
Zápis č. 27 
z jednání redakční rady Přerovských listů  

ze dne 13. 3. 2017 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Michal Stoupa 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Jiří Lapáček 

Hana Učíková 

Ingrid Lounová - šéfredaktorka 

Lenka Chalupová - editorka Přerovských listů 

Lenka Tomečková - organizační pracovník 

 

Nepřítomni: 

Zdeněk Schenk (omluven) 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení březnového čísla 

3. Návrhy námětů do dubnového čísla 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájila předsedkyně Lada Galová, která přivítala přítomné členy redakční rady a 

přednesla návrh programu jednání, který byl jednomyslně přijat. 

 

2. Vyhodnocení březnového čísla 

Členové redakční rady hodnotili číslo jako zdařilé. Nezazněly žádné připomínky. Lada 

Galová vyzdvihla zejména článek z rubriky Zmizelá místa v Přerově. 

Miloslava Suchého zaujaly články o historii dvou přerovských domů z majetku města, které 

radní doporučili zastupitelstvu poskytnout k prodeji, a dotázal se, zda se podobné články 

objeví i v příštím čísle. Ingrid Lounová jej informovala, že tyto dva domy byly z navrženého 

seznamu nejzajímavější a další články na toto téma nechystá.  

 

 



3. Návrhy námětů do dubnového čísla 

Šéfredaktorka Přerovských listů Ingrid Lounová seznámila členy redakční rady 

s plánovaným obsahem dubnového čísla: 

- Veřejné slyšení v Dluhonicích 

- Oprava dluhonských mostů 

- Jesle, den otevřených dveří 

- Zápis dětí do škol, který je letos posunut na duben 

- Zápis dětí do školek 

- Informace o výstavě Poklady z hůry, kterou připravuje Muzeum Komenského 

v Přerově 

- Matějská jazzová pouť 

- Vystoupení Laca Decziho 

- Velikonoční výstava a salon v Domově dětí a mládeže 

- Do práce na kole 

- Dětská hřiště v Přerově 

- Zmizelá místa v Přerově: Škodova ulice 

- Setkání jubilantů v Městském domě 

- Senior taxi + anketa 

 

Lada Galová podotkla, že by se v dubnovém čísle mohly objevit také informace o kulturních 

akcích, které se budou konat na začátku května, například prvomájový koncert na hradbách. 

Připomněla také dubnové „pálení čarodějnic“. Hana Učíková doplnila, že 13. dubna se konají 

Farmářské trhy, které pořádá Okresní agrární komora. Ingrid Lounová potvrdila, že se 

informace o těchto akcích v dubnovém čísle objeví. 

 

Dále Ingrid Lounová informovala členy redakční rady, že obdržela dva neredigované 

příspěvky k uveřejnění. První příspěvek zaslal pan L., který komentuje službu Senior taxi.       

O odpověď na jeho dopis byl požádán náměstek primátora Tomáš Navrátil.  

Druhý příspěvek, který se kriticky věnuje tématu Cyklověže a podpisu smlouvy se společností 

Systematica, zaslal pan K.B.  

Ingrid Lounová jej vyhodnotila jako podobný textu z předešlého vydání. 

Lada Galová rovněž upozornila, že článek na stejné téma vyšel v předchozích Přerovských 

listech. Požádala přítomné, aby si jej pozorně přímo na redakční radě v březnovém vydání 

Přerovských listů přečetli, aby mohli následně vyhodnotit, zda nový doručený text přináší 

nějaké nové zásadní informace. 

Poté Ingrid Lounová nový příspěvek do čtenářské pošty přečetla přítomným členům 

redakční rady.  

Ingrid Lounová zároveň upozornila, že příspěvky pana B.  na toto téma se opakují.   

Lada Galová shrnula, že K.B. dostal ve věci prostor vyjádřit se v Přerovských listech již 

2krát, jednou již dříve, kdy bylo téma živé, podruhé v minulých Přerovských listech. Nikdo 

nemůže napadnout, že by mu snad byla zapovězena možnost k věci publikovat. Vyjádřila se 

pro nezveřejnění jeho příspěvku, který je podle ní na totožné téma jako posledně, pracuje s 

podobnými informacemi, takový "seriál na pokračování" nemá ani v radničním periodiku, ani 



v jiném žurnalistickém formátu, podle Lady Galové co dělat. Jeho text podle jejích slov 

nepřináší žádný vývojový posun.  

Lada Galová  vyzvala k diskuzi, zda příspěvek uveřejnit, či nikoliv.  

Členové redakční rady diskutovali o uveřejnění příspěvku. 

 

Lada Galová dala hlasovat o zveřejnění příspěvku: 

PRO: 4 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 1  

 

4. Různé 

Ingrid Lounová připomněla členům redakční rady, že dubnové číslo je posledním číslem, 

které vyjde v režii současného dodavatele. Lada Galová doplnila informaci, že v současné 

době probíhá výběrové řízení na nového dodavatele a dotázala se Lenky Chalupové, zda je 

s někým podepsána smlouva na překlenovací období, aby byla zajištěna kontinuita vycházení 

Přerovských listů. Lenka Chalupová informovala členy redakční rady o tom, že žádné 

oficiální jednání na toto téma neproběhlo.  

Bylo dohodnuto, že jakmile budou známy informace o budoucnosti Přerovských listů, budou 

všichni členové redakční rady informováni Lenkou Chalupovou nebo organizační pracovnicí 

Lenkou Tomečkovou prostřednictvím e-mailu.  

 

Ingrid Lounová na závěr informovala přítomné členy redakční rady, že pošta by měla 

obdržet dubnové číslo k distribuci 24. března. 

 

5. Závěr 

Bylo dohodnuto, že redakční rada Přerovských listů se znovu sejde v pondělí 10. dubna 2017 

v 15 hodin v zasedací místnosti Rady města.  

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 


