
NA NÁCHODSKU HOŘELA CHATA, ŠKODA JE MILION KORUN
SLOŽITÝ ZÁSAH. Škodu za
zhruba milion korun způsobil v
noci na včerejšek požár dřevěné
chalupy v Novém Hrádku na Ná-
chodsku. Dva obyvatelé objekt
včas opustili a v době příjezdu
hasičů byli u sousedů. „Příčiny
požáru hasiči vyšetřují, zabývat
se jimi bude i specialista z oboru
elektro,“ informovala mluvčí
hasičů Martina Žahourková.
K hořící chalupě o rozměrech
dvanáct krát šest metrů na Mi-
kulášově kopci před půl desátou
večer vyjelo sedm hasičských
jednotek. Kvůli nesjízdné cestě
museli vytvořit několik desítek
metrů dlouhé vedení z hadic k
hořícímu objektu. „Hašení bylo
komplikované a složité, neboť
požár se stále šířil skrytými
místy pod plechovou střechou a
nad chalupou navíc vedly dráty
nástřešního vedení,“ dodala Ža-
hourková. Aby se hasiči dostali
ke skrytým ohniskům, museli
udělat rozbrušovací pilou díry
do střechy. Následně nasadili
přetlakovou ventilaci k odvě-
trání a mohli tak dovnitř silně
zakouřené chalupy. Požár se jim
podařilo dostat pod kontrolu
patnáct minut po půlnoci. Další
hodiny hasiči vyklízeli věci z pů-
dy, uvedla mluvčí. (čtk)
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Středy doktora Středy: novoroční motivace
Východní Čechy – Rok se s
rokem sešel a Vánoce jsou za-
se za námi. Přichází čas osla-
vy Nového roku, kdy si spous-
ta lidí dává novoroční předse-
vzetí. Ta se nejčastěji týkají
hubnutí a toho, jak zhubnout.
V takovém případě je důležité
správné načasování a hlavně
výběr vhodné diety. Hubnutí
bez diety pouze s pomocí po-
hybu může být mnohdy velmi
zdlouhavé a ne zřídkakdy ne-
účinné.

Kdy a jak začít
plnit předsevzetí
Jak se správně vrhnout na pl-
nění novoročního plánu a co si
o takovém rozhodnutí myslí
odborníci? MUDr. Leoš Středa
říká: „Mám rád novoroční
předsevzetí. Bez ohledu na to,
že jsou obvykle kritizována ja-
ko krátkodobá, nárazová a bez
výsledků. Líbí se mi, že je v
nich prvek sebekázně a od-
hodlání něco změnit.“ Podle
jehonázorujedobrénedávatsi
velké cíle, ale ze začátku spíše
menší a postupně třeba přidá-
vat. S dietou a hubnutím je lé-
pe začít až na jaře, kdy je mo-
tivace podpořena také okol-
nostmi. Jak říká další odbor-
nice na redukci nadváhy
MUDr. Kateřina Cajthamlo-
vá: „Vyberte si na začátek
změny raději jaro nebo léto – je

větší předpoklad, že vás hezké
počasí bude lákat k pohybu
venku.“

Aby takové novoroční
předsevzetí nevzalo za své, než
přijde vhodná doba, tedy jaro,
je dobré již zpočátku roku za-
řadit do života alespoň malou
změnu v našem jídelníčku.
Tou může být například to, že
se budeme vyhýbat nezdravé-
mu pečivu z obchodů a peká-
ren, o kterém jsme psali v jed-
nom z minulých článků. Ta-
kové pečivo je plné bílé pše-
ničné mouky a lepku, což je zá-
těží pro organizmus a zažívá-
ní. Řešením je příprava vlast-

ního domácího čerstvého
chleba z lněné nebo žitné
vlákniny, při jehož výrobě ne-
ní použita mouka. Recept na
takový chléb najdete napří-
klad na webu www.nadva-
ha.cz.

