
Zápis č. 7 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů 

ze dne 1. července 2019 

 

Přítomni:        Omluveni: 

Jakub Navařík       Michal Stoupa    

Lada Galová       Miloslav Suchý   

Zdeněk Schenk      Lenka Chalupová - org. pracovnice 

Martin Švadlenka 

Jiří Kafka 

Petr Kopřiva     

Alice Kutálková                      

Ingrid Lounová – redaktorka 

Pavla Roubalíková – zástup org. pracovnice     

      

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení červencového čísla Přerovských listů 

3. Náměty do srpnového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

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

  

 Ad2. Členové hodnotili červencové číslo Přerovských listů jako velmi zdařilé. Jakub 

Navařík kladně hodnotil, že je pro občany více přiblížena stavba průpichu. Ingrid Lounová 

uvedla, že mohl být průpich v nákresu více zvýrazněn, ale je dostatečně přehledný. Lada 

Galová měla připomínku k tomu, že informace o dopravních stavbách mohly být všechny na 

jedné dvoustraně. Ingrid Lounová sdělila, že to takto bylo plánované, ale některé stavby se 

prováděly až těsně před uzávěrkou (stavba kruhového objezdu u Galerie Přerov). 

 

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

články:  

 Velká příloha o životním prostředí v Přerově (informace o ovzduší, vodě, zeleni atd.) 

 Aktuální dopravní stavby v Přerově (info o zprovoznění Polní ulice)  

 Neredigovaný příspěvek – stav v Pasáži (článek měl být v červencovém čísle, ale 

autor ho dodal až po uzávěrce) 



 Letní kulturní akce: výstavy, Přerovské svatovavřinecké hody, koncerty atd. 

 Sport – autokros 

 Anketa – téma bude upřesněno 

Jakub Navařík informoval o tom, že město Přerov chystá instalaci zvlhčovačů vzduchu do 

centra města. 

Zdeněk Schenk sdělil, že by se v srpnovém čísle mohla být informace o studně na Horním 

náměstí. 

 

Ad4. Jakub Navařík sdělil, že bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele 

Přerovských listů. Předpokládané ukončení podávání nabídek bude na konci srpna. Stávající 

dodavatel přislíbil, že ještě případně zajistí vydání zářijového a říjnového čísla PL, pokud by 

se do té doby nestihl vybrat nový dodavatel. 

Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 5. srpna v 16 hodin v zasedací 

místnosti rady. 

  

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

V Přerově dne 2. července 2019 

      

 

 Pavla Roubalíková       Jakub Navařík v. r.        

zástup organizační pracovnice       předseda komise 


