběhne vernisáž druhé části výstavy Stoletá republika. 

 

4. Různé 

Pověřený člen komise Michal Stoupa ukončil jednání redakční rady. 

Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 6. srpna 2018 od 15 hodin. 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválil: Michal Stoupa 


