
Miliardáře Sisáka pustili z vazby
Hradec Králové – Podnikatel a miliardář Petr Sisák
byl v pondělí odpoledne po složení kauce propuš-
těn z vazby v hradecké vazební věznici. Sisák je
stíhaný v kauze manipulace s insolvenčními říze-
ními kolem společnosti Via Chem Group. Ve vazbě
zatím zůstává poslední z obviněných – advokát Ivo
Hala. Kauce mohla podle předcházejících informací
činit 15 milionů korun. Sisák má zároveň uložen
zákaz vycestování, dohled probačního úředníka a
zákaz styku s určitými lidmi. Případ původně šetři-
la protikorupční policie, nedávno bylo vyšetřování
převedeno na hradeckou krajskou policii. (čtk, zr)

VÝCHODNÍ ČECHY

Seriál Deníku

Středy doktora Středy: Bezlepková dieta
Východní Čechy – Lidí
špatně snášejících lepek
v posledních letech velmi
přibylo. Intolerance na tuto
látku se projevuje několika
různými obtížemi od na-
dýmání přes bolesti břicha,
průjem, až po zvracení a ne-
volnosti. Jedinou vhodnou a
úspěšnou léčbou je bezlep-
ková dieta. Ta nejenom, že
pomáhá proti zdravotním
potížím, ale zároveň je to
také výborný pomocník při
hubnutí.
Lepek neboli gluten je

bílkovina obsažená
v obilných zrnech.
Z obilných zrn se melou
různé druhy mouky. Vlast-
nosti každé mouky jsou
udávány množstvím lepku,
které obsahují. Čím více
lepku v mouce, tím lépe po
přidání vody propojuje jed-
notlivé složky těsta. Chléb
upečený z takovéto mouky

pojme hodně vzduchu a
vytvoří krásnou kůrku.
Nejvíce lepku ob-

sahuje pšenice, žito
a ječmen, ale také
jejich příbuzní,
jakými je na-
příklad
špalda,
dvou-
zrnka,
jed-

nozrnka či kamut. Při
bezlepkové dietě je nutné se
vyhýbat také všem potravi-
nám, které obsahují lepek
skrytě. Jedná se hlavně o
polévky, omáčky, kečupy,
majonézy, dresinky a jiná
dochucovadla. Nevhodné
jsou také uzeniny, konzervy,
paštiky, výrobky z mletého

masa, ale i sojová a jiná
rostlinná masa. Celiaci,
jak se lidem
s intolerancí na le-
pek říká, by se
měli vyhýbat
také pudin-
kům, cuk-
rovinkám
či
zmrz-
lině.

Mohlo by se zdát, že vět-
šina potravin obsahuje le-
pek, ale není tomu tak. Po
vyloučení glutenu
v jídelníčku stále zůstane
mnoho surovin, ze kterých
lze připravit chutná jídla.
Bez lepku je například rýže,
kukuřice, jáhly, pohanka,
brambory nebo luštěniny.

Bez omezení se také může
konzumovat mléko a mléč-
né výrobky jako sýry, pod-
máslí, jogurty, tvaroh a
smetana. Bez následků je
také příjem masa, ryb, vajec
a ořechů. Při bezlepkové di-
etě je stejně jako při zdravé
životosprávě doporučována
čerstvá zelenina a ovoce.
Mnoho lidí nemůže přijí-

mat lepek ze zdravotních
důvodů, protože jim způso-
buje komplikace a obtíže.
Posledních pár let však na-
růstá počet těch, kteří přijali
bezlepkovou dietu jako svou
každodenní stravu, aniž by
pro to měli nějaký zdravotní
důvod. S pomocí této stravy
se totiž výborně hubne
hlavně v oblasti břicha. Le-
pek je ukládán v tucích
zejména v této oblasti. Po-
kud redukujete váhu, hub-
nutí v těchto partiích bývá
nejobtížnější. Při bezlepko-

vém stravování je krásně
vytvarujete.
Základem většiny potra-

vin, po kterých se přibírá na
hmotnosti, je mouka –
všechny druhy slaného pe-
čiva, těstoviny, koláče, su-
šenky, a dokonce i některé
uzeniny. Když je kvůli lepku
přestane člověk jíst, přijme
tak denně méně kalorií, což
se po čase projeví poklesem
tělesné hmotnosti.
Střední škola Euroinstitut

vzdělává své žáky také
v oblasti zdravé životosprá-
vy. Právě bezlepková dieta je
jednou z oblíbených forem
zdravého a vyváženého
stravování. Může sloužit ja-
ko způsob dočasného jarní-
ho odlehčení jídelníčku.(zr)

