Požadavek Nadace Mladé Frontě DNES na zveřejnění
odpovědi podle tiskového zákona
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e-mail: nadace@hnutigralu.cz
MAFRA, a. s., vydavatel deníku MF DNES
Karla Engliše 519/11
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Věc: Žádost o uveřejnění odpovědi dle § 10 z. č. 46/2000 Sb.

V Brně dne 27. 5. 2007
V sobotním vydání deníku MF DNES ze dne 19. 5. 2007 v článku nazvaném "Týrané dítě – je to
sekta?" a dalším článku "Dívce mohli k útěku pomoci členové sekty" jste otiskli sdělení obsahující
tvrzení: "příznivci sekty, jakou je například Hnutí Grálu", "lidé zapojení v hnutí by zavírání nahého
Ondřeje s rukama a nohama slepenýma izolepou nepovažovali za týrání, nýbrž za výchovu",
"vyznačuje se tajnůstkářstvím a jeho členové se v minulosti dostali do konfliktu se zákonem proto,
že neposílali své děti do školy". Tím jste poškodili jméno a dobrou pověst Nadace Hnutí Grálu v
České republice, jež je právním vyjádřením Hnutí Grálu v České republice.
Žádáme Vás proto v souladu se zákonem stanovenou povinností vyjádřenou v § 10 z. č. 46/2000
Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku o uveřejnění odpovědi ve znění
uvedeném v příloze, a to v zákonné lhůtě 8 dnů stanovené § 13/2 z. č. 46/2000 Sb., o právech a
povinnostech při vydávání periodického tisku.
Žádáme, aby odpověď byla uveřejněna s výslovným označením "Odpověď Nadace Hnutí Grálu v
České republice na článek MF DNES ze dne 19. 5. 2007 k případu týraného Ondřeje a nezvěstné
Anny". Odpověď požadujeme na stejném místě, tedy v horní části titulní strany, přiměřeně stejně

velkým písmem nadpisu i textu, tedy formou a rozsahem rovnocenná a přiměřená napadenému
sdělení.
Nebude-li naší žádosti včas a řádně vyhověno, budeme nuceni se obrátit v souladu s § 14
citovaného zákona na soud.
Odpověď zasíláme e-mailem a následně doporučeným dopisem na adresu vydavatele. Prosíme o
potvrzení příjmu e-mailové zprávy.
Za Nadaci Hnutí Grálu v České republice
Ing. Artur Zatloukal
předseda správní rady
příloha: text odpovědi 1 300 znaků + nadpis

