
Zápis č. 35 
z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 9. 10. 2017 
 

Přítomni: 
Lada Galová 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Hana Učíková 

Jiří Lapáček 

Ingrid Lounová 

Pavla Roubalíková – zástup org. pracovnice 

 

Nepřítomni: 
Michal Stoupa (omluven) 

Zdeněk Schenk (omluven) 

Šárka Krákorová Pajůrková (omluvena) 

 

Hosté: 
Bohumír Střelec - zastupitel, jednatel Technických služeb města Přerova 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení říjnového čísla 

3. Náměty do listopadového čísla 

4. Různé 

 

 

 

1. Zahájení 

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

Bohumíra Střelce. Všichni členové redakční rady souhlasili s jeho přítomností na jednání. 

Poté předsedkyně redakční rady představila program jednání, který byl jednomyslně přijat. 

 

2. Hodnocení říjnového čísla 

Předsedkyně redakční rady zhodnotila říjnové číslo jako zdařilé, i když byl prostor 

Přerovských listů zkrácen o 3 strany z důvodu informací k parlamentním volbám a velkému 

množství inzerce. Ovšem některé plánované informace se do říjnového čísla nevešly a budou 

zařazeny později. Jako vydařené zhodnotila články věnované připomínce výročí Josefa 

Kainara. Dále ocenila, že byla pozvánka na Československý jazzový festival už se změnami 

programu. 



3. Náměty do listopadového čísla 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová informovala přítomné o plánovaném obsahu listopadového 

čísla: 

- Výsledky Voleb do Parlamentu České republiky - volební účast, jména zvolených 

poslanců z Přerova 

- Dálnice - informace o současném stavu, zmínka o odvolání Dětí země atd. 

- Dluhonské mosty - harmonogram prací, jaká budou omezení atd. 

- Dušičky  

- Burza práce v Přerově - aktuální nabídka práce, míra nezaměstnanosti, současná 

nabídka práce místních firem 

- Dokončení stavby nového nákupního centra v místech bývalých kasáren 

(Želatovská ulice) 

- Domovníci v lokalitách pro sociálně slabé 

- Seriál o odpadech  

- Vzpomínkové akce v listopadu 

- Informace z návštěvy firmy Metso Minerals 

- Vyhodnocení soutěže Předzahrádka roku 2017 

- Informace o výstavě ve Výstavní síni Pasáž - Igor Kitzberger, v Muzeu 

Komenského - středověké zbraně; Razítka a pečetidla 

- Zmizelá místa 

- Protidrogový vlak 

- Akce LandArt 

- Ocenění Památníku jednoty bratrské 

- Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí 

- Obchůdek v Žeravicích 

- Anketa: Kam chodíte na podzimní procházky? 

- Redakční pošta  

 

Lada Galová zmínila, že by bylo vhodné „seriál o odpadech“ provázet také jednoduchým 

logem. Dále uvedla, že by v listopadovém čísle chtěla zařadit krátkou upoutávku také na 

výstavu v Galerii města Přerova – dřevěné sochy a plastiky.  

 

Bohumír Střelec sdělil, že by bylo vhodné zmínit, že 1. prosince proběhne v Přerově a 

místních částech poslední letošní svoz bioodpadu, nádoby na bioodpad budou odvezeny do 

Technických služeb a na jaře opět rozvezeny.  

 

Ingrid Lounová informovala přítomné, že obdržela dva příspěvky do redakční pošty týkající 

se stejného tématu - rozpadu koalice. Příspěvky budou předány k reakci panu Petru Vránovi.  

 

4. Různé 

Lada Galová se vrátila k tématu loga Přerovských listů, které na minulém jednání zmínil 

radní Jan Horký. Dle jeho názoru je logo nepoužitelné při prezentaci na větších reklamních 

plochách.  



Členové redakční rady se dohodli, že je řešením používat na bannery a reklamu pouze 

název Přerovské listy ve slovní variantě, neboť dominantou grafiky loga je právě tento název 

a malý městský znak. 

 

Ingrid Lounová navrhla, aby případně byla použita hlavička Přerovských listů, jaká je v na 

titulní straně  - bílé písmo na červeném podkladu bez znaku města. 

 

Bohumír Střelec se dotazoval, jakými pravidly jsou uveřejňovány neredigované příspěvky do 

Přerovských listů. Lada Galová sdělila, že se řídí tiskovým zákonem, usnesením 

Zastupitelstva města Přerova z roku 2010 a dále tzv. "Pravidly pro 

zveřejňování  neredigovaných příspěvků", které schválila Rada města Přerova v říjnu 

2015. Zveřejnění každého konkrétního příspěvku podléhá rozhodnutí  šéfredaktorky 

Přerovských listů. Ingrid Lounová sdělila, že zveřejněný článek musí být napsán věcně a bez 

vulgarit. 

 

Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 6. listopadu 2017. 

 

 

Zapsala: Pavla Roubalíková 

Schválila: Lada Galová 

 

 

 


