
Zápis z jednání redakční rady Přerovských listů 
ze dne 4. prosince 2013 

Přítomni:
Hana Žáčková             
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 

Nepřítomni:
Miloslav Suchý

Program: 
1. Zahájení 
2. Řešení kritiky ohledně údajné cenzury v Přerovských listech
3. Hodnocení minulého čísla 
4. Návrhy námětů do dalšího čísla 
5. Různé 

Zápis: 

1. Zahájení 

Hana Žáčková přivítala přítomné členy redakční rady. 

1. Řešení kritiky ohledně údajné cenzury v Přerovských listech

Hana Žáčková se v úvodu vrátila k článku členky redakční rady Heleny Netopilové, 
který vyšel v Přerovském deníku a následně i v Přerovských listech. V tomto článku autorka 
konstatuje, že v Přerovských listech dochází k cenzuře. Hana Žáčková se ohradila, že toto 
nařčení ji uráží, protože ho považuje za nepravdivé - a žádá Helenu Netopilovou, aby před 
všemi členy redakční rady uvedla konkrétní jméno a příjmení údajného cenzora. Zdůraznila, 
že ji článek Heleny Netopilové pohoršil, proto otevírá na toto téma diskuzi. Redaktorka Ingrid 
Lounová opět zopakovala, že nedošlo k žádné cenzuře, pouze k přesunutí článku, což bylo 
Heleně Netopilové na minulé redakční radě osobně vysvětleno – a přesto vyšel v deníku 
zostouzející článek. Ingrid Lounová uvedla, že po celou dobu, kdy je šéfredaktorkou 
Přerovských listů, na ni nikdo z politiků kvůli článkům nátlak nedělal – pouze Helena 
Netopilová, zastupující Společně pro Přerov. Dále Ingrid Lounová uvedla, že se domnívá, že 



se Helena Netopilová mimo jiné chová jako lobbista, který ve svých článcích prosazuje firmu, 
zabývající se skládkováním. Člen redakční rady Petr Kouba vystoupil se svým prohlášením, 
v němž vyzval Helenu Netopilovou, aby se za své urážlivé výroky, které zveřejnila, omluvila 
celé redakční radě a zejména Ingrid Lounové. Zdůraznil, že pokud se Helena Netopilová 
neomluví, zaujme k jejímu postoji své stanovisko. Helena Netopilová se ohradila, že nikoho 
hanět nechtěla a omlouvat se nehodlá, neboť si není vědoma, že by svým článkem kohokoliv 
urazila – a na tom, že se v Přerovských listech děla cenzura, trvá. Podle ní bylo nestandardní, 
že článek, který napsal ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka, byl 
podroben „zkoumání“ vedoucího stavebního úřadu a odboru životního prostředí Pavla Juliše, 
který dle jejího mínění není odborník, ale úředník závislý na koaličních politicích. Dále 
uvedla, že v jejím případě nejde o lobování, pouze vyžaduje, aby v radničních listech byly 
zveřejňovány nejrůznější názory k tématu, které hýbe Přerovem – tedy ke spalovně. 
Vzhledem k tomu, že Helena Netopilová nereagovala na výzvu Petra Kouby, zformuloval 
Petr Kouba níže uvedené prohlášení a požádal Hanu Žáčkovou, aby o něm nechala členy 
hlasovat. S tímto usnesením budou seznámeni členové Rady města Přerova.

