
Dceru fotil, poznala jsem pihy, potvrdila matka
Je obžalován ze znásilnění vlastní dcery,
ze sexuálního obtěžování dalších dívek. Ale
také z výroby dětské pornografie. Svědectví
bývalé ženy mu rozhodně nepomáhá...
JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Výpovědi
svědků i poškozených dávají
obrázek. Portrét muže, který
stojí před soudem.

Je obžalován ze znásilnění
dcery, pohlavního zneužívání
nezletilých dívek i výroby
dětské pornografie.

Zastavme se u posledního
obvinění. Dcera Romana S.
neví o tom, že by ji táta fotil
v takových pozicích, jenže
svědectví její matky mluví
úplně o něčem jiném.

Policisté našli fotky jejího
přirození i zadní části těla.
„Poznala jsem ji podle pih na
zadku,“ potvrdila matka, že
jde o její dceru.

Nebylo to ostatně poprvé,
kdy objevila vztah jejího muže
k dětské pornografii. „Našla
jsem mu ji v počítači už v do-
bě, kdy jsme spolu žili,“ vypo-
věděla žena.

Její slova dokládají také
další záležitosti.

Žena, jež se s osmatřicetile-
tým R. S. seznámila v práci, a

myslela si, že by spolu mohli
mít klasický vztah, si po něja-
kém čase všimla, jak moc se
má k její dceři. Jenže ještě
předtím jí párkrát dovolila,
aby u obžalovaného přespala.

„Vyžadoval, aby u něj dcera
spala v krátké košilce a bez
kalhotek,“ řekla.

Také se vrátila k mužovu
chování. „Osahával ji na
prsou, zadečku, přirození – i
přede mnou,“ vykládala. Na
jeho chování zareagovala,
řekla mu, že je to nepřirozené.
„On to otočil proti mně. Že
nejsem ráda, že ji má rád.“

Muži zřejmě přitíží také
další fakta. Například jeho
chování na cestě a při dovole-
né v Chorvatsku, kdy měl osa-
hávat další dívku.

„Ani chvíli jsem u ní nese-
děl,“ řekl. Jenže výpovědi
svědků o cestě autobusem
mluví naprosto opačně.

Muž byl navíc v Chorvat-
sku často opilý, napadl ser-
vírku a byl vystěhován z ho-
telu. „Byli jsme tam pak sa-
my,“ řekla jeho dcera.

PŘED SOUDEM. Hlavní líčení s Romanem S., obžalovaným ze znásilnění dcery i dalších skutků, začalo
u hradeckého krajského soudu minulý týden. Foto: Deník/Michal Fanta

Dcera už nemá
znovu vypovídat,

nakázali znalci
Děvčata si prožila velké trauma.
Podle obžaloby jednu z nich zná-
silnil vlastní otec, druhou, její
kamarádku, pak osahával během
cesty na společnou dovolenou
do Chorvatska.
Kvůli těmto činům nyní stojí R. S.
před královéhradeckým kraj-
ským soudem. O jeho případu –
samozřejmě – musely vypovídat
také obě dívky, u nichž vyšetřo-
vání začalo.
Jak se to na nich projevilo?
Vždyť ani jedné ještě nebylo
patnáct let. „Dcera si vyčítá, že
byla nablízku tomu, když se otec
choval k její kamarádce tímto
způsobem,“ popsali znalci roz-
položení mladé slečny. „A také
se stydí mluvit pravdivě o všem,
co se stalo v tomto případu.“
Odborníci navíc doporučili, aby
dcera obžalovaného už u soudu
nevypovídala. „Měla stresovou
poruchu, je potřeba, aby už ji ni-
kdo netahal zpět do děje,“ řekli.
Také další dívky z případu vy-
šetřování a popis událostí velmi
ovlivnil. Proto policisté opako-
vaně využili dětské psychology
i psychiatry. (fej)

Řidič v podvečer srazil dvojici
chodců. Jeden z nich zemřel
Dolní Orlice – Při dopravní
nehodě, která se stala v pondělí
v podvečer v Dolní Orlici, za-
hynul 51letý muž. „Dvaadvace-
tiletý řidič, který jel kolem 17.40
hodin ve směru na Červenou
Vodu, při vyhýbání se protije-
doucímu vozidlu zřejmě pře-
hlédl dva chodce, kteří šli po
krajnici, a srazil je,“ řekla poli-
cejní mluvčí Lenka Vilímková.

