
Zápis č. 6

z jednání redakční rady Přerovských listů

   ze dne 1. června 2015

Přítomni:

Lada Galová

Hana Učíková

Martin Švadlenka

Jiří Lapáček

Miloslav Suchý

Michal Stoupa

Šárka Krákorová Pajůrková

Ingrid Lounová – redaktorka

Lenka Chalupová – organizační pracovnice

Nepřítomni:

Zdeněk Schenk

Program jednání:

1.    Zahájení

2.    Hodnocení červnového čísla

3.    Návrhy námětů do červencového čísla

4.   Pravidla pro zveřejňování neredigovaných příspěvků v Přerovských listech

5.    Různé

6.    Závěr

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: 5 PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0

Poznámka: Členové redakční rady Šárka Krákorová Pajůrková a Michal Stoupa přišli

později – nehlasovali tedy o programu.



2. Hodnocení červnového čísla

Členové komise hodnotili číslo jako standardní. Lada Galová vyzdvihla rozhovor 

s tělocvikářem Oldřichem Pecem a vyváženou názorovou stranu zastupitelů. 

3. Návrhy námětů do červencového čísla

Lada Galová navrhla rozšiřující/doplňující článek o kanceláři na výkup pozemků pro D1, 

téma zahrádkáři a informace o transparentním účtu. Michal Stoupa navrhl, aby se redaktorka 

zabývala zájmovým vzdělávání pro děti (kroužky). Šárka Krákorová Pajůrková navrhla 

článek o letním režimu hřišť u základních škol. Jiří Lapáček upozornil, že bude Den 

Henčlova.

Ingrid Lounová informovala, že připravuje tato témata:

- Přerov očima zahrádkářů

- Třídění odpadů

- Kam v létě na koupaliště

- Letní akce – hody, kulturní akce na scéně „mezi hradbami“

- Cyklojízda + vyhodnocení soutěže „Do práce na kole“

- Osud takzvaného „armádního domu v Čechově ulici

- Scholar – vyhodnocení šikovných dětí

- Fasáda roku

- Průmyslová zóna

- Kastrace koček

- Atletika

- Jaroslav Hýzl se chystá na mistrovství světa

4. Pravidla pro zveřejňování neredigovaných příspěvků v Přerovských listech

Rada města Přerova uložila Kanceláři primátora zpracovat ve spolupráci s Redakční radou 
Přerovských listů Závazná pravidla pro zpracování Přerovských listů a předložit je 
k projednání. 

Členové redakční rady dostali mailem manuál Přerovských listů, který je praktickou 
příručkou pro redaktora, který měsíčník zpracovává. V bodě neredigované příspěvky získali 
k posouzení (a následnému hlasování) tyto dva návrhy:

Návrh č. 1: Přispívat do Přerovských listů mohou zástupci politických stran, které se dostaly 
v aktuálním volebním období do Zastupitelstva města Přerova. Do 10. dne v měsíci mohou
zaslat na emailovou adresu (je uvedena v tiráži), prostřednictvím předsedy zastupitelského 
klubu, svůj text v rozsahu max. 1800 znaků (včetně mezer). V každém čísle Přerovských listů 
je možno uveřejnit max. 2 dopisy + 2 reakce, nebo 4 dopisy bez reakcí. V případě, že bude 
doručeno více neredigovaných příspěvků, rozhoduje o jejich zveřejnění výhradě redaktor/ka. 
O tom, zda doručený text vyžaduje reakci - a komu text k reakci přepošle, rozhoduje rovněž 
redaktor/ka. Reakce v rozsahu max. 1800 znaků (včetně mezer) musí být zaslána zpět na 



adresu redakce do 5 pracovních dnů. Uveřejňovat v rámci textů fotografie není možné. 
Nevyžádané reakce na dopisy nebudou otiskovány. 

Návrh č. 2: Přispívat do Přerovských listů mohou zástupci politických stran, které se dostaly 
v aktuálním volebním období do Zastupitelstva města Přerova. Od 1. do 10. dne v měsíci 
mohou zaslat na emailovou adresu (je uvedena v tiráži), prostřednictvím předsedy 
zastupitelského klubu, svůj text do aktuálních Přerovských listů v rozsahu max. 1800 znaků 
(včetně mezer). V každém čísle Přerovských listů je možno uveřejnit max. 2 dopisy + 2 
reakce, nebo 4 dopisy bez reakcí. V případě, že bude doručeno více neredigovaných 
příspěvků, rozhoduje o jejich zveřejnění datum a čas doručení. O tom, zda doručený text 
vyžaduje reakci - a komu text k reakci přepošle, rozhoduje redaktor/ka. Reakce v rozsahu 
max. 1800 znaků (včetně mezer) musí být zaslána zpět na adresu redakce do 5 pracovních 
dnů. Uveřejňovat v rámci textů fotografie není možné. Nevyžádané reakce na dopisy nebudou 
otiskovány.

Předsedkyně Lada Galová otevřela k tomuto bodu diskuzi.

Martin Švadlenka uvedl, že podle jeho názoru by se nemělo jednat jen o „zástupce politických 

stran, které se dostaly v aktuálním volebním období do Zastupitelstva města Přerova”. Podle 

něj by se možnost přispívat do Přerovských listů měla týkat i subjektů, které se budou chtít 

zúčastnit voleb. Upozornil, že tímto by se uzavřela cesta pro budoucí kandidáty, kteří by tímto 

byli “diskvalifikováni”. 

Ingrid Lounová upozornila, že radniční periodikum by nemělo sloužit jako “předvolební 

agitka”. 

Jiří Lapáček se dotazoval, zda případná diskuze na aktuální téma bude otevřena na webu 

města pod odkazem na Přerovské listy. Lada Galová uvedla, že zatím řízená diskuze na 

stránkách města není zřízena, a proto se musejí členové jednoznačně vyjádřit k aktuálním 

návrhům. Dotazovala se Martina Švadlenky, zda jeho návrh je protinávrhem. Uvedl, že 

nikoliv. 

Předsedkyně dala hlasovat o návrhu číslo 1. 

PRO: 4 PROTI: 1 ZDRŽEL SE:2

Návrh neprošel.

Předsedkyně dala hlasovat o návrhu číslo 2

PRO: 4 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 1

Návrh neprošel.

Členové redakční rady nepřijali v této věci žádné usnesení.



5. Různé

Členové komise se dohodli na termínech příštích jednání. Sejdou se 29. června, 3. srpna, 

31. srpna, 5. října, 2. listopadu, 30. listopadu.

6. Závěr

Předsedkyně poděkovala členům za účast.

Lada Galová
Předsedkyně redakční rady


