
Mučení awaždy, to byl Bartákův plán pomsty
Lékař uvězněný za znásilňováníasistentek žádal spoluvězně, aby zařídil trýznivou smrt tří lidí. Plánoval také útěk do Běloruska

bodě takové známosti, že dakáže
nájemného vraha sehnat.

Předal mu proto podrobné infor-
mace o budoucích obětech: jména,
věk, rodinný stav, kontakty, bydliš-
tě, zaměstnání, denní režim. Po-
psál rovněž požadovaný způsob
lražd. Jednu z obětí měl vTah napří-
k]ad uvláčet za traktorem.

Nepočítal však s jednou věcí -
Levko si iei nahrál a důkazy doru-
čiI policii. Ta Bartáka obvinila z plá-
nování wažd, za což mu hrozí až
výjimečný trest. Ťomáš §yrovátka

}} Více na str. A4

PRAHA Za neformálním bossem li-
berecké věznibe, nebezpečnlým re-
cidivistou Milošem Levkem, přišel
]etos v září menší, zavali!ý, spoluvě-
zeň s drsným požadavkem: Zařiď-
te likvidaci tří lidí tam venku.

Tím rrtužem byl podle policej-
ních vyšetřovatelů někdejší vlimý
lÉkař laroslav Barták, odsouzený
-*ry*ve známé kalze za znásilňování
asistentek, ktery se před uvězně-
ním stýkal s nejmocněišími Čechy
- prezidenty, ministry či soudci.

Plán měl Bartak (na snímku) pro-
myšlenýdo detailů. Najali wah obě-

ti unese, mučením je donutí
k r,l,dání 60 milionů a poté je
tryznirl7m způsobem zabije.

Miliony chtěl Barták pou-
žít k útěku zvězeni. MéI už
vybranou í zemi - Bělorus-
ko. Blfilalý vlir,rrý lékař se dokonce
sháněl i po falešných dokladech.

MF DNES zjistila dosud nezná-
mé podrobnosti případu z doku-
mentů policie, Vyplývá z nich,
že zřejmě nešlo o pouhé tiachání
vězně Bartáka, ale o pečlivou pří-
pravu wažd tří ]idí - bývalého šéfa
vojenské rozvedkr, Andgra Šándo-

% ra, pravoslarrného knéze Eu-

_; gena Freimanna a pražského
,.* w1 advokátaoldřichaChoděry.

Barták se chtěi svým ně-
kdejších kolegum z charitativ-
ní organizace Lions Club po-

mstít, Vinil je ze spiknutí proti
němu, které vedlo kjeho odsouzení.

Lékař si k tomu rlĎral recidivis-
tu Levka. Imponovala mu jeho kri-
minální minulost a autorita v káz-
nici, Levko si v Liberci odpykával
desetiletý trest Za to, že s pistolí
v ruce qrioupil prodejnu.

Bartákvěřil, že Levko má na svo-
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