
Brutální útok pálkou málem
skončil smrtí napadeného
Hradec Králové – Krajský
soud řeší brutální útok, který
málem skončil smrtí napade-
ného muže. Z činu se zodpo-
vídají dva muži z Chrudimi.
Žaloba je viní z výtržnictví a
jednoho z nich z pokusu o
vraždu. Oba se přiznali, ale
uvedli, že napadený je provo-
koval a útočil na ně.

Napadený málem
zemřel
Incident se odehrál letos v
dubnu v Hrochově Týnci. V
podvečer se tam dostali do
sporu tři muži a konflikt pře-
rostl ve fyzické napadení. Tři-
cetiletý Tibor Balog a jeho
dvaadvacetiletý švagr Štefan
Horváth na svého protivníka
M. G. zaútočili, Balog ho bil
baseballovou pálkou, Horváth
pěstmi. Horváth oběť po chví-
li nechal, Balog pokračoval.

“Poškozeného ve zjevném
úmyslu ho i usmrtit opakova-
ně udeřil pálkou do hlavy, až
ho srazil na zem, a když se po-
škozený pokusil vstát, kopl ho
do obličeje. Svého jednání za-
nechal až poté, co poškozený
zůstal bezvládně ležet,“ píše se
v obžalobě.

Podle lékařské zprávy muž
utrpěl otřes mozku, tržnou rá-
nu na temeni hlavy, zlomeni-
nu spánkové a temenní kosti,
krvácení nad tvrdou plenu
mozkovou, dvojitou zlomeni-
nu dolní čelisti a po celém těle
řadu podlitin a tržné rány.

„K ohrožení života poško-
zeného nedošlo jenom díky
poskytnutí odborné lékařské
péče,“ uvedl státní zástupce.

Zaútočili, protože
se prý muže báli
Obžalovaní vypověděli, že se s
mužem dostal do konfliktu
nejdříve Horváth, který se s

družkou a malým synkem zú-
častnil v obci Zájezdec rodin-
né oslavy. „Už při vstupu jsem
viděl, že je M. G. opilý,“ řekl
včera Horváth. Uvedl, že ač-
koli držel na rukou dítě, M. G.
mu dal čtyři rány pěstí do ob-
ličeje a pak mu hrozil seke-
rou. Horváth z oslavy utekl a
zatelefonoval otci, aby pro něj
přijel. S otcem však přijel i Ba-
log a o něco později potkali v
Hrochově Týnci M. G.

Balog včera nevypovídal,
policii však řekl, že se na úto-
ku nedomlouvali, ale když
uviděli M. G., obávali se, že je
napadne. „Vzal jsem z auta
pálku, protože jsem se bál, že

by mě praštil flaškami, které
nesl,“ vysvětlil.

M. G. pak prý jednu z lahví
rozbil, hodil po Balogovi střep
a zranil ho. Krátce nato na něj
obžalovaní zaútočili.

„Balog mu dal pálkou, M. G.
spadl na zem a já jsem mu dal
pár ran pěstí,“ řekl Horváth.
Balog na policii připustil, že
útočil na hlavu oběti.

Do konfliktu se snažil vmí-
sit kolemjdoucí muž se psem a
poslal zvíře na Baloga. „Pes se
mi zakousl do kraťasů, tak
jsem ho praštil. Muž zaujal bo-
xerský postoj a zaútočil na mě.
Netrefil mě, ale já jeho pálkou
ano. Pak utekl,“ vylíčil obža-

lovaný. Potom k němu prý
znovu přišel M. G. ale dostal
dalších pět ran pálkou.

Útok neplánovali,
pálka byla bratrova
Balog, který už byl stíhán za
nebezpečné vyhrožování a za
pokus o znásilnění, i Horváth,
který byl dosud čtyřikrát tres-
tán, se shodli, že útok neplá-
novali. Pálka v autě prý patři-
la Horváthovu mladšímu bra-
trovi, který hraje baseball.

M. G. se k soudu ráno nedo-
stavil, jeden ze svědků ozná-
mil, že je ve věznici. Dnes by
měl padnout rozsudek. (vit)

Tibor Balog a ŠtefanHorváth se zodpovídají z brutálního útoku. Foto: Deník/Ondřej Littera

Výstava Zahrada východních Čech
se blíží, letos chystá řadu novinek

Častolovice–Bylototěsné,ale
stihli vše. Sokolovnu v Často-
lovicích obklopilo na několik
týdnů lešení. Místní zahrád-
káři se tak strachovali, zda
stihnou připravit již 15. roč-
ník výstavy Zahrada východ-
ních Čech. Akce, jíž každo-
ročně projde kolem patnácti
tisíc lidí, připadá na první říj-
nový víkend, od 4. do 6. října.

