
Za brutální útok na ženu dostal mladík pět let
Pět let ve vězení promladistvé udělil včera
krajský soudmladíkovi, který podle obžaloby
znásilnil a pokusil se zavraždit ženu.

Hradec Králové – Loni v létě
se chlapec, kterému bylo tehdy
šestnáct let, seznámil na dis-
kotéce v Hradci Králové s de-
větadvacetiletou ženou. Když
se v noci vracela domů par-
kem, mladík na ni brutálně za-
útočil, povalil ji na zem, udeřil
ji a více než dvě minuty rdousil,
až žena upadla do bezvědomí.
Pak ji znásilnil, odtáhl ji do
křoví a utekl. Oběť se o něco
později probrala a dokázala se
dostat do nedaleké vrátnice,
odkud jí přivolali pomoc.

Podle státní zástupkyně byl
útok tak brutální, že ohrozil že-
nin život. Proto byl mladík ved-
le znásilnění obžalován i z po-
kusu o vraždu.

S tím však nesouhlasil ob-
hájce mladistvého. Poukazoval
zejména na posudek znalců
kteří uvedli, že obžalovaný trpí
sexuální úchylkou – sadismem.
Obhajoba proto trvala na tom,
že cílem pachatele nebylo ženu
zabít, ale pouze ji znehybnit,
aby mu byla vydána napospas.

Soud dal zapravdu žalobky-
ni. „Jeho prvotním úmyslem
nebylo přivodit smrt poškoze-
né, ale při jednání byl srozu-
měn s tím, že ji může usmrtit,
protože ji rdousil i v době, kdy
už byla v bezvědomí,“ řekl
předseda senátu.

Naopak při rozhodování o
trestu se soud přiklonil k návr-
hu obhájce. Podle soudců neby-

lo možné udělit mladistvému
trest v rozmezí pěti až deseti let,
ale museli použít mírnější
sazbu od jednoho do pěti let.
Jedním z důvodů bylo podle
předsedy senátu to, že mladík
nevěděl, že trpí sadismem. De-
viace se u něj projevila teprve,
když ženu rdousil.

Soud také rozhodl, že se mla-
dík musí podrobit ústavnímu
psychiatricko-sexuologickému
léčení a musí oběti vyplatit 384
tisíc korun.

Obžalovaný ještě neměl
osmnáct let, proto se jednání
konalo s vyloučením veřejnos-
ti. Nenápadný chlapec měl se
zákonem problémy už dříve,
dopouštěl se například krádeží.

Napadená se fyzicky zotavi-
la. „Ale dodnes má problémy
vycházet ven a setkávat se s lid-
mi,“ řekla státní zástupkyně.

Rozsudek zatím nenabyl
právní moci. (vit)OBŽALOVANÝMLADÍK se činu dopustil v době, kdymubylo teprve šestnáct let. Foto: Deník/Ondřej Littera

AKTUÁLNĚ

Polského turistu záchranáři
našli mrtvého v Obřím dole
Krkonoše – Šestadvacetiletý
opilý turista z Polska zmizel
bos a bez oblečení během noci
z pondělí na úterý z Luční bou-
dy a po celý den po něm pátra-
lo v okolí i v Obřím dole 19 zá-
chranářů a šest lavinových
psů. Našli jej hodinu po po-
ledni, ale bez známek života.

Muž byl naposled spatřen
na Luční boudě mezi desátou
a půl jedenáctou večer. Podle
udaných informací byl pod-
napilý a jeho kamarádi jej od-
vedli do pokoje. „Ráno ho na
pokoji nenašli, ale na místě
zůstaly jeho boty, mikina i
bunda a čepice s rukavicemi.
Bylo nám tedy jasné, že pokud
se někam v noci vypravil, tak

bos a bez oblečení,“ uvedl k
okolnostem zmizení turisty
Pavel Jirsa, zástupce náčelní-
ka Horské služby Krkonoše.

