
Akce River: Zásah Kobry
pocítil svitavský velkoobchod
PETR ŠILAR

Svitavy – Nezvyklé množství
mužů a žen v reflexních
vestách a uniformách se po-
hybovalo od ranních hodin
před velkoobchodem ve Svi-
tavách. Řidiči čekající na
vjezd do bran firmy pouze při-
hlíželi nečekané situaci. Za-
městnanci, kteří měli přijít do
práce, museli zůstat doma.

Zásah pracovníků speciál-
ního útvaru Kobra, který má
na starost boj proti daňovým
únikům a daňové kriminalitě,
se však odehrál po celém úze-
mí České republiky.

„Pracovníci Kobry zasaho-
vali zhruba od šesti hodin rá-
no. Zásah je zaměřen na ob-
chod s nezdaněným tabákem
a alkoholem,“ informovala na
místě mluvčí Finanční správy
České Republiky Jitka Ježko-
vá. K zabaveným věcem a za-
drženým osobám se mluvčí z
důvodu probíhajícího vyšet-
řování nevyjádřila.

„Protikorupční policie, fi-
nanční správa a celní správa

zasahovaly na celém území re-
publiky. Provedli jsme úkony
trestního řízení v souvislosti s
obchodem s tabákovými vý-
robky,“ uvedl mluvčí proti-
korupční policie Jaroslav Ibe-
hej. V rámci zásahu bylo za-
drženo několik osob. O koho se
jednalo, však mluvčí protiko-
rupční policie nesdělil.

Celá akce ochromila provoz
společnosti Qanto a jejich ob-
chodů, kterých je jen v okrese
Svitavy deset. Důsledky však
pocítí také další desítky pro-
dejen a provozoven, kterým
velkoobchod dodává zboží.
„Zásah vůči naší společnosti
považujeme za neoprávněný.
Dotkne se zákazníků při mož-

ném nedodání zboží na prodej-
ny. Situaci aktuálně řešíme s
právními zástupci, abychom
minimalizovali dopad škod ne-
oprávněného zásahu na naši
společnost,“ uvedla Andrea
Karlová, manažerka komuni-
kace společnosti Qanto.

Podrobnější informace bu-
dou známy koncem týdne.

ZÁSAH KOBRY. Jedním z míst v České republice, kde zasahoval speciální útvar, který má na starost boj
proti daňovým únikům a daňové kriminalitě, byly Svitavy. Foto: Deník/ Petr Šilar

Aktuálně

Středy doktora Středy:
Odpovědi kalorické tabulky.cz
Východní Čechy – Hubnutí
pod odborným dohledem je to
nejlepší, co člověk může v pří-
padě nadbytečných kilogramů
udělat. Problém je v tom, že na
výživového poradce se může
pasovat leckdo, protože je to
živnost volná. Úřadům se ne-
dokládá žádné vzdělání v obo-
ru výživy ani dietologie, a
přesto dostanete živnostenský
list nebo vás zapíší do obchod-
ního rejstříku jako poradce
přes výživu. Takže nevíte, zda
vám pod rouškou dietního po-
radce radí opravdový odbor-
ník, či samozvaný laik.

Pozor na rady
na internetu
Rady na internetu jsou ještě ri-
zikovější. Internetové vyhle-
dávače nevyhodnocují infor-
mace na webových stránkách
podle kvality, ale podle tzv.
SEO. Jde o optimalizaci pro
vyhledávače a dopředu se do-
stávají ti, kteří dokáží zaplatit
specializovaným počítačovým
firmám. A ty takové stránky
„procpou“ vpřed bez ohledu na
to,conanichje.Zkusili jsmena
Googlu najit slovo „liposukce“
a na prvních deseti vyhledá-
vacích stránkách byly jen re-
klamní nabídky různých salo-
nů. Stejně to funguje na Se-
znamu, Centru a dalších vy-
hledávačích.

Ale i tehdy, když najdete
zdánlivě odborný text, nemá-
te vyhráno. Ten text nemusí
být pravdivý. Je sestaven z
klíčových slov, aby přilákal
případné čtenáře. Jsou v něm
opakována ta slova, která lidé
častohledají,avůbecnejdeoto
předat pravdivý výklad. Ta-
kové weby žijí z reklamy, jde
tedy jen o to, abyste klikli na
reklamní řádek. A také může
jít o skrytou reklamu. Ta čte-

nářům, kteří řeší otázku jak
zhubnout, nabízí zdánlivě ra-
dy, ale když se do nich začtete,
dojdete k různým hubnoucím
tabletám a další přípravkům,
včetně instantních dietních
přípravků nebo krabičkových
diet. Obézní lidé většinou
chtějí hubnout bezpracně, a
tak slaví úspěchy například i
takové nesmysly, jako zelená
káva, Acai berry apod.

