
Zápis č. 2

z jednání redakční rady Přerovských listů

   ze dne 9. 2. 2015

Přítomni:

Lada Galová

Hana Učíková

Šárka Krákorová Pajůrková

Miloslav Suchý

Zdeněk Schenk

Martin Švadlenka

Ingrid Lounová – redaktorka

Lenka Chalupová – organizační pracovnice

Nepřítomni:

Michal Stoupa

Program

1. Zahájení

2. Představení nového člena komise

3. Rámcový program – debata, hlasování

4. Hodnocení únorového čísla

5. Návrhy námětů do březnového čísla

6. Různé

7. Závěr

Zápis

1. Zahájení

Předsedkyně Lada Galová přivítala přítomné členy redakční rady a seznámila je 

s programem jednání. Členové redakční rady hlasovali o navrženém programu takto:

PRO: 7  PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0

2. Představení nového člena komise



Novým členem redakční rady se stal Jiří Lapáček, který se členům komise krátce 

představil. Uvedl, že je ředitelem přerovského archivu a má zkušenost s publikační 

činností – byť převážně historického rázu.

3. Diskuze o rámcovém programu, hlasování

Členové redakční rady dostali 2. února mailem rámcový program komise (požadovaný 

radou města), navržený předsedkyní komise Ladou Galovou. A to v tomto znění:

Redakční rada

1/ Směrem k vydávání Přerovských listů:

- hodnotí aktuální vydání

- přináší náměty do dalšího vydání

- podílí se na inovaci skladby stran a rubrik

- dbá na nutnost vytvářet vyvážené noviny, jež dávají prostor k vyjádření koalici i opozici

- vyjadřuje se ke kontroverzním materiálům

2/ Směrem k budoucímu novému dodavateli listů:

- hodlá aktivně participovat na výběru nového dodavatele Přerovských listů v roce 
2016, vytváření zadávacích podmínek i posuzování nabídek

- být součástí hodnotící komise výběrového řízení na nového dodavatele

- bude se vyjadřovat k budoucí podobě Přerovských listů 

3/ směrem k magistrátu, městské radě:

- plní eventuální úkoly, vyplývající z usnesení Rady města Přerova (například nutnost 
zveřejnění konkrétní informace)

- spolupracuje s orgány i odbory města tak, aby byla zajištěna informovanost vyplývající ze 
smlouvy s dodavatelem

Členové komise debatovali o náplni komise, proti vznesenému návrhu neměli zásadní 

námitky. Šárka Krákorová Pajůrková pouze uvedla, že by v budoucnu nechtěla být součástí 

komise výběrového řízení. 

Hlasování: Členové redakční rady Přerovských listů souhlasí s navrženým rámcovým 

progamem.
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4. Hodnocení minulého čísla:

Členové komise hodnotili Přerovské listy jako standardní. Lada Galová upozornila na to, že 

na navazujících stranách 4 a 5 jsou titulky se stejným slovesem. Zároveň vyzdvihla, že 

měsíčník přinesl několik článků, které se týkají místních částí. Martin Švadlenka

konstatoval, že se teprve z vytištěných Přerovských listů dozvěděl o polemice mezi členem 

opoziční ČSSD a koaliční SpP. Uvedl, že by o těchto článcích/dopisech chtěl být informován 

s předstihem. Ingrid Lounová podotkla, že na minulém jednání o tomto článku informovala 

– a je i součástí zápisu z lednového jednání komise.

5. Návrhy námětů do příštího čísla:

Ingrid Lounová seznámila s přibližným obsahem březnových Přerovských listů. 

- Rozpočet města

- Výše poplatků za odpady a výše poplatků za psy

- Přerov očima „pejskařů“

- Zápisy do prvních tříd

- Přerované budou třídit biologicky rozložitelný komunální odpad

- Metropolitní síť je před dokončením

- Problémová ubytovna v Dluhonské ulici

- Situace v ZŠ Hranická – petice na podporu ředitelky školy

- Vlajka pro Tibet

- Masopust

- Článek opozice ve věci ZŠ Hranická + možnost odpovědi koalice

- Sportovní témata: Sportovec roku, cvičení rodičů s dětmi

Členové redakční rady neměli námitek.

