
Zápis č. 9

z jednání redakční rady Přerovských listů

   ze dne 31. srpna 2015

Přítomni:

Lada Galová

Hana Učíková

Šárka Krákorová Pajůrková

Martin Švadlenka

Jiří Lapáček

Miloslav Suchý

Michal Stoupa

Ingrid Lounová – redaktorka

Lenka Chalupová – organizační pracovnice

Nepřítomni:

Zdeněk Schenk

Program jednání:

1.    Zahájení

2.    Hodnocení zářijového čísla

3.    Návrhy námětů do říjnového čísla

4.     Materiál k diskusi – jak dál s Přerovskými listy

5.    Různé – dopis čtenářky

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: 7 PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0

2. Hodnocení zářijového čísla

Členové komise hodnotili číslo jako standardní – zdařilé. Předsedkyně Lada Galová 

vyzdvihla na str. 12 zprávu o gymnazistce, které vyšla kniha pro děti a podotkla, že právě 



texty podobného typu demonstrují jeden z důvodů, proč Přerovské listy v budoucnu nerušit, 

ale naopak pěstovat v občanech zdravé sebevědomí a patriotismus,  informovat o úspěších 

Přerovanů a podporovat sounáležitost s městem. 

3. Návrhy námětů do říjnového čísla

- Dům pro matku s dětmi

- Jazzový festival 

- Přerov očima rybářů

- Přerov má první startovací byt pro klienty dětského domova

- Hotelový dům Strojař – jeho budoucnost

- Otevření lávky u tenisových kurtů

- Výstava v Galerii města Přerova

- Zeleň v Přerově po období sucha

4.     Materiál k diskusi – jak dál s Přerovskými listy

Členové redakční rady debatovali o materiálu ve věci budoucnosti Přerovských listů. 

Materiál k diskuzi jim byl zaslán mailem.  

Předsedkyně Lada Galová shrnula situaci. Informovala, že debata nad dalším osudem 

Listů plyne z faktu, že na jaře příštího roku končí čtyřletá smlouva s dodavatelem –

společností Mladá fronta – a budou se muset hledat řešení, jak s Listy dál. S akcentem 

na materiál, zpracovaným Kanceláří primátora a jeho návrhem na zrušení Listů, poukázala na 

tradici vydávání periodického tisku pod hlavičkou města, která má bezmála 70letou minulost 

od Kultury Přerova přes Přerovské Echo až po současné Listy. 

Zdůrazňovala nejen otevřenost radnice vůči občanům, ale i patriotismus a tradici, 

kterou radniční listy ve městě mají. Uvedla, že měsíčník nekonkuruje – a ani nemůže 

konkurovat – informacím v denících nebo dokonce internetovému zpravodajství, ale sleduje 

jiné cíle, a to přinášet ucelený informační servis o dění ve městě. Apelovala také na 

skutečnost, že ne každý občan zprávy z radnice sleduje v denním režimu, ale naopak čeká na 

jakési shrnutí a obdržení informací v kostce, což, jak podotkla, Listy momentálně díky jejich 

redaktorce Ingrid Lounové maximálně erudovaně naplňují. 

Informovala také o tom, že pro porovnání situace v republice zadala dotaz 

Ministerstvu kultury ČR, sekci Média a audiovize, týkající se počtu vydávaných radničních 

periodik v ČR a dále konkrétně ve městech, srovnatelných v počtu obyvatel s Přerovem. Do 

termínu jednání komise zatím neobdržela odpověď. 

Závěrem přítomní diskutovali také o možnostech vydávání Listů v jiném režimu, než 

je současný úzus, tedy například bez externího dodavatele, ale návratem ke dříve zavedenému 

modelu, kdy byl redaktor zaměstnancem magistrátu. Shodli se, že to vše jsou parametry, 

k nimž bude potřeba velmi zodpovědně přistoupit ať již při samotném hledání nového 

způsobu vydávání Listů, nebo později při zpracovávání zadávacích podmínek dodavatelům. 



Předsedkyně apelovala také na nutnost hledání co nejlevnější varianty vydávání, 

komisi informovala o porovnání rozpočtu Přerovských listů v posledním roce jejich vydávání 

pod hlavičkou radnice (2011) a nyní pod společností Mladá fronta, přičemž porovnávala i 

tehdejší a současné ceny a možnosti inzerce a hlavně příjem z ní plynoucí. Doporučila, aby 

Přerovské listy byly vydávány v jakémkoli co nejvýhodnějším režimu z pohledu kvality a 

ceny, ale hlavně, aby zůstaly zachovány. Navrhla usnesení následujícího znění a dala o něm 

hlasovat:

Redakční rada Přerovských listů doporučuje zachovat měsíčník Přerovské listy v tištěné 

podobě s distribucí do všech domácností zdarma a vydávat jej buď ve stejném režimu 

jako nyní (externí dodavatel, výběrové řízení), nebo v podobném režimu jako 

v minulosti (redaktor na radnici, tisk formou objednávky) – a to dle odborného 

posouzení nákladovosti a finanční náročnosti obou zmíněných variant. 

PRO: 7    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

4. Různé

Redaktorka Ingrid Lounová informovala, že obdržela dopis od čtenářky. Bylo 

dohodnuto, že tento dopis nebude zveřejněn, ale bude z něj čerpáno pro účely redakčního 

článku.

Členové komise se dohodli, že se sejdou v pondělí 5. října v 15 hodin v zasedací 

místnosti rady. 

5. Závěr

Předsedkyně poděkovala členům za účast.

Lada Galová

Předsedkyně redakční rady


