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Osahával dívky? Přiznal se i nepřiznal
V jeden lednový den
osahával dvě školačky,
na obou ho zaujalo
jejich pozadí.
Jedenadvacetiletý
mladík z Náchoda je
obžalován z pokusu
o znásilnění.

JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Na první
pohled to vypadá jako ne-
škodná legrace. Jenže není
to tak. Proto stojí Róbert
Reichrt před soudem, proto
se zodpovídá z těžkého zlo-
činu. Jeho proces byl Kraj-
ským soudem v Hradci Krá-
lové odročen na konec
května, kdy bude pokračo-
vat vyhodnocování důkazů.
Zjednodušeně řečeno:

Mladý muž narozený v Po-
pradu je obžalován, že 20.
ledna, v jeden den, osahával
v Náchodě, kde žije, dvě
školačky. Jednu desetiletou,
druhou o tři roky starší.
Oběma sáhl na zadek, když
se ohradili, tak se stáhl a
zmizel z místa činu.
On odmítá, že by se snažil

dívky sexuálně obtěžovat,
jenže na starší z nich zane-
chalo setkání s ním velmi
nepříjemné následky. Tři-
náctiletou školačku měl
osahávat kolem poledne

na schodech vedoucích od
zimního stadionu nahoru
na sídliště, v místě zvaném
na Hopsáčku. Dívka poté
zavolala matce a ta zalar-
movala policii.
„Od té doby se mnou spí

v posteli, bojí se jít sama
večer ven. Bojí se jít i na
záchod,“ popsala matka.
Na druhou mladou slečnu

měl mladík zaútočit ve vý-
tahu domu, kde dívka bydlí.
On se do něj šel ohřát, pro-
tože jinak je vlastně napůl
bezdomovcem. Většinou
přebývá na ubytovnách ne-
bo u kamarádů. „S rodinou
jsem se tři roky nebavil, ale
teď už je to lepší,“ řekl.
V obou případech Reichrt

vinu odmítá. „Je to všechno
lež, ale nevím, jak to doká-

zat,“ obrátil se na státní zá-
stupkyni. U první dívky šlo
prý jen o nevinné plácnutí,
druhé se nedotkl.
Jenže při výsleších na po-

licii mluvil jinak. Dokonce
se rozpovídal o podivném
pocitu, který po atacích měl.
„Nevím, co to bylo. Lekl
jsem se, proto jsem z místa
hned utekl,“ popisoval.
První poškozená také vy-

pověděla, že zaregistrovala
u mladíka erekci. „Já jsem
ale na starší dívky. Nebo
aspoň do toho dne jsem
byl,“ prohlásil u soudu.
I během vystoupení při

procesu si často odporoval,
což je podle znalců jeho ty-
pická vlastnost – nepřipustí
si chybu ani necítí lítost nad
tím, co udělal.

Proč je mladík ve vazbě? Ztloukli jsme
pána, napomínal nás, byli jsme opilí
K soudu ho přivedla eskorta, už tři měsíce je totiž ve vazební
věznici v Hradci Králové. I předseda senátu Miroslav Mjartan
ho při jedné odpovědi upozorňoval, že přece ví, jak to na
policii a u soudu chodí. „Zažil jste to přece v minulosti. Víte,
že se při výslechu můžete poradit s obhájcem,“ upozornil
Mjartan obžalovaného, když tvrdil, že jednu z výpovědí
„popletl“ kvůli nátlaku policie.
Róbert Reichrt je za mřížemi – a ne poprvé – kvůli průšvihu,
který spáchal v Kolíně. Byl za ním alkohol, jenž je ostatně
motorem většiny jeho problémů se zákonem. „Ztloukli jsme
jednoho pána,“ vysvětlil u soudu, proč přišel s pouty na
rukou. „Byli jsme opilí, kopali jsme do lahve a on nás
napomínal. Proto jsme ho zmlátili,“ přiznal. (fej)

HROZÍMU12 LET. Róbert Reichrt je obžalovaný, že v lednu v jeden
denosahával v Náchodědvě školačky. Za pokus o znásilněnímu
hrozí dvanáctileté vězení. Foto: Deník/Jiří Fejgl

