
Zápis č. 46 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 10. 9. 2018 

 

Přítomni: 

Lada Galová 

Martin Švadlenka 

Zdeněk Schenk 

Miloslav Suchý 

Jiří Lapáček 

Hana Učíková 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Lenka Tomečková – org. pracovnice 

Ingrid Lounová – šéfredaktorka 

Lenka Chalupová – editorka 

 

Nepřítomni: 

Michal Stoupa (omluven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení zářijového čísla 

3. Náměty do říjnového čísla 

4. Různé 



Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předsedkyně Lada Galová přivítala přítomné členy redakční rady.  

 

2. Hodnocení zářijového čísla 

Předsedkyně Lada Galová vyzvala přítomné členy redakční rady k hodnocení zářijového 

čísla. Členové se shodli na tom, že nemají žádné připomínky. 

 

3. Náměty do říjnového čísla 

Slova se ujala šéfredaktorka Ingrid Lounová, která seznámila přítomné s plánovaným 

obsahem říjnového čísla. Na úvod informovala členy redakční rady, že byl plně využit prostor 

pro inzerci a 3-4 strany zabere volební tématika (informace pro občany např. kde volit apod.), 

proto bude muset pracovat s kratšími texty. 

 

Plánovaná témata do říjnového čísla: 

 Anketa na volnočasové téma (podzim) 

 Senior Symposium (2. října) - program 

 Jazzový festival 

 Land Art 

 Pravidelné putování Po stopách lovců mamutů 

 Přerovské ubytovny – aktuální statistika 

 Vyhodnocení soutěže Předzahrádka roku 

 Restaurace a kavárna v Městském domě se bude pronajímat 

 Dotace 

 Město prodává dřevo z kůrovcové kalamity 

 Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů 

 Akce k 28. říjnu 

 Redakční pošta: jeden příspěvek týkající se životního prostředí 

 

Lada Galová poznamenala, že v říjnu se také budou otevírat dvě výstavy k druhé části 

Stoleté republiky. 

 

 



4. Různé 

Editorka Lenka Chalupová informovala přítomné členy redakční rady o problémech 

s distribucí Přerovských listů. Dodavatel totiž nepředává dál informace a nereaguje na zaslané 

výtky. Bude proto postupováno v souladu se smlouvou a bude provedena velká kontrola 

distribuce, kterou zajistí vybraný pracovník magistrátu společně s pracovníkem České pošty. 

 

Předsedkyně Lada Galová ukončila jednání redakční rady. 

Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 1. října 2018 od 15 hodin. 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 


