
Zápis č. 27 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů 

ze dne 2. května 2022 

 

Přítomni:        Omluveni:   

Jakub Navařík       Anna Vojzolová 

Lada Galová       

Alice Kutálková       

Michal Stoupa  

Petr Kopřiva  

Lenka Chalupová – org. pracovnice  

 

Nepřítomni:       

Miloslav Suchý        

Martina Švadlenka 

Jiří Kafka 

Zdeněk Schenk       

    

            

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení květnového čísla Přerovských listů 

3. Náměty do červnového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

Ad1. Redakční rada byla zahájena v 16 hodin.  

 

Ad2. Členové komise neměli k vydání připomínek. 

Redaktorka prostřednictvím mailu zaslala tato témata: 

 



 Zuzana Šafářová, nutriční poradkyně 

 Sandra Švédová, úspěšná módní návrhářka 

 Barbora Mandátová, modelka 

 Rozhovor sport: Taneční škola Duck Beat – Alena Langerová 

 Představujeme rodiny: Vignati 

 Kapela: Kowall Company (hrají pop – rock, mají nové album)  

 Blažkův dům – jak pokračují opravy 

 Poplatek za odpad 

 Noc kostelů 

 Folklorní festival 

 Pietní akce Švédské šance 

 Den hudby 

 Dostavníčko 

 Koupaliště - sezona  

 Hudební léto na hradbách 

 Precheza Zubr Cup 

 + další aktuální zprávy 

 

Předseda Jakub Navařík navrhl tři témata: 

 Rozhovor s MUDr. Tomášem Kocourkem o tom, jak je náročné zřídit si soukromou 

ordinaci (reakce na rozhodnutí ZM vyhlásit dotační program pro praktického lékaře, 

kteří si ve městě zřídí ordinaci). 

 Reakce na květnové oslavy, které město chystá/připravuje, ale přesto se na FB strhla 

lavina nařčení, že město neuctí památku obětí (změnou oproti jiným rokům je přitom 

pouze to, že nebude kulturní doprovodný program). 

 Reportáž z Loutkářských letnic. 

Ad4.  Členové uvedli, že by se příštího jednání měla zúčastnit redaktorka Anna 

Vojzolová, která byla z jednání omluvena. Termín by se stanovil podle jejich časových 

možností.  

Ad5.   Příští jednání se po dohodě s redaktorkou uskuteční ve středu 1. června od 16 

hodin v zasedací místnosti matriky (Horní náměstí 10). 

 

V Přerově dne 4. května 2022 

 

 

 

Lenka Chalupová           Jakub Navařík 

organizační pracovnice                          předseda komise                    



 

 


