
Majitel autobazaru, z něhož prý
zmizela auta, dostal nižší trest
Za zpronevěru 7,63 milionu by měl Michal Zeman strávit 5,5 roku ve věznici s dozorem

Hradec Králové – Krajský
soud včera mírně snížil trest
Michalu Zemanovi, který jako
majitel královéhradeckého au-
tobazaru Herkules podle obža-
loby přebíral v roce 2010 od lidí
do komisního prodeje auta, ale
peníze za ně jim nedával. Kraj-
ský soud původně odsoudil
jednapadesátiletého podnika-
tele k šestiletému vězení,
Vrchní soud v Praze však pří-
pad už dvakrát vrátil do Hrad-
ce Králové. Včera hradečtí
soudci rozhodli, že se Zeman
dopustil zpronevěry a podvo-
du, oproti původnímu roz-
sudku však snížili hodnotu
způsobené škody z deseti mi-
lionů korun na 7,63 milionu a
počet případů v nichž se zpro-
nevěry dopustil, z 55 na 45.
Podle soudců totiž některé bo-
dy obžaloby nebyly prokázá-
ny. Zeman by tak měl strávit
ve vězení o půl roku méně.

Vozy z autobazaru
prý zmizely
Zeman, který svůj autobazar
provozoval čtrnáct let, se v mi-
nulosti u soudu hájil tím, že au-
ta z firmy zmizela v době, kdy
se léčil na psychiatrii. „Vím, že
za převzatá auta bych měl ru-
čit, ale vše mi vzali,“ uvedl ve

výpovědi. Navíc mu prý v té do-
bě někdo z auta zaparkovaného
u fakultní nemocnice ukradl
přes šest milionů korun a do-
klady. „Míval jsem tam i deset
milionů. V Hradci mě všichni
znali, kdo by to kradl?“ řekl ob-
žalovaný na vysvětlenou, proč
vozil v autě tolik peněz.

Verzi o komplotu
soud neuvěřil
Kam vozidla zmizela, nevěděl.
Podle něj šlo o komplot. V době,
kdy byl na psychiatrii, prý vy-
pukla hysterie a lidé na něj po-
dávali trestní oznámení. „Já
myslím, že si lidé ta auta zase
odvezli. Někdo na mě měl pifku
a záviděl mi,“ uvedl.

Podle státního zástupce
však peníze utržené za prodej
aut použil pro vlastní potřebu
a pro prodávající si vymýšlel
nejrůznější výmluvy, aby jim
peníze nemusel předat.

Ani soud se nepřiklonil k ver-
zi o komplotu a opět rozhodl, že
je Zeman vinen. Kromě vězení
musí uhradit škodu a byl mu ta-
ké udělen sedmiletý zákaz čin-
nosti v oboru.

Zeman, který doufal v nižší
trest, se proti rozsudku ihned
odvolal. „Hradecký soud si dě-
lá, co chce,“ řekl po jednání .(vit)

OBŽALOVANÉMUPODNIKATELI včera krajský soud snížil trest od-
nětí svobody. Foto: Deník/Ondřej Littera

Dívce, která pobodala druha,
udělil krajský soud jen podmínku
Hradec Králové – Jednadva-
cetiletá Nikola Dunová, která
letos v květnu v Hradci Králové
způsobila nožem vážné zranění
svému druhovi, byla včera od-
souzena ke tříletému podmíně-
nému trestu. Podle soudu ne-
spáchala pokus o vraždu, z ně-
hož ji vinila státní zástupkyně
a za který jí hrozilo deset až
osmnáct let odnětí svobody, ale
dopustila se těžkého ublížení na
zdraví. Rozsudek nenabyl práv-
ní moci, protože žalobkyně se
proti němu na místě odvolala.

Činu předcházely dlouho-
dobé rozpory mezi Dunovou a
jejím druhem, kteří spolu šest
let žili ve společné domácnosti
a vychovávali tříletou dcerku.

Obžalovaná vypověděla, že ji
muž ponižoval, nadával jí a byl
jí nevěrný. Některé konflikty
skončily tím, že ji fyzicky na-
padl. Navíc nepracoval a ne-
platil nájem za byt.

