
Zápis z jednání redakční rady Přerovských listů 
ze dne 5. února 2014

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

Nepřítomni:
Martina Smékalová (omluvena)

Program: 
1. Zahájení 
2. Diskuze nad minulým jednáním redakční rady
3. Hodnocení minulého čísla 
4. Návrhy námětů do dalšího čísla 
5. Různé 
6. Závěr

Zápis: 

1. Zahájení 

Hana Žáčková přivítala přítomné členy redakční rady. V úvodu uvedla, že členka 
redakční rady Eva Šafránková by se ráda vyjádřila k předchozí redakční radě, proto v této 
věci otevírá diskuzi.

2. Diskuze nad minulým jednáním redakční rady
Eva Šafránková se minulého jednání redakční rady neúčastnila, seznámila se ale se 

zápisem. Pozastavila se nad tvrzením zastupitele Puchalského, které bylo zveřejněno 
v minulém zápise (vzpomněl ve věci cenzury, 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). Eva Šafránková uvedla: „V posledních letech jsem 
neměla coby šéfredaktorka Přerovských listů zásadní problémy s tím, že by vedení města 
zasahovalo do obsahu měsíčníku. V době před více než deseti lety, kdy pan Puchalský odešel 
z postu tajemníka, viděl do chodu úřadu a kritizoval některé skutečnosti, jsem na něj v jednom 
případě apelovala, aby svůj text psal méně útočně. Posledních minimálně osm let jsem s ním 



nemluvila, ignorujeme se, takže bylo nekorektní tvrdit, že jsem ho vyhledávala a žádala, aby 
své články korigoval. Nebylo tomu tak.“ 

Helena Netopilová řekla, že s tvrzením Evy Šafránkové nesouhlasí. Uvedla: „Když 
byla Eva Šafránková šéfredaktorkou, tak mi často telefonovala, stěžovala si na situaci na 
radnici a na jednání radních, mluvila velmi konkrétně. Nechci ji ale teď uvádět do trapné 
situace. Jen musím konstatovat, že to bylo jinak, než Eva Šafránková říká.“

Členové redakční rady se znovu vrátili k textu, který Helena Netopilová žádala 
zveřejnit pod zápis z listopadové redakční rady. Lenka Chalupová uvedla, že v této věci 
hovořili (i s tiskovým mluvčím magistrátu Bohuslavem Přidalem) se zastupitelem 
Vladimírem Puchalským, který se zajímal, kdo nedovolil zveřejnění „pocitového článku“. 
Helena Netopilová řekla, že byla o schůzce informována – a zároveň byla informována o tom, 
že článek pozastavila předsedkyně redakční rady Hana Žáčková. Hana Žáčková reagovala 
slovy: „Opakuji, stejně jako minule, nejsme reakční rada webových stránek, proto nám 
nepřísluší rozhodovat o jejich struktuře a o tom, jestli bude pod oficiálním zápisem i dovětek 
jedné členky.“

3. Hodnocení minulého čísla

Členové redakční rady hodnotili únorové číslo jako standardní, Miroslav Rozkošný 
hodnotil měsíčník jako pestrý a zajímavý.

4. Návrhy námětů do dalšího čísla 

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

- Aktuální témata ze zastupitelstva 
- Zápisy do škol
- Další z šestice vyznamenaných Cenou města Přerova – Jan Hlavačka
- Soutěž „Do práce na kole“
- Nová výstava v Galerii města Přerova – na počet Pavla Nováka
- Pozvánka na Sportovce roku
- Kolová

5. Různé 

V bodě „různé“ se Helena Netopilová vrátila k diskuzi ohledně cenzury a ptala se členů, 
zda si prostudovali kreslený letáček (s desaterem - jak psát radniční noviny), který jim na 
minulém jednání předala. Miloslav Suchý uvedl: Díval jsem se, ale myslím, že takto to i 
v Přerovských listech běží, takže nevím, jestli by se mělo něco měnit.“ Ingrid Lounová 
uvedla, že pro novináře je takovýto dětský letáček spíše úsměvný. Heleně Netopilové řekla: 
„Chováte se k nám jako učitelka, mentorujete, poučujete, zkoušíte nás. Připadám si jako vaše 
žákyně.“

