Otevřený dopis vedení Českého rozhlasu
k ČrO dehonestovaným autorkám Matematiky zločinu a cenzuře ĆrO
Dne 7.srpna 2019
Vážené vedení Českého rozhlasu,

my, níže podepsaní dokumentaristé a dokumentaristky, kteří spolupracujeme s Českým rozhlasem
nebo jsme v něm zaměstnáni, se chceme vyjádřit k prohlášení Českého rozhlasu o podcastu
Matematika zločinu. Toto prohlášení Český rozhlas zveřejnil na svých stránkách dne 30. 7. 2019.
V tomto textu se uvádí, že autorky podcastu Brit Jensen a Magdalena Sodomková „znevažují dobrou a
zodpovědnou práci“ stovek rozhlasových zaměstnanců. Mrzí nás, že se rozhlas vyjadřuje paušálně
jménem všech zaměstnanců.
Obdivujeme odvahu a nasazení, se kterou tvůrkyně odhalily závažný problém v české justici, jehož
veřejnoprávní relevance je nezpochybnitelná. Dlouholetá práce autorek a jejich hledání nových cest v
dokumentaristice nás inspirují a ceníme si jich.
Dále se v prohlášení uvádí, že Brit Jensen a Magdalena Sodomková „poškozují dobré jméno ČRo“. Z
našeho pohledu k dobrému jménu rozhlasu naopak přispívají. Dokazuje to i skutečnost, že za svou
práci pro ČRo opakovaně získávají ocenění na české i mezinárodní scéně a za projekt Matematika
zločinu letos obdržely prestižní ceny Prix Bohemia a Podcast roku.

Magdaleně Sodomkové a Brit Jensen se dostalo zastání kolegů. Foto Jana Čavojská

Český rozhlas po autorkách podcastu žádá veřejnou omluvu za jejich veřejná vyjádření, mimo jiné o

cenzuře a atmosféře strachu v rozhlase. My věříme v sebevědomý Český rozhlas, který respektuje
pluralitu názorů a nepotřebuje od svých zaměstnanců a spolupracovníků slyšet omluvu za vyjádření
postojů a pocitů, které při své práci zažívají.
Myslíme si, že silný veřejnoprávní Český rozhlas, o jehož dobré jméno a kondici jde i nám, by měl
unést mnohost názorů a svobodné vyjadřování svých zaměstnanců a spolupracovníků.
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