
Zápis č. 20 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů 

ze dne 28. června 2021 

 

Přítomni:        Omluveni: 

Jakub Navařík                             Martin Švadlenka 

Alice Kutálková            Lenka Chalupová - org. pracovnice                                                               

Miloslav Suchý       

Michal Stoupa       Nepřítomni:    

Jiří Kafka       Zdeněk Schenk 

Lada Galová       Petr Kopřiva  

Anna Vojzolová – redaktorka 

Pavla Roubalíková – zástup org. pracovnice  

    

   

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení červencového čísla Přerovských listů 

3. Náměty do srpnového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

Ad1. Předseda Jakub Navařík přivítal členy komise a šéfredaktorku. 

 

Ad2. Členové komise hodnotili kladně poslední číslo připravované novou redaktorkou a 

novým grafikem. Přítomní neměli k číslu žádné připomínky.  

J. Navařík upozornil na novou rubriku „Více hlav více ví“, která chce uvádět na pravou míru 

dezinformace na sociálních sítích. Dle sdělení šéfredaktorky tato rubrika vzbudila mezi čtenáři 

pozitivní reakce a bude se v ní pokračovat. 

Členové reagovali na barevnou změnu hlavičky titulní strany. Padl návrh, zda by bylo možné 

barvu měnit. Dle předsedy redakční rady to pravděpodobně nebude možné, protože tato grafika 

byla vysoutěžena. Bude upřesněno na příští redakční radě. 

 

 

 



       Ad3.  Šéfredaktorka uvedla, že do srpnového vydání připravuje tato témata:  

 Hudební skupina Špunt Přerov 

 Alexandr Salachov 

 Příspěvková organizace města – Teplo Přerov 

 Vzpomínka na rok 1968 + anketa 

 Nezisková organizace Člověk v tísni 

 Krátké zprávy z města 

 Olympiáda dětí a mládeže organizovaná Olomouckým krajem 

 Přerovské svatovavřinecké hody 

 

 

Členové redakční rady dále navrhli témata: 

L. Galová – hodová výstava v Galerii města: „Hanácky nebe“, Hudební léto na hradbách, 

Dostaveníčko s divadlem, zavlažování ulic v letních měsících.  

J. Navařík – běh ke státnímu svátku organizovaný Sokolem 

A. Kutálková – reportáž z Valašských kroků. Po domluvě s šéfredaktorkou bude informace jako 

pozvánka na příští ročník v květnovém vydání – reportáž nejde nikdy dělat zpětně.  

M. Suchý – Pomoc po tornádu na Jižní Moravě.   

 

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

v pondělí 2. srpna od 16 hodin v zasedací místnosti rady. 

 

V Přerově dne 29. července 2021 

 

Pavla Roubalíková           Jakub Navařík     

zástup organizační pracovnice                          předseda komise                      

 

 