Stařeček srazil
autem stařenku

Hradec Králové – Dvaa-
osmdesátiletý řidič Renaultu
Thalia srazil v pondělí po
poledni na přechodu pro
chodce na hradecké třídě
SNP 86letou ženu, jež vo-
zovku přecházela od zastáv-
ky MHD k vlakovému ná-
draží. „Žena utrpěla zranění,
se kterým byla převezena do
nemocnice, kde ji hospitali-
zovali,“ uvedla policejní
mluvčí. (kim)

Středy doktora Středy: Umělá
sladidla nejsou žádný zázrak
Východní Čechy – Nejen
ženy, ale také muži chtějí
vypadat štíhle. K tomu ne-
odmyslitelně patří správná
životospráva a zdravý život-
ní styl. Každý si ale čas od
času potřebuje osladit život
nějakým zákuskem nebo
čokoládou, zkrátka cukrem.
Ten však obsahuje spoustu
kalorií, a tak se mnohem
častěji než dříve v
různých potravinách obje-
vují náhražky cukru, nejčas-
těji pak umělá sladidla.
Mluvíme-li o umělých

náhradních sladidlech,
myslíme tím uměle vytvo-
řené látky, které mají větší
sladivost než cukr, ale záro-
veň neobsahují žádné, re-
spektive skoro žádné kalorie.
Většina umělých sladidel
byla vytvořena náhodně či
vznikla jako meziprodukt
nebo vedlejší produkt při
výrobě jiných látek. Umělá
sladidla jsou k dostání ve
formě tablet, prášku či te-
kutiny.
Hlavními konzumenty

těchto látek byli
v posledních letech převáž-
ně diabetici. Dnes již tomu
tak není a lidé hledají v této
alternativě prostředek na
hubnutí. V dietami posedlé
společnosti se umělá sladi-
dla objevují téměř ve všech
polotovarech i jiných potra-
vinách. Jejich použití snižuje
náklady výrobců těchto po-
travin a dávají jim možnost
označit produkty za nízko-
kalorické či light. A na to li-
dé slyší.
Stále častěji se v novinách,

televizích či časopisech do-
vídáme o tom, že umělá sla-
didla nejsou pro lidský or-
ganismus to nejlepší. Obsa-
hují mnoho chemických lá-
tek, které nejsou našemu
tělu vlastní. Ani vědci dosud
neobjevili, jak si tělo dokáže
s těmito uměle vytvořenými
látkami poradit. Je však více
než zjevné, že v boji proti
obezitě nejsou žádným zá-
zračným přípravkem. Kdyby
tomu tak bylo, nechodilo by
po naší planetě tolik lidí
s nadváhou.
Umělá sladidla mají dvě

velké výhody. První z nich
je, že neobsahují téměř žád-
né kalorie, a tak nenavyšují
náš denní energetický pří-
jem tolik, jako to dělá cukr,
med či jiná přírodní sladidla.
Druhou výhodou je to, že
nepřispívají k tvorbě zubní-
ho kazu. Nedodávají výživu
zubním bakteriím, a ty se
proto nemnoží.

ASPARTAM, SACHARIN,
CYKLAMÁT
Na obalech potravin se stále
dokola opakují umělá sladi-
dla, kterými jsou aspartam,
sacharin a cyklamát. Nejob-
líbenějším umělým sladi-

dlem je pak sukralóza. Tu
jedinou je možné tepelně
upravovat. Ostatní sladidla
se při tepelné úpravě rozpa-
dají na jejich jednotlivé
složky, které jsou pro lidský
organismus toxické.
Sukralóza je vyráběna
z přírodního cukru a je až
šestsetkrát sladší. Maximální
denní doporučené množství
je 5 mg na kilogram tělesné
hmotnosti. Jedním
z nejméně oblíbených je
cyklamát. Ten je dokonce ve
Spojených státech a
v Norsku zakázaný. Podle
některých studií může mít
karcinogenní účinky.
V Evropské unii však nebyly
vědecky prokázány, a proto
se cyklamát smí používat.
Umělá sladidla nemají žád-
nou výživovou hodnotu, a
pokud člověk netrpí cuk-
rovkou, není žádný důvod je
konzumovat. Chcete-li sladit
méně nebo se pouze vy-
hnout cukru, můžete zkusit
některou z přírodních ná-
hražek, jako je stévie.
V rámci výuky zdravé ži-

votosprávy na střední škole
Euroinstitut se žáci během
příprav dietních a zdravých
pokrmů učí používat pří-
rodní náhražky cukru, o
kterých bude příští pokra-
čování naší rubriky. (zr)

