
Zápis č. 10

z jednání redakční rady Přerovských listů

   ze dne 5. října 2015

Přítomni:

Lada Galová

Hana Učíková

Šárka Krákorová Pajůrková 

Martin Švadlenka

Jiří Lapáček

Miloslav Suchý

Michal Stoupa

Zdeněk Schenk

Ingrid Lounová – redaktorka 

Lenka Chalupová – organizační pracovnice

Nepřítomni:   ----

Program jednání:

1. Zahájení

2. Hodnocení říjnového čísla

3. Návrhy námětů do listopadového čísla

4. Informace z komisí města – jednání o budoucnosti PL

5. Informace z rady města – budoucnost Přerovských listů, neredigované 

příspěvky. Diskuze k tématu. 

6.    Různé 

7.    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:  8 PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0

2. Hodnocení říjnového čísla



Předsedkyně Lada Galová konstatovala, že je říjnové číslo zdařilé, vyzdvihla rozhovor 

s Rudolfem Neulsem zaměřený tentokrát primárně na popularizaci programu a jednotlivých 

koncertů jazzového festivalu. Dále pozitivně hodnotila zpravodajsky zpracovaný dopis 

čtenářky, který nebyl rozhodnutím redakční rady z 31. srpna zveřejněn v doručené podobě, 

ale byl redakčně upraven, jak se na tom při posledním jednání redakční rada shodla.

Vysvětlující informace k tomuto textu podaly Ingrid Lounová a Lenka Chalupová. 

Ingrid Lounová: Po jednání redakční rady ji oslovil zastupitel Tomáš Tužín s tím, že může 

článek čtenářky I.P. zaštítit on – protože dosud platilo pravidlo, že do redakční pošty 

nemohou přispívat občané, ale pouze zástupci politických stran. Byl informován o dohodě, že 

text bude zpracován redaktorkou, čtenářka bude v článku citována. 

Lenka Chalupová: Informovala, že čtenářka následně projevila nespokojenost s tím, že její 

článek, v němž kritizovala kroky radnice, nebyl otištěn v původní podobě, ale redakčně 

zpracován. Uvedla, že primátora Vladimír Puchalského informovala, že o redakčním 

zpracování rozhodla redakční rada. Řekla, že zastával názor, že text I.P. měl být demokraticky 

zveřejněn.

Jiří Lapáček: V diskusi se dotázal, zda redakční rada k názoru pana primátora zaujme nějaké 

stanovisko. Bylo dohodnuto, že nikoli, pouze že informaci členové berou na vědomí.

Dále bylo dohodnuto, že k záležitosti neredigovaných příspěvků se členové mohou vyjádřit 

v diskuzi.

3. Návrhy námětů do listopadového čísla

Ingrid Lounová informovala o článcích, které připravuje do listopadového vydání:

- Aktuální informace ze zastupitelstva

- Propojení cyklostezek

- Čechokanaďan z Přerova si prohlédl svou školu - Obchodní akademii

- Reportáž z cesty do Cuijku, informace o partnerských městech Přerova

- Navrhla témata: Přerov očima motoristů, politiků, obyvatel centra, sportovců. 

Redakční rada doporučila zvolit Přerov očima obyvatel centra

- Výstava fotografií starého Přerova – v Muzeu Komenského 

- Lehká atletika

- Dopis od opozice (napsal M. S., text byl přeposlán k reakci P. Košutkovi)

Lada Galová navrhla poutat na promítání filmu „Poválečný kmotr“, který bude 

k vidění od 8. listopadu každou neděli od 14 hodin v Galerii města Přerova. 

4. Informace z komisí města – jednání o budoucnosti PL

Lada Galová informovala o tom, že se účastnila jednání Komise pro cestovní ruch a 

kulturu a Komise pro otevřenou radnici, které se rovněž vyjadřovaly k budoucnosti 



vydávání Přerovských listů. Informovala, že obě komise shodně doporučily vydávání 

periodika pro občany zachovat. 

Informovala o tom, že rada města ve čtvrtek 1. října rozhodla ve prospěch budoucího 

vycházení Přerovských listů a přečetla usnesení radních:

Rada města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o vydávání radničního měsíčníku Přerovské listy,

2. rozhodla, že vydávání měsíčníku Přerovské listy bude od května 2016 zabezpečováno

následovně: redaktor bude zaměstnancem Magistrátu města Přerova, Přerovské listy budou

zdarma distribuovány do schránek,

3. ukládá Kanceláři primátora zabezpečit ve spolupráci s odborem řízení projektů a investic

zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na tisk a distribuci měsíčníku Přerovské

listy na období květen 2016 až květen 2019,

4. ukládá tajemníkovi předložit Radě města Přerova odpovídající změnu Organizačního řádu.

