
Zápis z jednání redakční rady Přerovských listů 
ze dne 6. listopadu 2013 

Přítomni: Nepřítomni:
Hana Žáčková             
Miloslav Suchý 
Helena Netopilová 
Petr Kouba
Richard Kapustka
Miroslav Rozkošný 
Renata Gájová 
Jaroslav Skopal 
Šárka Krákorová Pajůrková 
Eva Šafránková 
Martina Smékalová 
Ingrid Lounová – redaktorka 
Lenka Chalupová – organizační pracovnice komise 

Program: 
1. Zahájení 
2. Vysvětlení Pavla Juliše k neotištěnému textu, diskuze 
2. Hodnocení minulého čísla 
3. Návrhy námětů do dalšího čísla 
4. Různé 

Zápis: 

1. Zahájení 

Hana Žáčková přivítala přítomné členy redakční rady. 

2. Vysvětlení Pavla Juliše k neotištěnému textu, diskuze

Redaktorka Ingrid Lounová předeslala, že na jednání redakční rady byl přizván jeden 
z pravidelných přispěvatelů PL – Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí. Ten chtěl členům rady vysvětlit, z jakého důvodu došlo k posunutí zveřejnění 
článku, jenž napsal Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství, z listopadového 
čísla do prosincového. Uvedl, že předmětný text obsahuje nepravdy a nepřesnosti, je 
zavádějící. Chtěl dostat v listopadovém čísle prostor na reakci, kvůli nedostatku místa to ale 
už nebylo možné. 

Pavel Juliš je přesvědčen, že na text by měl reagovat někdo z odborníků, kdo uvede 
fakta na pravou míru, protože Přerované nemohou prostřednictvím radničního periodika 
dostávat zkreslené informace. Proto se dohodl s šéfredaktorkou Ingrid Lounovou na tomto 
postupu. 

Členka redakční rady Helena Netopilová, která článek Petra Havelky navrhla, se 
ohradila, že šéfredaktorka ani kdokoliv jiný nemá právo hodnotit pravdivost příspěvku – a ten 



měl být dle jejího názoru bez nároku na jakoukoliv reakci zveřejněn. Podle ní je za pravdivost 
textu odpovědný autor. Šéfredaktorka Ingrid Lounová s tímto názorem nesouhlasila. Navíc 
upozornila na to, že Česká asociace odpadového hospodářství sdružuje významné 
podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. 
Tedy – ukládání a svoz odpadu je pro ni byznys, proto sama text hodnotila i částečně jako 
reklamní, což je proti pravidlům vydávání Přerovských listů. Helena Netopilové reagovala 
slovy: „V tom případě by měla za reklamu platit i Vysoká škola logistiky, která dostala 
v radničních novinách článek“. Členka redakční rada Martina Smékalová se ohradila, že nešlo 
o propagaci školy, ale přednášek pro důchodce, které mají napomoci k jejich vzdělávání a 
účelnému využívaní volného času. 

Členka redakční rady Helena Netopilová se vrátila k tématu a zdůraznila, že se jí 
postup ohledně posunutí termínu zveřejnění článku nelíbí, protože by čtenáři měli dostat 
k problematice spalovny nejrůznější informace – bez ohledu na to, co si o nich myslí politici, 
úředníci či redaktorka. Připomněla, že se účastnila semináře k problematice ZEVO, který byl 
dle jejího názoru manipulativní – a ve svém důsledku měl přesvědčit zástupce obcí, aby 
spalovnu předložili občanům jako jediné možné řešení likvidace odpadu. Uvedla, že akce se 
účastnil i pan D. z Plzeňské teplárenské, jeden z největších kmotrů, podporující spalovací 
lobby. 

Pavel Juliš členům redakční rady znovu vysvětlil důvody, proč by měl být článek 
předložen k reakci. Řekl: „Nejde o to, kdo z nás má jaký názor. Jde o narovnání faktů, nikoliv 
názorů. Stojím si za tím, že jde o text, který lidem přináší doložitelně nepravdivé informace“. 
Dále pak po odborné stránce členům rady vysvětlil, v čem vidí hlavní informační rozpor. Člen 
redakční rady Richard Kapustka uvedl, že text nedokáže posoudit, protože jej nečetl, ale 
jestliže na něm Pavel Juliš shledal nepřesnosti, pak je na místě je vysvětlit – a to v jednom 
vydání, nikoliv ve dvou, měsíc po sobě následujících. Členka redakční rady Eva Šafránková 
naopak namítla, že není nutná reakce odborníka a podle ní měl být článek zveřejněn, aniž by 
byl podrobován „zkoumání“. 

Vzhledem k tomu, že diskutovaný článek četl z přítomných pouze Pavel Juliš a Ingrid 
Lounová, bylo rozhodnuto, že text rozešle organizační pracovnice komise Lenka Chalupová 
všem členům redakční rady. 

3. Hodnocení minulého čísla 

Členové komise hodnotili listopadové číslo jako standardní.

4. Návrh námětů do dalšího čísla 

Redaktorka Ingrid Lounová informovala o připravovaných článcích, které by se měly stát 
součástí prosincových Přerovských listů. 

Obvyklé rubriky – anketa, oceněná osobnost – tentokrát Eva Koplíková
Vánoce a Silvestr Přerovanů v cizině 
Advent v Přerově 
Kolik stála vánoční výzdoba
Útulek pro psy má nově zázemí i pro kočky 
Jaké se budou dělat opravy na hřbitově 
Diamantová svatba 
Jak bude probíhat svoz odpadu během Vánoc
12 přerovských zastavení -  zimní stadion bude hostit MS v hokeji žen 
Vokál slaví 60 let… atd. 



4. Různé 

Členové redakční rady se dohodli, že se sejdou 4. prosince od 15.30 hod., pozvánka jim 
bude zaslána. 

V Přerově dne 11. listopadu 2013

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady


