
Zápis č. 24
z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 5. 12. 2016

Přítomni:

Lada Galová
Michal Stoupa
Zdeněk Schenk
Martin Švadlenka
Miloslav Suchý
Šárka Krákorová Pajůrková
Jiří Lapáček
Ingrid Lounová - šéfredaktorka
Lenka Tomečková

Nepřítomni:

Hana Učíková (omluvena)

Program jednání:

1. Zahájení
2. Hodnocení prosincového čísla
3. Návrhy námětů do lednového čísla
4. Neredigované příspěvky
5. Distribuce Přerovských listů
6. Dopis Lenky Chalupové
7. Závěr

1. Zahájení
V úvodu jednání  vedoucí  kanceláře  primátora  Daniela  Novotná  představila  Lenku
Tomečkovou, která měla na jednání redakční rady vyhotovit zápis. Uvedla, že Lenka
Chalupová  byla  informována,  že  na  koaliční  schůzce  bylo  členy  redakční  rady
uvedeno,  že  z pozice  organizační  pracovnice  zasahuje  do  jednání  redakční  rady  a
„ovládá ji“. Tuto informaci zaslala všem členům redakční rady se žádostí o vyjádření
se, zda i oni mohou potvrdit, že zasahuje a manipuluje. Dále řekla, že se na toto téma
uskutečnilo jednání  s  primátorem,  na  němž  mj.  zaznělo,  že  spolupráce  tiskové
mluvčí s redakční radou by měla fungovat na jiné bázi, než z pozice administrátora.
Proto zřejmě primátor do budoucna navrhne změnu. 



Předsedkyně  Lada  Galová  informovala  přítomné,  že na  koaliční  schůzce  od  ní
nezazněla  slova  o  zasahování  Lenky  Chalupové  do  jednání  komise  a  označila
informace za nepravdivé,  s tím, že ani ona sama ani Martin Švadlenka se v tomto
smyslu  nevyjadřovali.  Martin  Švadlenka sdělil,  že  vše,  k  čemu se vyjádřil,  včetně
svého stanoviska, zaslal všem členům mailem.  K tomu Daniela Novotná doplnila, že
primátor na jednání nezpochybnil to, že by slova o zasahování a manipulaci nezazněla,
uvedl  však,  že  jejich  vyhodnocení  ze  strany  některých  koaličních  účastníků  bylo
nadsazené a situace se tak zbytečně zdramatizovala.
Lada Galová poté seznámila členy redakční rady s návrhem dalšího programu jednání,
se kterým členové souhlasili.

2. Hodnocení prosincového čísla
Slova se ujala  Lada Galová,  která  ohodnotila  číslo  jako zdařilé,  působící  hřejivě,
vánočně a ryze pozitivně. Ovšem s výjimkou strany č. 4. Jako nejzdařilejší vyzdvihla
článek  Přerov očima vánočníma ze  strany 3  a  článek  Zmizelá  místa  v Přerově  ze
strany 10.  Dále  se  zmínila  o  špatné  úpravě  titulku  článku  o  výstavě  věnované
Františku  Venclovskému.  Negativně  ohodnotila  také  fotografii  na  úvodní  stránce,
která je dle jejího názoru malá a málo navozuje atmosféru Vánoc.
Šéfredaktorka  Ingrid Lounová vysvětlila, že v době uzávěrky prosincového čísla se
na výzdobě na náměstí T. G. Masaryka stále pracovalo. Co se týká velikosti fotek na
úvodní  stránce,  slíbila,  že  osloví  dodavatele  Přerovských  listů  s otázkou,  zda  by
fotografie mohly být větší, pakliže je to v souladu s manuálem.
Lada Galová dále zmínila, že na straně 4 se opakují příspěvky stále stejných autorů
na stejné téma.
Šárka Krákorová Pajůrková podotkla, že příspěvky na stranu 4 může psát kdokoli.
Pan Skládal zde píše a má na to právo. Primátor by dle jejího názoru neměl hodnotit
články některých občanů jako primitivní. Není žádným pravidlem, že se ke článkům
musí vyjadřovat.

3. Návrhy námětů do lednového čísla
Šéfredaktorka Ingrid Lounová na úvod přednesla svůj záměr ukončit rubriku Přerov
očima…,  a to z důvodu nedostatku dalších námětů.  Anketu, věnující  se aktuálnímu
tématu, která doposud tuto rubriku doprovázela, zachová.