PŘEDJÍŽDĚL V ZÁKAZU, SKONČILO TO SRÁŽKOU

NEHODA U LHOTY POD LIBČANY. Předjížděl v místě, kde je to zakázáno. Proto se podle všeho v pátek navečer stala nehoda
na silnici z Hradce Králové směrem na Chlumec nad Cidlinou – a to na křižovatce u Lhoty pod Libčany. „Cizinec narozený
v roce 1988 je podezřelý, že předjížděl osobní vozidlo Škoda Roomster, které dávalo znamení o změně směru jízdy vlevo v
místě, kde je zákaz předjíždění. Došlo ke střetu, po kterém skončil passat v levém příkopu. Řidička romsteru byla s lehkým
zraněním z místa odvezena na ošetření,“ uvedla tisková mluvčí policie Lenka Burýšková. Alkohol u řidičů policisté vyloučili
dechovou zkouškou. Celková škoda předběžně činí více než 130 tisíc korun. Foto: Policie ČR

Ukážu ti kočku, lákal. Znásilnil dívku?
Rodiče za ním stojí,
babička také. Učni ze
Semilska však hrozí za
znásilnění a pohlavní
zenužití až dvanáct
roků.

JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Na těle
měl škrábance, na břiše, na
zádech, zkrátka na více
místech. „To mi udělala
kočka,“ řekl při vyšetřování
Tomáš P.
Kočka je vůbec středobo-

dem případu, kvůli kterému
stojí učeň ze Semilska před
Krajským soudem v Hradci
Králové. Je obžalován ze
znásilnění a pohlavního

zneužívání, za což mu hrozí
až dvanáctileté vězení.
Hlavní zločin se měl stát

na konci května minulého
roku, kdy měl tehdy sedm-
náctiletý chlapec znásilnit
ve svém pokoji kamarádku.
„Čekal na mě a přemluvil
mě, abych s ním šla k němu
domů, že mi ukáže kočku,“
vypověděla v té době o rok
mladší slečna.
„Sedla jsem si na gauč,

hladila jsem ji. On si sedl ke
mně, začal mě hladit po
noze. A pořád říkal: Dej mi
pět minut,“ pronesla. Pak
měl začít fyzický souboj.
Dívka prý mladíkovi dala
facku, odstrkovala ho, on jí
přesto stáhl džíny a znásil-
nil ji. Důkazem jsou podle
policie i natržené kalhoty.
Slečna má podle znalců

od té doby deprese, noční
děsy, strach z mužů, odpor
k partnerskému sexu.
„Není to pravda. Ona se

mnou chtěla mít sex, ale já
jsem jí řekl, ať si to nejprve
vyřeší se svým klukem,“

prohlásil obžalovaný, který
viní ze spiknutí právě pří-
tele znásilněné.
„Obviněním zakrýval svoji

trestnou činnost,“ uvedl.
Narážel tak na fakt, že je
obžalován i kvůli sexu

s ještě ne patnáctiletými
dívkami. A toho se podle
něj měl dopustit právě pří-
tel znásilněné dívky.
Proti Tomášovi P. však

podle státního zástupce
mluví plno faktorů. Napří-
klad to, že byl dívčin mobil
lokalizován v inkriminova-
né době právě u jeho byd-
liště. Pak také lékařská pro-
hlídka a výpovědi svědků.
Rozhozená slečna se svě-

řila příteli, poté rodičům.
„Občas mi lhala, ale tento-
krát jsem poznal, že říká
pravdu,“ vypověděl její otec,
který zločin ohlásil.
„Je to nesmysl. Ženská,

když nechce, tak se ubrání.
Prostě ty nohy neroztáhne,“
řekla policii mladíkova ba-
bička, jež ho společně s ro-
diči vehementně hájí.

