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NOVÝ	ŽIVOT	PŘEHLEDU

> V životě každého člověka občas dochází k zásadním zlomům, které 
někdy úplně změní směřování jeho bytí. K těmto událostem však může 
docházet i v existenci časopisů a právě taková nyní nastává i pro náš 
měsíčník, který mění po velmi dlouhé době svého vydavatele.
> Cílem nové redakce nejstaršího pražského kulturního přehledu 
je pokračovat v dosavadní kvalitě i neustálém vylepšování obsahu, 

abychom vám čtenářům přinášeli stále 
co nejširší nabídku kulturních programů 
v Praze i v jejím nejbližším okolí. Do 
budoucna chystáme mnoho novinek 
v oblasti mobilních aplikací, internetu, 
bonusů pro inzerenty a klubových 
výhod pro předplatitele.
> Přehled bude dále obsahovat své 
tradiční rubriky, na které jsou naši 
čtenáři zvyklí, rozhovory se zajímavými 

osobnostmi a pozvánky na významné kulturní akce. Chceme také 
obnovit divadelní, filmové, koncertní, klubové a výtvarné tipy, které 
vždy upozorní na zajímavé pořady a akce z té které oblasti.
>  Budeme také pokračovat v oblíbených soutěžích o hodnotné ceny, 
které se staly již tradiční součástí časopisu.
> Věříme, že Přehled bude i nadále vaším věrným společníkem 
a pomocníkem při plánování návštěv kulturních akcí v našem 
hlavním městě.
> Děkujeme za vaši dosavadní přízeň a těšíme se na případné ohlasy 
na novou etapu v životě našeho měsíčníku.

> Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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