Hubnutí s Deníkem
v roce 2014
Na konci každého roku nesmí
chybět ohlédnutí. V minulém
roce se za pomoci Deníku po-
vedlo zhubnout několika stov-
kám pacientů. Hubli pod od-
borným dohledem doktora
Středy v ordinaci v České Tře-

bové, kterou zdarma zapůjču-
je Poliklinika Dopravního
zdravotnictví. Celý velmi
úspěšný projekt zabývající se
hubnutím a osvětou veřej-
nosti v oblasti redukce váhy
zaštiťuje Fakulta biomedicín-
ského inženýrství ČVUT. Ta
také vybavila ordinaci špič-
kovou nejmodernější techni-
kou, která pomáhá odborným
pracovníkům při jejich práci.
I když hlavní zásluha patří vý-
chodočeským Deníkům, které
pravidelně o hubnoucích
úspěších informují.

Závěrem bychom chtěli
všem čtenářům, kteří chtějí se
svou váhou začít bojovat, po-
přát mnoho zdaru a pevné vů-
le. Těm, kteří už s námi zhub-
li, přejeme, aby se k nim sho-
zené kilogramy nevrátily.
Tak, jako se to podařilo man-
želům Trčkovým, o kterých
bude vyprávění příští týden.
Zhubli (o tom už jsme psali),
ale novou váhu také zafixova-
li a pořád se drží a nepřibírají.
Doufáme, že v nadcházejícím
roce bude spokojených paci-
entů přibývat. (red)

Neměl jsem motiv zabít, tvrdil. Dostal doživotí
Byla skvělý komplic, hájil se zloděj u soudu.
Ten mu neuvěřil a recidivista dostal za
brutální vraždu výjimečný trest.

JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Přiznal, že
je zločinec. „Jsem zloděj,“ pro-
hlásil bez vytáček. „Ale neza-
bil jsem, k vraždě jsem neměl
motiv,“ ujišťoval.

Jenže Pavel Pekár z Vyso-
kého Mýta byl odsouzen za
brutální vraždu na doživotí.

Jeho případ je dalším dílem
seriálu popisujícího kauzy,
jež v tomto roce řešil Krajský
soud v Hradci Králové.

Pekár šestatřicetiletou
matku čtyř dětí podle obžalo-
by (nakonec i podle soudu) za-
vraždil v březnu roku 2013.

A to děsivým způsobem.
Podle lékařů a znalců, ji

mlátil a kopal do hlavy, bodal
nožem do hrudníku, břicha a
zad a škrtil elektrickým kabe-
lem utaženým kolem krku i
rukama.

Tělo pak naložil do auta,
odvezl do lesa nedaleko Žďáru
nad Sázavou, kde ho hodil do
příkopu a přikryl větvemi.
Našlo se o den později.

Pekár přiznal, že ženu znal.
Tvrdil, že se s ní intimně stý-
kal, ale především byla jeho

pracovní partnerkou, kolegy-
ní při krádežích. „Byla špič-
kový komplic, takový hlídací
pitbul,“ řekl muž.

Co se událo v den, kdy ženu
zavraždil?

Recidivista, který byl sou-
zen za vraždu už před lety, ale
vyvázl „jen“ s trestem za zná-
silnění, tvrdil, že spolu byli
jen chvíli. „Asi třicet minut.
Koupil jsem jí pervitin za dvě
stovky,“ předložil svou verzi.

Pak se podle něj rozešli. Jel
se domů vykoupat, protože se
chystal na procházku s přítel-
kyní. „Pak jsem měl objed-
návku na zvon ze zvoničky na
hřbitově v Leštině,“ tvrdil, že
se chystal na krádež.

Soud měl ale úplně jiný ná-
zor – podle něj je Pekár vrah.

„Máme sérii nepřímých
důkazů, které tvoří ucelený
kruh a obžalovaného usvěd-

čují,“ zdůvodnil verdikt před-
seda senátu Luboš Sovák.

Vedle vězení byla pachateli
nařízena také léčba. Podle
znalců totiž motiv vyplýval
z poruchy sexuální preference
v podobě sadismu, kvůli které
se už dříve léčil. Navíc je pod-
le odborníků reálné, že by na
svobodě zaútočil znovu.

