
Zápis z jednání redakční rady Přerovských listů 
ze dne 8. ledna 2014

Přítomni:
Hana Žáčková             
Helena Netopilová 
Petr Kouba
Richard Kapustka
Miroslav Rozkošný 
Renata Gájová 
Jaroslav Skopal 
Šárka Krákorová Pajůrková 
Miloslav Suchý
Martina Smékalová 
Ingrid Lounová – redaktorka 
Lenka Chalupová – organizační pracovnice komise 
Vladimír Puchalský, zastupitel - host

Nepřítomni:
Eva Šafránková (omluvena)

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. Zároveň na jednání přivítala
zastupitele Vladimíra Puchalského, který si přál být na lednovém jednání přítomen a 
diskutovat o údajné cenzuře v Přerovských listech. 

1. Řešení kritiky ohledně údajné cenzury v Přerovských listech

Vladimír Puchalský uvedl, že podle mailové korespondence usuzuje, že je na redakční radě 
nevítán – nicméně chce odpovědět na věci, kterého ho, dle jeho vlastních slov, nadzvedly. 

- Žádal předsedkyni Hanu Žáčkovou, aby vysvětlila, proč ho označila ve svém mailu -
adresovaném členům redakční rady - za politického „nátlakáře“. Konstatoval, že 
nepoužil žádného politického tlaku, pouze svého přesvědčení, na které má právo.

- Uvedl, že nechce, aby ho členové redakční rady na této schůzce vnímali jako 
opozičního zastupitele.



- Řekl, že jeho záměrem bylo diskutovat na téma cenzura – kontrola v regionálním 
tisku. Je jeho zájmem vyjádřit svůj názor, na což má právo, stejně jako kdokoliv jiný –
od ústavního soudce až po posledního člena poradního orgánu rady města. 

- Zároveň chtěl vědět, proč nebyl na webových stránkách města zveřejněn pod zápisem 
z minulé redakční rady dovětek Heleny Netopilové – její reakce, pocity, které si 
odnesla z minulé redakční rady. Zajímal se, kdo nedovolil zveřejnění jejího textu. 
Uvedl, že četl mail od tiskového mluvčího Bohuslava Přidala, který psal, že z 
rozhodnutí redakční rady Přerovských listů nebude reakce Heleny Netopilové na 
prosincové jednání zveřejněna na webu města. 

- Dále předeslal, že nepovažuje za vyvážené, když se v Přerovských listech prezentuje 
jen „barevná iluze krásného Přerova“. Uvedl, že on má jiný náhled, mnohdy kritický, 
ale kritika se v radničním periodiku takřka neodráží. Žádal proto redaktorku 
Přerovských listů Ingrid Lounovou, ať dá stejnou váhu pozitivnímu pohledu, jako 
tomu negativnímu. Jestliže to tak není, pak se jedná o cenzuru, potažmo autocenzuru.
Listům dle něj chybí jakási vyvážená proporce.

- Vzpomněl, že obdobná praxe byla v Přerovských listech i za předchozí redaktorky 
Evy Šafránkové, která ho, dle jeho slov, zastavovala na ulici i v Žebračce a žádala, aby 
své články přepracoval - neboť v podobě, kterou jim vtiskl, jsou v radničním periodiku 
nepublikovatelné. 

- Podle něj by se měla redaktorka věnovat vyváženě především tématům, která aktuálně 
hýbou Přerovem. Jako příklad uvedl konkrétně téma spalovna, které je nosné, navíc 
Přerovany čeká referendum, a proto by čtenáři měli čerpat pestré argumenty. 

Hana Žáčková zdůraznila, že se podle ní jedná o politický nátlak na redakční radu 
Přerovských listů. Zopakovala svá slova z minulého jednání, že cenzura v radničním 
periodiku neproběhla, pouze došlo k posunutí článku z říjnového do listopadového čísla.

