
Zápis č. 25 
z jednání redakční rady Přerovských listů  

ze dne 9. 1. 2017 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Michal Stoupa 

Zdeněk Schenk 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Jiří Lapáček 

Hana Učíková 

Ingrid Lounová – šéfredaktoraka 

Daniela Novotná – zástup organizačního pracovníka 

 

Nepřítomni: 

- 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení lednového čísla 

3. Návrhy námětů do únorového čísla 

4. Distribuce Přerovských listů 

5. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

Předsedkyně zahájila jednání redakční rady, předložila návrh programu, který byl 

jednomyslně přijat.  

 

2. Vyhodnocení lednového čísla 

V úvodním vstupu předsedkyně stručně vyhodnotila lednové číslo, které bylo svým obsahem 

zaměřeno jednak na vstup do nového roku, na aktuální informace, ale také na zajímavá 

ohlédnutí za rokem minulým.  Pozitivně hodnotila pestrost témat, vyzvedla článek věnovaný 

opletenému stromu na Tyršově mostě (i když je otázka, zda takový článek má mít celou 

stránku, ale asi je to s ohledem na mimořádnost vhodné) a rozhovor s novou vedoucí kina S. 

Měrkovou. Co se týče grafického zpracování, považuje za žádoucí opět apelovat na grafiky, 

aby věnovali grafickému zpracování větší péči - zejména formátování titulků, v nichž jsou 

„bílá místa“. V diskusi I. Lounová uvedla, že titulky jsou formátovány v souladu se 

současným trendem, kdy 1. řádek je „celý“, druhý řádek zhruba „dvoutřetinový“. Členka 



redakční rady H. Učíková velmi kladně zhodnotila stránku, věnovanou historii (ledaři), 

k čemuž se připojili prakticky všichni členové. 

 

3. Návrhy námětů do únorového čísla 

Na dotaz předsedkyně redakční rady, jaká témata jsou připravována do dalšího čísla 

Přerovských listů, uvedla šéfredaktorka I. Lounová, že do únorového vydání počítá s těmito 

tématy: 

 Pokračování různých statistik z loňského roku (zajímavou formou chce připravit 

informace např. o ztrátách a nálezech, přestupcích, péči o zvířata v záchranné stanici, 

zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, aktivity městské galerie  

 Parkování ve městě 

 Historické ohlédnutí za zimním úklidem ulic 

 První část plnění Plánu pro Přerov, programového prohlášení rady  

 Bruslení na laguně 

 Článek věnovaný myslivosti 

 Výstava v muzeu o Komenském 

 Masopust 

 Informace a pozvánky (kultura, sport, volný čas) 

 Další aktuální témata dle požadavků města 

Dále I. Lounová doplnila, že v současné době má jeden neredigovaný příspěvek jistý, druhý 

avizovaný. 

Předsedkyně navrhla, aby byl zařazen také článek o blažejské koledě, která se v Dluhonicích 

dochovala a je již opravdu ojedinělou tradicí. Na základě diskuse bylo dohodnuto, že tento 

článek vznikne za přispění J. Lapáčka. Dále předsedkyně doplnila, že by do únorového čísla 

bylo vhodné zařadit také informace o možnostech využití volného času o jarních prázdninách 

a výhledově o vzdělávání v rodině. S tím přítomní rovněž souhlasili.  

 

4. Distribuce Přerovských listů 

V dalším bodě jednání předsedkyně otevřela pravidelně se opakující problém s distribucí 

Přerovských listů. Proběhla diskuse k problémům v doručování, pokud bude prováděna 

kontrola budou o ní členové redakční rady informováni. D. Novotná uvedla, že reklamace 

jsou průběžně řešeny. Doplnila, že s ohledem na vypovězení smlouvy ze strany dodavatele 

probíhá výběrové řízení na dodavatele Přerovských listů - v podmínkách je zakotven nový 

požadavek na distribuci Přerovských listů do některých institucí a jsou smluvně upraveny 

podmínky kontrol distribuce.  

 

5. Závěr 

V závěru členové komise diskutovali o průběhu vánočních oslav v Přerově. M. Suchý 

vystoupil s návrhem, aby se některá schůzka redakční rady uskutečnila v muzeu, aby byla 

dohodnuta návštěva depozitáře, restaurování apod. Tento návrh byl vyhodnocen jako 

zajímavý, Kancelář primátora ve spolupráci s členy rady Š. Krákorovou Pajůrkovou a Z. 

Schenkem projednají tuto možnost s ředitelem muzea, vhodné pro letní měsíce.  



Bylo dohodnuto, že redakční rada Přerovských listů se znovu sejde v pondělí 13. února 2017 

v 15 hodin v zasedací místnosti rady.  

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválila: Lada Galová, předsedkyně redakční rady 