Informaci členové vzali na vědomí a vyjádřili spokojenost nad rozhodnutím o zachování PL.

Lada Galová: Konstatovala, že jí chybí finanční analýza obou variant možného vydávání PL a 

ptala se, zda bylo provedeno srovnání nákladů na vydávání PL v současném modelu zadání 

„na klíč“ a v modelu s redaktorem na radnici.

Jiří Lapáček: Domnívá se, že pokud bude šéfredaktor zaměstnanec města, bude u něj 

automaticky „nastavena“ autocenzura.

5. Informace z rady města – budoucnost Přerovských listů, neredigované příspěvky.  

Diskuze k tématu. 

Lenka Chalupová informovala, že v oblasti neredigovaných příspěvků došlo ke změně 

a sdělila, že tzv. Manuál bude o tuto změnu doplněn.

 Neredigované příspěvky budou otevřeny nejen zástupcům politických stran, jako 

doposud, ale široké veřejnosti. V každém čísle mohou být maximálně 2 dopisy + 2 

reakce, nebo 4 dopisy. Rozsah každého textu: 20 řádků, písmo Times New Roman, 

velikost 12 – při řádkování 1 (1600 znaků). V případě, že bude doručeno více 

neredigovaných příspěvků, rozhoduje o jejich zveřejnění výhradně redaktorka. 

Zásady budou zveřejněny na webu.

Diskuze:

Lada Galová: Řekla, že respektuje rozhodnutí radních o změně režimu v oblasti vydávání 

neredigovaných příspěvků a že do budoucna bude dle jejího názoru nutné nechat provést 

právní rozklad situace pro redaktora, který bude vybírat z více došlých příspěvků – a nebude 



moci vyhovět všem z hlediska omezeného rozsahu stran. Jaký pak bude klíč k „selekci“? 

Časová osa – čili datum doručeného příspěvků? Zajímavost, aktuálnost textu z pohledu 

redaktora?

Apelovala na to, že redaktor musí v této souvislosti respektovat normativní nařízení, a to 

novelu Tiskového zákona z roku 2013, jíž došlo k úpravě radničních periodik, z níž mj. 

citovala, že: „…pro radniční periodika platí možnost uplatnění požadavku na uveřejnění 

informací ze strany všech politických a názorových skupin zastoupených v zastupitelstvu 

daného územního samosprávného celku.“ 

Zároveň připomněla usnesení ZM Přerova z roku 2010, které nebylo zrušeno ani revokováno, 

o povinnosti poskytovat stejně velký prostor v městském zpravodaji Přerovské listy všem 

politickým stranám v zastupitelstvu města pro jejich neredigované příspěvky. 

Lada Galová upozornila, že v současnosti vlastně neexistuje praktický mechanismus, při 

hypotetické představě doručení např. 50 příspěvků, jak zákonu i nařízení zastupitelstva

vyhovět. 

Šárka Krákorová – Pajůrková: Uvedla, že je nefér vůči současné opozici, že texty bude 

vybírat redaktor, který se stane závislý na koalici - a to poté, co se stane zaměstnancem 

magistrátu. Podotkla, že je velké nebezpečí, že bude psát „na zakázku“ primátora, stane se 

vazalem. Konstatovala, že minulé vedení radnice zvolilo formu nezávislého redaktora právě 

proto, aby zajistilo objektivitu. Podle ní je redaktor na radnici krok k autocenzuře. 

Martin Švadlenka: Řekl, že v případě, že se sejde více příspěvků od čtenářů, může být do 

Přerovských listů vložen například dvojlist.

Jiří Lapáček: Projevil nesouhlas s tím, že o výběru příspěvků bude výhradně rozhodovat 

redaktor. Dotazoval se, jaká v tomto případě bude úloha redakční rady, když bude vyčleněna 

ze spolurozhodování. Podle něj je špatným rozhodnutím, že pouze šéfredaktor rozhodně o 

selekci – bez hlasování redakční rady, která se stane jen jakýmsi „navrhovatelem témat do 

příštího vydání“.

Ingrid Lounová rovněž řekla, že by bylo vhodnější, kdyby o výběru neredigovaných 

příspěvků hlasovala/rozhodovala redakční rada, nikoliv jen redaktor. 

6. Různé 

Členové redakční rady se dohodli, že se příští jednání uskuteční v pondělí 2. 

listopadu v 15 hodin v zasedací místnosti rady.

7. Závěr

Předsedkyně poděkovala členům za účast.

Lada Galová

Předsedkyně redakční rady


