Zápis č. 2 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů
ze dne 4. února 2019
Přítomni:

Nepřítomni:

Jakub Navařík

Zdeněk Schenk (omluven)

Alice Kutálková
Michal Stoupa
Lada Galová
Petr Kopřiva
Miloslav Suchý
Jiří Kafka
Martin Švadlenka
Ingrid Lounová – redaktorka
Lenka Chalupová – org. pracovnice

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Hodnocení únorového čísla Přerovských listů
Náměty do březnového čísla Přerovských listů
Různé
Závěr

Ad1.
Předseda Jakub Navařík přivítal členy komise a seznámil je s programem jednání.

Ad2.
Lada Galová uvedla, že by přivítala, kdyby v Přerovských listech byly titulky
dotaženy do konce řádku a nevznikalo tak nežádoucí „bílé místo“. Ingrid Lounová
konstatovala, že současný grafický trend je jiný, než před lety – a titulky by naopak neměly
být striktně dotažené, ale spíš „vzdušné“. Uvedla, že tato grafika s volnými titulky je dnes
běžná, upozornil ji na to i grafik Přerovských listů. Martin Švadlenka řekl, že některé
fotografie se mu zdály malé a přivítal by, kdyby byly větší. Jakub Navařík uvedl, že
například foto u článku o elektronické úřední desce mělo více akcentovat osobu na fotce – té
by mělo být vidět více do obličeje. Lada Galová řekla, že nekrolog k úmrtí exprimátora
Vladimíra Puchlaského měl dle jejího názoru přinést více konkrétních informací o jeho životě,
než jen vzpomínky. Ingrid Lounová odpověděla, že nekrolog nemá přesně daná pravidla a jí
tato forma přišla vhodnější. Členové diskutovali, zda by se v březnovém čísle měl objevit
ještě jeden článek, který by podrobněji mapoval život a práci Vladimíra Puchalského –
většinově se shodli, že informace byly dostačující, navíc později se může redaktorka
k osobnosti exprimátora kdykoliv vrátit.
Ad3.
Ingrid Lounová informovala o článcích, které by se měly stát součástí březnového čísla:
-

Výstavba mimoúrovňového křížení v Předmostí
Informace z tiskových konferencí, pořádaných městem
Informace o tom, že je nutné zaplatit do konce března poplatek za psa, anketa
k této tématice
Březen – měsíc čtenářů, anketa k této tématice
Vzpomínky muzikanta na hudební scénu šedesátých let minulého století
Aktuální výstavy
Nekrolog k úmrtí fotografa Jana Čepa
… a další

Členové navrhli, aby se redaktorka v příštích číslech zaměřila na problematiku psů ve městě –
zda by majitelé psů přivítali od města sáčky na exkrementy a podobně. Alice Kutálková
připomněla, že by se mohla zopakovat informace o tom, že v Michalově je psí hřiště. Zároveň
navrhla, že by se v jednom z příštích vydání mohla redaktorka věnovat tématice stromů ve
městě. Michal Stoupa uvedl, že by Přerovské listy měly přinášet i více informací od politiků,
třeba formou politického okénka, v němž by zastupitelé mohli občanům sdělit svoje názory na
konkrétní problémy. Jakub Navařík by přivítal také více hlasů politické reprezentace města.
Petr Kopřiva navrhl, aby redaktorka přinášela anketní názory i od komunálních politiků –
pokud se objeví nosné téma, které hýbe Přerovem. Lada Galová uvedla, že je třeba ve
zpravodajství dbát na vyváženost a politický aspekt může být dán i čtenářskou poštou, v rámci
níž politici odpovídají i na připomínky občanů. Ingrid Lounová řekla, že hlasy politiků
v Přerovských listech zaznívají, ale radniční noviny by neměly být PR vedení města. Řekla,
že se touto debatou cítí tak trochu tlačena k tomu, aby se Přerovské listy zpolitizovaly.

Ad4. Jakub Navařík uvedl, že by se na příštím jednání chtěl zaměřit na reklamu
v Přerovských listech, proto by na příštím jednání chtěl znát výnos z reklamy.
Členové redakční rady se dohodli, že se příští jednání uskuteční v pondělí 4. března
v 16 hodin v zasedací místnosti rady města.

V Přerově dne 12. února 2019

Lenka Chalupová v. r.
org. pracovnice

Jakub Navařík v. r.
předsedkyně komise

