
Zápis č. 1

z jednání redakční rady Přerovských listů

   ze dne 5. 1. 2015

Přítomni:

Lada Galová

Hana Učíková

Michal Stoupa

Zdeněk Schenk

Martin Švadlenka

Šárka Krákorová Pajůrková

Ingrid Lounová – redaktorka

Lenka Chalupová – organizační pracovnice

Nepřítomni:

Miloslav Suchý

Program

1. Zahájení

2. Představení členů komise

3. Návrhy námětů do únorového čísla

4. Různé

5. Závěr

Zápis

1. Zahájení

Předsedkyně Lada Galová přivítala přítomné členy redakční rady a seznámila je 

s programem jednání. Členové redakční rady program jednomyslně odsouhlasili.

2. Představení členů komise

Členové komise se představili, uvedli, jaké mají vzdělání, kde pracují, jaké mají 

zkušenosti s publikační činností a co očekávají od svého působení v redakční radě 

Přerovských listů. Lada Galová uvedla, že členové komise by se měli vždy aktivně zapojit do 



přípravy následujícího čísla, přinášet náměty a podněty - nicméně do struktury Přerovských 

listů není možné vstupovat, neboť je „na klíč“ realizuje společnost Mladá fronta, která se 

svým konceptem Přerovských listů vyhrála řádné výběrové řízení. Redaktorka Ingrid 

Lounová informovala, že rubriky v Přerovských listech jsou dané – stejně jako podíl inzerce, 

která může tvořit až čtyři strany z šestnácti. Zároveň připomněla, že se při realizaci zakázky 

drží manuálu, který byl vytvořen proto, aby sloužil redaktorům a editorům měsíčníků města 

Přerova k vytvoření stylově jednotných novin. Člen komise Martin Švadlenka si tento manuál 

vyžádal – a byl mu přímo na redakční radě přeposlán emailem. 

Předsedkyně i redaktorka informovaly členy o nutnosti vytvářet noviny vyvážené, které 

dávají prostor k vyjádření koalici i opozici. Ingrid Lounová podala vyčerpávající informace 

jak o systému členění stran, tak o posuzování obsahu. Na dotaz Lady Galové, jak funguje 

posuzování tzv. kontroverzních příspěvků, kdo je vlastně oním "arbitrem", jenž rozhoduje o 

tom, že konkrétní text vůbec musí projít nějakým schvalovacím řízením, bylo řečeno, že v 

případě, kdy šéfredaktorka Ingrid Lounová nějaký příspěvek takto vyhodnotí, spojí se s 

předsedkyní komise a organizační pracovnicí, které společně navrhnou další postup.

Lada Galová vyzvaly členy redakční rady k vyjádření, jaké by si představovali změny 

nebo inovace v Přerovských listech. Sama navrhla, aby byla jedna strana pod hlavičkou 

"Aktuálně z Přerova" v budoucnu strukturována jako nová tematická strana - či rubrika -

"Aktuálně z místních částí". Ta by zpravodajsky informovala o dění v místních částech ve 

všech směrech - připravované plány a investice, nové záměry, kultura a podobně. Uvedla: 

„Na tomto poli bychom mohli spolupracovat napříč politickým spektrem, protože všichni 

koaliční partneři ve svých volebních programech velmi zásadně tematizovali vyšší kladení 

důrazu na místní části Přerova“. Navrhla, že bude sama v tomto směru iniciovat jednání s 

radním Radkem Pospíšilíkem (Za prosperitu Přerova a jeho místních částí) a zastupitelem 

Bohumírem Střelcem (hnutí ANO), kteří se tematikou intenzivně zabývají. 

3. Návrhy námětů do únorového čísla

Redaktorka Ingrid Lounová uvedla, co bude obsahem příštího čísla. 

- Rozhovor na téma rozpočet města

- Reakce opozice na rozpočet města

- Volby v místních částech Přerova + informace o tom, že se navyšuje částka na 

jednoho občana místní části z 550 na 1000 Kč

- Poplatek za komunální odpad - zůstává stejný

- Biologicky rozložitelný komunální odpad – informace o přípravě projektu

- Fotosoutěž

- Přerova očima… + anketa

- Zápisy do prvních tříd

- Jesle – jak jsou vytížené

- Rozhovor s manažerem prevenci kriminality

- Sport – nohejbal, anketa „Sportovec roku“

- Kultura 



4. Různé

Členové redakční rady se dohodli, že příští jednání se bude konat 9. února od 15 hodin 

v zasedací místnosti rady města. Další jednání by se měla v prvním pololetí konat v těchto 

termínech: 2. 3. 2015, 30. 3. 2015, 4. 5. 2015 a 1. 6. 2015.

5. Závěr

Předsedkyně redakční rady poděkovala členům za účast. 

Lada Galová

Předsedkyně redakční rady


