
Vážený pan 

Václav Bauer, starosta 

Obec Loděnice , 267 12 Loděnice 

 

            V Loděnici 1. 2. 2021 

 

Věc: Redakční rada Loděnického zpravodaje 

 

Vážený pane starosto, 

žádám Vás o přehodnocení složení Redakční Rady Loděnického zpravodaje. Z důvodů 

morálních a etických, které jsou pro mě osobně zcela zásadní, nemohu a nechci být dále 

spojována s osobou své kolegyně v redakční radě, paní Janou Tučkovou.  

Nemohu a nechci být spojována se zveřejňováním nepravd ze strany paní Tučkové. I přes 

upozornění na jí autorizovanou nepravdivou informaci o zdobení obecního stromu v roce 2019, 

nenašla za rok příležitost se veřejně omluvit skutečným organizátorům akce. Rozumíte proto 

asi, že její nedávný požadavek na hodnocení mé morálky se mě osobně hluboce dotkl. 

Přesto jsem to vzala jako věc, kterou jsem při práci ochotna přehlédnout, bude-li dále 

pokračovat v jiném duchu. 

Nejsem puntičkář, nicméně naše jediné letošní osobní setkání v rámci redakční rady se odehrálo 

bez pozdravení (očekávám od mladší osoby), ale dokonce i bez odpovědi na můj pozdrav 

(uvádím jen na dokreslení mezilidských vztahů v redakční radě). 

Další neblahou zkušeností z nedávné doby je použití fotografie, kterou mi na základě dohody 

zaslal občan, a kterou paní Tučková použila pro svůj článek. Po mém upozornění jsem se 

nedočkala omluvy, ale občan se dočkal domáhání použití fotografie ze strany paní Tučkové pro 

její článek. Pro mě zcela nepochopitelné jednání. 

Při jednom z dalších čísel jsem zpracovala do pracovní verze návrh nových rubrik. Paní 

Tučková je bez předchozí konzultace odstranila a jen mi oznámila, že to bude podle ní. 

Snad posledním zcela nešťastným kouskem je její absolutní absence zamyšlení se nad tím, že 

bude ve Zpravodaji zveřejněno schéma – občan se vyjádří na veřejném zasedání – zastupitel 

zašle článek, který má objektivně informovat občany (nikoli snad poukazovat na třeba zcela ne 

přesné vyjádření občana) s odkazy na stránky a soukromé nahrávky vlastního volebního 

sdružení a zastupitelku to nevede ani k malému zamyšlení, co vzkazujeme veřejnosti.  

Veřejnosti tak prostřednictvím Zpravodaje vzkazujeme, hlavně nikam nechoďte, a  pokud 

přijdete, tak raději nic neříkejte!!!!!! 

Nechci ani domýšlet, že by v obci mohli někteří občané říkat, co si myslí a někteří ne. 

 



Volební sdružení přitom na svých stránkách zve „Přijďte říci nahlas svůj názor nebo se jen 

zaposlouchat“. 

Osobně nemám problém se zveřejněním odkazů na mou osobu. Celé mé angažmá v této 

záležitosti beru zcela obecně s ohledem na své spoluobčany, kteří by měli mít šanci se veřejně 

a svobodně vyjádřit k dané problematice, aniž by kvůli tomu byli „vláčeni tiskem“, přičemž 

většina občanů se vlastně ani nechce zabývat tím, co ten článek znamená a připomíná jim to 

dobu před mým nástupem do redakční rady, kdy Zpravodaj házeli do koše a nečetli ho.  

Paní zastupitelka o správnosti postupu autora článku (ze stejného volebního sdružení) ani na 

chvíli nezapochybovala. Nezapochybovala ani o tom, že jeho trvání na původních barvách grafu 

ho může ztížit rozlišitelnost grafu pro především starší spoluobčany. Můj názor na její působení 

vůči starším spoluobčanům už jsem již veřejně sdělila. Na Vás pane starosto, a na ostatních 

zastupitelích je zda Vás u starších spoluobčanů má i Vašim jménem reprezentovat právě tato 

zastupitelka, která chce prostřednictvím Zpravodaje iniciovat sbírku na výstavbu výtahu pro 

domov seniorů v „Horní Dolní“ (tím potřebu podobných sbírek neznevažuji) a výtah pro vlastní 

seniory ji nestojí ani za zvednutí ruky při hlasování.  

Nechci a nemohu spolupracovat s člověkem, který mi bere mé kontakty (Gramofond), rozesílá 

interní komunikaci redakční rady, nevím vlastně komu a k jakým účelům.  

