
„Až erotické“ snímky do koše
nespadly. Podváděl fotograf?
Je tu rozpor ve výpovědích souzeného
a svědků. Podváděl fotograf Pavel Rohel
obžalovaný z výroby dětské pornografie
rodiče svých modelů?
JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Sledovala
nevlastní dceru při fotografo-
vání v ateliéru v Červeném
Kostelci, kde podle obžaloby
celých šest let vznikala dětská
pornografie.

Proto vypovídala u Kraj-
ského soudu v Hradci Králo-
vé, kde probíhá proces v kau-
ze zvané Ateliér.

Dívenku fotil Pavel Rohel,
který její matce snímky uka-
zoval.

„Fotografování jsem byla
přítomná, když jsem z někte-
rými snímky nesouhlasila,
tak jsem je mohla přímo z fo-
toaparátu vymazat, přede-
vším ty vyzývavé. Překvapilo
mě ale, že na policii mi před-
ložili snímky, které jsem sma-
zala,“ řekla podle ČTK žena,
která tvrdila, že mazala sním-
ky, které by se spíše hodily na
ženské modelky. „Byly to cel-
kem vyzývavé pózy a hraniči-
lo to s erotikou,“ dodala.

S tím však Rohel nesouhla-
sí. Podle něj všichni rodiče

vyplňovali jakési dotazníky,
kde bylo popsáno, k čemu své
protomky propůjčují.

Navíc tvrdil, že vybrané
snímky vždy smazal po kon-
zultaci s doprovodem.

„Jestli měli jejich rodiče
nějaké výčitky? Ne, rozhodně
ne, spíš je zajímalo, kdy při-
jdou peníze, a kdy bude další
zakázka,“ popsal, jak se cho-
vali v jeho ateliéru. Do něj do-
cházeli s dětmi v drtivé větši-
ně případů matky.

„Rodiče byli upozorňováni,
že je při focení sexuální ak-
cent, který se zvyšuje s přibý-
vajícím věkem modelu,“ po-
pisoval. „Ale oni opravdu ne-
řešili, jestli je to mravné.“

Doprovod prý byl v blízkos-
ti focení, ne přímo v hlavní
místnosti, ale ve vedlejší, do
níž byly otevřené dveře. To
nakonec potvrdila i paní, jež
do Rohelovy „firmy“ vozila
čtrnáctiletou vnučku. „Nevi-
děla jsem na tom nic špatné-
ho. Myslela jsem si, že jsou to
fotky do nějakého katalogu,“
vypověděla.

DŮKAZNÍ MATERIÁL. Vyzývavé oblečky objevila policie v ateliéru
v Červeném Kostelci. Foto: Policie ČR

Líčení trvá už od července,
bude pokračovat také v prosinci

Je to seriál o mnoha dílech. Zatím jsou naplánované další dva do konce
tohoto týdne (čtvrtek a pátek) a jeden na 30. listopadu.
Jenže ani potom proces s Pavlem Rohelem a dalšími třemi obžalovanými
kvůli dětské pornografii neskončí. Po odročení bude pokračovat v prosin-
ci, kdy by měli přijít na řadu další svědci a znalci. Zda bude vynesen roz-
sudek, zatím není jasné.
Důvod, proč se případ táhne, je jasný – jeho rozvětvenost. Vždyť Rohel
měl fotografovat během šesti let více než stovku dětí. Policejní spis proto
narostl na 25 tisíc stran. (fej)

AKTUÁLNĚ

Mladíci, kteří ubili bezdomovce, vraždili
Pardubice – Z trestného činu vraždy budou nakonec obviněni
dva mladíci, kteří 3. srpna v Pardubicích na autobusovém ná-
draží velice brutálním způsobem ubili spícího bezdomovce. Pů-
vodní obvinění hovořilo o ublížení na zdraví s následkem smr-
ti, kde se trestní sazba pohybuje maximálně do pěti let odnětí
svobody. Kriminalisté po týdnech vyšetřování a posudcích od-
borníků u obou obviněných změnili kvalifikaci na vraždu. Obě-
ma pachatelům za ni nyní hrozí kvůli nezletilosti trest v trvání
pěti až deseti let odnětí svobody, tedy poloviční sazba. Stěžejní
pro tuto změnu byly zejména posudky lékařů z oboru psychi-
atrie a psychologie. „S ohledem na výsledky přípravného říze-
ní, zejména s ohledem na závěry znaleckých posudků z odvětví
soudního lékařství, psychiatrie a psychologie došlo k překvali-
fikování skutku z provinění těžkého ublížení na zdraví s ná-
sledkem smrti na provinění vraždy,“ uvedla mluvčí pardubic-
ké policie Markéta Janovská. Oba mladíci jsou i nadále ve va-
zební věznici. Případ utýraného bezdomovce neblaze proslul
především mírou brutality. Mrtvého bodali nůžkami, stříleli
do něj plynovou pistolí, pálili vlasy, jeho vlastní francouzskou
holí jej bili a nakonec mu ji strčili do análního otvoru. Své řád-
nění navíc podle zjištění kriminalistů i dopředu plánovali. (sejk)

Exstarosta se dozví rozsudek v prosinci
Hradec Králové – Rozsudek v případu bývalého starosty Lip-
nice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku Ladislava Horkého, kte-
rý před hradeckým krajským soudem čelí obžalobě z podvodů a
zneužití pravomoci, by mohl padnout v prosinci.

