
Zápis č. 14 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů 

ze dne 10. února 2020 

 

Přítomni:        Omluveni: 

Jakub Navařík                              Lada Galová 

Alice Kutálková                                                                      Petr Kopřiva  

Miloslav Suchý          

Martin Švadlenka 

Zdeněk Schenk 

Michal Stoupa 

Jiří Kafka 

Juraj Aláč – redaktor 

Lenka Chalupová - org. pracovnice      

      

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení únorového čísla Přerovských listů 

3. Náměty do březnového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

   Ad1.   Předseda Jakub Navařík přivítal členy komise a šéfredaktora. 

  

 Ad2. Členové komise hodnotili kladně poslední číslo. Konstatovali, že zaznamenali 

v tomto měsíci zlepšení distribuce Přerovských listů. Členové byli seznámeni s výsledkem 

kontroly distribuce Přerovských listů, která dopadla takto: 

 Kontrola úřednice magistrátu a zástupce distributora, provedená v pondělí 3. února v 

náhodně vybraných domech - kontrola vyšla na 100 %, všichni dotázaní uvedli, že 

měli PL ve schránce. 

 Nepřišel ani jeden arch se jmény nájemníků, kterým nebyly doručeny Přerovské listy 

(reakce na výzvu města). 

 Na reklamační adresu přišlo od 3. do 9. února: 13 individuálních stížností, dále pak 3 

za celé adresy: nábřeží PF 22, 23, 24, Na Odpoledni 13, Jasínkova 9 - ale šlo o 

domněnku pisatele, že nedostali ani sousedé, arch s podpisy nebyl doručen žádný. 

Dále byly doručeny 3 fotografie: Velká Dlážka 42 a Za Mlýnem 7 - foto rozházených 

PL ve vchodě, Velká Dlážka 1 - foto Přerovských listů položených na zábradlí před 

domem (distributor při reklamaci upozorňoval, že si mohl brigádník listy jen odložit 



před roznáškou a chtěl vědět, zda přišla z této adresy avizovaná hromadná reklamace - 

nepřišla).  

 

 

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

 Do kina loni zamířilo o 20 tisíc návštěvníků více 

 Jarní úklid proběhne první dubnovou sobotu 

 Místní část Henčlov 

 Jarní prolog Československého jazzového festivalu  

 Nejstarší knihovnice – rozhovor o tom, jaké byly trendy kdysi a dnes 

 Výstava na zámku  

 Nová policejní služebna u nádraží  

 Pětasedmdesátníci budou slavit v Městském domě 

 Povinné poplatky musí majitelé psů uhradit do konce března 

 Přerov má novou koordinátorku seniorských aktivit 

 Přerovská 50 mění směr i trasy 

 V Lipnické ulici budou řidiči jezdit pomaleji 

 Startují farmářské trhy na Masarykově náměstí  

 Týden sociální práce a sociálních služeb  

 V půjčovnách kol je největší zájem o elektrokola 

 Více než stovka úředníků by se mohla přestěhovat na náměstí TGM 

 Vlajka pro Tibet zavlaje na radnici 

 Výstavba cyklostezky pod mostem do Předmostí začne v březnu 

 Dětem, jejichž rodiče prochází rozvodem, může pomoci „skupina“ 

 Nová výstava v Galerii města Přerova 

 Výstavní síň Pasáž – co letos nabídne 

 

Členové redakční rady dále navrhli témata: Opravy domů v městské památkové zóně – jak by 

měli majitelé postupovat. Akce dešťovka – jak se využívá. Dotaz do knihovny, jaké současné 

přerovské autory zde knihovníci evidují.   

 

      Ad4. Členové redakční rady se dohodli, že příští setkání redakční rady se uskuteční 

v pondělí 9. března od 16 hodin v zasedací místnosti rady. 

 

V Přerově dne 17. února 2020 

 

Lenka Chalupová           Jakub Navařík       

organizační pracovnice                           předseda komise                      

 

 