Následky střetu byly tra-
gické. Jeden z chodců utrpěl
velmi vážná poranění, kterým
na místě podlehl. „Osmačtyři-
cetiletá žena byla se zranění-
mi letecky transportována do

nemocnice,“ sdělila mluvčí.
Podle policie dechová zkouška
vyloučila, že by mladý řidič po-
žil alkohol. Zraněné ženě byla
kvůli testu na alkohol odebrá-
na krev v nemocnici, u chodce
byla nařízena pitva.

Policie nehodu vyšetřuje.
„Zjišťuje se, zda byli chodci
osvětleni a zda šli čelem k ři-
diči nebo na opačnou stranu,“
dodala Lenka Vilímková.

Silnice I/43, na které se ne-
hoda stala, byla kvůli zá-
chranným pracím i kvůli vy-
šetřování několik hodin zcela
uzavřena. (vit)

Policie: Na podzim umírá více chodců
Podzim je velmi kritické období z hlediska
tragických úmrtí chodců. Po střetu s autem
jich umírá více dvakrát více než v létě.
Východní Čechy – Den se
zkracuje a už v odpoledních
hodinách začíná být viditel-
nost značně snížená. Chodec v
tmavém oblečení, který jde po
přechodu nebo po okraji vo-
zovky, je téměř neviditelný a
řidiči ho postřehnou až na po-
slední chvíli.

Od posledního říjnového ví-
kendu, kdy se ručičky hodi-
nek posunuly o hodinu nazpět
a odpoledne se významně
zkrátilo, se situace ještě zhor-
šila. Právě na sníženou vidi-
telnost doplatila v pondělí v
podvečer dvojice chodců na
Orlickoústecku. Při nehodě, o
níž píšeme na jiném místě, je-
den z nich zemřel.

Neúprosná čísla
Podle organizace Besip jsou
dlouhodobě nejproblematič-
tější kategorií usmrcených
osob v noci stále chodci. V ro-
ce 2013 v noci zahynulo 80
chodců, což je 59,7 procenta.

„Přírodní zákony oklamat
nejdou. Když řidič uvidí chod-

ce na 18 metrů (v tmavém ob-
lečení) a aby zareagoval včas,
potřebuje 31 metrů, je jejich
střet téměř jasný a bohužel při
rychlosti 75 km/h je zřejmé, že
se bude jednat o velmi vážnou
nehodu,“ uvedl Besip na svých
stránkách.

Zákon zatím pamatuje jen
na bezpečnost cyklistů, kteří
za tmy musejí používat osvět-
lení. U chodců dosud povin-
nost osvětlení či označení re-
flexním prvkem neplatí.

Tma je riziková i pro cyk-

listy, i když o něco méně. Pod-
le Besipu loni každý čtvrtý
cyklista zahynul v noci.

Chci být vidět!
„U dopravních nehod, kdy
účastníkem je chodec či cyk-
lista, jsou následky mnohem
rizikovější než u osob jedou-
cích ve vozidle,“ připomíná po-
licejní mluvčí Jan Čížkovský.

Právě na problematiku nej-
zranitelnějších účastníků do-
pravních nehod se nyní za-

měřila kampaň policistů Krá-
lovéhradeckého kraje. Chodci
a cyklisté kromě důležitých
informací obdrží informační
leták od Besipu a hlavně si ze
setkání s policistou odnesou
rychloupínací reflexní pásku.

„Jde o žlutou pásku širokou
5 cm, různých délek s reflex-
ním pruhem uprostřed, která
nositele zviditelní jak ve dne,
tak i v noci, a to až na 200 met-
rů. Během kampaně policisté
rozdají téměř 2000 těchto pá-
sek,“ uvedl Jan Čížkovský. (vit)

Tma je zrádná
Loňské statistiky hovoří jasně. Za-
tímco v srpnu na českých silnicích
zemřelo osm chodců, v září se je-
jich počet zvýšil na jedenáct a v říj-
nu na šestnáct. Nejhorší byl listo-
pad, kdy přišlo na o život 22 chod-
ců. V noci loni zemřelo 80 chod-
ců, což bylo 60 procent. Předloni
zahynulo 86 a v roce 2011 do-
konce 94 chodců. U cyklistů jsou
čísla poněkud jiná: nejvíce tragic-
kých nehod je v létě. Zdroj: PČR

ILustrační foto: Deník/Karel Janeček

Hubnutí s Deníkem tentokrát na univerzitní půdě
Východní Čechy – Osvětová
akce Hubnutí s Deníkem je
mezi vámi, čtenáři, populár-
ní. Známá je i v odborných
kruzích, které se zabývají té-
matem narůstající obezity na-
ší populace. V roce 2012 byl
projekt představen na sympo-
ziu Obézní pacient v interdis-
ciplinárním pohledu a nyní se
o něm učí dokonce i medici na
1. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Jedná se o
projekt, který zaštiťuje Fa-
kulta biomedicínského inže-
nýrství ČVUT.

