
Zápis č. 10 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů 

ze dne 30. září 2019 

 

Přítomni:        Omluveni: 

Jakub Navařík                              Petr Kopřiva 

Lada Galová 

Alice Kutálková 

Michal Stoupa        

Miloslav Suchý 

Martin Švadlenka 

Jiří Kafka 

Juraj Aláč – redaktor 

Lenka Chalupová - org. pracovnice      

      

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení říjnového čísla Přerovských listů 

3. Náměty do listopadového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

   Ad1. Předseda Jakub Navařík přivítal členy a krátce je seznámil s výsledkem 

výběrového řízení na dodavatele Přerovských listů, kterým se stalo Regionální vydavatelství 

se šéfredaktorem Jurajem Aláčem. Redaktor byl přítomen, krátce se přítomným představil – 

řekl, že má zkušenosti jako redaktor s periodiky samospráv.  Předseda uvedl, že by Přerovské 

listy měly být tvořeny v obdobném duchu jako doposud, tedy skladbou článků – které by 

neměly být PR politiků, ale i grafikou. Ta dozná jen drobných změn. Lada Galová uvedla, že 

by přivítala, aby graficky byly dotahovány titulky až do konce řádků, protože vzniklá bílá 

místa podle ní nevypadají dobře, což už prosazovala i v minulosti.  

  

 Ad2. Členové komise poslední číslo hodnotili jako zdařilé a standardní, ale vzhledem 

k tomu, že nové Přerovské listy už budou pod novým dodavatelem, chtějí se spíše více 

soustředit na příští vydání. 

 

       Ad3.  Redaktor uvedl, že do příštího jednání připravuje tato témata:  

 



- Představení další komise - redakční rada Přerovských listů 

- 17. listopad – a rozhovor s prvním porevolučním starostou  

- Připravují se vánoční trhy 

- Aktuální témata z města 

 

Členové komise navrhli další témata:  

- Výstupy ze zastupitelstva 

- Dotační program pro sportovce 

- Kalendář města pro rok 2020 

- Dušičkové téma, památné hroby v Přerově a v Předmostí, vzpomínka na významné 

osobnosti 

- Den architektury – projížďka na kole s architektem 

- Roční bilance radarů 

- Dálnice u Přerova – informace, zda bude dodržen termín jejího zprovoznění 

- Studna na Horním náměstí, kterou čeká odkrytí 

 Ad4. Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 4. listopadu od 16 hodin 

v zasedací místnosti rady. 

 Ad5. Jakub Navařík ukončil jednání a poděkovala členům za účast. 

 

V Přerově dne 5. října 2019 

 

 

 

Lenka Chalupová           Jakub Navařík       

organizační pracovnice                           předseda komise                      

 

 

 
 

 

 

 

 


