Zápis č. 21 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů
ze dne 2. srpna 2021
Přítomni:

Omluveni:

Alice Kutálková

Jakub Navařík

Miloslav Suchý

Martin Švadlenka

Michal Stoupa
Jiří Kafka
Lada Galová
Petr Kopřiva
Zdeněk Schenk
Anna Vojzolová – redaktorka
Lenka Chalupová – zástup org. pracovnice

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Hodnocení srpnového čísla Přerovských listů
Náměty do zářijového čísla Přerovských listů
Různé
Závěr

Ad1. Redakční rada byla zahájena v 16 hodin, předseda se z jednání omluvil.
Ad2. Členové komise hodnotili kladně poslední číslo. Byli seznámeni s připomínkami
redakce k tiskové kvalitě fotek, které byly oproti originálu příliš tmavé – redaktorka bude v této
věci jednat s grafikem. Někteří členové konstatovali, že jim nebyl výtisk doručen do schránek,
tuto skutečnost budou řešit reklamací.
Ad3. Redaktorka uvedla, že do zářijového vydání připravuje tato témata:
1. Školní rok začíná - příběh holčičky, která se chystá do školy; počet dětí nastupujících
do první třídy; anketa s budoucími prvňáčky
2. Krátké zprávy z Přerova
3. Co má na starosti Přerovská rozvojová?
4. Představujeme kapely - Kameron

5. Přerov ve fotografiích
6. Olympiáda dětí a mládeže
7. Příběhy z různých druhů činnosti (E. Jaworek, J. Hlavačka, M. Komínek…)
8. Armádní dům – co s ním bude?
9. Zdravotnická škola – už se otevírá
10. Volby – povinné informace
11. Archeolog Zdeněk Schenk - novinky
12. Otázka pro... Tomáše Navrátila (dopravní situace v Přerově, rekonstrukce křižovatky v
Předmostí)
Ad4. V příštím vydání bude na 1. straně uvedeno datum, kdy si mohou Přerované (s
předstihem před distribucí) přečíst Přerovské listy na webu města a v Mobilním Rozhlase.
Půjde o propagaci – aby občané věděli, že měsíčník je možno získat i touto formou, stačí se
zaregistrovat.
Ad5. Členové redakční rady se dohodli, že příští jednání se uskuteční v pondělí 30. srpna
od 16 hodin v zasedací místnosti rady.

V Přerově dne 3. srpna 2021

Lenka Chalupová

Lada Galová

organizační pracovnice

členka komise, zastupující