Studenti lékařské fakulty si
mohou zvolit předmět s vý-
stižným názvem Monitoring a
terapie obezity, který předná-
šejí naši přední odborníci na
obezitu, profesor Rajko Dole-
ček a docent Leoš Středa. Me-
dici se učí, jak se vypořádat s
tématy dieta, hubnutí a zdra-
vý styl. Předmět se vyučuje na
společné katedře 1. lékařské

fakulty UK a Fakulty biome-
dicínského inženýrství
ČVUT. Minulý týden bylo té-
ma hubnoucí akce s východo-
českými Deníky součástí
přednášky a mediky výsledky
opravdu zaujaly.

Deník jako motivace
Samotné hubnutí se skládá z
několika aspektů, z nichž je-
den velmi důležitý je motiva-
ce. Jakmile není obézní paci-
ent dostatečně motivován k
redukci své váhy, setkává se s
neúspěchem. Hubnutí jde po-
malu, v některých případech
se nedaří zhubnout vůbec. Pro
úspěšné řešení otázky, jak
zhubnout, je také nezbytné
vhodně zvolit redukční kúru.
Ta musí pacientovi vyhovo-
vat, jinak jí nezvládne dodr-
žovat dostatečně dlouhou do-
bu a kilogramy se poté opět
vracejí. Není výjimkou, že po

jo-jo efektu naskáče mnohem
více kilogramů, než se poved-
lo člověku shodit.

Reklamy na hubnutí lidem

často slibují zázraky. Inzeráty
slibují, že obézní zhubne pou-
hým užíváním různých pre-
parátů a potravinových do-

plňků třeba i 10 kilogramů
týdně. To je samozřejmě ne-
smysl. Jako důkaz toho, že se
opravdu dá zhubnout zázrač-
ně rychle, mají sloužit foto-
grafie pořízené před zaháje-
ním diety a po jejím ukončení.
Lidé, kteří se objevují na těch-
to „důkazních“ fotografiích
jsou ale většinou úplně ne-
známí a mnohdy se jedná pou-
ze o trik, kdy jsou fotky upra-
vované v grafických počíta-
čových programech.

Hubnutí s Deníkem je jiné
Obrovskou výhodou hubnou-
cí akce s Deníkem je to, že lidé,
kteří se objevují v článcích,
jsou skuteční. Naše noviny
jsou regionální, a tak je oprav-
du možné, že příběh bude o va-
šem kamarádovi, kolegovi z
práce nebo o sousedovi. Sku-
teční, nesmyšlení lidé doká-
žou obézní motivovat mno-

hem více, než anonymní pro-
pagátoři nesmyslných diet a
přípravků na hubnutí.

Každý měsíc se v pravidel-
né rubrice dočtete o někom,
komu se povedlo zbavit se pře-
bytečných kilogramů. Jen
škoda, že není nafukovací or-
dinace v České Třebové, kam
jezdí ve čtvrtek MUDr. Leoš
Středa. Pro naše hubnutí ji za-
půjčuje Poliklinika Doprav-
ního zdravotnictví. Do konce
roku je však beznadějně plná.
Ale pokud se potřebujete na
něco zeptat ohledně diety, na-
pište na email
hubnetesdoktorem@denik.cz
či na Facebook do skupiny
Nadváha.cz. (re)

AKTUÁLNĚ

V Orlickém Záhoří měli včera
ráno osmistupňový mráz
Východní Čechy – Úterní ráno
bylo nejchladnější od konce lé-
ta, konstatovali meteorologové.
Pod bod mrazu klesla teplota na
53 meteorologických stanicích,
řada z nich byla i na východu
Čech. V regionu měli největší
zimu v Orlickém Záhoří, kde
rtuť ukázala minus 8,3 stupně
Celsia. Mrzlo i jinde, například

v Horním Adršpachu bylo mi-
nus pět, v Broumově a v Dešt-
ném minus čtyři stupně. Chlad-
něji než v Orlickém Záhoří bylo
v Česku jen na šumavské
Rokytské slati, kde naměřili
minus 9,3 stupně Celsia.

„Od pátku se ranní teploty
nepatrně zvýší,“ slíbil meteo-
rolog Pavel Borovička. (vit)
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