Redakční rada Přerovských listů odmítá vyjádření Heleny Netopilové, že 
v Přerovských listech existuje cenzura. Toto vyjádření se nezakládá na pravdě.
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Poté opět následovala bouřlivá diskuze, v rámci níž Helena Netopilová uvedla (a 
žádala, aby bylo v zápise), že se na jednání cítí jako na „tribunálu“, že jednání připomíná
„totalitní praktiky“ – a že už chybělo pouze její vyloučení. Šárka Krákorová Pajůrková se 
proti slovům o totalitě ohradila, neboť se jí dotkla a podle ní toto vyjádření uráží především
starší členy redakční rady. Petr Kouba Helenu Netopilovou vyzval, aby se nechovala sprostě, 
neurážela lidi, začala reflektovat svoje chování a vyzval ji, aby kultivovala hnusné výpady 
vůči redakční radě. Znovu řekl, že není možné, aby členka opoziční strany v rámci svého 
předvolebního boje vystavovala redaktorku listů tlaku, pranýřovala ji, tahala ji médii. 
Připomněl, že Ingrid Lounová je za vydání plně odpovědna – a proto ji vyzývá, aby tomuto 
nátlaku nepodléhala. Helena Netopilová uvedla, že si není vědoma, že by se chovala jakkoliv 
negativně, nikoho neuráží, nevytváří nátlak, pouze žádá názorovou pluralitu – a pokud se 
Ingrid Lounové nějak dotkla, tak se tedy omlouvá.  

Hana Žáčková se znovu dožadovala, aby Helena Netopilová řekla jméno člověka, na 
jehož příkaz Ingrid Lounová provedla cenzura – a rovněž žádala, aby toto jméno bylo součástí 
zápisu. Otázka zůstala bez odpovědi.

Miroslav Rozkošný uvedl, že vítá názorovou rozmanitost, je pro to, aby se v novinách 
objevovaly nejrůznější pohledy, ale s tvrzením, že by v PL byla cenzura, se neztotožňuje. 
Richard Kapustka připomněl, že si některých názorů Heleny Netopilové váží, ale v tomto 
případě se nezachovala seriózně, jestliže rozehrála „mediální hru“ o tak závažné věci, jako je 
cenzura. 

Členové redakční rady debatovali rovněž o prostoru, který má v periodiku mít opozice. 
Trvali na zavedeném systému od přispěvatelů v rozsahu třiceti běžných řádků. Eva 
Šafránková připomněla, že tato praxe fungovala i v době, kdy ona byla šéfredaktorkou 
Přerovských listů. Zároveň při této příležitosti řekla, že v době, kdy vedla Přerovské listy, se 
nikdy nesetkala s cenzurou od politiků a nikdy na ni nebylo naléháno, aby jakkoliv 
manipulovala s články. Helena Netopilová uvedla, že dle ní by neměl prostor být ohraničen 
pouze tímto limitem a opozice by se měla vyjadřovat k jednotlivým stěžejním textům přímo 
v redakčním článku. 



4. Hodnocení minulého čísla

Členové redakční rady hodnotili prosincové číslo jako standardní. Šárka Krákorová 
Pajůrková uvedla, že vánoční číslo, které by mělo mít slavnostní ráz, bylo negativně 
poznamenáno články o zařízení pro energetické využití odpadu. Petr Kouba uvedl, že kvůli 
těmto textům se například nedostalo na pravidelnou rubriku z místních částí, která by dle něj 
zajímala více lidí – než článek o tom, že dva Přerované byli na jednání o spalovně. Helena 
Netopilová vysvětlovala, proč chtěla informovat – dle ní je třeba lidem říct, že tento seminář 
pro zástupce obcí měl být názornou ukázkou toho, jak mají lidi manipulovat, aby souhlasili se 
stavbou spalovny. Podle ní je třeba v těchto textech pokračovat i nadále. 

Miroslav Rozkošný uvedl, že se mu líbí hlavní foto na straně 1.

6. Návrhy námětů do dalšího čísla 

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

- Zámečky na Tyršově mostě
- Téma – bezdomovci
- Útulek pro kočky
- Do kdy bude ještě otevřen most u tenisu (před chystaným zbouráním)
- Ztráty a nálezy – novela zákona
- Osobnost, oceněná Medailí Komenského – Marcela Urbášková
- Z místních částí – Předmostí
- Kultura
- Sport

Jaroslav Skopal navrhl text o knížce, kterou vydává Středomoravská župa Kratochvílova.

4. Různé 

Členové redakční rady se dohodli, že se sejdou 8. ledna v 15.30 hod. v Městském domě.

V Přerově dne 5. prosince 2013

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady


