
Zápis č. 11 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů 

ze dne 4. listopadu 2019 

 

Přítomni:        Omluveni: 

Jakub Navařík                              Zdeněk Schenk 

Lada Galová 

Alice Kutálková 

Michal Stoupa        

Miloslav Suchý 

Martin Švadlenka 

Jiří Kafka 

Petr Kopřiva 

Juraj Aláč – redaktor 

Monika Fleischmannová - redaktorka 

Lenka Chalupová - org. pracovnice      

      

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení listopadového čísla Přerovských listů 

3. Náměty do prosincového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

   Ad1.   Předseda Jakub Navařík přivítal členy komise, šéfredaktora Juraje Aláče a také 

novou redaktorku PL Moniku Fleischamnnovou, která bude na redakční radu rovněž 

docházet. 

  

 Ad2. Členové komise hodnotili poslední číslo jako zdařilé, dobře navazující na předešlá 

vydání Přerovských listů. Ocenili, že přechod na nového dodavatele byl pro čtenáře 

neznatelný, líbila se jim i nová grafika. Pozitivně hodnotili výběr textů i fotografií. Martin 

Švadlenka vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné, aby horní část listů měla paginaci – ta je teď 

nově v dolní části. Šéfredaktor uvedl, že věc zváží.  

 

 

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



 Vánoční trhy – program 

 Sbírka pod stromečkem - sdružení Most k životu 

 Instalace vánočních ozdob ve městě 

 Otázka pro… komise rady 

 Technické služby jsou připravené na zimu 

 O dva nové dotační programy je zájem 

 Hasiči dostali medaile za věrnou službu 

 Lesníci začali s výsadbou nových stromů v městských lesích 

 Výstavba nové hasičské zbrojnice je v polovině 

 Povinné očkování psů startuje od ledna, lidé si čipy zaplatí sami 

 Přerov má nové nízkoprahové centrum Lorenc 

 Psí útulek shání deky 

 Anketa - Jak přispíváte na charitu? 

 Město pořídilo dvacet iglú pro lidi bez střechy nad hlavou 

 Romana Pospíšilová - vedoucí odboru sociálních věcí a školství – rozhovor o soc. 

politice města 

 Seniorky z domova důchodců šijí vánoční panenky pro děti v nemocnici 

 Loutkové divadlo – 104. sezona zahájena 

 Karatisté z Přerova jedou na mistrovství světa 

 Tradiční silvestrovské koupání  

 42. ročník silvestrovského běhu Přerovem 

 Zlatý kanár - 27. ročník předávání ocenění tenistů 

 

Členové hodnotili náplň nových listů jako pestrou – Petr Kopřiva upozornil, že by ve 

věci sociální politiky města neměla být citována pouze vedoucí odboru sociálních věcí 

a školství, ale i příslušný náměstek primátora.   

 

 Ad4. Předseda redakční rady uvedl, že zaznamenal problém s doručováním 

Přerovských listů, ani on sám je nedostal. Z osmi přítomných členů měli pouze tři ve schránce 

listopadové číslo PL. Jakub Navařík proto navrhl, že by při jednání rady města, které je 

členem, vznesl toto téma jako námět do ankety města – například formou Mobilního 

Rozhlasu. Členové jednohlasně s jeho návrhem souhlasili. 

Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 2. prosince od 16 hodin v zasedací 

místnosti rady. 

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

V Přerově dne 11. listopadu 2019 

 

Lenka Chalupová           Jakub Navařík       

organizační pracovnice                           předseda komise       


