
Zápis č. 25 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů 

ze dne 1. prosince 2021 

 

Přítomni:        Omluveni:   
                               

Jakub Navařík       Zdeněk Schenk  

Lada Galová       Jiří Kafka 

Alice Kutálková      

Michal Stoupa  

Petr Kopřiva       

Miloslav Suchý        

Martina Švadlenka       

Lenka Chalupová – org. pracovnice     

Anna Vojzolová - redaktorka  

            

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení prosincového čísla Přerovských listů 

3. Náměty do lednového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

Ad1. Redakční rada byla zahájena v 16 hodin. 

 

Ad2. Členové komise byli informováni, že Přerovské listy mají zkušební interaktivní 

podobu – informace byly zveřejněny na webu města, v aplikaci Mobilní Rozhlas a čtenáři se o 

této novince dozvěděli také přímo na první straně Přerovských listů. Tři členové uvedli, že 

novinku zaznamenali a viděli, neměli k ní výhrad. Předseda Jakub Navařík se dotazoval, zda je 

součástí nového systému „počítadlo“ – pokud ano, žádá o informaci, kolik uživatelů novinku 

vidělo. K prosincovému číslu neměl nikdo výhrady, členové pouze konstatovali, že vlivem 

vládních opatření byly některé články už v den vydání neaktuální.  

Redaktorka uvedla, že připravuje tato témata:  

-  Rozpočet na rok 2022 



- Zdravice primátora 

- Krátké zprávy: mimo jiné i o zrušení fotosoutěže 

- Likvidace vánočních stromů: Kam, kdy, proč…  

- Platba za odpad, psy, teplo, bazén, kino, kultura, MHD 

- Které akce nad 500 tisíc přecházejí do roku 2022 

- Rozhovory ke knihovně (nová ředitelka; jak dál s budovou) 

- Kapela 

- Tříkrálová sbírka 

- Bude vítání občánků? A další akce města - včetně tradičního setkání 75letých občanů 

- Helfštýn – novoroční výšlap 

- Folklorní soubor Haná slaví v roce 2022 už 55. narozeniny 

 

Ad4.  Členové redakční rady byli osloveni, aby se také seznámili s interaktivní podobou 

Přerovských listů – provoz je zkušební (tříměsíční), pak Kancelář primátora vyhodnotí, zda 

v něm bude pokračovat. 

 

Ad5.   Členové redakční rady se dohodli, že v pondělí 3. ledna budou přes mail 

seznámeni s tématy, do 7. ledna se k nim mohou vyjádřit. Osobní setkání se s ohledem na 

epidemickou situaci neuskuteční. Termín dalšího jednání (mailově, nebo osobně) bude 

upřesněn dle aktuální situace v průběhu měsíce ledna. 

 

 

 

V Přerově dne 10. prosince 2021 

 

 

 

Lenka Chalupová           Jakub Navařík 

organizační pracovnice                          předseda komise                    

 

 

 