- Zdůraznila, že Vladimír Puchalský se domáhá svobody slova, přitom jí ale její právo 
odepírá tím, že ji kritizuje za její vyjádření svého postoje. Za označením „politický 
nátlak“ si stojí.

- Uvedla, že „pocitovým článkem“ Heleny Netopilové se na svém minulém zasedání 
redakční rada zabývat nemohla, neboť ten byl sepsán až poté. Připomněla, že se 
zněním článku byli prostřednictvím e-mailové korespondence seznámeni všichni 
členové redakční rady, ani jeden z těch, kteří písemně reagovali, se ale nepřiklonil 
k tomu, aby byl text zveřejněn na webových stránkách. Navíc zdůraznila, že není 
v kompetenci redakční rady určovat, co by mělo být součástí webu města Přerova, 
popřípadě v jaké formě. 

Lenka Chalupová se vyjádřila ke kritice, která se týkala nezveřejnění textu Heleny 
Netopilové na webu města. 

- Vysvětlila, že existuje jasně daný redakční systém, který má svá pravidla. Vzhledem 
k tomu, že autorka žádala, aby její článek nebyl součástí zápisu, nýbrž byl zařazen pod 
něj, vysvětlila, jaké jsou v tomto případě možnosti. Uvedla, že takovýto požadavek je 
možno vyřešit například tím, že na hlavní stránce vznikne záložka třeba s názvem 
„Pocity zastupitelů“, nebo „Pocity členů redakční rady po ukončení redakční rady“. 
Vznesený požadavek označila v tomto kontextu za absurdní. 

Helena Netopilová zopakovala, že zásah, který redakční rada řešila na svém zasedání 
v listopadu a v prosinci, nadále považuje za cenzuru. Řekla, že z jejího pohledu nešlo jen o 
posunutí článku, ale o cenzurní zásah v podobě usměrňování názoru autora článku. 
Připomněla, že trvá na tom, že redaktorka Ingrid Lounová články kontroluje. Podle ní by 



redaktorka vůbec neměla podrobovat kontrole text, který napsal odborník Petr Havelka – a 
měla ho bez prodlev zveřejnit, aniž by čekala na jiné stanovisko.

- Uvedla, že na minulém zasedání redakční rady upozornila, že Pavel Juliš má opět 
v Přerovských listech článek, a to dokonce na celou stránku, takže krácení se ho zřejmě 
netýká, kdežto opozičních názorů ano, ať už je píše kdokoliv - ne nutně opoziční zastupitelé. 
V souvislosti s jeho textem vznesla dotaz, zda Ingrid Lounová jeho článek dávala ke kontrole 
jinému odborníkovi - jak tomu bylo v případě Petra Havelky, pokud možno s jiným názorem 
na spalovnu. Bylo jí odpovězeno, že nikoliv. Poznamenala, že jde o výstižnou ukázku dvojího 
metru a cenzury. Dále řekla - a Ingrid Lounová to potvrdila - že předchozí Julišův článek, 
který měl vyvrátit údajně nepravdivé údaje Petra Havelky, nic nevyvracel, vůbec se k Petru 
Havelkovi nevyjadřoval, natož, aby tvrdil, že lže. 

- Dále prosila o kontakt na autorku dotazu, na který Pavel Juliš v lednových 
Přerovských listech odpovídal.

- Uvedla, že nechápe, proč byla na minulém jednání tak dehonestována za to, že 
v Přerovském deníku zveřejnila článek, který upozorňoval na cenzuru v Přerovských 
listech. Dle jejich slov se jí dotkla i další vyjádření členů redakční rady – a to výroky 
typu: hnusné výpady, sprosté chování a podobně. Zdůraznila, že není ani lobbista, jak 
jí bylo vytýkáno.

