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Zápis č. 1 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů 

ze dne 7. ledna 2019 

 

Přítomni:        Nepřítomni: 

Jakub Navařík                             Martin Švadlenka (omluven) 

Alice Kutálková 

Michal Stoupa 

Lada Galová 

Petr Kopřiva 

Miloslav Suchý 

Jiří Kafka 

Zdeněk Schenk 

Ingrid Lounová – redaktorka 

Lenka Chalupová – org. pracovnice       

  

      

Program: 

1. Zahájení 

2. Představení nových členů komise 

3. Hodnocení lednového čísla Přerovských listů 

4. Náměty do únorového čísla Přerovských listů 

5. Závěr 
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Ad1.  

Předseda Jakub Navařík přivítal členy nově zvolené komise a v krátkosti nastínil, co 

bude cílem jejich práce – především přinášet náměty do Přerovských listů, hodnotit kvalitu 

měsíčníků. Požádal členy komise, aby se zamysleli nad články, které by se mohly stát součástí 

radničního periodika.  

 

Ad2. 

Všichni přítomní členové se představili, v krátkosti uvedli, jaká je jejich profese, čím 

se zabývají ve volném čase, co je přivedlo do redakční rady.  

Redaktorka Přerovských listů a editorka Přerovských listů seznámily členy s komise 

se svou prací, spočívající ve vytváření radničního periodika. Přerovské listy jsou v souladu se 

smlouvou tvořeny výhradně autorskými články redaktorky a tiskovými zprávami radnice. 

Součást mohou být dle rozhodnutí rady města i neredigované příspěvky, tedy články občanů, 

které ovšem musejí splňovat nastavená pravidla, která jsou uvedena na webu města. Uzávěrka 

je vždy patnáctý den v měsíci. Maximálně tři strany Přerovských listů tvoří inzerce, kterou 

nabírá inzertní pracovnice, zisk z reklamy jde do kasy města. Přerovské listy jsou vydávány 

městem, ale na klíč zajišťuje redakční práci, tisk a distribuci společnost Strategic Consulting. 

Periodikum je vydáváno v nákladu 22 tisíc kusů a distribuováno je do všech domácností 

v Přerově a jeho místních částech - distribuce probíhá vždy na konci měsíce. V případě, že 

Přerované nedostanou Přerovské listy do schránky, mohou uplatnit reklamaci, a to na adrese: 

kancelar@ceskydomov.cz, v kopii na: lenka.chalupova@prerov.eu.  

 

Ad3. 

Lednové číslo Přerovských listů bylo hodnoceno kladně.  

Ad4. 

Redaktorka Ingrid Lounová uvedla, že by součástí únorových listů měly být tyto články:  

- Statistiky – muzeum, ORNIS, záchranná stanice, mykologové a podobně 

- Nezaměstnanost v Přerově 

- Aktuální stav ubytoven 

- Jaké jsou nabídky pro děti – jarní prázdniny 

- Novinky z jednání rady města  

- Přerov má elektronickou úřední desku 

- Bezobalové nakupování – jaké jsou možnosti 

- Jaké ztráty a nálezy evidují aktuálně úředníci 

- Vánoční sbírka a Tříkrálová sbírka - výtěžek  

- Literární osobnosti, které žily v Přerově – ve spolupráci s archivem 

- Ohlédnutí za kapelami, které byly úspěšné v padesátých a šedesátých letech minulého 

století 

- Aktuální výstavy v muzeu 

 

Michal Stoupa navrhl, aby se redaktorka soustředila na klíčové plány města, investiční 

akce, plánované dopravní akce.  Lada Galová navrhla, aby se v Přerovských listech 

objevovaly ve větší míře i články z místních částí – o životě místních částí. Alice Kutálková 
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uvedla, že jako předsedkyně Komise životního prostředí by chtěla přispívat svými náměty, 

které by měly odborný charakter.    

 

Ad5. 

Usnesení komise rady města: Redakční rada bere všechny informace, které zazněly na 

prvním jednání, na vědomí a bude se jimi zabývat.   

PRO: 8       PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0 

Členové redakční rady se dohodli, že se příští jednání uskuteční v pondělí 4. února 

v 16 hodin v zasedací místnosti rady města. 

 

 

V Přerově dne 11. ledna 2019 

 

 

 

Lenka Chalupová v. r.         Jakub Navařík v. r.       

org. pracovnice                 předsedkyně komise   

 


