
Faráře soudí za znásilnění
Kaplan Erik Tvrdoň před soudem odmítl
všechna obvinění. Ženu, která duchovního
udala ze znásilnění, označil za schizofreničku
a řekl, že je závislá na sexu s kněžími.
Havlíčkův Brod – Případem
kněze obžalovaného ze zná-
silnění a zneužití pěti žen a dí-
vek se začal zabývat okresní
soud v Havlíčkově Brodě.

Ten začal čtením obžaloby a
výslechem kněze, který veš-
kerou vinu popírá. Podle ob-
žaloby spáchal celkem devět
trestných činů na pěti ženách
– dvou dospělých, dvou mla-
distvých a jedné nezletilé, za
což Tvrdoňovi hrozí až deset
let vězení. Žaloba kněze viní
mimo jiné ze sexuálního
nátlaku, vydírání, znásilnění,
pohlavního zneužití a ze zne-
užívání dítěte k výrobě por-

nografie. To se týkalo dívky ze
Svitavska, Tvrdoň totiž před
lety působil jako farář ve
Svojanově. Dívku měl podle
obžaloby pohlavně zneužít a
nechat si od ní přes mobilní te-
lefon poslat její erotickou fo-
tografii. Tvrdoň měl už tady
kontroverzní pověst.

Podle státní zástupkyně
Zdeňky Tománkové je zvlášť
závažné, že obžalovaný po-
hlavnězneužildívkumladší15
let, a využil přitom svého po-
stavení a její závislosti. Dívku
údajně žádal o zasílání erotic-
kých fotografií a osahával ji.

S jinými ženami kněz podle

žaloby vedl erotickou kore-
spondenci textovými zpráva-
mi, při schůzkách je osahával
a proti jejich vůli s nimi měl
pohlavní styk. „Popírám, že by
se něco z obžaloby stalo, nee-
xistuje jediný důkaz,“ řekl
Tvrdoň. Ženu, která ho udala
ze znásilnění, pak označil za
schizofreničku a řekl, že je zá-
vislánasexuskněžími. (čtk, rm)

DŘÍVE SVOJANOVSKÝ farář Erik
Tvrdoň. Foto: Deník/Roman Martínek

Zkopal bývalou přítelkyni a poté napadl
také policisty. Hrozí mu desetiletý trest
Jičín – Brutálně napadl
bývalou přítelkyni. De-
větadvacetiletý muž v so-
botu dopoledne v Popo-
vicích na Jičínsku ji kopl
do hlavy i do dalších částí
těla. „I když byla útokem
otřesena, přesto se jí po-
dařilo z domu utéct. Dostala se ale jen za vrata, kde ji chytil za
vlasy a přitom ji roztrhl kalhoty a kabát,“ popsala tisková mluv-
čí policie Hana Klečalová. Po chvíli žena využila chvíle, kdy se
násilník uklidnil, a utekla. Jeden z projíždějících řidičů jí půj-
čil telefon, aby zavolala policii. Ale ani útočník nelenil, rozbil
okno u jejího auta, sebral z něj štěně a zamkl ho do jejího domu.
„Hlídka nejdříve kontaktovala ženu, a poté i násilníka, kterého
policisté vyzvali k prokázání totožnosti,“ řekla mluvčí Klečalo-
vá. „Muž jako by je vůbec neslyšel a rychlou chůzí vyrazil proti
jednomu z policistů. Poté do něj strčil a oba ztratili rovnováhu
a spadli na zem. Po chvíli vstali a muž začal policistům vyhro-
žovat, že si je najde a že si to s nimi vyřídí,“ doplnila. Až poté ná-
silníka uklidnili a odvezli na policii. Útočníkovi hrozí za pokus
těžkého ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, výtržnic-
tví, omezování osobní svobody, násilí proti úřední osobě a krá-
dež až desetiletý trest. (fej)

Středy doktora Středy: Jaká je kalorická hodnota Vánoc
Východní Čechy – Opět po ro-
ce tu máme svátky klidu a mí-
ru. Vánoce jsou u většiny lidí
velmi oblíbené. Pro ty, kteří
řeší problém jak zhubnout,
však nastává období odříkání
a těžkého odolávání. A buďme
upřímní, kdo z nás už někdy
dokázal říct „ne“ vonícím va-
nilkovým rohlíčkům, krásně
nazdobeným perníčkům nebo
plněnému vosímu hnízdu?

Na každém rohu na nás čí-
há nějaká dobrota, která ale
ukrývá mnohdy netušené a
překvapivě velké množství
kalorií, chcete-li kilojoulů.
Pojďme se na nadcházející
svátky podívat z trochu jiného
úhlu pohledu, z toho kaloric-
kého.

