
Nechte nás, ať si o Ukrajině rozhodneme sami!
Kde je pravda o Ukrajině? V českých
prozápadních médiích a 1500 kilometrů od
Krymu, který žije v jiném čase a prostoru, ji
nezjistíte, upozorňují zde žijící Ukrajinci.
KAMIL DUBSKÝ

Východní Čechy – Na Ukraji-
nu nás poslal zjistit pravý stav
věcí jak univerzitní pedagog
Boris Iljuk z Jaroměře, tak ne-
přímo i další Ukrajinci a Ru-
sové, kteří nyní žijí ve vý-
chodních Čechách. Jejich po-
střehy se totiž od těch, které
slýcháme nejčastěji, liší.

„Tak jeďte na Ukrajinu…!
Vy novináři jste pořád jen na
kyjevském Majdanu, teď zase
referujete pouze o Krymu, ale
vyrazte na jiná místa, na ven-
kov, mezi normální lidi, co si
myslí a jakými problémy žijí!“
řekl nám Boris Iljuk z Jaro-
měře, který vyučuje psycho-
logii na Slezské univerzitě v
Opavě. Pochází ze střední
Ukrajiny nedaleko Kyjeva.

Ukrajinci si podle něj musí
o své budoucnosti rozhodnout
sami. Ne kalašnikovy, ale no-
vou ústavou a novými volba-
mi. To, že i současná garnitu-
ra včetně svrženého prezi-
denta Janukovyče vzešla z de-
mokratických voleb, na tom
nic nemění.

„Lidé se přece svými chy-
bami učí a Ukrajinci jsou zase
o krok dál. Na druhé straně,
smutné je, že na Majdanu bo-
jovali proti korupci a výsle-
dek je takový, že si do čela pro-
ruských oblastí paradoxně
opět zvolili oligarchy,“ dodal.

Řinčení zbraněmi odmítá
rovněž Ukrajinec Vladimír
Jalovega z Hradce Králové.
„Janukovyč byl legitimně
zvolený prezident a lidé ho
měli odvolat ve volbách, ne

molotovovými koktejly,“ řekl.
Stejně jako další však apeluje
na jedno: Nechte Ukrajince, ať
si o sobě rozhodnou, nemí-
chejte se do nás. A neříká to
jen kvůli strachu z války.

„Pochopil bych, kdyby si
Rusko vzalo zpátky Krym, do
roku 1954 mu patřil. Ale zby-
tek země má historické hra-
nice,“ reaguje na snahy i dal-
ších přímořských ukrajin-

ských oblastí o přičlenění k
Rusku jičínský advokát Dmi-
trij Pavlenko. „To je, jako
kdyby se chtěl v Česku osa-
mostatnit nebo přičlenit k Ně-
mecku Jičín. To přece nejde,
nemůžeme se vrátit do stře-
dověku,“ dodal.

Někteří další jsou ale zá-
sadně i proti odevzdání sa-
motného Krymu. „Už nám
patří 60 let a to je nějaký pá-

tek. Rusko je dostatečně vel-
ké, aby se cpalo dál. Navíc
obyvatelé samotného Krymu
se ve své většině považují za
Ukrajince, i když mluví rus-
ky, a nechtějí patřit k Rusku,“
míní 25letý Anatolij z Rych-
nova nad Kněžnou.

Jeho názor není ojedinělý.
Stejně tak je rozšířený názor,
že Janukovyč sice byl komu-
nista a bandita, který zemi
zbídačil, přesto si ale na sou-
časnou krizi zadělala i pore-
voluční kyjevská garnitura.

„V ruskojazyčných oblas-
tech se neměla zakázat rušti-
na jako druhý jazyk, tím se
napětí jen eskalovalo,“ řekl
chrudimský lékař Viktor Šči-
pak. Rusové si pak podle něj
pro intervenci, kterou si prý
nepřála ani většina obyvatel
Krymu, jen hledali záminku.

„Moje babička na Krymu
žije, 40 kilometrů od hlavního
města Simferopolu, je to Rus-
ka, ale skutečně jí tam nikdo
nikdy neubližoval a ani neu-
bližuje,“ odmítá Ščipak Puti-

novu „humanitární misi“ na
ochranu ruských občanů.