V den, kdy se dozvěděla o je-
ho nevěře, se opila na diskoté-

ce, a když se nad ránem vrátila
domů, došlo ke konfliktu. Žena
si na druha z kuchyně vzala nůž,
kterým ho několikrát bodla.
Jedna z ran pronikla pod lopat-
ku a způsobila muži pneumoto-
rax a kolaps levé plíce. Záchra-
náři ho ve vážném stavu odvez-
li do nemocnice.

Obžalovaná se k činu při-
znala, odmítla však, že by
chtěla druha zavraždit. „No-
žem jsem ho chtěla jen po-
strašit,“ řekla.

Uvedla, že v současnosti sice
žijí odděleně, ale plánují spo-
lečný život. Muž si hledá práci,
ona se chce vyučit v oboru spo-
lečné stravování. Jejich vztah
je prý nyní velmi dobrý. (vit)

UDÁLOSTI OBRAZEM

Středy doktora Středy:
Nová image Mileny Brožkové
Východní Čechy – V dnešním
dílenašípravidelnérubrikyse
podíváme na úspěch jedné ze
čtenářek východočeských De-
níků. Každá zpráva o tom, že
se někomu povedlo zhubnout,
je velkou motivací pro ty, kte-
ří se ještě zcela nerozhodli pro
redukci své nadváhy. Zhub-
nout může opravdu každý. Ne-
nítotaktěžké,stačípouzechtít
a začít. Svůj sen o štíhlé linii si
splnila také paní Milena Brož-
ková z Chocně.

Vlastní rodina jako
velká motivace
Do naší „hubnoucí ordinace“,
kterou každý čtvrtek zapůj-
čuje poliklinika Dopravního
zdravotnictví v České Třebo-
vé, zavítala poprvé na začátku
března letošního roku. Její
BMI (body mass index) byl
35,5. To je hodnota na pomezí
prvního a druhého stupně
obezity. Také obvod břicha
překračoval povolené maxi-
mum z hlediska zdravotních
komplikací. Hraniční hodno-
ta u žen je 88 cm.

Paní Milena se rozhodla
hubnout hlavně kvůli sobě.
Velkou motivací pro ni byla i
její rodina. Všichni mají moc
rádi jídlo, ale jak to tak bývá,
nadváha je nespravedlivá a
nepostihuje každého. Manžel
Mileny Brožkové a její syn
jsou odjakživa hubení a mů-
žou tedy sníst, na co přijdou.
Také obě dcery paní Mileny
jsou štíhlé bez toho, aby si mu-
sely hlídat váhu a držet diety.

Doktor Leoš Středa jí roze-
psal dietu StředaForm. Jedná
se o dietu, při které se omezuje
příjem sacharidů a navyšuje
se konzumace bílkovin a pře-
devším nerozpustné vlákni-

ny. Dostatečný přísun bílko-
vin způsobí, že při hubnutí
spolu s tukem neubývá svalo-
vá hmota. Nerozpustná
vláknina velmi příznivě pů-
sobí na zažívání a celkově pro-
čišťuje organizmus.

Na dietě není
vůbec nic složitého
Jak tvrdí paní Brožková, na
této dietě není vůbec nic slo-
žitého. Člověk při ní nemá
hlad a s trochou fantazie lze i
jídelníček udělat pestrý. Do-
ma vaří stejně jako před die-
tou. Celá rodina si dá k masu
brambory, jen paní Milena
přílohy vynechává. Občas si
udělá například zeleninový
salát. Velmi oblíbenou zeleni-
nou se stala cuketa, kterou
připravuje na několik způ-
sobů. Třeba ji vydlabe, naplní
eidamem a šunkou a dá za-
péct. Někdy přidá také vajíč-
ko a koření podle chuti.

Na závěr musíme ještě do-
dat, že se Mileně Brožkové od
března do června podařilo
shodit 15 kilogramů. Nyní
svou nově nabytou váhu fixu-
je. Také změnila barvu vlasů a
celkovou image. Jak jí to slu-
ší, se můžete podívat na foto-
grafiích. Po novém roce se
chystá s dietou pokračovat a
ubrat ještě dalších 5 kilo.