- Řekla, že by se redaktorka měla zabývat tématy jako spalovna, metropolitní síť a 
podobně, samostatně si vyhledávat stanoviska kritiků či protistran, pátrat po 
zkušenostech z jiných měst. Podle ní by měly mít v Přerovských listech méně prostoru 
články typu „Zámečky na Tyršově mostě – ano či ne“ – a redaktorka by měla 
vyhledávat i kontroverzní témata, která Přerovany zajímají. Ingrid Lounová se 
ohradila, že není investigativní novinářka, ale redaktorka radničních listů – na což jí 
Helena Netopilová řekla, že je v tom případě spíše „kronikářka“ nežli „novinářka“.

- Konstatovala, že v každém čísle Přerovských listů nachází články, které jsou dle ní 
podány jednostranně. 

- Podotkla, že podle ní došlo na minulé redakční radě k chybě, neboť ona se zdržela 
hlasování – nevyjádřila se tedy proti.

Ingrid Lounová se znovu ohradila, že neudělala cenzurní zásah a výtky vůči ní jsou 
neopodstatněné. Konstatovala, že Helena Netopilová ve své reakci na zápis z redakční rady
nemluví pravdu, což je v tomto případě mírné pojmenování, protože – dle jejího názoru – lže.
Na redakční radě se dle jejího vyjádření vůbec nediskutovalo, zda se text pana Havelky 
otiskne či ne, ale pouze se mluvilo o jeho publikování v dalším čísle. Podle ní se Helena 
Netopilová snažila vyvolat zdání, že článek byl cenzorsky odstraněn. Přitom nezohlednila, že 
došlo pouze k termínovému posunutí zveřejnění článků – o čemž byla informována. 

- Uvedla, že bude vděčna za veškeré kontakty, které jí pomohou rozproudit živou 
debatu nad aktuálními tématy – zároveň ale zdůraznila, že není jejím úkolem být 
investigativním novinářem. 

- Vrátila se k dopisu, který napsala Helena Netopilová členům redakční rady. Uvedla, že
ve svém pocitovém textu používala silné až patetické přirovnání. Zároveň řekla, že 
pocity Heleny Netopilové z prosincového jednání byly přece zaznamenány v zápise, 
kde stojí, že se cítila jako na tribunále. 

Petr Kouba uvedl, že podle něj neskýtá web města prostor pro vzpomínkové reminiscence 
v podobě, jakou předložila Helena Netopilová. Podle něj mohla uvést faktickou připomínku 
třeba o tom, že nesouhlasí se zápisem – a toto mělo být pouze dodatkem zápisu. Podle něj by 
rubrika „Pocity zastupitelů“ neměla mít na oficiálních stránkách města prostor. 



- Dále uvedl, že poznámka Heleny Netopilové o výsledku hlasování byla dle něj na 
místě, protože nehlasovala. 

- Řekl, že se ve věci dovětku k zápisu od Heleny Netopilové nehlasovalo – dal za 
pravdu Vladimíru Puchalskému.

- Co se týče spalovny, souhlasil, že je to téma, které hýbe Přerovem a je třeba tříbit 
názory.

- Ohradil se proti tomu, že se Vladimír Puchalský v úvodu svého vystoupení vymezil 
tím, že nechce být v této debatě vnímán jako opoziční zastupitel. Podle něj se takto na 
půdě redakční rady vymezit nelze.

  
Miloslav Suchý podotkl, že je už debatou ve věci údajné cenzury znechucen. A to jak na 
místě samém, tak i doma, kdy si byl nucen pročítat mailovou korespondenci na toto téma od 
členů redakční rady. 

Šárka Krákorová Pajůrková navrhla, aby se dopis Heleny Netopilové stal součástí tohoto 
zápisu. Členové s tímto návrhem souhlasili.

4. Hodnocení minulého čísla

Členové redakční rady hodnotili lednové číslo jako standardní. Helena Netopilová 
konstatovala, že je i v lednových Přerovských listech několik textů, které jsou jednostranně 
podané. 