Seriál Deníku

Aktuálně
Ženu ve sklepě
zavalilo dřevo

Kostelec nad Orlicí – Hro-
mada dřeva zavalila v pon-
dělí dopoledne ženu ve
sklepě rodinného domku v
Kostelci nad Orlicí. Na místo
vyrazili hasiči z Rychnova
nad Kněžnou a Borohrádku,
kteří se ji snažili vyprostit a
zachránit. Ženě však už ne-
bylo pomoci. „Lékař zdra-
votnické záchranné služby
konstatoval u ženy exitus,“
sdělila Alena Kuthanová z
HZS Královéhradeckého
kraje. Případem se zabývá
policie. „Podle prvotního
šetření nešlo o cizí zavině-
ní,“ řekla Deníku policejní
mluvčí Alena Kacálková. (vit)

Druha matky chtěla zabít ve spánku
Pardubice – Do vazby po-
slal včera pardubický okres-
ní soud 28letou ženu, která
se pokusila ve spánku zabít
63letého muže.
Dotyčná se k činu od-

hodlala brzy nad ránem 1.
května v příbytku své mat-
ky. Ta si přivedla svého
druha. Právě na něj dotyčná
po půlnoci zaútočila. Spícího
muže udeřila do hlavy. Ten
zákeřný útok se štěstím
přežil.
„Útočnice muži způsobila

jen lehké zranění, ale podle
názoru znalce z oboru lé-
kařství mohla být rána
smrtelná,“ uvedla mluvčí
pardubické policie Jana Dr-
tinová.

DŮVOD NENÍ JASNÝ
Druha své matky přitom
neznala dlouho. „Dalo by se
říci, že šlo o náhlý útok bez
konkrétního předchozího
motivu,“ konstatoval soudce
Karel Gobernac s tím, že o
duševním stavu obviněné

bude zřejmě ještě rozhodo-
vat znalecký posudek.
„Soud vyhověl mému ná-

vrhu o vzetí obviněné do
vazby. Je zde důvodná oba-
va, že by se žena mohla
opakovat trestný čin, pro
který je stíhána,“ uvedl k

případu státní zástupce Aleš
Veselý.
Samotné řízení je teprve

na počátku a obviněná žena
s vyšetřovateli také příliš
nespolupracuje. Celé vazeb-
ní líčení strávila v mlčenli-
vosti. (sejk)

OBVINĚNOU28LETOUŽENU, která semuži pokusila rozbít hlavu,
přivezla k soudupolicejní eskorta. Foto: Deník/Jiří Sejkora
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V pivovaru poprvé zazní klasická hudba
Pardubice – Slavnostní zá-
věrečný koncert Pardubic-
kého hudebního jara se v
úterý 10. května uskuteční v
areálu Pardubického pivo-
varu. Závěrečný koncert
festivalu je věnován 145.
výročí založení Pardubické-
ho pivovaru, významné
události v historii industri-
alizace města.
„Bude tomu v historii vů-

bec poprvé, kdy v prosto-
rách pivovaru zazní klasická
hudba, a protože dramatur-
gie Pardubického hudební-
ho jara chce být stylová,
program večera je koncipo-
ván v souladu s naším vý-

robním zaměřením a tradi-
cemi, které pivo vždy před-
stavovalo a stále představuje
pro český národ. Vedle řady
drobných skladeb spojených

(nejen) s naším národním
nápojem zazní ve světové
premiéře Pivní oratorium
vytvořené skladatelem a di-
rigentem Janem Kučerou
právě pro tuto slavnostní
příležitost,“ uvedl předseda
představenstva Pardubické-
ho pivovaru Leoš Kvapil.
Sólisty koncertu, který

bude zahájen v 19 hodin ja-
ko open-air akce, jsou Bar-
bora Řeřichová (soprán), Ja-
roslav Patočka (basbaryton)
a Radek Holub (recitace).
Festivalový mužský sbor a
Komorní filharmonii Par-
dubice povede dirigent Jan
Kučera. (PR)
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