Personál Luční boudy pro-
hledal rozsáhlou budovu, ale
marně. Poté se zjistilo, že pod-
le záznamu z kamerového sys-
tému se v pokoji nezdržel a
skutečně ve 22.40 budovu
opustil. Před půl desátou ráno
tedy zaměstnanci vše ohlásili
stálé službě HS na Luční.

Z nepřístupného terénu
musel mrtvého turistu pře-
pravit vrtulník. „Kdo se v noci
a v podnapilém stavu vydá do
volného terénu, zvláště v zi-
mě, hazarduje se svým živo-
tem,“ uvedli záchranáři. (njt)

Středy doktora Středy: Dietní jídelníček paní Bohumily

Východní Čechy – Jak zhub-
nout, to je otázka, kterou řeší
stále více lidí. Internet i časo-
pisy jsou plné různých diet.
Každá dieta je jiná a omezuje
jiný druh potravin. Proto se li-
ší i jídelníčky. Do hubnutí s
Deníkem se pustila také paní
Bohumila Kořínková z Jičína.
Poctivě si během diety zapi-
suje, co během dne sní. Ne-
publikujeme její fotku, neboť
zatím chce být v anonymitě.
Ale slíbila, že fotky zveřejní,
až se dostane pod sto kilo.

Morbidní obezita
přináší řadu rizik
Pojďme si nejdříve o paní Ko-
řínkové něco říci. Do hubnutí
se pustila na konci září loň-
ského roku. Navštívila ordi-
naci v Poliklinice Dopravního
zdravotnictví v České Třebo-

vé. Tam každý čtvrtek ordi-
nuje MUDr. Leoš Středa a po-
máhá čtenářům Deníku zhub-
nout. Také paní Bohumilu ve-
de v jejím boji proti nadbyteč-
ným kilogramům. Před zahá-
jením redukční kúry měla
téměř 141 kilogramů. Její bo-
dy mass index (BMI) byl nad
50, přičemž už od hodnoty BMI
40 se jedná o morbidní obezi-
tu, která s sebou přináší četná
zdravotní rizika a ohrožení. V
prosinci vážila už jen 125 kilo
a protože ani přes Vánoce moc
nehřešila, měla koncem ledna
dokonce 124 kg.

Pan doktor rozepsal paní
Bohumile dietu StředaForm.
Její hlavní princip spočívá v
omezení rafinovaných cukrů
a ve zvýšení příjmu vlákniny.
Rozpustná vláknina způsobu-
je dlouhodobý pocit nasycení,
protože v žaludku nabobtná.
Nerozpustná vláknina má
pročišťující účinky na orga-
nizmus. Důležité je také sní-
žení příjmu rafinovaných
cukrů a živočišných tuků. Sa-
mozřejmostí u každého hub-
nutí je pravidelné stravování 5

až 6 krát denně a dostatečný
příjem tekutin.

Tato dieta paní Bohumile
velmi vyhovuje. Strava je roz-
manitá a při dietě netrpí hla-
dem. Velkou výhodou je to, že
porce se nemusí vážit. Během
čtyř měsíců se jí povedlo sho-
dit 17 kilogramů. A to nejí ni-
jak chudě, StředaForm je die-
ta gurmánská a sytá a funguje
díky skladbě jídel.

Při dietě rozhodně
netrpí hladem
Podívejtesenapříkladtoho,co
si dává dobrého: ke snídani si
dá třeba anglickou slaninu a
sýr Lučina nebo jiný den zase
dvě nožičky párku s chlebem
ze lněné vlákniny a k tomu ješ-
tě tavený sýr Madeta. K dopo-
lední svačině má někdy jeden
silnější párek, jindy sýr nebo
také jedno rajče s nastrouha-
ným sýrem.

K obědu klidně sní pečený
vepřový bůček, ale to není
každý den. Má také ráda
květák nastrouhaný do hr-
níčku a uvařený či pečený na

pánvičce. Odpoledne si dá je-
den krajíc chleba s výpekem.
K večeři má třeba nezahuště-
ný guláš bez přílohy, jindy si
dopřává žampióny se sýrem
nebo si udělá vajíčka, a to klid-
ně čtyři. To nevypadá zrovna
jako přísná dieta, že?

