
Zápis č. 18 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů 

ze dne 7. září 2020 

 

Přítomni:        Omluveni: 

Jakub Navařík       Zdeněk Schenk 

Alice Kutálková        Petr Kopřiva 

Lada Galová       Juraj Aláč 

Miloslav Suchý 

Jiří Kafka 

Martin Švadlenka                                                                         

  

Lenka Chalupová - org. pracovnice      

      

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení zářijového čísla Přerovských listů 

3. Náměty do říjnového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

    Ad1.   Předseda Jakub Navařík přivítal členy komise, omluvil šéfredaktora a sdělil, že 

mu Juraj Aláč zaslal seznam přibližných témat, která členům komise následně představí. 

Členové se shodli, že většina z nich neměla tentokrát Přerovské listy ve svých schránkách, 

apelovali proto na důslednou kontrolu distribuce. 

  

 Ad2. Členové komise hodnotili kladně poslední číslo.  

 

          Ad3.  Předseda Jakub Navařík uvedl, že do říjnového vydání připravuje redakce 

Přerovských listů tato témata:  

Oslavy 28. října plus komentář  

Týden knihoven 

Zdobení dlažby na Masarykově náměstí 

Očima architektky – škola 

Představujeme místní části – Újezdec + anketa 



Farmářské trhy  

U dálnice D1 v Přerově se staví středisko údržby 

Do 14. října je třeba žádat o dotace na magistrát 

Památný den Sokolstva 

Nová kompostárna v Žeravicích už stojí 

Loutkové divadlo – přehlídka a nová sezona 

Sezona v Městském domě začala 

+ Další aktuální témata města 

 

Jakub Navařík navrhl téma o dopravních stavbách a o nových parketách v přerovské 

sokolovně. Lada Galová navrhla téma výstavy v GMP – 150 let Gymnázia Jakuba Škody, 

program Městského domu. Alice Kutálková navrhla, aby redaktoři zpracovali článek o ochraně 

ježků. Dále se Alice Kutálková dotazovala, jestli by bylo možné, aby v Přerovských listech byla 

zveřejněna telefonní čísla na služby, které občané potřebují (například vyklízení bytů…) – bylo 

vysvětleno, že toto je možné pouze inzerovat, protože jde o komerční záležitost.  

 

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

v pondělí 5. října od 16 hodin v zasedací místnosti rady. 

 

V Přerově dne 15. září 2020 

 

Lenka Chalupová           Jakub Navařík       

organizační pracovnice                           předseda komise                      

 

 