Vánoce. Pohoda, klid, vůně
jehličí, všude spousta cukro-
ví, svařené víno nebo punč,
pohádky a sladké „nicnedělá-
ní“. Toto je realita u těch, kte-
ré netrápí nadváha ani obezi-
ta a chvilkové hřešení ve stra-
vování se na jejich postavě ni-
jak nepodepíše. Ostatní lidé,

kteří mají nějaké to kilo navíc
a pustili se do hubnutí s po-
mocí redukční kúry, se musí
držet diety i v průběhu svát-
ků. Neplatí pro ně žádné vý-
jimky a v případě porušení di-
etního jídelníčku podvádějí
pouze sami sebe.

Jak ale na to, aby si i obézní

mohli jednou do roka dopřát
trochu cukroví? Návod je jed-
noduchý. Ti, kteří navštěvují
hubnoucí deníkovskou ordi-
naci v České Třebové, už vědí,
jak na to. MUDr. Leoš Středa
svým pacientům nejčastěji
doporučuje dietu StředaForm
a radí jim, aby si během svát-

ků určili jeden den, kdy dietu
prostě poruší a budou jíst i za-
kázaná jídla jako bramborový
salát, obalovanou rybu nebo
cukroví. Samozřejmě všeho s
mírou. Na průběhu jejich hub-
nutí se to samozřejmě podepí-
še tak, že na nějakou dobu pře-
stane hmotnost klesat. Po pár
dnech na dietní stravě se však
tělo opět vrátí do tendence
hubnout.

Dietní salát
i cukroví
Existuje také řešení pro ty,
kteří si chtějí Vánoce užít se
vším všudy, ale přesto ne-
chtějí dietu porušit. V rámci
některých diet se snižuje
množství přijímaných sacha-
ridů, a tak se nesmí konzumo-
vat nejenom sladkosti, ale ta-
ké brambory. Jak připravit
bramborový salát bez bram-
bor? Úplně jednoduše, stačí
nahradit brambory například
cuketou nebo jinou zeleninou.
Recept najdete třeba na webu

www.nadvaha.cz.Ucukrovíto
není tak snadné, protože ne-
stačí nahradit pouze cukr
umělým sladidlem, ale dieta
zakazuje i mouku. Je tedy po-
třeba vyrobit doma takové
cukroví, které mouku neob-
sahuje. Jedním takovým jsou
například sněhové pusinky.
Na jejich přípravu je zapotře-
bí pouze vaječný bílek, umělé
sladidlo a špetička soli. Vše se
vyšlehá do pěny a nastříká na
pečicí papír. Poté už stačí
pusinky několik hodin sušit v
troubě při 50°C a je hotovo.
Jedna takto připravená sně-
hová pusinka obsahuje pouze
4 kJ.

Abyste si dokázali předsta-
vit, kolik energie do sebe do-
stanete při vánočním mlsání,
tak jeden vanilkový rohlíček
má 170 kJ, vosí hnízdo 500 kJ,
100 g bramborového salátu má
asi 880 kJ a 2 dcl svařeného ví-
na obsahují také 880 kJ. Jed-
noduše si teď můžete spočítat,
kolik kalorií navíc přijmete
během svátečního dne. Když

se však budete držet při zemi a
vezmete si „jen tak na chuť“,
nemusíte se stresovat a pro-
padat panice.

Ať už pro štíhlé, nebo pro zá-
pasící s nadbytečnými kilo-
gramy platí jedno základní
pravidlo – nepřibrat. Vánoce
jsou sice nazývány svátky kli-
du, ale to neznamená, že se ne-
smí sportovat a hýbat. Nao-
pak většina lidí nejde do prá-
ce, a tak má více času na pro-
cházky nebo cvičení. Relaxo-
vat se dá i aktivně a tělu i psy-
chice to jenom prospěje. Tak
neseďte celé svátky doma a
jděte na dlouhou procházku,
podívat se po okolí, jak mají
sousedé nazdobená okna a do-
my. (red)

AKTUÁLNĚZabil seniorku, přestože není
agresor. Trest si zasloužím...

JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Za těžký
zločin přišel ostrý trest.

Tomáš Klemša z Březové
nad Svitavou dostal v únoru
sedmnáctiletý trest za vraždu
pětaosmdesátileté ženy. Jed-
natřicetiletý muž musí také
zaplatit pozůstalým odškodné
půl milionu korun.

Jeho případ je druhým dí-
lem seriálu Deníku o kauzách,
jež v tomto roce řešil Krajský
soud v Hradci Králové.

„Pobyt ve vězení je strašný,
ale já si uvědomuji, že si ho za-
sloužím,“ řekl odsouzený,
který v domku nakonec ukra-
dl 25 tisíc korun.

Při těchto slovech plakal a
právě lítost byla jedním z fak-
torů, který ho uchránil od vý-
jimečného trestu.