Letos se mohou návštěvníci
těšit hned na několik zajíma-
vých novinek. „Poprvé bude-
me vystavovat v zajímavém
aranžmá kolekci gladiol a li-
lií, což v tomto ročním období
bude unikátem,“ říká Josef
Helmich, pořadatel a předse-
da Českého zahrádkářského
svazu Základní organizace v
Častolovicích.

To však není vše. Poprvé si
budou moci návštěvníci pro-
hlédnout celou kolekci starých
odrůd jablek a také kolem pat-
nácti druhů žlutých jablek.
„Lidé většinou upřednostňují

červené odrůdy, avšak některá
žlutá jablka jsou chutnější a
vyhrávají i řadu soutěží,“ po-
znamenal Helmich.

V jednom z koutů více 2500
metrů čtverečních výstavní
plochy, která je opět o chlup
větší než vloni, se objeví i ko-
lekce melounů, jež je možné
pěstovat ve východních Če-
chách. Nepůjde však o klasic-
ké vodní melouny, ale o odrů-
dy cukrové.

Pořadatelé však neopome-
nou ani tradiční věci, na něž
jsou návštěvníci zvyklí. Opět
se uskuteční soutěž o nejhezčí

a nejoriginálnější misku ovo-
ce a zeleniny. Amatérští aran-
žéři je mohou od 30. září nosit
přímo do areálu sokolovny.
Stačí uvést své jméno, bydliš-
tě, kontakt na sebe a také její
název.

Soutěž jako taková poté pro-
bíhá anonymně, aby byla za-
ručena objektivnost. Hlasy
dávají přímo návštěvníci vý-
stavy, avšak aby nepřišli o
přehled všech šikovných
aranžérů amatérů, jmenný se-
znam podle abecedy najdou
vyvěšený u výstavy.

V hangárech, stáncích a so-
kolovně se budou prezentovat
opět jednotlivé zahrádkářské
organizace, lidé najdou vše
potřebné na zahrádky – od
stromků, keřů, zeminy či sa-
zenic, až po dekorace, doplňky
anebo nářadí.

Poprvé se také představí
včelaři, dále i houbaři anebo
kaktusáři se svými zajímavý-
mi výpěstky či úlovky. Ožive-
ní dodají i odborné přednášky
anebo koncerty hned několi-
ka skupin. (sir)

Nenechte si ujít „Poprvé budeme letos
v zajímavém aranžmá
vystavovat kolekci
gladiol a lilií, což bude
v tomto ročním období
naprostým unikátem.“

Josef Helmich, pořadatel a předseda
ČZS ZO Častolovice

Středy doktora Středy

Radka Friedlová ze Svitav úspěšně hubne
Východní Čechy – Pravidelně jsme už několikrát uveřejnili pří-
běhy a fotografie těch, kteří s východočeskými Deníky zhubli.
Dnes nečiníme výjimku. Z naší ordinace v České Třebové, kte-
rou nám zapůjčuje Poliklinika dopravního zdravotnictví, vy-
cházejí další, kteří díky dietě doktora Leoše Středy shodili ně-
kolik kilogramů. Vynikající výsledky má paní Radka Friedlová
ze Svitav. S Deníky začala hubnout na začátku srpna, druhá fo-
tografie (dole) je z minulého týdne.

MUDr. Leoš Středa jí doporučil jako většině svých pacientů
dietní režim StředaForm. Paní Friedlová je po úrazu, takže po-
hybová aktivita nebyla tím hlavním. Obvyklé doporučení hub-
noucím je nachodit 10 tisíc kroků denně, což je zhruba 7 až 8 ki-
lometrů. Paní Friedlová si nepřála uveřejnit počáteční váhu, s
kterou do ordinace poprvé přišla. Velmi rádi vám ale prozradí-
me, že za necelé dva měsíce zhubla o krásných 11 kilogramů. Na
fotografiích je to dobře vidět.

Při prvotním seznámení s dietou StředaForm měla Radka
Friedlová obavy, že její dietní strava nebude dostatečně pestrá.
Každá dieta je svým způsobem nevyvážená, protože většinou
omezuje konzumaci určitých potravin. V případě diety, kterou
dostala, jsou zapovězeny sacharidy, a proto se nedoporučuje jíst
např. pečivo, ovoce, sladkosti, a je povolena jen některá zeleni-
na. Naopak bílkoviny jsou bez omezení, takže maso, sýry ani va-
jíčka nejsou na závadu. Navíc je zdůrazňována vláknina, která
je nezbytná nejen pro hubnutí, ale působí příznivě na trávicí
trakt. Vláknina nabobtná v žaludku, způsobuje pocit nasycení
a navíc očišťuje střeva. Redukční dieta nebývá návodem na
zdravou životosprávu. Dietou potřebujeme pouze upravit hmot-
nost. Abychom novou váhu poté udrželi a vyhnuli se tzv. jo- jo
efektu, je dobré naučit se jíst zdravě. StředaForm zdravé stra-
vování učí i tím, že je postaven na běžných potravinách a ne na
žádných koktejlech. Protože však nelze konzumovat řadu po-
travin, je potřeba si umět dietu zpestřit.