Existují také weby těch, kte-
ří sami zhubli. Mnoho lidí má
chybnou představu: když jsem
to dokázal sám, můžu teď radit
všem. Jenže v lidském těle ne-
ní nic univerzálního: ani ten,
kdo se vyléčil z chřipky, se au-
tomaticky nestává doktorem.

Hledejte odborníky,
ne podnikatele
Je dobře si najít takový web,
kde se hubnutí věnují odborní-
ci. Ale ne takoví, za kterými
jsou podnikatelské aktivity.
MUDr. Leoš Středa k tomu ří-
ká: „Sám jsem kdysi podnikal v
oboru hubnutí a vím, jak je těž-
ké zůstat nezávislý. Nakonec to
vždycky skončilo propagací
vlastních produktů. Měl jsem
pocit, že byly pro formování po-
stavy nejlepší a nejúčinnější.
Ale určitě se na tom pocitu po-
depsalo i to, že jsem je sám vy-

ráběl.“
Pod záštitou Fakulty bio-

medicínského inženýrství
spouští takovou nezávislou
odbornou poradnu web odpo-
vedi.kaloricketabulky.cz. Na
kalorických tabulkách najdete
odpovědi našich předních spe-
cialistů, odpovídá např. Prof.
Rajko Doleček či MUDr. Kate-
řina Cajthamlová. Mezi léka-
ře, kteří odpovídají na čtenář-
ské dotazy, patří také náš de-
níkovský obezitolog MUDr.
Leoš Středa. Dnes už dávno ne-
podniká, tak ho nebude lákat
propagovat myostimulátory.

Můžete se ho zeptat buď tam,
nebo na našem e-mailu
hubnetesdoktorem@denik.cz.
A můžete se připojit ke stov-
kám našich čtenářů, kteří
zhubli úspěšně s naší rubrikou.

Příští týden přineseme re-
portáž další naší čtenářky,
která úspěšně zhubla v ambu-
lanci, kterou pro naše hubnu-
tí zapůjčuje Poliklinika Do-
pravního zdravotnictví v Čes-
ké Třebové. (re)

NÁRAZ DO STROMU BYL OSUDNÝ

TRAGICKÁ DOPRAVNÍ nehoda se stala včera ráno u obce Kočí na Chrudimsku. Kolem 7.45 hodin
narazil řidič Renaultu Clio bočně do stromu a při nárazu utrpěl vážná zranění, kterým na místě
podlehl. Na místě zasahovali policisté a hasiči, kteří vyprostili řidiče z auta a zajistili vozidlo proti
požáru i úniku provozních kapalin. Příčina nehody se vyšetřuje. Foto: HZS Pardubického kraje.

Zastupitelé projednají slučování škol
Královéhradecký kraj – Nedostatek žáků na středních ško-
lách bude v listopadu projednávat zastupitelstvo Královéhra-
deckého kraje. „Na zasedání by se mohly objevit první návrhy
na slučování škol,“ řekla včera novinářům radní zodpovědná
za školství Táňa Šormová. Dodala, že o případném slučování ně-
kterých škol by mohlo být jasno do konce března. Podle radní se
v listopadu uskuteční také seminář pro zastupitele, kde se seznámí
s počty přijatých studentů, výsledky scio testů studentů gymnázií
a lyceí i s prvními návrhy, kudy by se síť škol v kraji mohla ubírat.
Pak bude následovat diskuse se zastupiteli, představiteli samo-
správ i škol. Kraj loni sloučil dvě střední školy v Hradci Králové, na-
opak ustoupil od slučování škol ve Dvoře Králové nad Labem. (vit)

Kraj doporučil svým středním školám, aby
se zapojily do pilotního testování přijímaček
Královéhradecký kraj – Žáci současných devátých tříd, kteří se
budou hlásit do oborů zakončených maturitní zkouškou zřejmě
projdou pilotním testováním přijímacích zkoušek na střední ško-
ly. Podle krajské radní pro školství Táni Šormové Královéhradec-
ký kraj doporučil všem jím zřízeným středním školám, aby se do pi-
lotního ověřování zapojily. Kraj tím chce především ověřit a vy-
zkoušet organizaci a obsah zadání jednotlivých testů před tím, než
se objeví plošně jako povinnost ve školském zákoně.. „Kdyby se
všechny školy zúčastnily testování, byly by podmínky pro všech-
ny děti stejné,“ podotkla radní.

