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

ze dne 6. února 2023 

 

Přítomni:        Omluveni:   

Ondřej Polák       -------------- 

Vladimír Lichnovský 

Lada Galová 

Jakub Navařík 

Jiří Lapáček 

Dan Chromec 

Naďa Calábková 

Martin Švadlenka 

František Jan Hrabina 

Anna Vojzolová – redaktorka 

Lenka Chalupová – editorka, organizační pracovnice 

Host:  

Helena Netopilová, zastupitelka        

  

Program: 

1. Zahájení, představení 

2. Hodnocení minulých čísel Přerovských listů 

3. Náměty do březnového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

Ad1. Redakční rada byla zahájena v 16 hodin. Předseda Ondřej Polák souhlasil 

s přítomností zastupitelky Heleny Netopilové, která měla zájem se jednání redakční rady 

zúčastnit. Jednotliví členové se na úvodní schůzce navzájem představili. Jan František Hrabina 

vyslovil připomínku, že se redakční rada mohla sejít už dříve – bylo vysvětleno předsedou, že 

termín byl i takto dodržen. Helena Netopilová vyjádřila svůj nesouhlas s tím, že předseda 

Ondřej Polák není z Přerova, ale ze Šumperka, podle jejich slov by v této funkci měl být místní 

člověk. Rovněž vyjádřila svou nespokojenost, že je předseda coby majitel spojen s Přerovským 

Rejem, který označila za „novinářský odpad“.  Vladimír Lichnovský řekl, že není podle něj 

v této věci vhodné předjímat. Dan Chromec chtěl znát podmínky neredigovaných příspěvků – 

byly mu na místě předány.    

 

Ad2. Členové komise neměli k vydání připomínek. Lada Galová uvedla, že se jí  

v únorových Přerovských listech líbil nový seriál o přerovských školách – ale podle ní měl 

dostat dotační program větší prostor na straně 1. František Jan Hrabina uvedl, že jako první 



mělo být v seriálu prezentováno Gymnázium Jakuba Škody, které je nejprestižnější střední 

školou v Přerově – na místě bylo vysvětleno, že Gymnázium Jana Blahoslava bylo vybráno 

jako první záměrně, neboť se s ním pojí únorové oslavy Jana Blahoslava.   

Redaktorka informovala, že připravuje tato témata: 

Staré Rybníky – nová průmyslová zóna 

Farmářské trhy 

Výstavba dálnice 

Víc hlav víc ví – letiště Bochoř 

Víc hlav víc ví – přijímání do MŠ 

Zápis do ZŠ 

Pasáž – loučení s galerií 

GJŠ – historie školy 

Představujeme rodiny – Strojilovi 

Knihovna 

Velikonoce – kraslicovník, salon 

Šikovná dvojčata 

Prolog jazzového festivalu 

Sportovec roku 

Přerovská padesátka 

Fotosoutěž 

+ další aktuální zprávy z Přerova 

 

Lada Galová navrhla výstavy v Galerii města Přerova, program festivalu Blues nad Bečvou, 

Velikonoční salón. Jakub Navařík navrhl text o loutce Ferdy Mravence, která z Přerova putuje 

na výstavu do Prahy. Naďa Calábková navrhla článek – blahopřání novému prezidentovi; na 

místě bylo vysvětleno, že do radničního periodika se tento typ textu nehodí, ale je možnost 

zpracovat ho jako „neredigovaný příspěvek“.    

Ondřej Polák podotkl, že není zvykem, aby opozice dostávala v radničním periodiku tolik 

prostoru, on to kvituje. Helena Netopilová uvedla, že není žádoucí, aby Přerovské listy 

vypadaly jako někdejší měsíčník Olomouckého kraje, kde na každé stránce byla fotka hejtmana 

Ladislava Oklešťka. Dan Chromec řekl, že je pro, aby byla na stránkách i opozice, na místě 

bylo doporučeno, že když se z pozice opozičního politika bude chtít k nějakému tématu 

vyjádřit, není problém.  

 

Ad4.  Členové komise se dohodli, že se příští jednání uskuteční ve středu 1. března od 16 

hodin v zasedací místnosti rady. 

 

Ad5.   Předseda poděkoval za účast. 

 



V Přerově dne 14. února 2023 

 

 

 

Lenka Chalupová           Ondřej Polák 

organizační pracovnice                          předseda komise                    

 