Soud, který měl včera na programu čtení listinných důkazů,
hlavní líčení odročí na 21. a 22. prosince. Řekl to předseda sená-
tu Zdeněk Šulc. Původně bylo hlavní líčení nařízeno až do stře-
dy 11. listopadu. „Na první den odročeného hlavního líčení před-
voláme dva svědky, zaznít by mohly závěrečné návrhy, druhý
den by mohl padnout rozsudek,“ řekl Šulc.

Podle obžaloby Horký, který stál v čele Lipnice v letech 2002
až 2010, neoprávněně používal peníze, které zastupitelé uvolnili
na nákup pozemků. Také údajně vystavoval falešné faktury a do
účetnictví úřadu zařazoval fiktivní doklady a faktury za práce,
které nebyly provedeny. V několika případech obec také nespl-
nila podmínky přidělené dotace. Lipnice po Horkém požaduje
uhrazení 15,5 milionu a úroků. Horký před soudem letos v srpnu
obžalobu odmítl. (čtk)

PŘI ODBOČOVÁNÍ PŘEHLÉDL
AUTO, ŠKODA JE 115 TISÍC

NEHODA NA JIČÍNSKU. Jel od Sobotky směrem na Mladou Boleslav. Na jedné z křižovatek chtěl
osmačtyřicetiletý řidič zahnout, jenže podle všeho nedával pozor. „Odbočoval vpravo a přitom
zřejmě přehlédl vozidlo BMW, které jelo po hlavní silnici od Jičína na Mladou Boleslav, a střetl se
s ním. Při nehodě byl lehce zraněn řidič fiesty,“ popsala okolnosti bouračky tisková mluvčí jičín-
ské policie Hana Klečalová. Alkohol u řidičů byl vyloučen dechovou zkouškou, celková škoda byla
vyčíslena na 115 tisíc korun. Foto: Policie ČR

Středy doktora Středy:
(Ne)zdravé tuky
Východní Čechy – Tuky hrají
významnou roli v životě vět-
šiny z nás. Každé ráno si ma-
žeme na chleba máslo nebo
margarín a smažená jídla pat-
ří mezi ta nejoblíbenější. Jaký
olej vybrat, aby našemu zdra-
ví příliš neškodil? A kolik tu-
ků bychom měli za jeden den
ve stravě přijmout? V podvě-
domí lidí existuje názor, že tu-
ky jsou škodlivé. To však ne-
platí pro všechny druhy. Ně-
které tuky mohou být našemu
zdraví velmi prospěšné.

Tuky jako takové bychom
měli v našem jídelníčku spíše
omezovat a neměly by pře-
sáhnout 30% energetického
příjmu za den. Mezi nejkva-
litnější patří polynenasycené
tuky, jako například omega-3
či omega-6 mastné kyseliny.
Tyto zdravé tuky najdeme
především v panenských za
studena lisovaných olejích,
semínkách, ořeších, ale také v
rybách. Každý den bychom
měli zkonzumovat 1 lžíci kva-
litního panenského oleje, 1 lží-
ci ořechů a alespoň dvakrát
týdně by se na našem talíři
měla objevit ryba.

Olejů najdeme na trhu vel-
ké množství. Jaké oleje v ob-
chodech vybírat? Každý olej se
hodí na něco jiného a i ty zdra-
vé jsou na některé činnosti ne-
vhodné. Například ke smaže-
ní by se používat neměly. Más-
lo a panenské oleje se velmi
snadno připalují. Smažit by se
mělo hlavně na rafinovaných
olejích, jakými jsou například

olej řepkový, slunečnicový
nebo olivový. Velmi vhodným
tukem na smažení je tzv. ghí
neboli přepuštěné máslo. Než
se potravina vloží na pánev,
olej by měl být dostatečně roz-
pálený. Jedině tak se zabrání
nadbytečnému nasáknutí tu-
ku do jídla. Ideální formou
smažení je pak fritování. Nej-
zdravější formou smažení na
tuku je restování, kdy je pou-
žito pouze minimální množ-
ství oleje.

Zdravý olej
Olivový olej patří mezi ty, kte-
ré považujeme za zdravé, pro-
tože obsahuje mnoho pro-
spěšných látek. Vybírat mů-
žeme mezi panenskými olivo-
vými oleji a mezi těmi, které
jsou vyráběné z pokrutin.
Každý z nich je vhodný na ně-
co jiného. Na oleji z pokrutin
je dobré smažit a restovat,
kdežto ten panenský se hodí
spíše do studené kuchyně. Z
výživového hlediska jsou na
tom tyto dva druhy olivového
oleje naprosto stejně. Rozdíl-
né jsou pouze v chuti a v obsa-
hu antioxidantů, kterých má
panenský olej více.

Mezi oleje, které mají pozi-
tivní vliv na naše zdraví, patří
také lněný olej lisovaný za stu-
dena. Tento tuk obsahuje nej-
větší množství omega-3 mast-
ných kyselin. Omega-3 je
esenciální mastná kyselina,
která je prospěšná celému or-
ganismu. Pomáhá snižovat
hladinu cholesterolu v krvi a
také ve značné míře podporu-
je imunitu. Nedostatek této
kyseliny v těle můžeme po-
znat například tak, že se nám
nadměrně tvoří lupy, nehty a
vlasy jsou slabé a lámavé. Li-
dé s nedostatkem omega-3 trpí
únavou, popraskanou kůží na
patách anebo také kožními
onemocněními, jakými je tře-
baakné,ekzémčilupénka.(red)

Lněný olej. Ilustrační foto: archiv