Výjimečný trest? Ne
I znalci jsou totiž přesvědčeni,
že jeho lítost nebyla hraná – a
tudíž je možná také jeho ná-
prava.

„Uložení výjimečného tres-
tu jsme vyloučili,“ pronesl
soudce. „U obžalovaného šlo
o ojedinělý exces s fatálními
následky, ale poškozené už ni-
kdo život nevrátí,“ doplnil.

Případ se stal v září roku

2013. Proč vlastně Klemša
vraždil? Byly za tím obří fi-
nanční potíže.

„Měl jsem dluhy, šli po mně
vymahači. Proto jsem se roz-
hodl, že ty peníze ukradnu,“
vypověděl.

Mladý muž soudu přiznal,
že dlužil až 300 tisíc korun, a
proto se rozhodl obrat paní, již
znal už od dětství. Její vraždu
však (podle vlastních slov)
v žádném případě neplánoval.

Nejdříve ji navštívil v dom-
ku pod záminkou zaměření
kanalizace a potají odjistil
dveře na zahradu. Těmi poz-
ději vlezl dovnitř, jenže paní
ho přistihla. Popadl ji za záty-
lek a odtáhl ji do kuchyně, kde
jí klekl na hrudník a dusil ji
povlečením.

Z pokoje sebral peníze, ale
pak zjistil, že je žena při vědo-
mí a volá ho jménem. „Když
mě poznala, zpanikařil jsem.
Nevěděl jsem, co dělám, pů-
vodně jsem si myslel, že mě
vůbec neuvidí,“ popisoval.

Proto vzal další povlečení a
utáhl je oběti kolem krku. Pak
z domu odešel.

Většinu peněz, které ukra-
dl, použil na zaplacení nájem-
ného v bytě, v němž žil s pří-
telkyní.

„Jednal v přímém úmyslu
ženu usmrtit, jeho útoky byly
racionální,“ prohlásila státní
žalobkyně.

Znalci z oboru lékařství za-
se zjistili, že paní napadl s vel-
kou intenzitou.

PŘIZNAL VINU. Tomáš Klemša byl odsouzen na sedmnáct let za
vraždu důchodkyně, již znal odmalička. Foto: Deník

Seriál Deníku:
Kauzy roku 2014

Na jeho podporu sepsali ve vsi petici
Přestože zavraždil důchodkyni z jejich obce, sepsali místní petici na jeho
podporu. Prohlášení podepsalo sedmnáct občanů z Březové nad Svitavou,
kde odsouzený muž dříve působil jako dobrovolný hasič.
A také pro soudce byl později odsouzený zvláštností. „Pro mě je případ
ojedinělý. Máme zde člověka, který surově sprovodil ze světa bezbrannou
ženu, na druhé straně to však není agresor, u kterého by hrozilo, že bude
vraždit dále,“ pronesl předseda senátu. „Obžalovaný v nás zanechal do-
jem, že jeho lítost byla upřímná. Dosud vedl řádný život, petice i vyjádření
jeho spoluobčanů jsou pozitivní.“ (fej)

Auto čtyřiašedesátiletého řidiče srazilo
na Chrudimsku cyklistu – na místě zemřel
Rozhovice – Osobní auto
srazilo v pondělí večer na
Chrudimsku cyklistu,
který na místě zemřel.
Nehoda se stala po osm-
nácté hodině mezi obce-
mi Rozhovice a Čepí.
„Příčiny tragické neho-
dy policie vyšetřuje,“
řekla policejní mluvčí
Jana Drtinová. „Ve věci
byla nařízena i soudní
pitva zemřelého,“ doda-
la. Cyklista byl sražen čtyřiašedesátiletým řidičem osobního
vozu Mercedes. (čtk, fej)

Podmínky předplatného se řídí 
Všeobecnými podmínkami pro 
předplatné, které jsou umístěny 
na www.mojepredplatne.cz 
nebo na všech redakcích Deníku. 
Nabídka platí pouze pro nové 
předplatitele do vyčerpání zásob. 
Minimální týdenní předplatné 
vašeho regionálního Deníku 
na 1 rok.

Objednejte si své předplatné:
 www.mojepredplatne.cz 
 840 336 459 
 ve vaší okresní redakci 
 (viz tiráž)

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč včetně 
DPH za každou započatou minutu pro 
volání z pevné linky. Volání z mobilního 
telefonu dle tarifu mobilního operátora.

Původní 
cena

6.530 Kč
včetně DPH

Akční cena

4.500 Kč
včetně DPH

Získejte dárky pro celou rodinu!

Předplatné 
regionálního 
Deníku, časopisu Kondice, Gurmet 
nebo Křížovkářského TV magazínu
a dálniční známka - a to vše na celý rok 2015.

Platnost 
nabídky 
do 30. 1. 

2015.
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