
Zápis č. 5 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů 

ze dne 6. května 2019 

 

Přítomni:        Omluveni: 

Jakub Navařík                                

Alice Kutálková 

Lada Galová    

Michal Stoupa        

Zdeněk Schenk 

Miloslav Suchý 

Martin Švadlenka 

Petr Kopřiva 

Jiří Kafka 

Ingrid Lounová – redaktorka 

Lenka Chalupová - org. pracovnice      

      

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení květnového čísla Přerovských listů 

3. Náměty do červnového čísla Přerovských listů 

4. Výběrové řízení na nového dodavatele Přerovských listů 

5. Různé 

6. Závěr 

 

 

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

  

 Ad2. Členové hodnotili květnové číslo Přerovských listů jako zdařilé, žádné výhrady 

neměli.  

 

Ad3. Ingrid Lounová informovala, že součástí červnových Přerovských listů budou tyto 

články:  

 Otázka PRO - kultura a cestovní ruch  

 Archeologické průzkumy – studna 

 Tábory dětí 



 Kultura - aktuální výstavy, Den hudby, koncerty na hradbách, letní divadelní scéna 

atd. 

 Vyhodnocení ankety seniorů 

 Články z rady města 

Michal Stoupa navrhl článek o tom, jak funguje onkologická ambulance.  

Petr Kopřiva navrhl článek o nové společnosti, která spravuje přerovská sportoviště. 

Alice Kutálková navrhla článek o rybnících v Předmostí + informaci o soutěži „Hejbni 

s elektrem“.  

Lada Galová navrhla článek o nových komentovaných prohlídkách, dále pak článek o 

cyklobusu. 

 

Ad4. Redaktorka Ingrid Lounová opustila jednání, protože členy komise čekala debata 

k novému výběrovému řízení na Přerovské listy – redaktorka pracuje pro jednoho z možných 

uchazečů. Předseda Jakub Navařík otevřel diskusi k tématu. Členové neměli připomínky 

k návrhu materiálu – podmínkám výběrového řízení. 

 

Usnesení: Redakční rada Přerovských listů nemá připomínky k plánovanému výběrovému 

řízení na nového dodavatele.  

PRO: 9 

 Ad5. Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 3. června v 16 hodin 

v zasedací místnosti rady. 

 Ad6. Předseda komise ukončil jednání, poděkoval členům za účast. 

 

V Přerově dne 13. května 2019 

 

 

 

Lenka Chalupová            Jakub Navařík v. r.       

organizační pracovnice                 předseda komise 

 

 

 