Celá krize má podle něj i
ekonomické pozadí: Lidé v
Rusku dnes mají vyšší životní
úroveň a starobní důchody
než na Ukrajině.

KLÍČEKEKRYMU. Invaze Ruska naKrymse už na internetu stala
vděčným tématemvtipů. Zdroj: Ateo.cz

Ruska z Pardubic:
Putin nás brání
Odlišně než oslovení Ukra-
jinci Krymskou krizi hod-
notí jistá ruská překlada-
telka, která pochází ze
Sankt Petěrburgu a žije v
Pardubicích, nepřála si ale
být jmenována. „Stojím na
straně Ruska. Na Krymu
přece není žádný válečný
konflikt, Rusko má jen zá-
jem bránit své občany, aby
jim nebylo ubližováno.
Proto tam také chtějí uspo-
řádat referendum, aby si
vícenárodnostní Krym
většinově rozhodl o svém
osudu,“ řekla Deníku.

Soud řeší podvod s falešnými fakturami
Dva obchodníci s textilemměli způsobit bance Raiffeisenbank škodu 24milionů korun
IVANA VITOVSKÁ

Hradec Králové – Loni v dub-
nu senát udělil osmačtyřice-
tiletému Stanislavu Pokorné-
mu za zvlášť závažný zločin
podvodu šestiletý trest odnětí
svobody, sedmapadesátiletý
Miloslav Bříza dostal za po-
moc k podvodu tříletý podmí-
něně odložený trest.

Obžalovaní i státní zástupce
se však proti rozsudku odvola-
li a Vrchní soud v Praze loni v
září rozhodl, že se rozsudek ru-
ší a případ se vrací ke králo-
véhradeckému soudu, aby o
něm znovu jednal.

Předseda senátu dal včera
stranám na výběr, zda si přejí
jen přečíst protokoly z přede-
šlého jednání, nebo zda chtějí
některé svědky znovu předvo-
lat, případně zda se má celé

hlavní líčení zopakovat.
Obhájci obžalovaného Po-

korného trvali na výslechu
všech svědků, takže jednání se
bude opakovat.

Oba muži včera odmítli vy-
povídat s tím, že se k případu vy-
jádří až po výpovědích všech
předvolaných svědků.

Při minulém hlavním líčení
Pokorný vypověděl, že jeho fir-
ma prosperovala a měla obrat
kolem sto čtyřiceti milionů ko-
run.

„U dvou bank jsme v té době
měli úvěry, které se bez problé-
mů splácely,“ řekl soudu Po-
korný a uvedl, že v roce 2005 ho
kontaktoval zástupce Raiffei-
senbank, který mu nabídl, že
banka sloučí oba úroky do jed-
noho a nabídne jeho podniku
lepší podmínky.

„U předchozích bank jsem

smlouvy vypověděl. Ovšem po-
tom začala Raiffeisenbank stále
měnit smlouvy, a bylo to neú-
nosné,“ vypověděl muž. Zá-
stupce banky mu údajně pora-
dil, aby vyhotovil fiktivní fak-
tury. „Že prý to bude v pořád-
ku,“ uvedl Pokorný. Nechal te-
dy vyhotovit faktury. Podle něj
jich bylo čtyřicet a měly hodno-
tu nejvýše tří milionů korun.

Pak se prý začal ohlížet po po-
tenciálním investorovi, který
by bankovní pohledávky od-
koupil. Nejdřív mu však dělala
problémy banka, a když koneč-
ně investora našel, vyklubal se
z něj prý tunelář. Firma později
skončila v insolvenci a správce
podle Pokorného odcizil něko-
lik dokumentů a množství
uskladněného zboží.

Hlavní líčení bude pokra-
čovat v dubnu.

