
Anonym „od Bohumila Bobíka“ k Chomutovským událostem 
K tématu »ověření informací« o dálkovém studiu v článku v květnovém Zeměměřiči, kde nebyl nikdo 
konkrétně jmenován, jsme obdrželi po vyjití článku také anonym, který byl poslán ze soukromé adresy na 
seznam.cz, ale naší redakci se z hlavičky emailu podařilo zjistit, že byl poslán přes počítač 
194.228.235.12 – který je evidován jako gov12.gov.cz – »státní správa«. Anonym je pouze pro 
předplatitele časopisu Zeměměřič dostupný v PDF na Webu Zeměměřiče a vztahuje se ke kauze 
Chomutovské události v Zeměměřiči 8+9/07.  

 
Předmět:  komentáře 
Datum:  Mon, 11 Jun 2007 09:54:00 +0200 (CEST) 
Od:  Bohumil Bobík <bobo119@seznam.cz> 
Komu:  redakce@zememeric.cz 
 
Zdravím, 
chtěl jsem se zeptat, proč není možno ke článkům přidávat komentáře, tak jak je to obvyklé u webů stejného charakteru jako je 
Váš. Chtěl bych reagovat na článek nazvaný "Výběrové řízení v okresu na severu". Zajímalo by mne, zda si autor článku 
ověřuje předané informace a nebo zda otiskne vše, bez ohledu na to, zda je to pravda či ne. 
 
Nesrovnalost první: "...vítězka výběrového řízení zde během svého /dálkového studia VŠ/ prováděla...". Ing. Becková nikdy 
dálkově nestudovala, dá se to snadno ověřit, byla studentkou denního studia... 
  
Motejl Bob 
  
PS: další "nesrovnalosti" poopravím po obdržení odpovědi. 
PS2: věřím, že po ověření tuto chybku ve článku opravíte.. 
 
Předmět: Re: komentáře 
Datum: Mon, 11 Jun 2007 10:35:32 +0200 
Od: Zeměměřič - redakce <redakce@zememeric.cz> 
Komu: Bohumil Bobík <bobo119@seznam.cz> 
Reference: <20.73-26752-1238898079-1181548440@seznam.cz> 
 
dobrý den, 
 
děkujeme za připomínku. 
Jmenujete ing. Beckovou, ale ta v článku není uváděna. Pokud budete mít k článku faktické připomínky a doplnění, můžete je 
poslat do redakce. Po ověření Vaší totožnosti je k článku připojíme. 
 
v úctě Radek PETR, šéfredaktor časopisu Zeměměřič 
 
 
 
Předmět: Re: komentáře 
Datum: Wed, 13 Jun 2007 13:45:01 +0200 (CEST) 
Od: Bohumil Bobík <bobo119@seznam.cz> 
Komu: redakce@zememeric.cz 
 
Zdravím, 
to že není ing. Becková v článku uváděna má bohužel ten samý význam, jako kdyby jste napsal, že všichni obchodníci kradou 
nebo že všichni novináři lžou... Nicméně to nemění nic na tom, že byla otištěna nepravdivá informace o jejím studiu - již jste si 
to ověřil, že studovala na denním studiu? 
Ing. Maštalířská, o které ve svém článku píšete jako o nástupkyni ing. Crhy, nikdy nástupkyní být neměla. Nástupcem se měl 
stát ing. Bláha. I to si můžete snadno ověřit, ovšem pokud máte o to zájem. To, že se jím nestal, je chyba jen jeho. Však byl z 
toho také Ing. Crha patřičně, a po právu, rozezlen! 
 
Na závěr dnešního dopisu jen malou připomínku: Ing. Beckovou do křesla ředitele "dosadil" dosavadní ředitel KP (ing. 
Stanislav Crha). Byl ve výběrové komisi, jak se zmiňujete ve "svém" článku a s výsledky a tudíž s tím, že výběrové řízení 
vyhrála, souhlasil a též podepsal. 
 
PS: ta zmínka o ověřování totožnosti, něco mi to připomíná.... Jak si představujete takové "ověření"? 
 
Motejl Bob 



 
Předmět: Re: komentáře  
Datum: 07.8.2007 14:03:38  
Od: redakce@zememeric.cz 
Komu: Bohumil Bobík <bobo119@seznam.cz> 
 
Dobrý den,  
těší nás Váš zájem o vyřešení kauzy. Pokud k ní máte ještě nějaké poznatky, uvítáme jejich sdělení OBRATEM, neboť 
materiál chystáme k publikování již brzy.  
Rádi Vám dáme i prostor k vlastnímu komentáři, ale musíme znát Vaši identitu. Nebojte se, že bychom Vás kádrovali, nejsme 
ani personalisté jako pan Panče. :-)  
 
za redakci se na shledání těší Radek PETR (mobil…) 
 
 
Předmět: Re: komentáře 
Datum: Tue, 07 Aug 2007 21:20:09 +0200 (CEST) 
Od: Bohumil Bobík <bobo119@seznam.cz> 
Komu: redakce@zememeric.cz 
 
Zdravím,  
děkuji za Váš "zájem", ale již jsem materiály této, jak Vy říkáte "kauzy", předal celostátnímu deníku a místní redakci 
celoplošné televize, kteří Vás budou jistě kontaktovat.  
 
Jak jistě víte, ing. Becková byla šetřena policií ČR, která nezjistila žádné pochybení.  
 
Jako podnikatel v oboru geodézie, jsem velice rozhořčen informacemi, které přinesl Váš časopis. Stačilo zvednout telefon a 
ověřit si alespoň základní údaje....  
 
Na neshledanou! 
 
Poznámka redakce:  
Každý email má tzv. hlavičku, která se běžně nezobrazuje, ale ukazuje určité 
informace o emailové zprávě. 
Pokud zkusíme na zjištění odesilatele příkaz Tracert pro adresu počítače 
194.228.235.12 z hlavičky emailu, zjistíme gov12.gov.cz – tedy nějaký statní úřad. ☺ 
 

 


