
Vyčetl mu ženu Romku a pak
bodl. Do vězení jde na 12 roků
JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Měli spolu
konflikt už dříve. Ale ten
z předposledního dne minulé-
ho roku skončil málem osu-
dově.

Proto byl Karel Suchý po-
trestán Krajským soudem v
Hradci Králové dvanáctile-
tým letým vězením za pokus o
vraždu. Rozsudek není pravo-
mocný, obě strany si vzaly čas
na rozmyšlenou zda se odvo-
lají. Mimo to musí Suchý za-
platil zdravotní pojišťovně
téměř 75 tisíc korun. Napade-
ný odškodné nežádal.

Čtyřiačtyřicetiletý recidi-
vista (před soudem stál pode-
sáté) totiž 30. prosince napadl
v hospodě ve Svitavách svého
známého, o pět let staršího
Martina S.

„Ničím jsem ho neprovo-
koval,“ popisoval poškozený
událost, jež se stala v hostinci
U Vávrů kolem desáté večer.
„Jen jsem mu chtěl koupit pi-
vo,“ doplnil.

Podobnou verzi nabídl také
sám Suchý: „Říkal, abych si
k němu sednul, ale já jsem se
s ním nechtěl bavit.“

A poté se podle všeho rozje-
la velmi ostrá rozmíška. Su-
chý měl soka napadnout nejr-
pve pěstmi a poté na něj vy-
táhnout nůž.

Do toho také – podle slov
Martina S. – přišel slovní atak.
„Začal mi vyčítat, že je moje
manželka Romka,“ tvrdil.

Pak jej Suchý pobodal no-
žem s třinácticentimetrovou
čepelí, který stále nosil u sebe.
Prý ho měl například na seře-
závání květin.

Tentokrát s ním však pro-
vedl brutální útok, který mohl
skončit smrtí – pokud by včas
nezasáhli chirurgové. Jejich
výkon je v obžalobě označen
jako urgentní.

„Přistoupil k němu, vytáhl
zavírací nůž, otevřel jej, se-

hnul se k němu a bodl do levé
poloviny hrudníku,“ popsal
výsledky vyšetřování státní
zástupce Milan Šimek.

„Kdyby sanitka nepřijela
včas, nepřežil bych,“ glosoval
Martin S. jemuž lékaři v ne-
mocnici vyoperovali slezinu.
„Přeřízl mi ji,“ podotkl napa-
dený muž. Právě kvůli tomuto
(a dalším) následku byl čin
kvalifikován jako pokus o
vraždu, s čímž při procesu – v

tu chvilí ještě obžalovaný –
Suchý zásadně nesouhlasil.

„Vinný se cítím, ale ne pod-
le praragrafu 140,“ přesvěd-
čoval soudce Petra Mráku. A
také vysvětloval, že si události
z restaurace prakticky nepa-
matuje: „Došlo na hádku, on
proti mně napřáhl rukou. Asi
jsem ho odstrčil a udeřil. Pa-
matuju si to jen útržkovitě.
Pak si pamatuju až, že vstával
ze země a odcházel pryč.“

DVANÁCT LET. Tak vysoký trest dostal Karel Suchý za pokus o vraždu, jehož se dopustil na konci minulé-
ho roku ve Svitavách. Hrozil mu ještě o šest let vyšší postih. Foto: Deník/Michal Fanta

Ztracená čtyřletá holčička si poradila
Hrdoňovice – Ukázkově se zachovala teprve čtyřletá dívka, kte-
rá se u Hrdoňovic na Jičínsku při vycházce a hrách s příbuzný-
mi ztratila v lese. Neztratila hlavu, došla k nejbližšímu stavení
a tam se představila a vysvětlila, co se jí stalo. O to víc horké
chvilky během jejího pohřešování prožíval její otec.

„Dívenka se mu ztratila v dopoledních hodinách. I když byla
v cizím prostředí, přesto nepropadla panice a hned zamířila k
prvnímu stavení, které uviděla. Majiteli domu pak sdělila, jak
se jmenuje, kde bydlí, kolik jí je let a co se jí stalo. Muž vše oka-
mžitě oznámil na policii. Mezitím již k domu dorazili příbuzní
holčičky i s jejím otcem, kteří si ji převzali,“ uvedla policejní
mluvčí Hana Klečalová. (kim)

AKTUÁLNĚ

Středy doktora Středy: Nesmyslná dieta, která funguje
Východní Čechy – V minu-
lých týdnech jsme započali ta-
kový malý seriál o dietách,
které hubnoucí pacienty pří-
liš neomezují. Mezi takové di-
ety, při kterých se nemusí vá-
žit jednotlivé porce jídla či po-
čítat kalorie, patří také dieta
podle krevních skupin. Je po-
měrně rozšířená, dokonce
účinná, ale z hlediska odbor-
ného nesmyslná.

Existují čtyři krevní skupi-
ny – 0, A, B a AB. Jakou krevní
skupinu máme, nelze ovliv-
nit, protože je nám dána gene-
ticky. Podle toho, k jaké krev-
ní skupině patříme, naše tělo
údajně zpracovává potravu. S
tímto tvrzením poprvé přišel
dr. James D‘Adamo z Ameri-
ky, který dietu sestavil. Od-
borná veřejnost se s ním však
úplně neztotožňuje a řadí jeho
dietu k pavědeckým. Přesto
tato dieta funguje.