Z obžaloby
Podle obžaloby se Pokorný
jako jednatel firmy Tex-
merkur a externí účetní po-
radce Bříza domluvili, že
pomocí takzvaného facto-
ringu, tedy postupu, kdy
banka předfinancuje 80 pro-
cent hodnoty pohledávek,
vylákají z Reffeisenbank
peníze. Od října 2008 do
dubna 2009 tedy vystavovali
fiktivní faktury na své ob-
chodní partnery a inkaso-
vali od banky peníze. Vysta-
vili kolem dvou stovek fak-
tur a inkasovali 24 milionů
korun, ačkoli podle žalobce
věděli, že bance žádný z
údajných odběratelů nic ne-
zaplatí a Texmerkur nebude
schopný peníze uhradit.

Středy doktora Středy: Hubnutí ve skupině s přáteli
Východní Čechy – Motivací k
hubnutí nejsou pouze články
o úspěšných čtenářích. Velmi
dobře se hubne ve skupině li-
dí, nebo třeba jenom s jedním
kamarádem. Oblíbeným ná-
vodem na hubnutí který pro-
sazuje MUDr. Kateřina Caj-
thamlová, je: „Najděte si přá-
tele, kteří vás budou ve vašem
snažení dlouhodobě podporo-
vat, budou chválit vaší snahu
a nebudou vás tlačit do žádné-
ho soutěžení.“

MUDr. Leoš Středa k tomu
doporučuje: „Řešíte-li pro-
blém, jak zhubnout, najděte si
přátele, kteří mají, stejně jako
vy, kila navíc a držte dietu s ni-
mi. Chválit se navzájem mů-
žete, soutěžit nemusíte, pro-
tože každý hubne jinak rych-
le. Ale je dobře, když se inspi-
rujete navzájem vlastními
úspěchy a navzájem si předá-
váte zkušenosti z vaší diety.“

Společná návštěva
ordinace
Doktor Středa je vždycky rád,

když do ordinace spolu při-
jdou manželé, celá rodina ne-
bo kamarádi či kamarádky a
pak hubnou spolu. Obvykle
jim nasadí dietu StředaForm.
Základem této diety je přísun
vlákniny, jak rozpustné, tak

nerozpustné. Rozpustná vlák-
nina v žaludku nabobtná a
způsobí tak pocit nasycení.
Nerozpustná má příznivé
účinky na trávicí trakt a cel-
kově pročišťuje organizmus.
Na minimum je snížen příjem

rafinovaných cukrů a živo-
čišných tuků. Samozřejmostí
je pravidelný režim ve stravo-
vání. Při redukční dietě je ta-
ké velmi důležitá pohybová
aktivita. Každý člověk by měl
denně ujít vzdálenost 10 tisíc
kroků, což je zhruba sedm ki-
lometrů.

Tuto dietu tedy doporučil i
kamarádkám ze Struhařova,
kterými jsou paní Pavlína Ho-
ráčková a Hana Veselá. Ty se
rozhodly pustit se do hubnutí
spolu a vzájemně se podporo-
vat. Pohyb ani dieta nedělají
kamarádkám problémy. Obě
holdují nordic walkingu a
stravování s touto dietou jim
přijde velmi snadné. Paní Ve-
selá podniká a paní Horáčko-
vá je zdravotní sestra. Re-
dukční kúra složená s úpravy
jídelníčku a pohybu jim moc
svědčí. Na fotce se můžete po-
dívat na Pavlínu Horáčkovou,
která měla na konci loňského
léta o 15 kilogramů víc. Včera
byly obě kamarádky spolu
opět na kontrole. S panem
doktorem chatují na Face-

booku, publikují fotky z pro-
cházek s hůlkami. Na Face-
booku se totiž dá s MUDr. Le-
ošem Středou komunikovat i
ve skupině, která se jmenuje
nadvaha.cz.

Jak vypadala na konci léta
Hana Veselá, vám ukážeme v
příštím díle naší pravidelné
rubriky. Už nyní však může-
me prozradit, že její celkový
úbytek na váze se pohybuje
nad 10 kilogramy.

