
Středy doktora Středy: Jsou vhodné jarní detoxikační kúry?
Východní Čechy – Venku na
nás čím dál častěji vykukuje
sluníčko, což znamená, že po-
malu, ale jistě přichází dlouho
očekávané jaro. Příroda se za-
čne probouzet a ze zimního
spánku se proberou nejen zá-
stupci zvířecí říše, ale také
mnozí z nás. Nyní můžeme
zimní únavu a podrážděnost
hodit za hlavu. Pomoct by
mohly jarní detoxikační kúry.
Jsou ale vhodné? Neuškodí
našemu organismu?

Časopisy se zdravou výži-
vou a různé internetové strán-
ky jsou v této době plné člán-
ků o detoxikaci organismu.
Tělo je údajně po zimě zanese-
né škodlivinami, které je po-
třeba z něj dostat ven. Tipy na
osvědčené jarní detoxy a očis-
ty organismu nám slibují, že
zhubneme a tělo zbavíme
škodlivin a zároveň ulehčíme
zátěž našemu organismu.

Většina výživových porad-
ců a nutričních specialistů
každoročně doporučuje svým
klientům detoxikační kúry.
Nejenom na jaře, ale celoroč-
ně. Bohužel to většinou nemá
nic společného se zájmem pro-
čistit klientovo tělo, ale pouze

mu prodat produkty, ze kte-
rých mají poradci provize.

Mohou se samozřejmě najít i
výjimky. Pokud vám poradce

doporučí detox složený pouze
z běžně dostupných potravin,
je zřejmé, že osobní finanční
zájem v tom nebude. I přes
očišťující kúru složenou pou-
ze z běžných surovin je na mís-
tě otázka, zda je to skutečně
nutné, či to naopak nemůže
našemu tělu uškodit nebo jej
rozhodit.

Lidské tělo má od přírody
schopnost čistit se samo. K
čistění organismu dochází
prostřednictvím jater, ledvin
a plic či potních žláz. Pokud je
tělo zdravé a všechny tyto or-
gány fungují správně, o očistu

těla je přirozeně postaráno.

Ano, či ne?
Odborníci se v otázkách očist-
ných kúr neshodují, jedni tvr-
dí, že pomáhají, druzí naopak,
že škodí. Vždy je dobré si vzít z
obou stran něco. Hlavní je se
řídit svým zdravým rozumem
a naslouchat potřebám svého
těla.

O hladovkách a půstech
jsme psali nedávno, ty jsou k
delší detoxikaci nevhodné.
Navíc při nich trpíme hladem
a to nás zbytečně stresuje. Vel-

mi dobrou detoxikační kúrou
je zařadit do jídelníčku více
ovoce a zeleniny, pít čistou vo-
du a začít sportovat. Lidský
organismus se rozhýbe a s ním
i lymfatický systém, který se
velkou měrou podílí na od-
plavování toxinů z těla. Sa-
mozřejmostí by mělo být vy-
nechání tučných a moučných
jídel a také sladkostí.

Dalo by se říci, že nejlepší
detoxikační kúrou s trvalými
účinky je zdravý jídelníček a
správná životospráva. Dosta-
tek pohybu a psychického od-
počinku. Takovýto „detox“
můžete držet celoročně a pro-
kážete tím tělu největší služ-
bu. Pokud nevydržíte natrva-
lo, zkuste to alespoň po dobu
jednoho měsíce či několika
týdnů. Žáci střední školy Eu-
roinstitut již začali. Přidáte
se? (zr)

SERIÁL DENÍKU

PODIVNÉ PŘEPADENÍ: MĚL ZBRAŇ, ALE ODEŠEL

S PISTOLÍ NA BENZINKU. Kriminalisté od 29. února pátrají po neznámém muži, který měl nejspíš v úmyslu získat peníze na čerpací
stanici v Černé za Bory. Muž zhruba 180 – 185 centimetrů vysoký vešel do benzinky, v ruce držel zbraň. „Zda se jedná o skutečnou
pistoli, či maketu, to není zřejmé,“ upozornila mluvčí policie Eva Maturová. Přistoupil k pultu, na nikoho nemířil, nic neřekl, otočil se a
odešel. Na sobě měl tmavou bundu s červeným logem vlevo, tmavé kalhoty, sportovní boty s bílou podrážkou na patě, přes hlavu ka-
puci, na očích pravděpodobně lyžařské brýle, přes ústa šátek. „Pokud ho někdo poznáte, kontaktujte, prosím, pardubické kriminalis-
ty přes tísňovou linku 158,“ doplnila Maturová. Video si můžete prohlédnout na pardubicky.denik.cz/benzinka. Repro: Policie ČR

AKTUÁLNĚ

Oloupil muže, policisté ho našli v herně
Jičín – Napadl zezadu staršího muže a sebral mu z kapsy kalhot
několik tisíc korun. Lupu si však sedmatřicetiletý opilec z Jičí-
na příliš neužil, policisté ho zatkli vlastně vzápětí.

Zločin se stal v úterý 1. března po osmé hodině večer v Tyršo-
vě ulici v Jičíně a nyní byl pachatel obviněn. „Napadený muž,
který při útoku utrpěl drobné poranění, vše oznámil na linku
158. Případem se okamžitě začali zabývat jičínští kriminalisté,
kteří o několik minut později zadrželi útočníka v nedaleké her-
ně. Jednalo se o místního sedmatřicetiletého muže, který byl
opilý, a navíc pod vlivem drog,“ řekla tisková mluvčí policie Ha-
na Klečalová.