Zamilovala se, a proto ho chtěla krýt
Vedle znásilnění je Tomáš P. obžalován také z pohlavního
zneužití. Důvodem je fakt, že měl spát se dvěma dívkami,
kterým ještě nebylo patnáct. Navíc věděl, jak jsou staré.
V jednom případě se na jeho čin přišlo při výpovědi dívky,
již měl znásilnit. Důkazem proti Tomášovi P. je vedle
výpovědi znásilněné také facebooková komunikace ještě
ne patnáctileté slečny.
Druhý čin byl odhalen zvláštní cestou. Dívka totiž
nastupovala do diagnostického ústavu a při té příležitosti
absolvovala gynekologickou prohlídku. Při ní lékař odhalil,
že není panna. „Psala jsem mu, že mi není patnáct,“
vypověděla pak. Tomáše P. se přesto snažila krýt, nechtěla
prozradit, kdo ji o panenství připravil. Důvod byl naprosto
prozaický, zamilovala se. (fej)

Aktuálně
Sebevrazi včera
zablokovali hned
dvě hlavní tratě
Pardubice/Hradec Králové
– Hned dvě frekventované
tratě ve východních Če-
chách včera zablokovali se-
bevrazi.
Ráno v půl sedmé skočil

asi 50letý muž pod vlak v
Hradci Králové na trati do
Třebechovic u mostu přes
Labe poblíž Rubeny, provoz
zde byl na více než tři ho-
diny zastaven. Na místo byli
dokonce povoláni potápěči.
Náhradní autobusová do-

prava ale musela být zave-
dena jen v krátkém úseku z
hlavního nádraží na Slezské
předměstí, takže zdržení
spojů nebyla velká.
Mnohem větší komplika-

ce však způsobila sebevra-
žedkyně na hlavním kori-
doru z Prahy na Pardubice a
Ostravu. Pod rychlík do Ži-
liny skočila těsně po 11. ho-
din ve Starém Kolíně na
předměstí Kolína, čímž vče-
rejší dálkové spoje na Mo-
ravu ovlivnila neporovna-
telně víc.
Trať z Kolína do Záboří

nad Labem byla uzavřena a
vlaky tak jezdily z Pardubic
odklonem přes Rosice nad
Labem, Chlumec nad Cidli-
nou, Nymburk a Poříčany.
Některé měly až tři hodiny
zpoždění. Jiné místo přes
Pardubice a Českou Třebo-
vou pokračovaly z Kolína na
Havlíčkův Brod a část spojů
byla zcela odřeknuta.
Provoz byl na trati obno-

ven až ve 14 hodin.
„Jednalo se o zranění ne-

slučitelná se životem, lékař
na místě konstatoval smrt,“
uvedla k sebevražedkyni
mluvčí středočeské zá-
chranky Petra Effenberge-
rová.
Na koridoru mezi Kolí-

nem a Českou Třebovou jen
vloni ukončila svůj život
většina z 11 lidí usmrcených
vlakem v celých východních
Čechách. Téměř všichni
však byli muži. (kim)

Skoro devět let byla nelegálem
Hradec Králové – Neuvěřitelných skoro devět let
procházel nelegální pobyt bez víz jedné teprve
dvaadvacetileté Rusce. Udala se vlastně sama, když
přišla na hradeckou cizineckou polici zažádat o
„papíry“, aby se mohla legálně do Ruska vrátit. Na
Západ odešla, když jí bylo teprve 13 let! „Žena se
dostavila za účelem legalizace svého neoprávněné-
ho pobytu. Předložila dva cestovní doklady, z toho
jeden neplatný, v němž měla vylepena krátkodobá
španělská víza, a druhý platný, ale bez jakéhokoliv
záznamu. Bylo zjištěno, že na území členských stá-
tů Evropské unie pobývá 8 let a 277 dní neopráv-
něně. Převážnou dobu pobývala ve Španělsku, před
rokem přicestovala za svým kamarádem do Česka,“
uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová. Policisté jí
vydali správní vyhoštění na tři roky. Cizinka využila
možnost projektu „Dobrovolný návrat“, kdy nákla-
dy spojené s její cestou domů ponese Ministerstvo
vnitra. Žena je pak bude muset dodatečně uhradit
v poloviční výši. (kim)
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