Paní Friedlová to dokázala. Vymýšlí si sama stále nové a chut-
né recepty. Některé z nich nám slíbila a my je budeme postupně
uveřejňovat na portálu www.nadvaha.cz i v Deníku. Můžete se
těšit např. na vuřtguláš s cuketou, nízkosacharidovou svíčko-
vou a spoustu dalších dobrot. Díky tomu, že jí jídelníček nepři-
padá nudný, je z diety nadšená a s hubnutím rozhodně nehodlá
skončit.

Leoš Středa pomáhá zhubnout čtenářům Deníku
Máte kila navíc? Chcete hubnout? Napište a ptejte se na die-

ty, cvičení na hubnutí či správný jídelníček. Posílejte své otáz-
ky e-mailem na: hubnetesdoktorem@denik.cz. Poradí vám
MUDr. Leoš Středa, který přednáší o hubnutí a léčbě obezity na
1. lékařské fakultě v Praze. Píše o hubnutí odborné knihy, po-
pularizuje zdravou stravu, diety a kosmetiku. Se spoluautory
(Profesor Rajko Doleček a MUDr. Kateřina Cajthamlová) letos
vydal knihu Nebezpečný svět kalorií. Každý týden jezdí do or-
dinace v České Třebové, kde se hubnout a zhubnout pod jeho do-
hledem úspěšně snaží stovky čtenářů Deníku. (re)

Všechnydíly našeho seriálu ohubnutí najdetenawebechDeníků

Pod vedenímdr. Leoše Středy dokázala Radka Friedlová ze Svitav
zhubnout 11 kilogramů. Foto: archiv dr. Středy

Jablek bude méně, než se čekalo
Holovousy – Letošní úroda
jablek bude asi o 12 procent
nižší než se čekalo ještě v
červnu. Nejdřív se projevilo
pozdní opylení a nedostatek
slunce, další propad způsobila
podmáčená půda po deštích a
v létě naopak velké sucho.

Zatímco ovocnářům na již-
ní Moravě se letos dařilo, ve
východních Čechách se oče-

kává propad sklizně až o 20
procent. Potvrzuje to jeden z
největších pěstitelů jablek v
zemi, Zemědělské družstvo
Dolany na Náchodsku.

„Stromy se dostaly do stre-
su a červnový a červencový
propad malých plodů byl vyš-
ší než obvykle,“ řekl vedoucí
dolanských ovocnářů Jiří Fi-
šer. (kim, čtk)

Čtenářská soutěž s Deníkem
Soutěžte s Deníkem a vyhrajte vstupenky na výstavu

Zahrada východních Čech

Soutěžíme o 5 vstupenek.
Své správné odpovědi zasílejte na e-mail: 
jana.ruzickova@denik.cz do 25. září 

do 12:00 hodin. Pět z vás odměníme 
vstupenkou na výstavu Zahrada 

východních Čech. 
K odpovědi připište 

své jméno, adresu 

a telefonní kontakt.

Soutěžní otázka:
Kolikátý ročník výstavy se letos koná?
a) 10  b) 13  c) 15

4. - 6. října 2013
od 9:00 hodin do 17:00 hodin
Areál sokolské zahrady, sokolovny 
a zahrádkářská budova v Častolovicích. 
Přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých VČ,  
soutěž o nejlepší misku ovoce, výstava chryzantén 
a dalších květin, přednášky, bohatý doprovodný 
program… 
Více na www.zahradkari.com.

ZO ČSZ Častolovice, Územní sdružení 
ČZS RK a městys Častolovice 

pořádají 
15. Výstavu ovoce, zeleniny a květin

Srdečně Vás zve 
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OPERÁTOR/KA výROby
Hledáme pracovníky s nástupem ihned!

Práce v elektrotechnickém průmyslu – 3-4 směnný provoz

Místo výkonu Pardubice

Ubytování zdarma  Příspěvek na dopravu

Náborový bonus 1000 Kč

Mzda od 70,-Kč/hod./netto

Požadavky: dobrý zdravotní stav - hlavně zrak, manuální zručnost

Kontakt: p. Chomča, tel. 733 604 698, p. Baňas, tel. 733 604 714