Leoš Středa pomáhá
hubnout čtenářům
Máte kila navíc? Chcete hub-
nout? Napište a ptejte se na di-
ety, cvičení na hubnutí či
správný jídelníček. Posílejte
své otázky e-mailem na:
hubnetesdoktorem@denik.cz.
Poradí vám MUDr. Leoš Stře-
da, který přednáší o hubnutí a

léčbě obezity na 1. lékařské fa-
kultě v Praze. Píše o hubnutí
odborné knihy, popularizuje
zdravou stravu, diety a kos-
metiku. Se spoluautory (Pro-
fesor Rajko Doleček a MUDr.
Kateřina Cajthamlová) letos
vydal publikaci Nebezpečný
svět kalorií. Každý týden jezdí
do ordinace v České Třebové,
kdesehubnoutazhubnoutpod
jeho dohledem úspěšně snaží
stovky čtenářů Deníku. Čte-
náři, kteří se na našich strán-
kách podělí s ostatními o své
zkušenosti během diety, jsou
motivací těm, kteří ještě s
hubnutím váhají. (re)

Všechny díly seriálu věnovaného
hubnutí najdete nawebechDeníků

NEHODA VOZIDEL
BLOKOVALA PROVOZ

NEHODADVOUosobních vozidel se stala včera před sedmou
hodinou rannímezi Chrudimí a obcí Kočí. „Při nehodě byly
zraněny dvě osoby, které si převzala do péče zdravotnická
záchranná služba. Jednotka hasičů pomohla s transportem
do sanitky. Poté zabezpečila obě vozidla proti požáru a
uniklé provozní kapaliny zasypala sorbenty. Po zadoku-
mentování nehody policisty hasiči odstranili vozidlomimo
vozovku,“ uvedlamluvčí hasičůVendula Horáková. Po ce-
lou dobu zásahu byla silnice úplně uzavřena. Foto: HZS Chrudim

POLICEJNÍ PÁTRÁNÍ

Hledají se svědci smrtelné nehody cyklisty
Hradec Králové – Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o po-
moc při vyšetřování nehody cyklisty a osobního vozidla, která
se stala minulou středu na křižovatce u OBI v Hradci Králové.
Cyklista později zemřel na následky zranění v nemocnici. „Po-
licisté žádají případné svědky, kteří tudy v inkriminovanou do-
bu projížděli ve vozidle, na jízdním kole nebo se zde pohybovali
pěšky, aby své poznatky sdělili na bezplatnou linku 158,“ uved-
la Lenka Burýšková, mluvčí královéhradecké policie. (jap)

Zařízení, které se v pátek zřítilo
v Krkonoších, nebyla lanová dráha
Nákladní lanovka, která se v pátek zřítila ve
ŠpindlerověMlýně, není lanovkou ani
lanovou dráhou ve smyslu zákona o drahách.
Tvrdí to Asociace lanové dopravy (ALDR).
Špindlerův Mlýn – Asociace
lanové dopravy uvedla, že za-
řízení bylo jasně určeno k pře-
pravě nákladu a jako takové
vylučuje přepravu osob.

Při havárii nákladní lanov-
ky zahynul muž, zraněny byly

dvě děti a dvě ženy. Policie pří-
pad vyšetřuje pro podezření z
usmrcení z nedbalosti a ublí-
žení na zdraví z nedbalosti.„Do
jaké míry provozovatel tohoto
zařízení věděl o tom, že veze
osoby a nikoliv náklad, nechť

posoudí příslušné policejní or-
gány,“ uvedla asociace.

Asociace tvrdí, že zařízení
nesplňuje definici dráhy tak,
jak je uvedeno v zákoně a spe-
cifikováno v prováděcích vy-
hláškách. Zřícené zařízení pod-
le ALDR nesplňuje definici la-
nové, pozemní, oběžné či jiné
dráhy dle norem ČSN. „Tudíž
toto zařízení nemůže být takto
ani chápáno a zaměňováno za
lanové dráhy ve smyslu zákona
o drahách,“ stojí v prohlášení.

Podle asociace je zařízení
třeba označit spíše za stavební
či jiný vrátek, který v bedně
dopravoval náklad pro záso-
bování objektu. „Takovýchto
zařízení používaných k sou-
kromým účelům bychom po
celé České republice napočí-
tali desítky,“ tvrdí asociace.

Asociace je přesvědčena o
tom, že všechny lanové dráhy v
České republice, které jsou pro-
vozovány ve smyslu zákona o
drahách, spravují zodpovědní
provozovatelé. „Podobný pří-
pad je u takto vedených a pro-
vozovaných drah v podstatě vy-
loučen “ uvedla asociace. (čtk)TRAGICKÝPÁD lanovky vyšetřuje policie. Foto: ČTK/Josef Vostárek
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