Helena Netopilová dále řekla, že požaduje, aby v Přerovských listech byl přímo v článku 
dán prostor opozici, jejíž členové se chtějí vyjádřit k ožehavým tématům. Dále uvedla, že by u 
kontroverzních témat mělo být uvedeno i hlasování zastupitelů, aby bylo čtenářům zřejmé, 
kdo pro co hlasoval a proč. Konkrétně uvedla: „Aby lidé měli představu, kdo hlasoval pro 



kontroverzní nebo pro totálně špatný návrh. Má se například dát půl milionu do letiště. Určitě 
by bylo pro občany zajímavé vědět, kdo hlasoval pro tuto podporu.“

Petr Kouba reagoval slovy: „A kdo bude rozhodovat o tom, kdo hlasoval pro totálně 
špatný návrh, kdo určí, koho chceme pranýřovat? Redakční rada? A kdo určí, které téma je 
kontroverzní?“ Dále řekl, že má Helena Netopilová zjevně absurdní představu o fungování 
novin. Zdůraznil, že Přerovské listy nejsou investigativní noviny.

Šárka Krákorová Pajůrková konstatovala, že s tvrzením Petra Kouby souhlasí, protože 
nevidí směr, kterým by měla redaktorka určovat, kdo hlasoval dobře a špatně. Navíc řekla: 
„Některé návrhy se mohou jevit jako špatné, ale v dlouhodobém hledisku se ukáže, že byly 
dobré.“

Helena Netopilová namítla, že nemluví o pranýři, ale o tom, že je třeba zachytit věci, které 
změní klima ve městě – ať už se jedná o metropolitní síť za sto milionů korun, spalovnu, 
slučování škol a podobně. Zároveň vyzvala Petra Koubu, aby nepředjímal a nebyl vůči ní 
podjatý.

Ingrid Lounová Heleně Netopilové řekla: „Udivujeme mě, jak vy všechno víte nejlépe, 
určujete, co je dobré a co ne. K tomu, abych zveřejňovala hlasování, bych potřeboval nejméně 
deset dalších stran, kapacitně je to nemožné. Vy prostě chcete být v roli kverulanta a 
Přerovské listy by se toho měly stát prostředkem. Teď chci třeba psát o tom, jak se naplnilo 
Programové prohlášení rady města – a doufám, že tam najdu něco, co se nepovedlo nebo 
nesplnilo, abych vám v tom negativním vyhověla.“

Richard Kapustka namítl, že souhlasí s názorem Ingrid Lounové, že zveřejňovat výsledky 
hlasování je nemožné, neboť noviny nejsou nafukovací. Řekl: „Nikomu se přece neupírá 
prostor na názor, i opozice má zajištěný prostor pro své reakce, nikdo nikomu nebere jeho 
hlas.“

Helena Netopilová uvedla, že chce jedinou věc – aby noviny byly obsahově vyvážené. A 
redaktorka Ingrid Lounová by si měla kontroverzní témata sama vyhledávat, stejně jako různé 
názory zastupitelů. Konstatovala: „Nechceme, jak říkal pan Puchalský, vidět jen rozkvetlé 
město.“

Renata Gájová podotkla, že vyvážené články jsou základem žurnalistiky a u 
kontroverzních témat by měl – v autorském článku – automaticky zaznít i názor opozice. 

Hana Žáčková zdůraznila, že na začátku volebního období se redakční rada usnesla, že 
opozice dostane prostor v rámci svých 30 řádků – a teď, před volbami, se názor obrací. 

6. Závěr

Členové redakční rady se dohodli, že se sejdou ve středu 5. března v 15.30 hod., 
místo jim bude upřesněno v pozvánce.

V Přerově dne 13. února 2014

Hana Žáčková