Dr. Středa pomáhá
hubnout čtenářům
Jak zhubnout, pokud se nebo-
jíte jít s kůží na trh? Na strán-
kách Deníku veřejně hubnou
známé osobnosti: Ilona Csá-
ková, režisér Tomáš Mag-
nusek či Leoš Středa. Přidejte
se k nim a zveřejněte svoji
váhu a fotky a publikujte své
úspěchy či neúspěchy. Inspi-
rujte k hubnutí další naše čte-
náře. Pomůže vám MUDr. Le-
oš Středa se svými spolupra-
covníky z 1. lékařské fakulty z
Prahy a Fakulty biomedicín-

ského inženýrství. Se spolu-
autory (Profesor Rajko Dole-
ček a MUDr. Kateřina Cajtha-
mlová) vloni vydal publikaci
Nebezpečný svět kalorií. Kaž-
dý čtvrtek přijíždí do polikli-
niky Dopravního zdravotnic-
tví v České Třebové. Vyšetře-
ní, diety a hubnutí pod odbor-
ným dohledem jsou zadarmo.
Platí se jen běžný poplatek u
lékaře: 30 korun.

Objednejte se e-mailem na:
hubnetesdoktorem@denik.cz.
Čtenáři, kteří se na našich
stránkách podělí s ostatními o
své zkušenosti během diety,
jsou motivací těm ostatním,
kteří s hubnutím váhají. (re)

Všechny díly seriálu věnovaného
hubnutí najdete nawebechDeníků

Policie: Havárii vojenského džípu zavinil řidič
Hradec Králové – Tragickou nehodu vo-
jenského džípu na dálnici D11, při níž lo-
ni v září zahynul řidič a tři cestující utr-
pěli vážná zranění, zavinil nesprávný
způsob jízdy. Vyplývá to z policejního vy-
šetřování.

Znalecký posudek už dříve vyloučil
technickou závadu nebo střet s jiným vo-

zem. „Hlavní příčinou nehody byl ne-
správný způsob jízdy řidiče, který se plně
nevěnoval řízení vozidla a sjel mimo dál-
nici,“ uvedla včera policejní mluvčí Iva-
na Ježková. Dodala, že 32letý řidič ani čle-
nové posádky navíc nebyli připoutáni
bezpečnostními pásy. „Protože řidič ze-
mřel, je trestní stíhání nepřípustné a pří-

pad byl odložen,“ upozornila mluvčí.
Havárie se odehrála na začátku září.

Vojenský terénní vůz Land Rover 130 Kaj-
man z chrudimského 43. výsadkového
praporu, který jel na cvičení, na 55. kilo-
metru D11 vyjel z vozovky a převrátil se.
Informace, že vojáci nebyli připoutáni, se
objevily už krátce po nehodě. (vit)

Díky skladům nafty v Kostelci
bychom vydrželi tři měsíce

Chrudim – Obří sklady po-
honných hmot v lesích u Kos-
telce u Heřmanova Městce na
Chrudimsku jsou jedny ze tři-
nácti, které by v případě es-
kalace konfliktu na Ukrajině
a zavření kohoutů s ropou po-
mohly naší zemi přežít.

Ve zdejších zásobnících je
nafta a letecký petrolej. Starší
nádrže jsou ukryté v podzemí,
v roce 2008 pak na povrchu vy-
rostly další čtyři nové. Sedm-
náct metrů vysoké věže ukrý-
vají 40 tisíc metrů krychlo-
vých paliva.

V případě krize by se čer-

padla spustila během pár vte-
řin do provozu. Přednostně by
zásoby směřovaly sanitkám,
armádě a policii, až pak by se
dostalo na další odběratele.
Sklady patří Státní správě
hmotných rezerv. I kvůli kri-
zovým situacím je do Kostelce
stále udržovaná zdejší neren-
tabilní trať, napojená v Pře-
louči na železniční koridor.

Česko je navíc dnes už na-
pojené i na plynovody a ropo-
vody i ze západních zemí. Bez
dodávek ropy z Ruska či Ukra-
jiny bychom tak vydrželi tři
měsíce. (kim)

SEDMNÁCTIMETROVÉVĚŽE s naftou a leteckýmpetrolejembyly
postaveny v roce 2008, další nádrže jsou v podzemí. Foto: Deník
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