
Zápis č. 32 
z jednání redakční rady Přerovských listů  

ze dne 31. 7. 2017 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Michal Stoupa 

Martin Švadlenka 

Zdeněk Schenk 

Miloslav Suchý 

Jiří Lapáček 

Hana Učíková 

Lenka Tomečková - organizační pracovník 

Lenka Chalupová - editorka Přerovských listů 

 

Nepřítomni: 

 Šárka Krákorová Pajůrková (omluvena) 

 Ingrid Lounová - šéfredaktorka (omluvena) 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení srpnového čísla 

3. Náměty do zářijového čísla 

4. Diskuse o statutu 

5. Různé 

 

 

1. Zahájení 

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

a přednesla návrh programu jednání, který byl jednomyslně přijat. Předeslala, že na tomto 

jednání by se měla redakční rada věnovat zejména úkolu, který jí byl uložen Radou města – 

tedy vypracováním statutu. 

 

2. Hodnocení srpnového čísla 

Členové redakční rady neměli připomínky k obsahu srpnového čísla. 

 

3. Náměty do zářijového čísla 

Lada Galová seznámila členy redakční rady s plánovaným obsahem zářijového čísla, který 

obdržela od šéfredaktorky: 

- Zobousměrnění Palackého ulice: jak jej vnímají lidé, jaké problémy jsou s ním spjaté 



- Informace ze škol: počty prvňáků, počty odkladů atd. 

- Soutěž Předzahrádka roku 

- Svatby v létě 

- Hospodaření s vodou, dotace „Dešťovka“ 

- Zmizelá místa: Juta (ve spolupráci s Jiřím Lapáčkem) 

- Sokolský slet 

- Cyklobus 

- Nabídka kroužků pro děti 

- Dny evropského kulturního dědictví 

- Obchod v Žeravicích 

 

Hana Učíková připomněla, že v září se bude konat Mistrovství republiky v orbě. 

 

Lada Galová vyzvala členy Redakční rady, aby příště neváhali přispět také novinkami a 

postřehy z místních částí.  

 

4. Diskuse o statutu 

Předsedkyně Lada Galová zopakovala zadání úkolu, který byl redakční radě uložen Radou 

města a poděkovala Martinu Švadlenkovi a Haně Učíkové za zaslání statutů periodik 

z jiných měst ostatním členům pro inspiraci. Vyjádřila názor, že statut je dobrá věc, nicméně 

si nemyslí, že přinese něco nového. 

 

Jiří Lapáček vznesl dotaz na zadání úkolu. Má být vytvořen statut redakční rady nebo statut 

Přerovských listů? Vyjádřil nesouhlas s názvem „statut“ ve významu statut Přerovských listů. 

Je to zneužití názvu. Doplnil, že by se mělo jednat spíše o „pravidla“. Termín „statut“ by byl 

v tomto případě použit mimo význam tohoto slova. 

 

Členové redakční rady diskutovali o zadání úkolu a ujasňovali si jednotlivé pojmy. 

 

Lada Galová prohlásila, že by mimo jiné měl statut do značné míry korespondovat s již 

existujícím manuálem Přerovských listů a obrátila se na Lenku Chalupovou, aby 

připomněla, proč manuál vlastně vznikl. 

 

Lenka Chalupová připomněla členům redakční rady, že manuál Přerovských listů vytvořila  

jako praktickou pomůcku externímu redaktorovi. Tento manuál byl v roce 2015 doplněn ještě 

o pravidla přístupu k neredigovaným příspěvkům, která byla schválena Radou města. Tato 

pravidla jsou vyvěšena také na webových stránkách města. 

 

Lada Galová doplnila, že statuty vydávají především města, kde je redaktor zaměstnancem 

úřadu, což není případ Přerova. 

 

Členové redakční rady dále diskutovali o tom, že redakční rada Přerovských listů není 

redakční radou v pravém slova smyslu, neboť její členové nejsou týmem redaktorů a 



periodikum není společnou prací. Redakční rada je komisí Rady města, poradním orgánem, 

který se řídí jednacím řádem. 

 

Lada Galová se dotázala přítomných členů redakční rady, co by měl statut dle jejich názoru 

obsahovat nad běžný rámec, tedy kromě údajů o periodiku, účelu a četnosti vydávání, 

pravidlech zveřejňování neredigovaných příspěvků a vymezení kompetencí redakční rady 

coby komise městské rady.  

 

Martin Švadlenka navrhl, že by zde měl být definován zejména přístup redakční rady 

k neredigovaným příspěvkům. Dále řekl, že dle jeho názoru není nic proti ničemu, když statut 

bude do jisté míry kopírovat jednací řád komise. Rada se nám snažila naznačit, že neexistuje 

právní nárok na zveřejnění příspěvku, abychom nepřetiskovali vše, co přijde do redakční 

pošty. 

 

Hana Učíková prohlásila, že Radě města jde stejně pouze o neredigované příspěvky, protože 

„někdo“ neunese kritiku a bojí se, aby o něm někdo něco nepsal. 

 

Lada Galová uzavřela téma diskuse návrhem, aby statut byl jakýmsi souhrnem manuálu, 

jednacího řádu komise, pravidel přístupu k neredigovaným příspěvkům a pravidel, která jsou 

ve smlouvě s dodavatelem. Prohlásila, že reakční rada doposud k příspěvkům přistupovala 

demokraticky. Ovšem je pravda, že přicházely příspěvky od stejného dopisovatele, což bylo 

unavující, a navrhla, aby byl každý přispěvatel omezen třeba na jeden příspěvek za půl roku. 

 

Jiří Lapáček řekl, že by ve statutu měly být uvedeny základní údaje, co jsou Přerovské listy, 

kdo je redaktor, jak vznikají atd. 

 

Členové redakční rady dále diskutovali o tom, jak nastavit pravidla přístupu 

k neredigovaným příspěvkům tak, aby byl dodržen tiskový zákon.  

 

Členové redakční rady se nakonec shodli na následujícím postupu: Lada Galová rozešle do 

pátku 11. srpna všem členům redakční rady základní návrh statutu a členové redakční rady 

k němu na příštím jednání přednesou své připomínky, případně doplnění jednotlivých 

ustanovení. 

 

5. Různé 

Členové redakční rady se znovu sejdou 14. srpna v 15 hodin v zasedací místnosti Rady 

města. 

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 


