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7e ýftn} méhokLien4sp.|ďnoíi^gen{uÍr\'M PEh{ s Í.o. nibv|pJ€dložei áznsn vBeho vy!Óupeni
v ú'ncipubIjcktického Doiadu Fakta Bár} Taťhe.í.]* by]terlo v!'!ílái dne l7'o9 ]o|0 i! tcl.!i;i;D].
PRIMA. zdoJýť Š D']adio*|a kmýň k|ientijn ,Jedi,k]Íť * zde !'adiova]a ke spon. ktcri je veden na
o.h.mu osobtroýi mimj k]ient}. pli.ň Nl.dinem M cha|ém . paii Helm.u vo;dričkov; qiči vršj
Ďobě' Uved|a jst zřv.ou repŘvdu . p.Jsutě loholo spofu' nebo.jýe u!'€d|q ž. sť máb ombvn a lo. ž.
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eiťnji 

'' ' ''s.húie]njě da m|k h!!,ók ri( .a ťo b|.h ňoh|u hý| 
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t) ?íÍaž? h?ýnť' kó na ýár pl./n!
,alši žak,h. žt l., Ta* já t nán led ždlÓhl zu k, .e ý ,ělo děta nd ťho./bě \aho \ou|,u při D;ú!l"
ýá'i'Kdo'nmodelálÓn.zdaloJamená.'eselospo.jeíě.o7Íůýá]s!codpo!ědě|a.cituji ,'rsi/,d:ijr,1l.cojáýíhloled!|on.ehadbi1]?šlon,,ú,r!a.olahaz"iopahuJvani:bry'T;kjircvi|
l.,, ó}.Á /,:i]a " Měýský soud v lmze ve lvém |epmvonocié'h ro7nodnuli v)'hovól áLobě. kdy s nák
omIuvitá nepmvd ivé b.r&n i. ž. mojikLiellinavá\podaliž!|obu znéjicitr! ÓáýkU d!a mi|]oíÝ' ni]oIiza
to. 

'e.]ýe 
se o'lmilk v ádřil kvěcj coiveln dobft ýile, neboť vám osobtró b!|)' v p'ívnin zíoup9ni

mnou doÍuĎenydÓkÓ..edvé r-..^: k om|uvé 7, vašc iepÍaýd vi tý'on''

Dá|ejlte ý ní}amÍjna hovor o lonto spoŤu sdó]i|á. žc Pokud byíe nlusc a dodÉet aěni láňi íav.hÓvane
Ónluq. prk byíe slim mÉ]a p.obLém Kdoha rgdakto.k), ke'á uýed|a' cnÚji: ' o"llD. n6i bi!
\ u|čilén zn|:ni' které,d||Ůe ralisřIld lákže k,: h|ý? h palah,ukdt. ad,"nfu pi.i^| |,jnlo:ně i.
|ak @ b' Še ýlLýhó ýa1.|.. )sre odpověděla. cifuii: No ]o jd evhh 1dk h! D.j aý oběsili ' což
v koilcxtu stjn. 
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by]a ieč o mýď kLienlec|l \měiovalo víč trifr a jed|alo sc o ve|mi p€jo.at]vni.

ngvkusné l ng.lické Djádřoni. k.Íé V podŠalě né klioi'r. oblču]cjako osoby, ktelé jsou schopn] sÁhooul
i po néjhrubšiň i,zickéh iásili. É1p I danéň piipadě k !m'dě stjné nevkuJlé a úlo.né \yjÁdieni
fdakloÍky poncclúvái ýaíou' i.boť obl.klŇnú je nuho řic]' že a jťji d.va skúo.nŮ odpoÝědnoí
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současně jsle dí]e v poiadu F*ia 5e qjadřovah k olázťe íeúčj|ko!ánj mé klie|lk}' p.ni He]eny
Volddčkové' na os|rvě Yi.oÓí orchsÍu pana vÁcl.va H!bše. kloÍé bylo spojeno s os]aloujehÓ 

'ivÓtn'ho.rubi|ĚZdcjs'ekotáz.Ícdak(oÍkr'cll|ji:'.Dačť uJýnrseidujně.one,i j?s|1iie|ÚFBda''eHe1Ůo
von*álkoýáa|jnit'v}ý||!hvo|bkk1Lv,n,?!j.|!|'ý''Jeýl)l!|ap|uyda.'odPÓvé|la|^'ci1uj].klo
|fu|dd' Jó j.ťhr j. fu .lúýě.]ě|u |k, : |kk, lk , Di la z!ý.]a] ró.]d Hýhš 
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vIish.u1. p]u]úlf ,d hlh|efu |íí]?.n.ý ? !,,!ý! nu ado|uli z Žofna' ž. ltťnnru vM yl:oluj? jalndk
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ptiptd! pÍaÝdou. že b} Djúi kieil. NlM PÍúa' ljo.
požadolaLá \"y{ounc|i paii He|en'' Vondúiko!é na akcidne 22'09:oIo éáýkU ío !d.. Toje lys]oveŇ
]žjvá n.onnace Také okÓ|íÓíiodmihuti účaíipan' Hc|eny Vondlíókové m léb a(cjj$u poiěiud.ijm.
než jlk jste je Nrdi|a ]edtrá sc o dá|ši Vaše nepod|ožeM. neovÓtená a Ňpúýdivá Nrzcn' na adÍesu milh
kLjeniů. klerá jif zpúsobu]i daBj škod} r hnbě a\ďUjido.ie.jch osobnoýnich práv a do práva na dobřo|