Ingrid  Lounová seznámila  členy redakční  rady s plánovaným obsahem lednového
čísla:

- Rozpočet města
- Využití bývalého hotelu Strojař
- Prostor pro informace z místních částí
- Zmizelá místa – další díl: Jak se tahaly z Bečvy ledy
- Plánované investiční akce v příštím roce
- Obecné statistiky z magistrátu: počet dětí narozených v uplynulém roce, nejčastější

přestupky, Problem Report atd., statistiky ze záchranné ornitologické stanice
- 40. výšlap na Helfštýn (úvodní strana)
- Informace z magistrátu pro rok 2017: výše poplatků, svoz odpadu, atd.
- Kalendáře na rok 2017 (místa, kde jsou k dostání)



- Kino Hvězda – rozhovor s novou vedoucí S. Měrkovou, informace o tom, zda vše
bude fungovat ve stejném duchu jako doposud, jaké budou případné změny, výše
vstupného atd.

4. Neredigované příspěvky
Lada Galová řekla,  že by chtěla  navrhnout nový model  přístupu k neredigovaným
příspěvkům. Příspěvky by měly, dle jejího názoru, být zaslány všem členům redakční
rady, kteří by následně hlasovali o tom, které z nich do Přerovských listů zařadit, a
které ne.
Šárka Krákorová Pajůrková  prohlásila, že to vzhledem k tomu, že existuje špatná
zkušenost z minulosti, kdy se informace z článku, který měl teprve vyjít,  dostaly na
veřejnost v předstihu.
Lada Galová doplnila, že v novinách se běžně nezveřejňují všechny příspěvky, které
jsou do redakce doručeny. Sleduje se tím to, aby se stále neopakovala tatáž témata.
Šárka Krákorová Pajůrková podotkla, že neuzavřená témata se budou opakovat.
Jiří Lapáček  doplnil, že pokud se některá politická strana za příspěvek postaví, tak
tento příspěvek musí v Přerovských listech vyjít.
Martin Švadlenka  se dotázal,  jakou šanci  na otištění  příspěvku by měl  občan,  za
kterým nestojí žádná politická strana.
Lada Galová řekla, že právě v takovém případě by bylo o příspěvku hlasováno.

Členové redakční rady hlasovali o návrhu Lady Galové:  Redakční rada se bude
nově  scházet  v termínu  po  10  dni  v měsíci,  aby  se  s předstihem  mohla  vyjádřit
k neredigovaným příspěvkům došlým do redakce.
PRO: 4 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 2
Návrh nebyl přijat.

Ingrid Lounová informovala členy redakční rady o tom, že v průběhu listopadu byly
do redakce doručeny dva dopisy od občanů. 
První je od pana Raclavského, žijícího na Velké Dlážce, který si stěžuje na hluk z 
dětského hřiště. Tento dopis bude zařazen do rubriky na straně 4. O komentář k němu
požádá  buď náměstka  primátora  Tomáše  Navrátila,  nebo  Odbor  sociálních  věcí  a
školství. 
Druhý doručený dopis je od pana M. Skládala, který dle jejího názoru svým obsahem
do Přerovských listů nepatří, protože se jedná o jakési osobní zamyšlení, které nemá
s problematikou města Přerova nic společného.

Členové redakční rady hlasovali o návrhu, zda článek uveřejnit:
PRO: 1 PROTI: 6 ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat, Ingrid Lounová bude informovat pana Skládala o vůli redakční rady
jeho příspěvek tentokrát nezveřejnit. 

5. Distribuce
Lada Galová upozornila, že by bylo dobré zaintervenovat, aby byly Přerovské listy
doručovány také do Galerie města Přerova a do Muzea Komenského.
Ingrid Lounová  informovala členy redakční rady, že v únoru 2017 má proběhnout
kontrola distribuce Přerovských listů.



6. Dopis Lenky Chalupové
Lada Galová řekla, že vzhledem k tomu, že tento dopis byl rozeslán z oficiální adresy
pracovníka  magistrátu,  vyvstává  nutnost  na něj  reagovat.  Zejména  když  pracovník
magistrátu toto pošle komisi, která je poradním orgánem Rady města. Jako členka této
komise uvedla, že dle jejího názoru se informace obsažené v dopise nezakládají na
pravdě a mají naprosto anonymní charakter a domnívá se, že není možné v budoucnu
rozesílat nepodložené informace oficiální cestou.

7. Závěr
Redakční rada Přerovských listů se znovu sejde v pondělí 9. ledna 2017 v 15 hodin
v zasedací místnosti Rady města.

Lada Galová
předsedkyně redakční rady


