
Zápis č. 19 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů 

ze dne 31. května 2021 

 

Přítomni:        Omluveni: 

Jakub Navařík       Petr Kopřiva 

Alice Kutálková         

Lada Galová        

Miloslav Suchý 

Jiří Kafka 

Martin Švadlenka  

Zdeněk Schenk 

Michal Stoupa  

Anna Vojzolová - redaktorka 

Lenka Chalupová – org. pracovnice                                                                       

      

      

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace o změnách ve vydávání měsíčníku PL 

3. Náměty do červencového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

    Ad1.   Předseda Jakub Navařík přivítal po devítiměsíční odmlce, způsobené 

epidemiologickou situací, členy komise. 

  

 Ad2.      Informoval členy redakční rady o tom, že dodavatel Přerovských listů vypověděl 

městu smlouvu na grafické zpracování periodika, tisk a redakční činnost. Proběhlo výběrové 

řízení na nového dodavatele, který od července bude zajišťovat grafické zpracování a tisk – 

vyhrála firma SAMAB. Novou redaktorkou se stala Anna Vojzolová – smluvně vázána je 

k městu. Redaktorka se členům představila, uvedla, jaké má vzdělání i novinářskou minulost. 

 

          Ad3.  Redaktorka uvedla, že do červencového čísla připravuje tato témata: 

Výročí povodní 1997 (fotky, shrnutí, co se stalo, jaká jsou nová opatření) 

Anketa – Má podle vás Přerov dostatečné zabezpečení před povodněmi?  

Výročí Františka Venclovského - 50 let od přeplavání kanálu La Manche – povídání s 

manželkou 

Představení kapely Penzistor - hromadný rozhovor se všemi čtyřmi hudebníky 



Rozhovor s Lenkou Bořutovou Červenou - oceněnou sportovkyní města 

Stalo se před ... lety  

Informace z rady, zastupitelstva  

Přerov ve fotografiích (fotky s popisky, výzva na čtenáře, ať posílají i své fotky a k nim své 

vzpomínky) 

SONS - 25 let, příběh klienta, kterému organizace slabozrakých a nevidomých pomáhá 

Městská knihovna - seriál o organizacích zřizovaných městem 

Lada Galová navrhla články o letních kulturních událostech, které se v Přerově plánují. Zdeněk 

Schenk navrhl archeologické téma. Jakub Navařík téma Knejzlíkových sadů (vznikla nová 

pracovní skupina). 

 

      Ad4. Předseda komise Jakub Navařík poděkoval předešlému dodavateli PL a redaktorům 

za spolupráci. 

 

      Ad5. Členové redakční rady se dohodli, že příští setkání redakční rady se uskuteční 

v pondělí 28. června od 16 hodin v zasedací místnosti rady. 

 

V Přerově dne 9. června 2021 

 

Lenka Chalupová           Jakub Navařík       

organizační pracovnice                           předseda komise                      

 

 

 