Všechno nakoupí v obcho-
dě, nepotřebuje kupovat žád-
né koktejly za nehorázné pe-
níze. Jedině lněnou vlákninu
kupuje v lékárně v České Tře-
bové, protože se jinde špatně
shání. Ve zdravých výživách
mají většinou jen lněné se-
mínko. To už nemá tobolky,
tak je méně vhodné.

Telemedicínské
sledování
Kromě pravidelných kontrol v
ordinaci každé dva, tři měsíce
navíc každých 14 dní posílá
paní Bohumila SMSku panu
doktorovi. Tam napíše vždy
svou aktuální váhu a také
hodnotu glykémie. Morbidní
obezita je často příčinou vzni-
ku cukrovky a porucha meta-
bolismu cukrů se nevyhnula

ani paní Kořínkové. Je zařa-
zena do telemedicínského sle-
dování, kdy pacient komuni-
kuje s lékařem buď přes inter-
net, nebo přes mobil. Tento
program dělá MUDr. Leoš
Středa společně se svou spo-
lupracovnicí Bc. Veronikou
Podobovou z fakulty biomedi-
cínského inženýrství. Paci-
enti se můžou kdykoli zeptat.
Všechno je samozřejmě za-
darmo, jediné, co se platí, je
běžný poplatek 30 Kč v ordi-
naci.

Leoš Středa pomáhá
čtenářům hubnout
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) vloni
vydal knihu Nebezpečný svět
kalorií. Každý týden jezdí do
ordinace v České Třebové, kde
se hubnout a zhubnout pod je-
ho 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 ostatním, kteří
ještě s hubnutím váhají. (re)

Všechny díly seriálu o hubnutí
najdete nawebechDeníků

Tibetskou vlajku letos kraj nevyvěsí
Hradec Králové – Jeden jedi-
ný rok vlála nad Královéhra-
deckým krajským úřadem ti-
betská vlajka. Tímto aktem vy-
jadřují příznivci po celém svě-
tě podporu okupovanému Ti-
betu. Letos ovšem bude vlajka
v bývalém pivovaru chybět.

Na pravidelném zastupitel-
stvu Královéhradeckého kra-
je se totiž rozhořela ostrá de-
bata, jestli vlajku opět vyvěsit
ahlavnězdaloňskéusneseníje
platné na věčné časy nebo ne.

„Z podkladů ani ze samot-
ného usnesení nevyplývá, že
by bylo časově omezené. Po-
kud by ho chtěli někteří za-
stupitelé zrušit, tak by to měli
odhlasovat,“ myslí si zastupi-
tel Vladimír Derner (KDU-
VPM).

To si ale vládnoucí koalice
nenechala líbit. Ostře se proti
tomu ohradil například Jan
Birke (ČSSD), starosta Ná-
choda, poslanec a zastupitel.
„Vycházel jsem z rozpravy, že
usnesení platí jen pro daný
rok. Pan Derner má jiný ná-
zor, ale to je v politice nor-
mální. Každopádně budu pří-
padně hlasovat stejně jako
vloni proti vyvěšení. Své ná-
zory neměním,“ pronesl bě-
hem schůze Jan Birke.

Na závěr jednání zastupi-
telstva opravdu koalice zařa-
dila do programu bod o tom,
zda-li vyhoví spolku Lungta a
vyvěsí u budovy krajského
úřadu tibetskou vlajku.

„Jsem velice rád, že tento
návrh padl. Vyjasníme si tak

usnesení z loňského roku,
jestli platí na věčné časy nebo
jen na příslušný rok. Žádost na
letošní rok je totožná jako loň-
ská, určitě je někde uložená v
počítači, jen se změní datum a
pošle se na kraj. Pokud
bychom trvali na tom, že platí
na věčné časy, tak jsme si to sa-
mé mohli říct loni,“ uvedl při
rozpravě před hlasováním
hejtman Lubomír Franc
(ČSSD).