MUDr. Leoš Středa říká:
„Proč tato dieta funguje, i když
ji většina lékařů označuje za
nevědeckou? Jídelníčky jed-
notlivých skupin jsou sesta-

veny tak, že vždy vynechávají
určitou – na tuky a sacharidy
bohatou – látku. Hubnout je
tedy teoreticky možné. Je ale
nesmysl se obávat, že napří-
klad s krevní skupinou 0 (nu-
la) nesmíte mléko. Pokud ne-
máte alergii na laktózu, jsou
mléčné výrobky velmi vhod-
né při redukční dietě.“

Co jíst při dietě?
Jako první zmíníme krevní
skupinu A. Majitelé této krve
jsou něco jako zemědělci, jsou
systematičtí a usedlí. Nej-
vhodnější potravou jsou rost-
linné výrobky a hlavně obil-
niny. V jídelníčku by se nao-
pak neměly objevovat mléčné
výrobky, maso, uzeniny a tuč-
ná jídla.

Lidé s krevní skupinou B
jsou údajně střídmí, tvůrčí a
pružní. Měli by konzumovat
hlavně mléčné produkty jako
jogurty, kefír nebo ovčí sýr.
Vyhnout by se tito lidé měli
drůbežímu a vepřovému ma-
su, obilovinám a luštěninám.

Nejvíce ze všech skupin trpí
„béčkaři“ problémy spojený-
mi s nadváhou.

Lidé, kterým v žilách koluje
krev skupiny 0, jsou lovci,
vůdčí osobnosti. Nejlépe ze
všech skupin snášejí maso,
méně už obiloviny, mléčné vý-
robky a ořechy. Majitelé krev-
ní skupiny AB jsou na tom ze
všech nejlépe, protože si mo-
hou dovolit téměř cokoliv.
Nejideálnější je pro ně kom-
binace rostlinné a živočišné
stravy. Pouze by měli omezit
konzumaci hovězího a vepřo-
vého masa, stejně tak jako tuč-
ných výrobků.

Řada lidí má stejnou krevní
skupinu, a přesto nemají stej-
nou reakci na konkrétní po-
traviny. Každý má jiné stra-
vovací návyky a jeho tělo je
zvyklé na jiné věci již od dob
prenatálního vývoje. Dieta
podle krevních skupin je
vhodná pro kohokoliv, kdo
chce vyřešit problém jak
zhubnout. Zdraví nijak ne-
škodí, strava při všech skupi-
nách je pestrá a klade důraz na
zeleninu, ovoce a nízký obsah
tuků. Ať už jsou názory na di-
etu jakékoliv, nejde popřít její
účinnost. Ta sice není stopro-
centní, ale většině lidí se
zhubnout podaří i díky tomu,
žedietnírežimkladedůrazina
cvičení a pohyb. K úbytku
váhy dochází hlavně z důvodu
snížení kalorického příjmu.
Výhodou navíc je i to, že se
hubnoucí naučí jíst pravidel-
ně a přemýšlet o tom, co jí.(red)

VLÉTL DO SLOUPU.
ŠKODA JE 330 TISÍC

NEHODA V RUDNÍKU. Byla neděle krátce po půlnoci, když v
Rudníku havaroval devětadvacetiletý řidič osobního auta
značky Volkswagen. „Údajně za jízdy usnul. Přejel do pro-
tisměru, narazil levou přední částí vozidla do betonového
sloupu a poté do kanálové propusti. Pak se auto převrátilo
přes střechu a dopadlo zpět na silnici,“ řekla tisková mluvčí
trutnovské policie Libuše Holá. Muž vyvázl bez zranění a
dechová zkouška na požití alkoholu měla negativní výsle-
dek. „Škoda na autě činí 300 tisíc korun a další vzniklá ško-
da na propusti a sloupu činí 30 tisíc korun,“ doplnila mluvčí
policie. Foto: Policie ČR

Třetí nejtvrdší hasič Česka je z Hradce
Olomouc – Většinu času
jsou ve střehu, připraveni
pomoci. Ale občas si také
zazávodí. Čeští hasiči ab-
solvovali v Olomouci klá-
ní o nejtvrdšího z nich.

Nejnáročnější soutěže
se zúčastnilo devadesát
sedm profesionálních,
dobrovolných a podniko-
vých hasičů z celé České
republiky.

„V nejsilnější kategorii
do 35 let dosáhl velkého
úspěchu královéhradecký
profesionální hasič On-
dřej Rosenkranz, který v
konkurenci 57 závodníků
obsadil skvělé 3. místo v čase 6:01,9. V celkovém pořadí všech zá-
vodníků se umístil také na třetí příčce a dosáhl tak jednoho ze
svých nejlepších umístění v disciplínách TFA,“ řekla tisková
mluvčí hasičů královéhradeckého kraje Martina Žahourková.

Účastníci museli v kompletním zásahovém oděvu a s dýcha-
cím přístrojem o celkové hmotnosti kolem osmnácti kilogramů
zdolat silové disciplíny rozdělené do tří úseků a nakonec je če-
kal výstup do osmnáctého patra Regionálního centra v Olo-
mouci..

Z celkového prvenství se radoval Lukáš Novák z HZS hl. m.
Prahy,kterýceloutraťzvládlopůlminutynežnakonectřetíhra-
decký hasič. (fej)

Foto: HZS Královéhradeckého kraje


