
Ing. Jiří VOJTA 

Na Vinici 1733, Brandýs nad Labem      

                   V Brandýse nad Labem dne 30. 9. 2007 

                                                                                                                                              Výtisk číslo: 1 

                                                                                                                                              Počet listů:  1 

Šéfredaktor TOK 

Ing. Lubomír ŠTROBACH 

Jilemnického 12 

250 01 Brandýs nad Labem 

 

Věc:  Žádost o zveřejnění odpovědi na pomluvu 

 

Vážený pane šéfredaktore. 

Dne 12. 9. 2007 jste ve vašich novinách „Polabský týdeník TOK“ na první straně novin v článku 

„Na privatizaci bytů by se mohlo vydělat“ uveřejnili nepravdivé údaje, které značnou měrou ohrožují 

vážnost mé osoby a vážnost moji společnosti  Yantar. Tyto informace se bezprostředně dotýkají moji 

cti, důstojnosti a dobré pověsti mé společnosti.  

V souladu s § 10 a § 13 zákona č. 46/2000 Sb., požaduji uveřejnění mé odpovědi v příštím čísle 

vašich novin, ve znění, tak jak je uvedeno níže a to na stejném místě jako byla vaše informace. A to 

nejen proto, že to ukládá zákon, ale zejména proto, že ve své hlavičce se pyšníte označením „České 

nezávislé noviny…“ a tedy předpokládám, že dáváte prostor každému občanovi a jeho svobodnému 

názoru, zvláště pak, když se sami rozhodnete o něm napsat.  

Odpověď: 

Brandýs, Boleslav (Jiří VOJTA) - Čtenářům novin „ Polabský týdeník TOK“ oznamuji, že na tomto 

místě byly dne 12. 9. 2007 v článku „Na privatizaci bytů by se mohlo i dobře vydělat“ uveřejněny 

nepravdivé údaje týkající se mé osoby a společnosti Yantar.  

Ani já, ani společnost Yantar nevyvíjí a ani nikdy nevyvíjela žádné aktivity směřující ke koupi bytů 

v privatizovaných domech, jejíž nájemníci na ně nebudou mít finance. Společnost Yantar ani 

nepodniká v oblasti „kšeftování“ s nemovitostmi a ani v příbuzných oborech. To si může každý 

najít v obchodním rejstříku. Na tuto činnost máme v našem dvouměstí jiné odborníky, zejména 

pak na radnici. Jedná se tedy o pomlouvačnou kampaň „neznámých osob“ s cílem zdiskreditovat 

mou osobu a tím i občanské sdružení, jehož mám tu čest být předsedou. Je zarážející, že 

redakce informuje, že tuto, z mého pohledu, nehoráznou pomluvu, převzala z veřejné instituce 

jakou beze sporu je brandýská radnice a komentuje ji sám starosta města pan Ing. Ondřej 

Přenosil.  

Nicméně stejně jako pan starosta i já Vám, vážení spoluobčané, radím „Přijďte mezi nás, členy 

Občanského sdružení a i my Vám podáme vyčerpávající informace“! 

Zároveň Vám oznamuji, že jsem podal v této věci trestní oznámení na neznámého pachatele pro 

trestný čin pomluvy. 

 

Pane redaktore, od Vás, od redakce Vašich novin očekávám ve vašich novinách omluvu za 

zveřejnění nepravdivých a tudíž i neověřených informací o mé osobě a moji společnosti. 

 

S pozdravem 

Ing. Jiří VOJTA 

Na Vinici 1733 

250 01 Brandýs nad Labem 

jirivoj@yantar.cz 

mailto:jirivoj@yantar.cz