Nechci a nemohu spolupracovat s člověkem, který mi zdůrazňuje, že je zastupitel.  

Nechci a nemohu spolupracovat s člověkem, který bez mého vědomí zadává úkoly kandidátům 

na členství v redakční radě. 

Vážený pane starosto, po dvouletých zkušenostech v redakční radě Vám předkládám pracovní 

verzi Etického kodexu, jenž obsahuje návod na vztahy redakční rady nejen mezi sebou, ale 

především ve vztahu k veřejnosti. 

Na svém osobním členství v redakční radě netrvám. Není to pro mě střed vesmíru. Tím jsou 

odjakživa moje rodina, moji přátelé, známí a koníčky. Svůj vztah k obci kde žiji, umím naštěstí 

vyjádřit i jinak, než sekundováním u mě zcela nepřijatelného chování. Je to i důvod proč jsem 

nenašla osobní sílu dokončit poslední vydání Zpravodaje. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené budete pravděpodobně dále projednávat, považujte tento 

dopis za veřejný. 

S úctou 

Bohuslava Vohradská 

 

Příloha: pracovní verze Etického kodexu 

 

 



LODĚNICKÝ ZPRAVODAJ (dále jen „Zpravodaj) 

ETICKÝ KODEX ( dále jen „EK“) REDAKČNÍ RADY ( dále jen „RR“) 

Pracovní verze 01022021 – autor Bohuslava Vohradská 

 

Zdůvodnění návrhu na přijetí etického kodexu: 

K předložení návrhu mě vede dvouletá zkušenost a praxe v redakční radě. 

Cílem je ochrana členů redakční rady před tlaky na osobní, popř. politické zájmy jednotlivých 

členů RR a dodržování zásad slušného chování.  

 

1) Zpravodaj je vydáván obcí Loděnice za účelem objektivního a vyváženého informování 

občanů o dění v obci.  

2) Podává občanům informace z rady obce a z veřejných zasedání zastupitelstva. 

3) Informuje o dění v obcí řízených organizacích. 

4) Dále pak informuje o plánovaných, nebo již uskutečněných spolkových, kulturních, 

společenských a sportovních akcích v obci. 

5) Členové RR aktivně vyhledávají a podněcují občany ke zveřejňování informací o jejich 

zajímavých aktivitách s vědomím, že aktivity občanů v oblasti veřejného života jsou 

příkladným a podněcujícím a inspirativním prvkem pro soudržnost občanů obce.    

6) Členové RR jsou pro občany garantem ochrany jejich osobních údajů (adresy, telefony 

atp.). 

7) Členové RR dbají na ochranu osobnosti tak, aby občan nemohl být na základě 

zveřejněných informací veřejně „napadán“, popř. nebyla narušena jeho práva na 

soukromí. 

8) Členové RR při informování veřejnosti postupují s ohledem na spoluobčany, kteří 

nemají přístup k internetu a mohli by tak být v nerozprávném postavení vůči ostatním 

občanům. Výjimku tvoří upravené, resp. zkrácené zápisy ze zasedání rady, 

zastupitelstva obce a různé projektové podklady, u nichž je uveden odkaz na plné znění 

materiálů na webových stránkách obce. 

9) Členové RR informují pravdivě a v případě pochybností o pravdivosti informací si 

informace ověřují z více zdrojů. V případě pochybnosti informace buď příspěvek 

nezveřejní, popř. připojí komentář, kterým vysvětlí sporná témata a to na základě 

stanovisek příslušných stran. 

10) V případě, že bude zveřejněna informace, která se na základě dodatečných stanovisek 

ukáže jako nepravdivá, popř. zavádějící, uvede RR v nejbližším vydání Zpravodaje vše 

na pravou míru. 

11) V případě převzatých informací uvádějí členové RR pravdivě zdroj informací, pokud 

tento není zřejmý z informace samotné.  

12) RR pracuje samostatně, bez politických, náboženských a jiných ideologických vlivů. 

Členové RR dbají na rozlišování faktů od osobních názorů. Dbají na to, aby domněnka nebyla 

vydávána za ověřený fakt. 



13) Komunikace v rámci RR je interní komunikací RR s tím, že vůči přispěvatelům do 

Zpravodaje komunikuje zpracovatel tématu, popř. jiný člen RR po odsouhlasení 

většinou členů RR.  

14) Členové RR postupují v zásadních otázkách ve smyslu většinového rozhodnutí členů 

RR. 

15) Členové RR pracují na základě respektování názorů ostatních členů RR, ctí zásadu 

jedinečnosti kontaktů a zdrojů jednotlivých členů RR, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

 


