Jaroslav Plesl
šéfredaktor
MF DNES
Naděžda Petrová
šéfredaktorka
iDNES
Anděl Media Centrum
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5
V Praze dne 5.2.2016

Vážení,
reagujeme na článek redaktora M. Petříčka Cena plynu klesá. Pražská nemocnice ale platí víc než před
osmi lety, který byl zveřejněný dne 2.2.2016 v deníku MF Dnes.
Nejdříve jsme nechtěli na tento článek vůbec reagovat.
Důvod byl prostý - museli bychom jen uvádět na pravou míru všechny ty lži, polopravdy, "rádoby
argumenty" a věcně i odborně naprosto mylně fabulované závěry, publikované v tomto článku. Nevíme,
jak se nás pan redaktor pokoušel „neúspěšně“ kontaktovat, kam zaslal ty dotazy, na které redakce
nedostala odpověď, což je další nepravda uváděná v článku – my jsme na žádný mail od redakce
nedostali, na našich webových stránkách jsou telefonní čísla, stačilo zavolat.
Otázkou je, zda byl o takovou komunikaci vůbec zájem, protože jsme přesvědčeni, že během 5 minut
bychom byli schopni vysvětlit v historických a ekonomických souvislostech realizaci celého projektu TN.
Dnešní zveřejnění článku na internetovém portálu www.idnes.cz opakovaně poškozuje dobré jméno naší
společnosti a jsme již na toto nuceni reagovat konkrétními kroky a opatřeními.
V prvé řadě požadavkem na okamžité stažení tohoto článku z webu idnes.cz i archivu článků, respektive
o zveřejnění omluvy a validních informací, které obdržíte v průběhu příštího týdne.
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