„Šlo o sexuálně motivova-
nou vraždu spáchanou sadis-
tickým pachatelem,“ řekla
státní zástupkyně Hana
Flídrová. „Kdybych trpěl sa-
dismem, projevilo by se to už
předtím,“ reagoval Pekár.

Doživotní rozsudek vynesl
hradecký soud po více než ro-
ce a půl. Naposledy před Pe-
kárem poslal na doživotí v lis-
topadu roku 2012 devatenác-
tiletého Tomáše Víta, který
brutálně zavraždil v Trutnově
dva seniory.

DOŽIVOTÍ PRO RECIDIVISTU. Pavel Pekár dostal za brutální vraždu
ženy výjimečný trest. Foto: Deník/Jan Pruška

Seriál Deníku:
Kauzy roku 2014

Hotelový pokoj
byl odemčený,
zloděj měl klid
Špindlerův Mlýn – Nezamkl
si hotelový pokoj a špatně do-
padl. Návštěvník jednoho
z hotelů ve Špindlerově Mlýně
byl totiž okraden.

„Z výpovědi poškozeného,
ohledání místa činu a násled-
ně provedeného šetření poli-
cisté zjistili, že v průběhu so-
botního večera dosud nezná-
mý zloděj bez použití násilí
vnikl do jednoho z řádně ne-
zajištěných pokojů,“ řekl tis-
kový mluvčí trutnovské poli-
cie Udo Ertner.

Zloděj si odnesl mobilní te-
lefon a mini iPod. Okradený
vyčíslil škodu na 22 tisíc ko-
run. „Za přečiny krádež a po-
rušování domovní svobody
může být soudem uložen trest
odnětí svobody až na dva
roky,“ upozornil Ertner.

Místní policisté společně
s kolegy z kriminálky po vě-
cech pátrají a upozorňují: „Po-
koje zamykejte. Dále mějte na
paměti, že by vyšší finanční
hotovost a jiné cennosti bylo
vždy lepší ukládat do hotelo-
vých trezorů. Pokud ale již ke
krádeži dojde, snažte se tuto
událost oznámit policii co
nejdříve. (fej)

AKTUÁLNĚ

Než odvezla vozík, přišla o kabelku s tisíci
Hořice – Příležitost dělá zloděje, říká se. Těsně před Vánocemi
se o tom přesvědčila v Hořicích starší žena.

„Na parkovišti u supermarketu ponechala v neuzamčeném
vozidle Mazda kabelku s peněženkou a odešla vrátit nákupní vo-
zík. Její chvilkové nepozornosti zřejmě využil neznámý pacha-
tel, který peněženku odcizil,“ popsala nepříjemnou situaci po-
licejní mluvčí Hana Klečalová.

Žena přišla o několikatisícovou hotovost, platební kartu a
osobní doklady.

„Případ šetří hořičtí policisté jako přečin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což
pachateli hrozí až dva roky vězení,“ prozradila mluvčí. (fej)

Boural na sněhu, neměl povolení od lékaře
HradecKrálové–Sníh
podle všeho překvapil
šestašedesátiletého ři-
diče, který jel se svým
Land Roverem, tedy te-
rénním autem, po sil-
nici vedoucí do Dolní-
ho Přímu nedaleko
Hradce Králové.

„Zřejmě nepřizpů-
sobil rychlost a dostal
na rozbředlém sněhu
smyk. Přejel do pravé-
ho silničního příkopu,
kde se vozidlo převrá-
tilo na bok,“ řekla tisková mluvčí hradecké policie Lenka
Burýšková.

Muž byl převezen do nemocnice, kde se podrobil vyšetření. Po
něm nechtěl mluvit o svém zdravotním stavu. „Policisté pak
zjistili, že muž nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel,“ upozornila Burýšková.

Nehoda se obešla bez alkoholu. Celková hmotná škoda byla
vyčíslena přibližně na 80 tisíc korun. (fej)
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