
Zápis č. 39 
z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 5. 2. 2018 
 

Přítomni: 

Lada Galová 

Martin Švadlenka 

Miloslav Suchý 

Jiří Lapáček 

Michal Stoupa  

Zdeněk Schenk  

Šárka Krákorová Pajůrková 

Ingrid Lounová – šéfredaktorka 

Lenka Chalupová – editorka 

Lenka Tomečková – org. pracovnice 

 

Nepřítomni: 

Hana Učíková - omluvena 

 

Hosté: 
Alice Kutálková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Prezentace zamýšleného seriálu článků 

3. Hodnocení únorového čísla 

4. Náměty do březnového čísla 

5. Různé 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zahájení 

 

Předsedkyně Lada Galová přivítala přítomné členy redakční rady a představila jim hosta – 

zastupitelku Alici Kutálkovou, z Komise životního prostředí. Alice Kutálková požádala o 

možnost prezentovat redakční radě svůj záměr publikovat v letošním roce seriál krátkých 

článků z oboru životního prostředí. 

 

Lada Galová přednesla návrh programu jednání s tím, že prezentace záměru Alice Kutálkové 

bude zařazena jako druhý bod programu a poté budou následovat ostatní obvyklé body 

programu. Její návrh byl přítomnými členy redakční rady jednomyslně přijat. 

 

 

2. Prezentace zamýšleného seriálu článků 

 

Předsedkyně vyzvala Alici Kutálkovou, aby přednesla členům redakční rady svůj záměr. 

 

Alice Kutálková uvedla, že je zde za Komisi životního prostředí, které předsedá. Z jednání 

této komise vzešel záměr publikovat v Přerovských listech tzv. „zelené okénko“.  

Upřesnila přítomným členům redakční rady, že „zelené okénko“ nemá suplovat informace 

z odboru životního prostředí, které jsou na webu města. Záměrem komise je jeho 

prostřednictvím informovat občany Přerova o aktuálních záležitostech z oblasti životního 

prostředí. 

Mělo by se jednat o odborné články, které by vzbuzovaly otázky. Členové Komise životního 

prostředí by články předpřipravili a ona by je pak předala šéfredaktorce. Začátek v dubnovém 

čísle. Zamýšlená délka jednoho článku je 20 řádků. 

 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová informovala hosta, že tyto články by samozřejmě redigovala 

tak, jak to dělá s každým textem, aby byla zachována jednotná forma. Bylo by dobré, kdyby 

korespondovaly s aktuálním ročním obdobím. Na tématech je možné se domluvit nebo je 

může komise navrhnout sama. 

 

Lada Galová upozornila, že pokud by se téma zeleného okénka týkalo spalovny nebo 

problematiky odpadů, nemělo by se podobné téma ve stejném čísle objevit také v seriálu o 

odpadech. 

 

Lada Galová řekla, že k zelenému okénku z velkého ranku „kapitoly ze životního prostředí“ 

nemá výhrady, uvítala by jej. Záleží však nejvíce na názoru šéfredaktorky a vyzvala 

šéfredaktorku Ingrid Lounovou a Alici Kutálkovou k vzájemné domluvě a spolupráci. 

 

Alice Kutálková řekla, že vypracují plán na následujících deset měsíců a v průběhu března by 

se šéfredaktorce ozvala. Dále doplnila myšlenku, že na léto by se téma zeleného okénka 

mohlo týkat vody, koupání, železitých pramenů v Žebračce apod. 

 

 



Předsedkyně Lada Galová zahájila hlasování: 

Členové redakční rady souhlasí s tím, aby Komise životního prostředí zastoupená Alicí 

Kutálkovou dodávala do Přerovských listů tento druh článků z oblasti životního prostředí: 

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMEN: 1 

Návrh byl přijat. 

 

 

3. Hodnocení únorového čísla 

 

Lada Galová ohodnotila kladně výzvu čtenářům, aby „dávali echo“, zda měli Listy ve 

schránce či nikoliv. Plánovaná témata se v čísle objevila až na informace o cyklověži. Z jejího 

pohledu je vše po textové i grafické stránce v pořádku. 

 

Ingrid Lounová doplnila, že článek o cyklověži byl nakonec v tomto čísle vyměněn za 

informaci o dopise pana primátora ministru dopravy a objeví se v příštím čísle. 

 

Ostatní členové redakční rady neměli k obsahu únorového čísla žádné připomínky. 

 

 

3. Náměty do březnového čísla 

Šéfredaktorka Ingrid Lounová seznámila přítomné členy redakční rady s plánovaným 

obsahem březnového čísla: 

 Knihovna + anketa („březen - měsíc knihy“) 

 Ubytovny 

 Cyklověž: statistika za uplynulý rok 

 Výsadba stromů 

 Seriál odpady: zelený odpad 

 Auto napůl 

 Rozhovor s Petrem Sehnálkem 

 Zmizelá místa: knihovna + Horní náměstí 

 Sokolský slet 

 Rozhovor s muzikálovým hercem Pavlem Režným, který je navržen na Cenu Thálie 

 Výstavba domů u hvězdárny 

 Informace z místních částí 

 Seznam rozvozu kontejnerů 

 Jak Přerovští rádci hodnotí vánoční oslavy v Přerově 

 Školní Cena Fair play pro učitele Vladimíra Pešku 

 Poplatky za psy 

 Zmínka o výročí Františka Rasche 

 Zpravodajská témata, která vyplynou z aktuální situace 

 

Ingrid Lounová doplnila, že do čtenářské pošty nepřišel žádný příspěvek. 

 

 



4. Různé 

Předsedkyně Lada Galová ukončila jednání redakční rady. 

Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 5. března 2018 od 15 hodin. 

 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 

 

 

 