6. Návrhy námětů do dalšího čísla 

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

- Novoroční výstup na Helfštýn
- Kdo bude novým provozovatelem MHD
- Útulek pro psy a pro kočky
- Statistika nehodovosti cyklistů
- Sběrný dvůr v Želatovských kasárnách
- Jak to vypadá s kapacitou jeslí
- Město ušetří na energii ve svých zařízeních 
- Ohlédnutí do historie – Knejzlíkovy sady
- Osobnost, oceněná Medailí Komenského
- Z místních částí 
- Kultura
- Sport

4. Různé 

Členové redakční rady se dohodli, že se sejdou 5. února v 15.30 hodin.

V Přerově dne 11. ledna 2014

Hana Žáčková



předsedkyně redakční rady

Příloha: Reakce Heleny Netopilové na prosincové jednání redakční rady Přerovských listů.

A přece se točí…

Reaguji na prosincové jednání redakční rady. Pokud bych měla shrnout své dojmy, 
pak slovo "znechucení" je asi to nejpřesnější. Najednou jako bych se ocitla o desítky let zpět -
tehdy jsem v jedné pražské škole informovala s plným vědomím toho, co bude následovat, 
žáky i rodiče o vážnosti havárie v Černobylu. Měla jsem informace z Ústavu jaderné fyziky v 
Řeži (od rodičů jednoho žáka) a byly výrazně jiné než ty oficiální. Dodnes si pamatuji, jak do 
školy nakráčeli funkcionáři KSČ a vedení školy a začal můj výslech a následně usvědčování z 
"hanebného činu". Promiňte, ale včerejšek mi tuto dobu v mnoha detailech připomněl. Hodně 
vypjatých emocí, málo věcnosti, absence racionality, jakýkoliv názor či pokus o humor byl 
smeten a zejména plamenný projev p. Kouby prokládaný expresívními výrazy považuji za 
téměř socialisticky autentický. Nechyběly ani osobní invektivy a ty už byly za hranou 
jakékoliv slušnosti, ať už šlo o SpP nebo mou osobu. Je škoda, že se nedostaly do zápisu 
všechny.

Po důkladném pročtení článků p. Havelky a p. Juliše mi ale nezbývá nic jiného než 
trvat na tom samém - v radničních listech existuje kontrola (cenzura a autocenzura) toho, co 
vyjde a co ne a důkazem pro mě zůstává i nadále např. text o spalovně. Měl vyjít, byl dokonce 
urgován šéfredaktorkou a překvapivě zastaven po reakci p. Juliše (viz níže korespondenci). 
Paní Lounová došla k závěru, že text neotiskne, protože podle názoru p. Juliše je lživý. Na 
svém vystoupení na redakční radě toto tvrzení zopakoval. Následovala diskuze členů redakční 
rady o tom, zda článek vydat nebo ne. Nakonec bylo rozhodnuto, že článek vyjde, ale s 
oponentním názorem. Ten napsal p. Juliš. Překvapivě v něm už ale neříká, že p. Havelka lže a 
dokonce si klade otázky, které si dřív nekladl a které poněkud nabourávají předchozí 
spalovnářské nadšení. Obecně se pak věnuje kritice skládkování, žádné konkrétní výtky 
k panu Havelkovi nemá! Ten navíc ve svém článku nehájí skládkování, hájí právo na různé 
možnosti nakládání s odpady. Tak jak to vlastně je? Kdo vlastně lže a kdo říká pravdu? A už 
je jasné, kdo je cenzor (cenzoři)?

P.S. Redakční rada si odhlasovala, že cenzura v PL není – já jsem nehlasovala a 
prosím tedy o sdělení, kde je tento fakt zmíněn. 
Nezpochybňuji odbornost p. Juliše, jen tvrdím, že je prodlouženou rukou radničních politiků. 
                                                                                                                                  
Helena Netopilová, 6. 12. 2013