od sitrlého po.átku' kd} doi]o ( rozporůň mťzj Vám] a frými k]]eí!. ]ež byL)' a!inén]' vaši
ickonuíikal]vnoíi. coŽ konfut.v'] i sold Ve spon Di odtaDu osobmíia $Ud pného slupné \espon o
náhradu škody. monitďuFme nnoŽsN' únys]né zkes|eiých' trcpBÝdivých r Mdiuthaě;ých vr]jádře|i
zvaši s!Řn! !ůčj mým klienliin Js.Úl l!.oi: vím rysv.tLit. žl !e ŤÚťoh nr oc|řÚ; o$b;si]e
odpovédnÚý vžilr' ob]ektivni. 
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je !Ždy m šiřiIoIi NrzeD'. í5}' n Jejjch pÉÝdivoý rc pí. ov.řiL' rcúi

v opaťnén piipadě nese veškeré důíedk) s šjltiim nep.avdi!ý.h NŽenispojcni

! léto ď'!i| vaše ]ednáíi v}jma toho. že Ťadtr pod obianskopúvii odPovědnoí a áýhy do
osobno$nich pláv a pÍáva na dobrou pově{ [ávtrické osÓby, ji' hÍxnjčj lpnliprÁvnim Jed'ánim
ún!']ným, kt.Íéjo subsumÓV]ino Pod skutkolou p.d{afu Ígýlého činu pohhl]. Deboť Ť jcdná o zjelný
únld mé kligniy pÓškodn co ne]lice

Na ák|adé všech E]cíon shoú u!.dených. ae viech cxklujjcic]j skuténoýi vás linfu YpÍávnim
aýÓup€n' s!ých kIjei!ú' spo|eÓnoýi 
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spo.jvá \ Ureiejjjová'li Výhfudnč nrcliubhadných. mpB\djrý.h či lnbé zkred;ný.rj N.;".i * r'jř].

sÓuéasnĚjsém zmocněna sdě|n Ván, Žcv.šc icp ldivé v]jidieli sta| sporu iá ochnnu osobŇýibtrdť
pied]oženo soudu. ktcď t.ílo spoÍ ieši. spo|u ldr]šiD] vašimi dgpÍavdi{imir]jádřeiin vn.posledn]
iadé nán' 7Iocnštrivám sdé|jl, ž9 počinrJe tjmto okm']]€m. V připadě jakéhokoliV'.cho nepRvdjvého
vy]ádieni. zires|eného sdé|eni Ói nacliuÍhaÓnóho vyjádieni s. na adrcsu mých k]ienlů. společno$i Aec'iu*
MM Prahe s,''o 
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patriHe|eir. vondÍáěkovó i pma M]íim Nlicha]a,.. ťž piitlo ó]ZpÍoltiedLolaně. mam

zmocněni bez dalšiho (e'ly bez j akékol i ptcdchozi ÝýZýr' ój upozoměni' nebol qto sc z€|r mijeji účjDken]
víe okamžúě iešt ce{otrjak ob|a6kopÍáViiC&|y Ž2|obou na ochúnu osobnoŠi pÓlažmojiiotr fom.!
žalob}. pokud bude piicház.t do úv.hy),l.k t.ké o9ýo( Íeýné Právni (ed! podn':leĎ k oÍ!ánům čin'jin
v tresniň řizsni) á to Zpěhé. ted} vfutné téch vyjádřenl. (!cra jse posk}rLs ňálini r minu]oýi sijm. že
díle ýjiž.gbudeJednal pouzc o moÍálnj saljsfakci(ed} oňluvu). ktc prc vás zjeÝ|ě i]čeho ŇzMn.dá
a od da|šjho iiřenj nepnvd vás nťodÍldi. ba plávě.xopak. a]. o satisl.|(cifinanéni' kteró snadji' svo)

souéaýlěvansdě]Uji.že'nímeziizenmonnonngvcškcdchmédji.rak!ČechÁch.lakna5lovcnskua!cúo
je pcólivě s|.dor.tr 3 V!hodnocovri


