
Soudní proces proti vydavateli MF DNES

Po vypuknutí „kuřimské kauzy“ v roce 2007 podala Nadace Hnutí Grálu v ČR soudní žalobu na 

vydavatele Mladé Fronty DNES, společnost MAFRA, a. s.

Dne 27. 10. 2009 rozhodl Městský soud v Praze soudní proces ve prospěch Nadace tak, že 

MAFRA, a. s. je povinna uveřejnit v Mladé frontě DNES následující omluvu:

Omluva Nadaci Hnutí Grálu v České republice

Dne 19. 5. 2007 otiskla Mladá Fronta Dnes informace o tzv. kuřimském případu, spojující 

jednání Kláry Mauerové, zejména týrání jejího syna Ondřeje, s typickými praktikami a 

činností Hnutí Grálu. Informovala tak nepravdivě a znevažujícím způsobem o Hnutí Grálu, 

jehož právním vyjádřením je Nadace Hnutí Grálu v České republice. Obchodní společnost 

MAFRA, a. s., vydavatel deníku Mladá Fronta DNES, se proto omlouvá Nadaci Hnutí Grálu 

v České republice za to, že poškodila její dobrou pověst.

Těší nás, že soud první instance nařídil alespoň částečnou nápravu škody na pověsti Hnutí Grálu, 

které bylo zcela neprávem, kvůli výrobě senzace zataženo do případu a spojeno s týráním dětí. Je až

děsivé, co dokáže jediný skandální článek udělat s myšlením lidí. Mnoho lidí se nenamáhá 

novinové články dále zkoumat a automaticky si spojí „Hnutí Grálu = týrání dětí“, ačkoliv s ním 

Hnutí nemá nic společného. Jakou lavinu šílených nesmyslů dokázal článek spustit ve světě, 

dokazuje například článek v britském listu Daily Mail z 21. 6. 2008: Začíná „Sektářská kanibalská 

rodina stáhla kůži a jedla chlapce, poté co ho věznila ve sklepě“ a končí: „…týrání koordinoval 

pomocí SMS muž, známý jako »doktor«. Místní média sdělila, že touto zlověstnou osobou by mohl 

být jeden z vůdců Hnutí Grálu“.

Co je pak jedna omluva jednoho deníku v jedné malé evropské zemi ve srovnání s celosvětovým 

poškozením dobré pověsti Hnutí?

V závěrečné řeči před vynesením rozsudku požadoval zástupce Nadace Hnutí Grálu: Navrhuji, aby 

soud žalobě v plném rozsahu vyhověl a MF DNES otiskla omluvu. Žádám to nejen jako poškozený, 

ale i jako český občan. Takovým způsobem psaní novináři vychovávají český národ k bulvárnosti, 

pavlačovosti, škodolibosti a zatlačují do defensivy positivní snahy, protože vyvolávají dojem, že 

všechno kolem je samá lumpárna. Nadaci Hnutí Grálu leží na srdci nejen vlastní pověst, ale i stav 

národa. Proto pořádáme mj. i veřejné přednášky.



Vydavatel deníku se odvolal, odvolání přišlo koncem ledna. V současné době tedy čekáme na 

procesní pokračování.

Artur Zatloukal, tiskový mluvčí Nadace 
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