
Zápis č. 47 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 1. 10. 2018 

 

Přítomni: 

Lada Galová 

Martin Švadlenka 

Michal Stoupa 

Zdeněk Schenk 

Miloslav Suchý 

Jiří Lapáček 

Hana Učíková 

Lenka Tomečková – org. pracovnice 

Ingrid Lounová – šéfredaktorka 

 

Nepřítomni: 

Šárka Krákorová Pajůrková (omluvena) 

Lenka Chalupová – editorka (omluvena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení říjnového čísla 

3. Náměty do listopadového čísla 

4. Diskuze – hodnocení čtyřleté práce redakční rady 

 



Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předsedkyně Lada Galová přivítala členy redakční rady a přednesla návrh programu jednání, 

který byl přítomnými jednomyslně přijat.   

 

2. Hodnocení říjnového čísla 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová informovala členy redakční rady, že se do říjnového čísla 

nevešly informace o černých skládkách a počtech lidí v přerovských ubytovnách. Tato témata 

budou přesunuta do čísla následujícího. Přednost před nimi dostaly informace o radarech  

a prodeji dřeva napadeného kůrovcem. 

Miloslav Suchý kladně ohodnotil článek o prodeji dřeva, Senior Symposiu a pozvánku na 

akce spojené s výročím vzniku republiky. 

Martin Švadlenka vyslovil připomínku ke grafice na straně 7 s tím, že záležitost je již řešena 

s oddělením inzerce. 

 

3. Náměty do listopadového čísla 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová seznámila přítomné s plánovaným obsahem listopadového 

čísla a tématy plánovanými výhledově. 

 

Plánovaná témata do listopadového čísla: 

 Výsledky voleb, statistika 

 Odpady: černé skládky, pokuty, sběrné dvory, kde končí odpad z velkoobjemových 

kontejnerů?, plastový odpad je problémem měst v ČR - jak je na tom Přerov? 

 Anketa týkající se odpadů 

 Školní altány 

 Hřiště Ententýky v Předmostí – rekonstrukce 

 Akce k 17. listopadu 

 Zmizelá místa: vápenka v Přerově 

 

Výhledově plánovaná témata: 

 Bezobalové nakupování 

 Přerované ve světě 

 



Předsedkyně Lada Galová řekla, že rubrika Zmizelá místa by měla být zachována. Dle jejího 

názoru je to hezký seriál, který Přerované oceňují.  

 

Ingrid Lounová informovala přítomné členy redakční rady, že měla proběhnout kontrola 

distribuce Přerovských listů. Dodavatel však nekomunikuje a nereaguje ani na zaslané 

reklamace. Tento problém tedy bude řešen právní cestou. 

 

4. Diskuze – hodnocení čtyřleté práce redakční rady  

Předsedkyně Lada Galová poděkovala za spolupráci všem členům redakční rady  

a šéfredaktorce Ingrid Lounové za její profesionální redaktorskou práci, kterou po celou 

dobu zodpovědně vykonává. 

Miloslav Suchý řekl, že oceňuje spolupráci členů redakční rady. Nikdy mezi nimi nebyl 

svědkem žádného politického hašteření. Členové redakční rady byli dle jeho názoru vždy 

nestranní a snažili se o to, aby se vše dobře dařilo. 

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 