Hlasování opozice ale sha-
zovala. „Usnesení platí dokud
se nezruší. Víme, že opozici
zastihla marodka a je snaha
koalice toho využít, aby byla

zjevná podpora totalitního re-
žimu,“ rozčiloval se Vladimír
Derner.

Při loňském hlasování ne-
byla koalice jednotná a opozi-
ce v plné síle. Ani letos ale ne-
hlasovali všichni členové
KSČM a ČSSD jednotně. „Chci
sektomupostavitčelemajsem
rád, že budeme znovu hlaso-
vat. Po loňském hlasování jste
mě považovali za blbce, pro-
tože se prohlašovalo, že kvůli
mému hlasu se vlajka vyvěsí.
Věděl jsem, o čem hlasuji a
opět příčetně zvednu ruku
pro,“ hájil svůj názor Mi-
roslav Antl (ČSSD).

Při hlasování o osudu ti-
betské vlajky na půdě kraj-
ského úřadu zvedlo pro návrh
ruku sedmnáct zastupitelů, z
toho byli dva z koalice – Mi-
roslav Antl a Otakar Kalenda
(oba ČSSD). Proti bylo jede-
náctzastupitelů ahlasováníse
zdrželo deset z nich. Vlajka tak
letos nad úřadem vlát nebude.

Naopak u hradecké radnice
pravděpodobně chybět nebu-
de. Radní o tom budou teprve
jednat. Hradec Králové byl v
roce 1996 jedním ze čtyř prv-
ních měst, kde tibetská vlajka
vlála a až na roky 1999 až 2002,
tomu tak bylo vždy. (jap)

OVYVĚŠENÍTIBETSKÉvlajky v roce 2010 krajští zastupitelé nehla-
sovali vůbec. Tehdejší první náměstek hejtmanaVladimír Derner
proto vlajku vyvěsil ze své kanceláře. Foto: archiv Deníku

Situace v Tibetu
Historické území Tibetu leží
ve střední Asii. V minulosti byl
Tibet nezávislým královstvím. Od
padesátých let 20. století je na-
prostá většina původního území
okupována Čínskou lidovou re-
publikou. Před intervencí Čínské
lidové republiky byl Tibet po ně-
kolik desetiletí, mezi 1. březnem
1913 a 23. květnem 1951, fak-
ticky nezávislým státem. Zhruba
polovinu historického území dnes
zabírá Tibetská autonomní ob-
last patřící pod komunistickou
Čínskou lidovou republiku. Za-
stánci Tibetu volají po obnovení
samostatnosti a označují nad-
vládu Číny jako okupaci. Stejný
názor má tibetská exilová vláda
v čele s dalajlámou. Na hranicích
s Nepálem se tyčí nejvyšší hora
světa Mount Everest.

Za volant usedl po dvanácti
pivech. Ujel 100 kilometrů
Hradecko – Sto kilometrů ujel
opilý řidič kamionu než ho v
pondělí zastavili policisté u
Černožic. Devětačtyřicetile-
tého muže ze Zlínska podezí-
rají policisté z ohrožení pod
vlivem návykové látky.

„Řidiče policisté zastavili v
rámci běžné silniční kontroly.
Vyzvali ho, aby předložil do-
klady a dýchl si na přítomnost
alkoholu. Zkouška byla pozi-
tivní a hodnota se vyšplhala
nad jedno promile,“ uvedla

Lenka Burýšková, mluvčí
královéhradecké policie.

Policisté muži zadrželi ři-
dičský průkaz, zakázali mu
další jízdu a převezli jej na po-
licejní služebnu. „Řidič uvedl,
že s nákladem vyjížděl v po-
ledne z Kostelce nad Černými
Lesy a měl namířeno do Ná-
choda. Předchozího dne prý
vypil dvanáct piv. Za uvedený
skutek mu nyní hrozí až tříle-
tý pobyt za mřížemi,“ dodala
Burýšková. (jap)
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