6. Různé

- Martin Švadlenka přišel s požadavkem, zda by bylo možné, aby redaktorka 
Přerovských listů zasílala členům komise náhled měsíčníku – ještě před 
vytištěním. Ingrid Lounová upozornila, že období uzávěrky je velmi hektické a 
není v jejich silách čekat a „sbírat“ připomínky či podněty členů komise. Martin 
Švadlenka uvedl, že chce být informován o podobě Přerovských listů ještě před 
vytištěním – a nemá zájem do textů vstupovat. Jiří Lapáček konstatoval, že pokud 
členové redakční rady už nebudou moci do konečné podoby novin „vstoupit“, pak 



je zbytečné jejich zasílání krátce před vytištěním. Předsedkyně Lada Galová 
zformulovala text ke hlasování: 

Hlasování: Členům redakční rady Přerovských listů budou redaktorkou 
Přerovských listů Ingrid Lounovou rozesílány hotové pdf Přerovských listů -
s tím, že pdf bude mít pouze informativní charakter a členové redakční rady už 
nebudou zasahovat do finální redakční práce. 
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- Martin Švadlenka přišel s návrhem, aby byla zřízena jednotná emailová adresa 
pro všechny členy redakční rady – a tato adresa by byla součástí tiráže měsíčníku. 
Uvedl, že podle něj je žádoucí, aby členové redakční rady byli seznamováni 
s články/náměty/připomínkami od Přerovanů. Podle něj by součástí tiráže měla být 
dvě mailová spojení – jedna na redaktorku a druhá na redakční radu. Ingrid 
Lounová upozornila, že náměty do Přerovských listů mají jít prioritně z radnice 
směrem ven, nikoliv naopak. Uvedla, že v Přerovských listech není prostor pro 
články čtenářů, proto by zřízená adresa mohla působit rozporuplně až 
kontraproduktivně. Martin Švadlenka naopak zdůraznil, že by Přerovské listy 
neměly být závislé pouze na informovanosti z radnice a měly by i „tnout“ do 
politiků. Jiří Lapáček se dotazoval, jestli je záměrem to, aby byli členové 
redakční rady pouze informováni o podnětech, nebo jestli na ně budou odpovídat. 
Lada Galová v této věci upozornila, že v případě, že redakční rada na tento záměr 
přistoupí, musí být jmenován garant, který bude čtenářům/občanům odpovídat. 
Šárka Krákorová Pajůrková podotkla, že podle ní postrádá smysl, aby v tiráži 
byly dva mailové kontakty. Členové redakční rady se dohodli, že v této věci budou 
dvě hlasování – o zřízení společné emailové adresy a o garantovi odpovědí. 

Hlasování: Členové redakční rady Přerovských listů mají společný zájem mít 
v tiráži jednotně zřízený mail na doméně města. Na tento kontakt mohou čtenáři 
psát podněty.
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Hlasování: Garantem odpovědí na jednotlivé maily, doručené na jednotnou 
adresu, se stane předsedkyně komise Lada Galová.

PRO: 6    PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 1

Poznámka: Při zpracování zápisu bylo zjištěno, že hlasování o jednotně zřízeném 
mailu na doméně města NEPROŠLO většinou hlasů svých členů (redakční rada má 8 
členů, 1 chyběl – k přijetí usnesení pro bylo potřeba 5 hlasů), takže nemělo dojít ani 
ke hlasování o garantovi odpovědi. 



Členové redakční rady se dohodli na dalších termínech jednání. Sejdou se 10. března, 
30. března, 4. května a 1. června – vždy v 15 hodin. Pozvánka jim bude zaslána.

7. Závěr:  

Předsedkyně redakční rady poděkovala členům za účast.

Lada Galová

Předsedkyně redakční rady


