
LETOS POJEDEME NA SNĚHU, VĚŘÍ MUSHEŘI
ŠEDIVÁČKŮV LONG. Na letošní
ročník extrémního závodu Šedi-
váčkův long, který se uskuteční
od 20. do 24. ledna, je přihlášeno
110 závodníků se psími spřeženími
a 30 jezdců na kolech. Pořadatelé
věří tomu, že bude možné usku-
tečnit závod na sněhu. Minulý
zkrácený ročník museli závodníci
kvůli nedostatku sněhu absolvo-
vat na tréninkových kárách. „Ka-
pacita závodu je omezená, zcela
plný stav jsme měli tři týdny po
otevření přihlášek. Se zájmem
jsme spokojeni,“ řekl ředitel zá-
vodu Pavel Kučera. Na hřebenech
Orlických hor zatím leží zhruba
deset centimetrů sněhu, v pátek
ráno byla teplota těsně pod bodem
mrazu. „Máme ještě 14 dní, nějaký
sníh v Orlických horách už je a ta
prognóza je celkem příznivá. Vě-
říme, že závod bude normálně na
saních,“ řekl Kučera. Zatímco
běžně urazí spřežení během Šedi-
váčkova longu po hřebenech Or-
lických hor 240 kilometrů, loni
pořadatelé trasu zkrátili na 59
kilometrů. (čtk)

Foto: Vojtěch Podstavek

Zloději s ochrannou známkou – toť navrtávači
Vyráželi na loupežné výpravy do Česka.
A skončili jako zločinci, jejichž způsob
vykrádaní domů inspiroval následovníky.
Jde o polské navrtávače, kteří v zemi
v srdci Evropy způsobili škodu 12 milionů.

JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Na Ostrav-
sku lapili policisté trojici zlo-
dějů. Říkali jim navrtávači,
inspirovali se totiž způsobem
poslkého gangu, který dopadli
jejich kolegové z Královéhra-
deckého kraje.

A jejichž případ je posled-
ním dílem seriálu o největších
kauzách roku 2014, jež měl na
programu Krajský soud
v Hradci Králové.

O jak velkou akci jde, doko-
mentuje fakt, že hlavní líčení
pokračuje i tento týden – a
rozsudek během něj rozhodně
ještě nebude vynesen.

Čtveřice Poláků je totiž ob-
žalovaná, že na území České
republiky vykradla na devět

stovek domů. Způsobila tak
škodu přes 12 milionů korun.

Navrtávači se jim říká pod-
le stylu, jakým se dostávali do
domů. Navrtali totiž plastové
rámy oken či dveří a poté měli
cestu volnou.

Používali vrták číslo deset a
inspiraci (stejně jako cíle)
hledali na webu.

Trezor s 1,5 milionu
„Tahle metoda je známá.
Všechno si o ní najdete na in-
ternetu,“ popisoval Radoslaw
Stanislaw Kukla, jeden z ob-
žalovaných. „Měli jsme ruční
vrtačku,“ prozradil.

Právě on byl podle všeho
mistrem tohoto oboru. V pří-
padech, k nimž se přiznal,
vždy navrtával.

Největší lup si odnesli po
výjezdu do Plzeňského kraje,
sebrali trezor s milionem a
půl. Ale nejčastěji „navštěvo-

vali“ Pardubický a Králové-
hradecký kraj. Vysvětlení je
jednoduché: Z domova to ne-
měli tak daleko.

Už zmíněný Kukla byl také
mozkem týmu. V roce 2009 prý
po autonehodě přišel o práci
„tak nějak u kávy“ se dohodl
s kamarádem z mládí Henry-
kem Romanem Kacza-
nowskim, že začnou loupit.

„Moje žena byla jako had,“
vysvětloval Kukla. „Našla si
jiného a úplně všechno mi
vzala, všechny peníze. Zůstalo
mi jenom auto a pes.“

Nakonec přibrali do party
ještě dva – benjamínkovi se-
stavy bylo osmnáct let, nej-
staršímu čtyřicet.