Ověřování se uskuteční formou jednotných testů z českého ja-
zyka a literatury a matematiky. Test by se měl skládat z otevře-
ných otázek i zaškrtávacích úloh. Jeho výsledky budou využitelné
i na jiné škole, kam uchazeč podá přihlášku. Ředitelé si však pod-
mínky přijímacího řízení budou moci ještě upravit, případně je do-
plnit o další zkoušky či testy. Termín pro přihlášení k pilotnímu
projektu mají ředitelé škol do 30. října, testování se uskuteční v
dubnu příštího roku.

Jednotné přijímací zkoušky by měly být povinné od roku 2016.
Podle ministerstva školství by měly zamezit tomu, aby se na ma-
turitní obory dostali žáci bez studijních předpokladů. (vit)

Cizinci byli přistiženi při krádeži
V policejní cele skončili v úterý nad ránem
tři cizinci, kteří se pokusili vykrást kamion.
Hradec Králové – Náhodní
svědkové spatřili v noci na
úterý trojici mužů, kteří z ka-
mionu zaparkovaného u čer-
pací stanice v hradecké
Koutníkově ulici vykládali
krabice obsahující pro-
středky na mytí nádobí.

„Jednoho z pachatelů zadr-
želi a poté i předali přivola-
ným policistům. Ti provedli u
podezřelého prohlídku, při
které nalezli nůž a vysílačku,“

sdělila policejní mluvčí Len-
ka Burýšková.

Policisté také okamžitě za-
čali pátrat po dalších pode-
zřelých, kterým se podařilo
ujet bílou dodávkou s polskou
registrační značkou. Ve spo-
lupráci s hořickou policejní
hlídkou je zadrželi asi 15 kilo-
metrů od Hradce Králové.

„Ve vozidle se nacházel čty-
řicetiletý spolujezdec a devě-
tadvacetiletý řidič, u kterého

provedli muži zákona kromě
dechové zkoušky na alkohol i
orientační zkoušku na omam-
né a povzbuzující látky,“
uvedla mluvčí.

Zkouškapotvrdila,žemužje
zfetovaný. Protože odmítl lé-
kařské vyšetření a hrozilo, že
jako cizinec se bude vyhýbat
správnímu řízení, uložili mu
policisté kauci ve výši 30 tisíc
korun. Když ji neuhradil, za-
jistili mu auto botičkou.

Oba muži i jejich třiačtyři-
cetiletý společník jsou pode-
zřelí z krádeže a hrozí jim vě-
zení. (vit)

ŠKOLSTVÍ

Kde výhodu uplatnit:
AQUALAND MORAVIA, Pasohlávky 110 E, 691 22
Info: +420 734 757 001, e-mail: info@aqualand-moravia.cz
www.aqualand-moravia.cz
Podmínky uplatnění: Při zakoupení jedné celodenní 
nezlevněné vstupenky do Aqualand Moravia pro dospělou 
osobu jedna celodenní vstupenka pro dítě zdarma. 
Dítě dle ceníku do 150 cm, platí pro současný vstup (dítě jako doprovod). Kupón možno 
uplatnit jakýkoliv den až do 15. 12. 2014, nelze kombinovat s jinými slevami a akcemi.
Zaregistrujte Váš kupón na stránce www.aqualand-moravia.cz/denik 
a na zadaný e-mail obdržíte kód, který přepíšete 
do pole na kupónu. Podmínkou získání vstupenky 
zdarma je provedení registrace do 31. 10. 2014.

AQUALAND MORAVIA

doprovod) Kupón možnod d) K ó ž

DÍTĚ ZDARMA

16 toboganů a skluzavek s celkovou délkou 1,7 km:
vnitřní tobogany a skluzavky v každém počasí
8 celoročních bazénů s celkovou vodní plochou 3 000 m2:
vnitřní bazény s chrliči, vodními hřiby či divokou řekou • vnitřní relaxační 
bazény s geotermální léčivou vodou a bazény pro nejmenší • bazén s vlnobitím 
• rozsáhlý vnitřní tropicky ráj 
24 saun a procedur v římských lázních o rozloze 2 400 m2:
fi nská suchá sauna, biosauna, infrasauna • mnoho parních druhů saun 
• areál římských lázní (tepidarium, caldarium, laconium) • vířivka, masážní lavice 
v bazénu Pálava pool s výhledem na okolní krajinu • možnost masáži Hammam 
prováděných přímo v prostorách tureckých lázni • relaxační zóny s terasou

Kód
kupónu:
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