Pachateli hrozí až desetileté vězení. (fej)

Na dálnici stála lednička, řidič ji přehlédl
Hradec Králové –
Tuhle překážku na
dálnici nečekal. V
pondělí v devate-
náct hodin narazil
řidič se svým VW
Golf do ledničky,
která stála na dál-
nici D11 na čtyřia-
sedmdesátém kilo-
metru ve směru z
Hradce Králové na
Prahu.

„Dalších X řidičů
se překážce bez
problémů vyhnulo.
Z ledničky se nako-
nec vyklubala
mraznička, kterou pravděpodobně někdo špatně připevnil a po
cestě ji ztratil. Při nehodě nedošlo k žádnému zranění, pouze ke
hmotné škodě jak na osobním vozidle, tak na mrazničce ve výši
asi 33 tisíc korun,“ řekla tisková mluvčí policie Iva Kormošová.

(fej)
Foto: Policie ČR

Znásilnil senior? Ne, dívka je nevěrohodná
Po necelých třech letech skončila kauza,
v níž byl obžalován třiasedmdesátiletý
muž ze znásilnění. Nakonec se ukázalo,
že šlo o vymyšlené obvinění.
JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Romská
dívka nyní žije v Anglii, na lí-
čení proto nepřišla. Přesto
právě její osobnost rozhodla o
tom, jaký trest dostal třiase-
dmdesátiletý Jaroslav Kerner
za její údajné znásilnění.

Krajský soud v Hradci Krá-
lové mu uložil podmínku, sku-
tek totiž nakonec nebral jako
znásilnění, ale jako omezová-
ní osobní svobody.

„Rozsudek je pravomocný,“
potvrdila definitivu rozhod-
nutí Iva Matušková z tiskové-
ho oddělení soudu. Státní zá-

stupce ani obžalovaný se proti
němu totiž neodvolali.

Oběma vyhovovalo, jak
soudce Petr Mráka vyřešil
případ, jenž se udál v červenci
roku 2013. Tehdy Kerner pra-
coval jako brigádník
v jednom hradeckém super-
marketu a šestnáctiletá dívka
tady chtěla získat na konci ot-
vírací doby nějaké prošlé po-
traviny. Proto se pohybovala
kolem kontejnerů umístě-
ných vedle obchodu.

Kerner jí prý nabídl, že ji od-
veze domů, ona po něm chtěla
stovku – prý na jídlo. „Řekl
jsem jí, že čeká zbytečně, že už

ji někdo předběhl. Bylo mi jí lí-
to. Bylo velké vedro,“ vysvět-
lil, proč ji nakonec zatáhl do
svého auta.

I podle soudu při tom použil
násilí, dívka nakonec měla na
rukou škrábance a natržený
rukáv u trička. Další sled udá-
lostí se měl podle dívčiny ver-
ze změnit ve znásilnění. Seni-
or ji měl nutit k sexuálnímu
styku.

„Pro svoje uspokojení ji
osahával přes oblečení,
zejména na prsou a v rozkro-
ku, a snažil se jí dát ruku pod
kalhoty, což se mu nepodařilo,
u toho ji zakrýval ústa, aby ne-
mohla přivolat pomoc. Ná-
sledně ji za současné nabídky,
aby se s ním jela projet, proti
její vůli odtáhl ke svému na-
startovanému vozidlu,“ stálo
napsáno v obžalobě.

Muž tuto verzi odmítl, dív-

ky se prý v autě ani nedotkl.
Přesto spolu odjeli, mladá
slečna nakonec utekla z auta,
když se Kerner začal dohado-
vat na silnici s jedním z dal-
ších řidičů.

„Hádal se s nějakým pá-
nem. Tak jsem otevřela dveře
a odešla.Nechtěla jsempo něm
peníze,“ vypověděla při vy-
šetřování. „Byla jsem vystra-

šená, že mě někam odveze,“
oznámila na policii.

Šlo tedy o tvrzení proti tvr-
zení. Jenže v mužův prospěch
mluvily znalecké posudky.
Zaprvé jeho vlastní, který
mluvil o tom, že netrpí žádnou
sexuální deviací. „Nebyla
zjištěna ani duševní poru-
cha,“ napsal odborník.

Zadruhé šlo o zkoumání

dívčiny psychiky. A to se uká-
zalo jako zásadní záležitost.
Údajná oběť totiž byla ovliv-
něna velmi problematickým
dětstvím, i kvůli tomu je du-
ševně zaostalá. Znalkyně z ob-
lasti psychiatrie zjistila, že je-
jí výpověď je nevěrohodná.

„Je to citově deprivovaná
osoba. Opakovaně bylo pode-
zření na týrání poškozené
v rodině. Je hodně sugestiv-
ní,“ uvedla při vyšetřování.

„Měla jsem pochybnosti, že
by ji obžalovaný napadal.
V tom, co k činu uvedla, byly
velké rozpory. Má velkou ten-
denci doplňovat to, co prožila,
svými představami. Je hodně
ovlivnitelná, manipulovatel-
ná,“ doplnila.

Navíc je problémem také to,
že si slečna své prožitky upra-
vuje a nedovede je přesně re-
produkovat.

V případě znásilnění hrozil mnohem
citelnější trest – a to až dvanáct let
Proces byl vlastně „hrou“ o to, zda se obžalovaný Jaroslav Kerner pokusil
dívku znásilnit, nebo zda ji v uvozovkách pouze omezoval. Soudce Petr
Mráka se nakonec přiklonil k druhé možnosti, proto je trest jen podmíně-
ný. V případě znásilnění – i když by šlo o pokus – by seniorovi hrozilo až
dvanáctileté vězení.
Muži totiž mohlo přitížit také to, že si myslel, že je dívce méně než pat-
náct let, v tom případě je totiž sazba právě dvanáctiletá. Oběť však byla
v době, kdy se problém udál, šestnáctiletá. (fej)


