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Z DOMOVA

Kousl revizora
a má jít do vězení
Černý pasažér Tomáš Labda z Ostra-
vy kousl revizora do ruky a má za to
jít do vězení. Včera ho soudkyně od-
soudila na čtyři měsíce nepodmíně-
ně. Podle ní má takový rozsudek
lidi odradit od podobných útoků na
revizory. Strana A4

Brno - Policie chce dostat před soud
poslední dva žijící organizátory pro-
cesu, kteří v padesátých letech posla-
li na smrt političku Miladu Horáko-
vou.

Trestní stíhání hrozí dvěma býva-
lým komunistickým prokurátorům,
jejich jména státní zastupitelství ne-
uvedlo.

MF DNES však zjistila, že jedním
z žijících aktérů procesu je prokurá-
torka Ludmila Brožová-Polednová,
která se zaměřovala právě na Horáko-
vou. Byla i u její popravy.

Asi osmdesátiletá Brožová bydlí

v Plzni, ale v jejím bytě včera nikdo
nebyl ani nezvedal telefon.

„Z mého pohledu měla na justiční

vraždě podíl,“ řekl historik Petr Bla-
žek.

„Státní zástupce už udělil pokyny
k tomu, aby byla vyhodnocena pří-
padná trestní odpovědnost,“ řekl
Martin Omelka z pražského městské-
ho zastupitelství.

Horáková je jedinou ženou popra-
venou v komunistickém Českoslo-
vensku z politických důvodů. S ní
byli popraveni další tři odsouzení.
Možnost, že bývalí prokurátoři pů-
jdou do vězení, je malá. Za justiční
vraždu v tuzemsku dosud nikdo po-
trestán nebyl. Pokračování na str. A5

Praha - Česká církev ostře zaútočila proti
knize a filmu Šifra mistra Leonarda. Stě-
žuje si, že světový bestseller uráží nábo-
ženské cítění křesťanů. Přidala se tak k ce-
losvětové vlně křesťanských protestů.

Rozhořčení roste úměrně tomu, jak se
blíží premiéra filmu s Tomem Hanksem v
hlavní roli, natočeného podle bestselleru
amerického spisovatele Dana Browna. Šif-
ra má premiéru na festivalu v Can-
nes17. května a v Česku o den později.

„Urazit a pošlapat něčí náboženské cí-
tění jen proto, abych na tom vydělal velké

peníze, je podle mého názoru docela oby-
čejná podlost,“ řekl o bestselleru Martin
Horálek, mluvčí České biskupské konfe-
rence.

České církvi na knize vadí především
spekulace o tom, že Ježíš byl ženatý
s Máří Magdalenou a měl s ní dokonce
i dítě. „To, co Dan Brown ve své knize
píše o Ježíši Kristu, je minimálně stejně
závažný útok na přesvědčení věřících,
jako nedávno zveřejněné karikatury proro-
ka Mohameda. Jediný rozdíl je v tom, že
díky své kulturní tradici křesťané kvůli

tomu nevychází do ulic, nepoužívají násilí
a nevyzývají k zabití Dana Browna,“ říká
Horálek. Autor podle něj chladně počítá s
kultivovaností křesťanů a využívá pošlapá-
ní náboženských symbolů jako reklamy.
Po celém světě se už prodalo 40 milionů
knih a mimořádně úspěšná je i v Česku.

Některé církevní organizace, jako napří-
klad katolický Opus Dei (jeden ze zápor-
ných „hrdinů“ knihy), už požádaly hol-
lywoodskou společnost Sony Pictures En-
tertainment, aby svůj film „upravila“.

Pokračování na str. A3

Washington (zah) - Terorista Zaca-
rias Moussaoui vstoupil do soudní
síně a zvedl ruku s vítězným gestem
„V“. Jediný člověk odsouzený za te-
roristické útoky na USA z 11. září
2001 si od soudkyně vyslechl rozsu-
dek, který o den dříve určila porota.
Dostal doživotí.

„Buď prokleta, Ameriko. Bůh
chraň bin Ládina. Nikdy ho nedosta-
nete,“ hrozil Moussaoui v soudní
síni, když dostal slovo. „Brzy budu
volný a mé osvobození bude důka-

zem, že my jsme vojáci boží a vy
jste armádou satanovou,“ hřímal a
pozůstalým po obětech atentátů přál
také smrt.

Soudkyně Leonie Brinkemaová
ho však usadila: „Až tento proces
skončí, všichni v této místnosti ode-
jdou. Uvidí slunce, uslyší ptáky...
Vy strávíte zbytek života ve vězení.
Je absolutně jasné, kdo vyhrál.“

Moussaoui, zatčený ještě před úto-
ky z 11. září, se u soudu přiznal k je-
jich přípravě. Více na str. A8

Praha (tst) - Každý třetí balíček drůbeží-
ho masa neprošel v testu MF DNES. Chla-
zené drůbeží řízky obsahovaly nebezpečné
bakterie, které mohou u člověka vyvolat
průjmové onemocnění.

MF DNES náhodně nakoupila ve vel-
kých obchodech dvanáct balíčků kuřecích
a krůtích řízků. Ve čtyřech z nich našli od-
borníci ve Státním veterinárním ústavu
škodlivé bakterie. Jednalo se o takzvané lis-
terie a kampylobaktery.

U člověka mohou vyvolat bolesti bři-

cha, průjem (někdy až krvavý), bolesti hla-
vy a horečku.

