
Zápis č. 13 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských 

listů 

ze dne 6. ledna 2020 

 

Přítomni:        Omluveni: 

Jakub Navařík                              Zdeněk Schenk 

Lada Galová           Michal Stoupa 

Alice Kutálková                                                                         

Miloslav Suchý          

Martin Švadlenka 

Jiří Kafka 

Petr Kopřiva 

Juraj Aláč – redaktor 

Monika Fleischmannová - redaktorka 

Lenka Chalupová - org. pracovnice      

      

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení lednového čísla Přerovských listů 

3. Náměty do únorového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

   Ad1.   Předseda Jakub Navařík přivítal členy komise, šéfredaktora a redaktorku. 

  

 Ad2. Členové komise hodnotili poslední číslo jako povedené, zpravodajsky obsáhlé.  

 

       Ad3.  Šéfredaktor uvedl, že do únorového vydání připravuje tato témata:  

- Očima architektky 

- Místní část - Dluhonice, rozhovor s předsedou, anketa  

- Zasedání zastupitelstva - pozvánka 

- Masopustní průvod Přerovem - spolek Cukrle 

- Začnou na jaře nějaké opravy ve městě? 

- Vývoj nezaměstnanosti na konci loňského roku 

- Jak vysoká částka se vybrala do vánoční kasičky 



- Kolik peněz se získalo z Tříkrálové sbírky a na co poputují 

- Jaký byl rok 2019 pro hasiče? Kolik měli výjezdů, které dny vyjížděli nejčastěji, která 

akce byla nejnáročnější? 

- Sanitka ZZS OLK, která jezdí v Přerově, má nové vybavení díky dotacím, které v 

prosinci schválili zastupitelé 

- Reprezentační ples Přerova 

- Kam mohou vyrazit rodiče s dětmi během jarních prázdnin  

- Přerov opět vyhlásí nejlepšího sportovce roku 2019 

- Nohejbalový turnaj trojic - Memoriál Pavla Holíka 

- Cyklobus Bečva - kam všude zamíří? 

 

      Ad4. Členové redakční rady se opět shodli, že zaznamenali mezi občany časté stížnosti, že 

jim nebyly doručeny Přerovské listy do schránky. Vítají, že koncem měsíce ledna bude 

spuštěna „akce“ města na kontrolu distribuce – veřejnost se o této akci dozví prostřednictvím 

tiskové zprávy, uveřejněné na webu města a v médiích (bude mít místo i v Přerovských 

listech). 

Příští setkání redakční rady se uskuteční v pondělí 10. února od 16 hodin v zasedací místnosti 

rady. 

 

V Přerově dne 8. ledna 2020 

 

Lenka Chalupová           Jakub Navařík       

organizační pracovnice                           předseda komise                      

 

 


