Pravda nevítězí – Cui bono
Olomouc 9.srpna 2016 – V reakci na rozsáhlý článek v dnešních LN
s titulkem „Příběh telefonu. Šéf policie v úzkých“ připravuje společnost
TESCO SW žalobu na vydavatele LN, společnost MAFRA za úmyslné šíření
nepravdivých informací uniklých údajně z policejního spisu. Tím se MAFRA
dopustila hrubého zásahu do osobnostních práv Davida Tesaříka, syna
majitele firmy Josefa Tesaříka staršího o právech společnosti TESCO SW
na ochranu pověsti právnické osoby ani nemluvě.
Nejprve LN s odvoláním na dva policejní zdroje tvrdily, že tajemnou SMS
z německé SIM karty o zahájení policejní akce proti TESCO SW předem
obdržel Josef Tesařík senior. Dnes ale LN tvrdí, že příjemcem měl být jeho
syn David. „Komu to lidovky přišijí příště, zejména když taková údajná
varovná zpráva jednoduše neexistuje,“ táže se právem Josef Tesařík st.
Podle Tesaříka by bylo zajímavé znát rovněž stanovisko Vrchního státního
zastupitelství v Olomouci k tomu, jak jsou podávány informace
k trestnímu šetření, které dozorovalo. Současně vyzývá LN, aby text
neexistujícího varování zveřejnily.
LN z neznámých důvodů i přes výslovné upozornění ze strany agentury
Donath Business & Media, která zastupuje TESCO SW, vytrvale poskytuje
veřejnosti lživé informace. I když se prokázalo, že majitel firmy žádnou
takovou SMS neobdržel, LN tuto lež ze svého webu neodstranily
(http://bit.ly/2b3gmph) a navíc si vybraly jiný cíl k naprosto
neospravedlnitelnému útoku na dalšího člena rodiny Tesaříků. Poté, co
zprávu z LN převzala ČTK v angličtině, navíc došlo k dalšímu poškození
pověsti společnosti TESCO SW i na mezinárodním poli.
„Ostré výroky prezidenta republiky na adresu novinářů jsem dříve přijímal
se zdviženým obočím. Dnes mohu s klidným svědomím říci, že Miloši
Zemanovi, alespoň pokud jde o Lidové noviny a jejich práci, velmi dobře
rozumím. Moc sedmé velmoci prostě musí mít své meze. A platí to i pro
úniky z policejních spisů a ničení životů nevinných lidí,“ uzavřel Tesařík
senior.
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