Nyní tři z nich sedí ve vaz-
bě, nejmladší dochází k soudu
jako svobodný muž.

Poláci se postupně přiznali
k několika desítkám krádeží,
zdaleka ale ne ke všem, z nichž
jsou obžalováni.

„Stříbro jsme nebrali, ne-
má žádnou cenu. A proč bych
kradl sto dvacet pět filmů na
DVD? Co bych s nimi dělal?“
komentoval Kukla předměty,
jež podle obžaloby zmizely
z domů po celém Česku.

Jemu a jeho kolegům hrozí
za krádeže desetiletý trest.

Kauzy roku 2014
Které případy řešené Krajským
soudem v Hradci Králové byly
v roce 2014 nejsledovanější?
Chrání syna: Jeho syn byl od-
souzen na třináct let za brutální
napadení kadeřnice v Hořicích,
otec se pustil do boje za změnu.
Zavraždil seniorku: Není agre-
sor, nikdy neměl problémy,
přesto zabil paní, kterou znal.
Byl odsouzen na sedmnáct let.
Pronásledovaný europoslanec:
Tomáš Zdechovský vyhrál soud
se dvěma ženami, které ho měly
pronásledovat a obtěžovat.
Vyhrožoval exekutorce: Prý
chtěl upozornit na bezpráví, kte-
ré páchají exekutoři. Proto jedné
z nich brutálně vyhrožoval. Na-
konec odešel s podmínkou.
Rodiče „lékaři“: Přestali dávat
synovi inzulin, prý na radu léči-
telů. Dítě zemřelo, oni jdou do
vězení na patnáct roků.
Obří podvod: Alexander Dostál
je obžalován, že obral důveřivce
o 421 milionů korun.
Zavraždila děti: Žena byla po-
trestána dvaceti lety, protože po
porodu zabila své dvě děti.
Výrobci pervitinu: Skupina
mladíků vyráběla v Hradci drogy,
její šéf dostal 10,5 roku. (fej)

TŘI VE VAZBĚ. Tři z navrtávačů chodí k soudu v poutech, čtvrtého
obžalovaného pustil soud na svobodu. Foto: Deník

Seriál Deníku:
Kauzy roku 2014

TRAGÉDIE

Řidič narazil do stromu, byl na místě mrtev
Náchod – Šestatřicetiletý řidič osobního automobilu zahynul
včera před polednem na silnici u Hejtmánkovic na Náchodsku.
Ve vysoké rychlosti nezvládl řízení, vylétl ze silnice a narazil
do stromu.

Záchranáře přivolal řidič kolemjedoucí sanitky. I jeho první
pomoc už byla ale marná, muž zemřel na místě. Naštěstí cesto-
val sám.

„Šofér sanitky ve spolupráci s operátorkou záchranné služby
ihned zahájil telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci
zraněného řidiče, ve které vytrval až do příjezdu záchranářů na
místo,“ řekl mluvčí krajské záchranky Ivo Novák.

Okolnosti nehody policie nadále vyšetřuje. Kvůli tragédii,
která byla nahlášená v 11.33 hodin, byla silnice 333 z Police nad
Metují do Broumova několik hodin uzavřená . (red)

Středy doktora Středy: Manželé Trčkovi po fixaci váhy
Východní Čechy – Naši pra-
videlnou rubriku o hubnutí s
Deníkem zahájíme v novém
roce velmi příjemným a moti-
vujícím příběhem manželů
Trčkových z Linhartic, kte-
rým se už před půl rokem do-
hromady povedlo za krátkou
dobu shodit 20 kilogramů.
Koncem roku byli na kontrole
po půl roce a pořád si shozená
kila drží. Trčkovi jsou krás-
ným příkladem toho, že když
se chce, jde to a kila se nevra-
cejí.

