
Zápis č. 34 
z jednání redakční rady Přerovských listů  

ze dne 11. 9. 2017 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Michal Stoupa 

Martin Švadlenka 

Zdeněk Schenk 

Jiří Lapáček 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Ingrid Lounová - šéfredaktorka 

Lenka Tomečková - organizační pracovník 

 

Nepřítomni: 

Hana Učíková (omluvena) 

Miloslav Suchý (omluven) 

 

Hosté: 
Jan Horký - člen Rady města Přerova 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení zářijového čísla 

3. Náměty do říjnového čísla 

4. Různé 

 

 

1. Zahájení 

Předsedkyně komise Lada Galová zahájila jednání, v jehož úvodu přivítala přítomné členy 

redakční rady a hosta Jana Horkého, člena Rady města Přerova. Poté přednesla návrh 

programu jednání, který byl jednomyslně přijat. 

 

2. Hodnocení zářijového čísla 

Předsedkyně Lada Galová ohodnotila zářijové číslo jako pohodové. Jako vydařené 

ohodnotila články týkající se sportu a článek z rubriky Zmizelá místa, který byl tentokrát 

věnován továrně Juta. Příspěvek jednatele Technických služeb města Přerova v rubrice 

věnované polemice okomentovala jako výstižný. Dále doplnila, že by uvítala více informací 

z místních částí. 

 



3. Náměty do říjnového čísla 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová informovala přítomné, že v říjnovém čísle budou hlavním 

tématem blížící se parlamentní volby, kterým budou věnovány 3-4 strany. Zbyde proto méně 

prostoru pro další články. Poté seznámila přítomné s dalším plánovaným obsahem říjnového 

čísla: 

- Burza práce a vzdělávání 

- Lavička Kainarka + foto 

- Ocenění Domova pro seniory – pátá hvězda za kvalitu služeb 

- Výsadba stromů 

- Den architektury 

- Informace o tom, že budou vyhlášeny granty 

- Akce Bílá pastelka 

- Domovníci a preventisté v sociálně vyloučených lokalitách 

- 28. říjen: Cena města Přerova 

- Pozvánka na Senior symposium 

- Československý jazzový festival 

- Zmizelá místa: Továrna Weigl 

- Oprava kruhových objezdů 

- Memoriál Ladislava Jadelského 

- Turisté v Bulharsku (vysokohorská turistika, TJ Spartak) 

- Předzahrádka roku 

- Anketa 

- Redakční pošta 

 

Lada Galová řekla, že akce věnované výročí Josefa Kainara shrneme na stranu 3 včetně 

lavičky Kainarky a nového pojetí prostoru u Přerovanky. V textu už jen okrajově zmíníme 

provázanost s akcí Dvorky, které jsme věnovali v minulém vydání velký prostor na 

propagaci, a která už proběhla. 

 

Ingrid Lounová seznámila přítomné s obsahem zatím jediného příspěvku, který byl doručen 

do redakce. Informovala přítomné, že dala možnost k vyjádření se k němu jednateli 

Technických služeb města Přerova. Dále poznamenala, že na straně zbyde prostor, který by 

mohl být využit pro jiné téma. 

 

Jan Horký navrhl možnost, že by se v tomto prostoru mohl objevit redaktorský příspěvek, 

který by navazoval na téma dopisu a obsahoval ověřené údaje o výši platů a odměn vedoucích 

pracovníků v současném a minulém volebním období. 

 

Ingrid Lounová dále informovala členy redakční rady, že byla přizvána na pracovní 

schůzku/exkurzi se zástupci města do firmy METSO Minerals. Zváží podle aktuální situace, 

zda článek umístí do  říjnového nebo listopadového čísla.  

 

 

 



4. Různé 

Předsedkyně Lada Galová informovala členy redakční rady, že zpracovaný návrh statutu 

Přerovských listů byl odevzdán. Rada města Přerova v usnesení konstatovala, že úkol byl 

splněn, a předložila jej k dalšímu projednání. 

 

Šárka Krákorová Pajůrková oslovila Jana Horkého s dotazem, proč návrh statutu nebyl 

přijat. Jan Horký na dotaz reagoval vysvětlením, že prozatím bylo konstatováno, že redakční 

rada splnila úkol. Návrh statutu nebyl projednáván. 

 

Členové redakční rady probírali téma distribuce Přerovských listů. Ingrid Lounová 

informovala přítomné, že v případné stížnosti odesílá dodavateli 

(havel.mouka@ceskydomov.cz) a v kopii také editorce Přerovských listů 

(lenka.chalupova@prerov.eu). Předsedkyně Lada Galová zadala úkol organizační pracovnici, 

aby zjistila, zda nejsou nějaké stížnosti týkající se distribuce evidovány také na magistrátu. 

 

Slova se ujal host Jan Horký, který upozornil přítomné, že stávající logo Přerovských listů je 

v malém formátu nepoužitelné a vyzval je, aby se zamysleli nad tím, jak by mohly být 

Přerovské listy jinak graficky uvedeny. Otevřel také diskuzi na téma Přerovské listy na 

Facebooku (případně Instagramu). 

 

Přítomní diskutovali o možnosti založení facebookového profilu Přerovských listů, jeho 

případného obsahu a věnovali se také otázkám správy takového profilu. 

… 

Členové redakční rady se znovu sejdou 9. října v 15 hodin v zasedací místnosti Rady města. 

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 

mailto:havel.mouka@ceskydomov.cz