Bakterie jsou nebezpečné jen ve špatně
upraveném mase. „Když se dobře propeče,
člověk se nenakazí,“ konstatoval hlavní hy-
gienik Michael Vít. Upozornil také, že je
při přípravě kuřecího masa nutné dbát na
hygienu, mýt si ruce a nechystat na prkén-
ku od masa například syrovou zeleninu. V
testu neprošlo jedno balení krůtího a tři ba-
lení kuřecího masa.

Více v příloze Test, sešit E
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New York (sum) - Pokud se malíř Pablo
Picasso v životě zabýval myšlenkou „snad po
mně na světě něco zůstane“, třiatřicet let po
jeho smrti mu neznámý kupec dal jasnou od-
pověď.

Vydražil jeden z jeho obrazů za 95,2 milio-
nu dolarů (tedy více než dvě miliardy korun).

Dílo nazvané Dora Maarová s kočkou, kte-
ré prodávala newyorská aukční síň Sothe-
by’s, se tak stalo druhým nejdražším obra-

zem v historii. Také nejdražší vydražený ob-
raz na světě je od Picassa. Prvenství patří
jeho Chlapci s dýmkou, který byl před dvě-
ma lety vydražen na stejném místě za 104 mi-
liony dolarů (2,3 miliardy korun).

Na obraze, který vznikl na začátku druhé
světové války, Picasso zvěčnil svoji dlouhole-
tou milenku. Kočka na jejím rameni v umě-
leckém světě odkazuje k ženským nástrahám
a sexualitě. Kultura, str. C7

Praha (jab, jav) - Kvůli tomu, že se ne-
chce dělit o majetek se svým vzdáleným
bratrancem z Venezuely, se šéf zelených
Martin Bursík snaží přepsat restituční
pravidla v Česku.

Pokud uspěje se stížností u Ústavního
soudu, mohly by přijít o své domy v Čes-
ku stovky lidí, kteří žili nebo žijí v cizině
a jejichž čeští příbuzní se s nimi nechtějí
dělit o majetek z restitucí. Stát by jim
pak místo nemovitostí musel vyplatit sta-
miliony korun odškodného.

Podstata případu spočívá v tom, že
Martin Bursík a jeho bratr nejprve získali
v restituci domy v centru Prahy. Jenže
později Ústavní soud restituce rozšířil
tak, že se začaly vztahovat i na Čechy žijí-
cí v cizině. A o svůj podíl na nemovitos-
tech se přihlásil Bursíkův bratranec z Ve-
nezuely. Soudy pak nařídily Bursíko-

vým, aby příbuznému vydali podíl na ne-
movitostech, na který má nárok.

Šéf zelených to považuje za nepřípust-
nou změnu restitučních pravidel a usiluje
o to, aby se s příbuzným z ciziny nemu-
sel dělit. Dotáhl svou snahu až k Ústavní-
mu soudu. Pokud uspěje, budou muset

verdikt respektovat všechny soudy v po-
dobných kauzách.

Bursíkovi jde o hodně: domy, o které
se soudí, mají hodnotu desítek milionů
korun. A zhruba ve stejné hodnotě by se
zřejmě pohybovalo odškodné, které by
místo Bursíkových musel jejich bratran-
ci zaplatit stát.

„Byl by to průlom a krok do temnot.
Dotklo by se to stovek lidí,“ míní advo-
kát Miloš Hošek.

„Já se na to takhle nedívám. Vnímám
to jako individuální nespravedlnost. Stát
zpětně změnil pravidla restitucí a nám
majetek de facto vyvlastnil,“ vysvětlil
Bursík.

Jak stížnost dopadne, je velmi nejisté.
„Dopředu se to dá jen stěží odhadnout,“
uvedl bývalý ústavní soudce Vojtěch
Cepl. Více na str. A2

TEST Ve třetině drůbežích
řízků byly škodlivé bakterie

Podrobné výsledky najdete v příloze Test, sešit E

■ Bursíkovy argumenty

Šéf Strany zelených
vysvětluje, proč se
nechce dělit o domy
v centru Prahy
s bratrancem žijícím
ve Venezuele:

„Stát zpětně změnil pravidla restitucí a
nám majetek de facto vyvlastnil,“ říká
Martin Bursík.

HYDEPARK
Benjamin Kuras: Trest
smrti vyšel z módy
Publicista Benjamin Kuras: Te-
rorista Zacarias Moussaoui nedo-

stal v USA trest
smrti. Není vylou-
čeno, že tento trest
v dějinách Západu
pomalu končí.

Strana A6

Mistrovství světa
v hokeji dnes začíná
■ Česko hraje ve 20.15 s Lotyšskem

Sport, str. D1

Žena od Picassa, druhý nejdražší obraz na světě

Milada Horáková při procesu,
který ji odsoudil k smrti FOTO: ČTK

Policie jde po vrazích Horákové
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DRAHÝ PICASSO Milenka za dvě miliardy korunBursík: aby si udržel
majetek, ohrozí jiné

Nechce se dělit o domy s rodinou, a tak napadl pravidla restitucí

Třetina drůbežího masa v testu
obsahovala škodlivé bakterie

Cizinci: Praha je město dějin a piva

praha
Zprávy z vašeho města

Česká církev útočí proti bestselleru
Tvrdí, že kniha i film Šifra mistra Leonarda jsou podlé jako karikatury Proroka
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LÉKY BEZ DOPLATKU Co si nechat předepsat, abyste nemuseli doplácet Sešit E

Bin Ládina nedostanete,
hřímal u soudu terorista