S kilogramy
bojovali opakovaně
Paní Jarmila a pan Zdeněk v
minulosti bojovali s přeby-
tečnými kilogramy již několi-
krát. Zhubnout se jim vždy po-
dařilo, ale bohužel ne natrva-
lo a pokaždé se dostavil jojo
efekt. Otázku, jak zhubnout,
vyřešili až po návštěvě naší
ordinace, kterou pro čtenáře
východočeských Deníků or-
ganizuje MUDr. Leoš Středa.
Ten jezdí radit obézním paci-
entům do ordinace v České
Třebové, kterou zdarma za-
půjčuje Poliklinika Doprav-
ního zdravotnictví. Nejčastěji
doporučuje redukční kúru

složenou z diety StředaForm a
mírné fyzické aktivity – 10 000
kroků denně.

Za tři měsíce
celkem 20 kilo dole
Trčkovi hubnuli od května do
července loňského roku a za tu
dobu shodili dohromady 20 ki-
logramů. Paní Jarmila zhubla
o 5 kilo a pan Zdeněk o 15. Di-
eta jim od začátku vyhovovala
a neměli s ní žádný problém.

Pan Trčka si sice nejdříve ne-
dovedl představit život bez pe-
čiva, ale nakonec si zvykl a na-
učil se ho nahrazovat zdravou
variantou, kterou je chléb z
lněné vlákniny. Za celou dobu
diety prý nesnědli jediný
knedlík a přestali používat
mouku.

Do práce si chystali svoje
vlastní krabičky s dietním jíd-
lem. Velkou výhodou pro ně
bylo, že hubnuli společně a na-
vzájem se podporovali a moti-

vovali. Panu Zdeňkovi se na-
víc spravila kalcifikace (zvá-
penatění) ramene, což je ved-
lejší pozitivní metabolický
efekt diety StředaForm.

Teď v zimě už mají za sebou
období fixace, kdy si tělo po-
malu zvyká na svou novou
váhu. Jedí všechno, nepři-
brali zpátky ani kilogram, což
je velmi dobrá zpráva. Paní
Jarmila má v plánu s dietou
pokračovat a ještě něco sho-
dit. Její manžel už hubnout

nemusí, začal cvičit a svou po-
stavu tvarovat do dokonalos-
ti. Denně chodí na chodícím
pásu.

„Je třeba být
disciplinovaný“
Na hubnutí s dietou vzpomí-
nají Trčkovi s radostí. Pan
Zdeněk říká: „Dieta se mi líbi-
la, i když samozřejmě dá práci
ji udržet. Z jedné oslavy sice
kilo nenaberu, ale je třeba být

disciplinovaný.“ Podívejte se
na naši fotografii, jak to spo-
kojeným manželům sluší, a
porovnejte ji se snímkem vle-
vo. Hubnutí Trčkových si při-
pomeňte i v červencovém vy-
dání Deníků na internetu. (re)

Muž zemřel po pádu do schodišťové šachty
Jičín – Policie stále čeká na výsledky soudní pitvy těla 62letého
muže, který na Nový rok nad ránem spadl v jednom z jičín-
ských panelových domů do schodišťové šachty a na místě ze-
mřel.

Tragédie se stala v jednom z nižších paneláků, kde nebyly zří-
zeny výtahy, ale schodišťová šachta je tu velmi prostorná. Ne-
štěstí si nedokážou vysvětlit ani jeho sousedé, podle nich byl
totiž muž abstinent a i bujarou silvestrovskou noc alkohol pod-
le všeho nepil. „Stalo se to 1. ledna krátce po třetí hodině ranní
na náměstí Václava Čtvrtka. Pádem do schodišťové šachty star-
ší muž utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Proč k pádu do-
šlo a co bylo jeho příčinou, jičínští kriminalisté nadále zjišťují,“
uvedla policejní mluvčí Hana Klečalová. (kim)
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