
Zápis č. 6 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů 

ze dne 3. června 2019 

 

Přítomni:        Omluveni: 

Jakub Navařík       Petr Kopřiva                          

Lada Galová       Alice Kutálková 

Michal Stoupa       Lenka Chalupová - org. pracovnice 

Zdeněk Schenk 

Miloslav Suchý 

Martin Švadlenka 

Jiří Kafka 

Ingrid Lounová – redaktorka 

Pavla Roubalíková – zástup org. pracovnice     

      

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení červnového čísla Přerovských listů 

3. Náměty do červencového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

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

  

 Ad2. Členové hodnotili červnové číslo Přerovských listů jako zdařilé. Martin Švadlenka 

kladně hodnotil informaci o dopravních stavbách. Jakub Navařík uvedl, že velmi dobré bylo 

doplnění informací o nákres stavby. Jiří Kafka sdělil, že ještě lepší by byla vizualizace stavby, 

která by byla pro čtenáře ještě přehlednější. 

 

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

články:  

 Otázka PRO – předseda komise (bude upřesněno) 

 Aktuální dopravní situace v Přerově 

 Nový mobiliář pro pořádání svateb v Michalově – zhodnocení svatebního roku 

 Aktivity v Michalově – cvičení (jóga, taichi, atd.), kulturní akce 

 Sucho – sečení trávy, zalévání, výsadba květin ve městě 

 Info o koupalištích v Přerově a Penčicích 



 Stavba horkovodu 

 Nové zastávky MHD u plaveckého bazénu 

 Vraky aut v ulicích 

 Kulturní akce: Hudební léto na hradbách, Dostavníčko s divadlem, komentované 

prohlídky města s městským informačním centrem 

 Neredigovaný příspěvek – stav v Pasáži 

 Vysokohorská turistika - 50. výročí 

 Úspěch přerovských boxerů   

 Letní provoz na školních hřištích 

Lada Galová uvedla, že k 50. výročí vysokohorské turistiky bude v Galerii města Přerova od 

září výstava. Dále navrhla článek o příměstských táborech. 

Ingrid Lounová sdělila, že se o nabídce a využití příměstských táborů už informovala, už o 

ně není moc zájem.  

Miloslav Suchý doporučil ilustrační foto týkající se nepořádku kolem popelnic – papírové 

krabice v ulici Budovatelů. 

Zdeněk Schenk informoval o stavu odkrývání kašny na Horním náměstí. Dále navrhl článek 

o archeologických nálezech při opravách v Přerově (např. při stavbě parovodu). 

Jakub Navařík navrhl článek o spolku Predmostenzis a jeho činnosti v Čekyni a okolí. 

 

Ad4. Jiří Kafka informoval o zvážení soukromé řádkové inzerce v Přerovských listech 

a jako příklad uvedl radniční listy městské části Prahy 12. Dle jeho názoru dojde ke zvýšení 

hodnoty tiskoviny. 

Předseda redakční rady uvedl, že se komise k této diskuzi vrátí, jakmile bude známý 

nový dodavatel Přerovských listů.  

 Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 1. července v 16 hodin v zasedací 

místnosti rady. 

  

Ad5. Předseda komise ukončil jednání, poděkoval členům za účast. 

V Přerově dne 25. června 2019 

      

 

 Pavla Roubalíková       Jakub Navařík v. r.        

zástup organizační pracovnice       předseda komise 


