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Zápis č. 8 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 8. září 2015 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Zdeněk Hilbert     Rudolf Neuls 

Pavel Čada      Tomáš Navrátil (náměstek primátora)  

Bohuslav Přidal       

Jakub Navařík      Nepřítomni: 

Otakar Bujnoch      

Zuzana Nováková       

Radim Himmler 

Marta Jandová – předsedkyně    

Pavla Roubalíková – org. pracovnice    

 

Hosté: 

Lada Galová (předsedkyně Redakční rady Přerovských listů)  

Martin Švadlenka (předseda Komise pro otevřenou radnici) 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Přerovské listy 

3. Oslavy 760 let města Přerova 

4. Různé 

5. Závěr 

 

Ad1)  

Předsedkyně komise Marta Jandová přivítala přítomné členy komise a pozvané hosty. 

Konstatovala, že jednání komise bylo včas a řádně svoláno.  

Ad2) 

Na úvod seznámila přítomné s důvodem zařazení problematiky Přerovských listů do 

programu jednání komise. V dubnu 2016 končí smlouva se stávajícím vydavatelem 
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Přerovských listů. Proto je třeba rozhodnout o dalším postupu. Byly navrhnuty následující 

možnosti: 

1. Ve stejném režimu jako nyní – externí dodavatel, výběrové řízení, měsíčník, distribuce 
do schránek zdarma. Počet stránek k diskuzi. 

2. Ve stejném režimu, jako v minulosti – redaktor na radnici, smlouva na tisk, měsíčník, 
distribuce do schránek zdarma. Počet stránek k diskuzi. 

3. V režimu – externí dodavatel, měsíčník nebo týdeník/čtrnáctideník, do stojanů ve 
městě a MIC. Počet stránek k diskuzi. 

4. V režimu – redaktor na radnici, měsíčník nebo týdeník/čtrnáctideník, do stojanů ve 
městě a MIC. Počet stránek k diskuzi. 

5. Zaplatit si každý týden prostor například v 5+2, Novém Přerovsku atd.  
6. Nevydávat vůbec, nebo pouze internetové vydání na www.prerov.eu 

L. Galová sdělila, že Redakční rada Přerovských listů se usnesla zachovat stávající model 

případně možnost s redaktorem na radnici, dle odborného posouzení finanční náročnosti 

obou možností. Dále L. Galová sdělila, že požádala Ministerstvo kultury o informaci, v kolika 

městech podobné velikosti vychází „radniční listy“. 

R. Himmler všem členům zaslal před jednání komise svůj názor – zachování Přerovských listů 

a redaktor na radnici. 

M. Švadlenka informoval, že tato záležitost bude řešena na jednání Komise pro otevřenou 

radnici příští týden. 

Z. Hilbert a O. Bujnoch souhlasí s názorem R. Himmlera. 

J. Navařík  sdělil, že jsou schůdné pouze prvně 2 varianty. Vydávání Listů je jakousi službou 

veřejnosti. 

B. Přidal je pro zachování Listů s pozměněným obsahem – méně politických témat, 

nezaměřovat se na aktuality – vydávání jednou měsíčně nemůže řešit aktuální témata. 

P. Čada by změnil obsah Listů, aby obsahovaly více propagace města (zajímavých osobností, 

historie, atd.) 

Z. Hilbert sdělil, že Listy nemusí mít tržní obsah, ale spíše průřez všeho včetně politických 

témat. Zachoval by i inzerci, kterou ve většině případů využívají místní podnikatelé.  

M. Jandová sdělila, že je uzávěrka o týden dříve, než bývala v době redaktorky na radnici. 

L. Galová podotkla, že termín uzávěrky Přerovských listů je důležitým kritériem při zadávání 

podmínek. 

J. Navařík je pro zachování papírových periodik, pokud by došlo k omezení rozsahu, 

nepůsobila by radnice otevřeně. Zrušení Listů by mohlo působit jako snaha o cenzuru. 

M. Švadlenka sdělil, že cílem by mělo být spojení informací, co se kde děje, v obsahu by uvítal 

více informací z chodu samotného úřadu. 

http://www.prerov.eu/
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Komise pro cestovní ruch a kulturu doporučuje Radě města:  

1. pokračovat ve vydávání periodika Přerovské listy  

2. zvolit možnost vydávání Přerovských listů v následujícím režimu: redaktor na radnici, 

smlouva na tisk, měsíčník, distribuce do schránek zdarma. Počet stránek k diskuzi.   

  

Členové komise hlasovali o navrženém usnesení. 

Výsledek hlasování: Pro/8  Proti/-   Zdržel se/- 

Ad3) 

M. Jandová informovala o připravovaných oslavách 760 let města Přerova, které se uskuteční 

v příštím roce. Snahou je využít a prezentovat místní umělce a spolky. Oslavy budou probíhat 

během celého roku, zahájení oslav proběhne 29. ledna koncertem Moravské filharmonie 

Olomouc. Během krátké doby budou osloveny místní spolky, aby se zapojily do 

připravovaného programu. 

Z. Hilbert sdělil, že při vytváření dramaturgie je dobrá inspirace v Plzni „Evropské město 

kultury“. Dramaturgie je důležitá už před oslovením spolků. 

M. Jandová vznesla dotaz, jak zapojit i místní části a jejich spolky. 

P. Čada navrhl vydání brožurky „760 let“, distribuovat po městě, kulturních a ubytovacích 

zařízeních. 

J. Navařík sdělil, že je také nutná osobní účast vedení města na akcích. 

 

M. Jandová požádala, aby členové komise do příštího jednání komise posílali elektronicky své 

nápady do připravovaného programu. 

 

Ad4) 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 13. října 2015 v 16.30 hodin v salonku restaurace 

Městského domu. 

 Ad5)  

Předsedkyně poděkovala všem za účast na jednání komise. 

V Přerově dne 17. září 2015 

…………………………………………..            ……………………………………………. 

       Pavla Roubalíková v. r.           Marta Jandová v. r. 

         org. pracovnice                  předsedkyně komise   


