
Zápis č. 23 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

   ze dne 7. listopadu 2016 
 

 

Přítomni: 

 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Jiří Lapáček 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Hana Učíková 

Zdeněk Schenk 

Lenka Chalupová – organizační pracovnice  

Ingrid Lounová – redaktorka  

 

Nepřítomni:  

Lada Galová (omluvena) 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení  

2. Hodnocení listopadového čísla 

3. Návrhy námětů do prosincového čísla  

4. Neredigované příspěvky 

5. Různé  

6. Závěr 

 

 

 

1. Zahájení 

 

Předsedkyně Lada Galová byla z dnešního jednání omluvena, zastoupil ji člen komise 

Michal Stoupa. Přivítal přítomné členy redakční rady a seznámil je s programem jednání. 

Členové redakční rady hlasovali o navrženém programu takto: 

 

PRO:  6   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 

2. Hodnocení listopadového čísla 



Členové redakční rady hodnotili listopadové Přerovské listy jako zdařilé, textově 

pestré, vyvážené. Vyzdvihli především rubriku „Přerov očima…“, která přináší 

reportážní formou zpracované téma, týkající se Přerova. Tentokrát se redaktorka ptala 

na pohled architektů.  

 

3. Návrhy námětů do listopadového čísla 

Redaktorka Ingrid Lounová informovala o článcích, které připravuje do prosincového vydání. 

- Přerov očima vánočníma 

- Zimní radovánky v Přerově – historické téma 

- Chystá se tendr na autobusovou dopravu 

- Jak je na tom útulek pro opuštěná zvířata 

- Bezdomovci v zimě 

- Aktuální články ze zastupitelstva 

- Herec Tomáš Šulaj – známý rodák 

- Neredigované příspěvky 

4. Neredigované příspěvky  

Michal Stoupa informoval členy redakční rady o požadavku vedení města, které vyzvalo 

redakční radu, aby se znovu zabývala neredigovanými příspěvky, případně změnou 

nastavených pravidel. V současné době jsou neredigované příspěvky zveřejňovány 

v souladu s usnesením Rady města Přerova č. 844/27/10/2015 z 1. října 2015. Příspěvky 

jsou zveřejňovány dle pravidel, které jsou zveřejněny na webu města Přerova v sekci 

„Přerovské listy“. Z nich vyplývá, že v každém čísle mohou být buď 4 příspěvky, dodané 

v daném termínu a rozsahu – nebo 2 příspěvky a 2 odpovědi. V současné době není 

neredigovaný příspěvek pisatele vázán na členství v zastupitelstvu, jak tomu bylo dříve, 

ale psát může kterýkoliv občan Přerova. Členové redakční rady se zabývali otázkou, zda 

ponechat po roce fungování tento systém, nebo jej změnit. Diskutovali o tom, jestli by 

neměli přispěvatelé psát za politickou stranu, zastoupenou v zastupitelstvu města, nebo 

zda by měly být příspěvky předkládány prostřednictvím předsedů jednotlivých klubů. 

Řešila se i otázka, zda je vhodné, aby se opakovala jména týž přispěvatelů. Členové 

redakční rady se dohodli, že na prosincovém jednání přijmou k této problematice 

stanovisko.  

Dále k této věci řekli: 

Hana Učíková uvedla, že považuje za nevhodné, když primátor města reaguje na 

neredigovaný příspěvek bajkou. Uvedla, že takto byla oslovena i ostatními občany, kteří 

se nad formou odpovědi pozastavili. 

Šárka Krákorová Pajůrková řekla, že se nedomnívá, že by měl například primátor 

města reagovat na všechny příspěvky, které do sekce neredigovaných příspěvků chodí. 

Zdůraznila, že reagovat je možnost, nikoliv povinnost. Vyjádřila se i k tomu, že není 

možno diktovat stranám, kdo bude za ně psát a kolikrát do roka. Stávající pravidla 

považuje za otevřené.  



Martin Švadlenka konstatoval, že s největší pravděpodobností bude stát za současným 

systémem zveřejňování neredigovaných příspěvků. Řekl, že by byl nerad, kdyby se 

možnost přispívat do Přerovských listů občanům – díky novým pravidlům - zúžila.  

 

 

5. Různé 

Členové redakční rady byli informováni o tom, že se připravuje nové výběrové řízení na 

dodavatele Přerovských listů. Rovněž byli informováni o problémech s distribucí, které budou 

řešeny s vedením České pošty.   

Členové redakční rady se dohodli, že příští jednání se uskuteční v pondělí 5. prosince od 

15 hodin v zasedací místnosti rady města. 

 

 

6. Závěr 

 

 

Člen komise Michal Stoupa poděkoval členům za účast.  

 

 

Michal Stoupa 

Člen redakční rady  

 

 

 

 

 


