
Zápis č. 30 
z jednání redakční rady Přerovských listů  

ze dne 5. 6. 2017 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Zdeněk Schenk 

Jiří Lapáček 

Hana Učíková 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Ingrid Lounová - šéfredaktorka 

Lenka Tomečková - organizační pracovník 

 

Nepřítomni: 

Martin Švadlenka (omluven) 

Michal Stoupa (omluven) 

Miloslav Suchý (omluven) 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení červnového čísla 

3. Náměty do červencového čísla 

4. Různé 

 

 

 

1. Zahájení 

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

a přednesla návrh programu jednání, který byl jednomyslně přijat. 

 

2. Hodnocení červnového čísla 

Hodnocení červnového čísla se jako první ujal Zdeněk Schenk, který uvedl, že číslo vyznívá 

pozitivně. Líbí se mu, že je v něm prezentováno hodně aktivit a kulturních akcí. Vyzdvihl 

článek o historii Henčlova, který ohodnotil jako velmi zdařilý. 

Lada Galová doplnila, že je ráda, že se Přerov prezentuje pozitivně. Líbí se jí publicistický 

materiál o výtvarné aktivitě studentů, kteří vymalovali průjezd (jako součást praktické části 

maturity), zmínka o tom, že přerovský magistrát získal ocenění „Přívětivý úřad“ a stránka 

věnovaná Josefu Kainarovi. Kladně hodnotila také to, že se objevil článek o místní části – 

Henčlově a doplnila, že by články o místních částech ráda viděla častěji. 

Jiří Lapáček řekl, že je s číslem spokojen. 



3. Náměty do červencového čísla 

Lada Galová připomněla akci Z očí do očí, která se bude opět konat v pondělí  

12. června v Galerii města Přerova a vyjádřila názor, že by stálo za to tuto akci uchopit 

zpravodajsko – publicisticky, konkrétně připravit článek, který by byl ohlédnutím za touto 

akcí, souhrnem informací, kolik lidí akci průměrně navštěvuje, o čem diskutují, která témata 

se objevují nejčastěji a jak jsou občané spokojeni s praktickými výstupy akce.  

Ingrid Lounová doplnila, že na příštím setkání osloví účastníky akce s anketní otázkou: Co si 

od setkání Z očí do očí slibují? 

Lada Galová zmínila také akce spojené s výročím Josefa Kainara, na které by měla být 

upoutávka – například přepis veršů atd. 

 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová seznámila přítomné členy redakční rady s plánovaným 

obsahem červencového čísla. 

 

Plánovaný obsah červencového čísla: 

- Strojař 

- Senior taxi  

- Vandalismus (téma odsunuté z dvou předcházejících čísel pro přetlak jiných témat) 

- Opravy škol 

- Koupaliště v Penčicích a v Přerově 

- Knihovničky ve městě – „v průvanu“, vlakové nádraží atd. 

- Zmizelá místa: cihelna v Předmostí nebo koupaliště v Předmostí 

- Výstava o houbách (ORNIS) 

- Využití cyklověže 

- Dostavníčko – kompletní program, pozvánka do Divadla mezi hradbami 

- Cyklojízda 

- Pivovar 

- Laguna v létě (Technické služby dělají jednou ročně rozbor vody, vodní lyžování, 

sportovní vyžití) 

- Provoz na školních hřištích 

- Přehled volných míst v příměstských táborech 

- Hudební léto na hradbách 

- Z očí do očí 

- Dopisy 

 

Ingrid Lounová také zmínila téma naučných stezek, o kterých by chtěla získat více 

informací – jak jsou využívány atd. 

Jiří Lapáček řekl, že je to krásné letní téma a přiklání se k tomu, aby byl článek o 

naučných stezkách zpracován do srpnového čísla. 

Zdeněk Schenk doplnil, že ne každý o naučných stezkách ví a bylo by dobře je 

v Přerovských listech opět zpropagovat. Vyzdvihl zejména stezku „Po stopách války na 

Přerovsku…“, kterou hodnotí jako perfektně a profesionálně zpracovanou. 

 



Poté členové redakční rady přistoupili k tématu dvou dopisů, které byly doručeny 

šéfredaktorce. 

 

Lada Galová přečetla nahlas nejprve dopis pana S. a vyzvala přítomné členy redakční 

rady, aby se k jeho obsahu vyjádřili. 

Zdeněk Schenk jej označil za demagogický a řekl, že toto téma již není aktuální, s čímž 

souhlasila také Lada Galová, která uvedla, že příspěvek je dle jejího názoru neaktuální, 

nekonstruktivní a neměl by mu být dán prostor mimo jiné i proto, že na stejné téma už pan 

S. publikoval v minulém vydání. Šárka Krákorová Pajůrková vyjádřila názor, že na 

článku pana S. nic nekonstruktivního nevidí a myslí si, že není důvod jej neotisknout. 

Členové redakční rady dále diskutovali o obsahu dopisu pana S. a většina z nich se 

nakonec vyjádřila tak, že proti uveřejnění dopisu není. 

 

Ingrid Lounová přečetla nahlas dopis pana V. a členové redakční rady o něm diskutovali. 

Lada Galová poznamenala, že příspěvek překračuje povolenou délku dvaceti řádků a 

jeho autor by měl být osloven s požadavkem k jeho zkrácení. K obsahu dopisu uvedla, že 

se jí nelíbí osobní rovina obsahu a dále zdůraznila, že text neobsahuje žádné věcné 

argumenty a používá manipulativní komunikační strategie. Členové redakční rady se 

shodli na tom, že k reakci na tento dopis by měl být vyzván pan primátor, někdo z vedení 

města za hnutí ANO a vedoucí Kina Hvězda. 

 

4. Různé 

Členové redakční rady se z důvodu nepřítomnosti tří členů rozhodli sejít se po domluvě 

prostřednictvím e-mailu. Navržený termín je pondělí 3. července v 15 hodin. 

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 


