
Třicetiletá žena
se opila a napadla
svou matku
Hradec Králové – Operační-
ho důstojníka městské policie
požádala starší žena o pomoc
avysláníhlídky.Uvedla,žemá
obavy ze své třicetileté dcery,
která je opilá, chová se agre-
sivně a je vulgární. A tento-
krát se to prý rozhodně nesta-
lo poprvé.

Matka strážníkům svěřila,
že dcera, přestože je silná dia-
betička, má poslední dobou
poměrně často problém s al-
koholem. Ona má o ni strach,
a proto se spolu dostávají do
konfliktu.

Za přítomnosti strážníků se
situace uklidnila. „Mladá že-
na se za své chování omluvila
a přislíbila, že se pokusí změ-
nit své chování a vyvarovat se
pití alkoholu,“ uvedla mluvčí
králové hradecké městské po-
licie Eva Kněžourová. (zr)

Středy doktora Středy: Když se hubnutí zastaví
Východní Čechy – V rámci ak-
ce Hubnutí s Deníkem navští-
ví naši ordinaci v České Tře-
bové měsíčně desítky pacien-
tů. Tam se dozví, jak dodržo-
vat dietu, co jíst a co naopak
nejíst. Každý pacient si svůj
dietní jídelníček podle diety
StředaForm sestavuje sám
tak, aby mu vyhovoval. Po
dvou až třech měsících se opa-
kují kontroly. V průběhu do-
držování diety se může stát, že
se potřebuje pacient na něco
zeptat a do další kontroly to
nepočká. V takovém případě
stačí napsat e-mail nebo zavo-
lat panu doktorovi a on velmi
rád poradí. Stejně tak to udě-
lala čtenářka, jejíž dotaz i s od-
povědí najdete níže.

Otázka: Dobrý den, pane
doktore, obracím se na vás s
prosbou v následující věci. Od
loňského podzimu držím vaši
dietu StředaForm a celkem
jsem již zhubla o 15 kilogra-

mů. Nyní se moje váha ale za-
stavila a ne a ne se pohnout
opět směrem dolů. Dříve jsem
hubla průměrně o jeden kilo-
gram týdně, a teď moje tělo
stávkuje. Chtěla bych v dietě
pokračovat, ale nevím jak.
Mám opět nasadit jednodenní
hladovku jako na začátku, ne-

bo mám pokračovat dál v die-
tě? Anebo myslíte, že bych mě-
la svoji současnou váhu zafi-
xovat? Dieta a její dodržování
není pro mě žádný problém a
cítím se dobře.

MUDr. Leoš Středa: Zdra-
vím vás, každá dieta se postu-
pem času stává méně a méně

účinnou, protože tělo si na
změněný příjem živin zvyká a
učí se vystačit si s tím, co do-
stává. Může za to tzv. šetrný
gen, což je gen, který má za
úkol ohlídat, abychom nevy-
hladověli.

Nejvíce se to projevuje u di-
et, které omezují kalorie. Tam
se obvykle tělo pustí do stávky
poměrně brzy. Vede to pak k
bludnému kolotoči, kdy se
hubnoucí snaží pokračovat a
omezují více a více přísun ka-
lorií. A tělo hubne méně a mé-
ně. Vzpomínám si na pacient-
ku, která za mnou přišla. Byla
obézní a zároveň podvyžive-
ná. Trvalou dietou kolem 3 000
kJ nemohla konzumovat do-
statek vhodných živin, ale ani
tak drasticky omezený přísun
kalorií žádné hubnutí nezpů-
soboval. U diet s vlákninou na
bázi omezení sacharidů je vý-
hoda, že nemusíme omezovat
množství, jen posuneme spek-

trum konzumovaného jídla.
Přidáme např. více bílkovin,
ubereme sacharidy. A hub-
nutí pokračuje.

Co dělat, když tělo
stávkuje?
Konkrétně pro váš případ: po-
kud jste zhubla o 15 kilogramů
a váha se nepohybuje, je dobré
se udržet na stávající váze ale-
spoň půl až tři čtvrtě roku. To
znamená, nepokoušejte se do
konce léta dál hubnout, hlí-
dejte si, aby váha nerostla. Je
to tedy tzv. fixační fáze, kdy si
denně hlídáte váhu s cílem ne-
přibírat a udržet rozptyl v roz-
mezí plus mínus 2 kg.

Do dalšího hubnutí se pusť-
te až po prázdninách. Začněte
opět krátkodobou hladovkou
24 až 36 hodin a na ni navažte
dietou, která bude o cca 5 jed-
notek přísnější, než jak jste
dodržovala nyní. Tímto způ-

sobem můžete shodit dalších
max. 15 kg.

Pokud chceme shodit desít-
ky kilogramů, musíte počítat s
tím, že najednou to nikdy
nejde. Jinak nastane jo-jo
efekt. Proto je lépe shazovat
skokově a mezi jednotlivými
hubnoucími fázemi váhu za-
fixovat. Fixace naučí tělo si na
novou váhu zvyknout. Není to
nic složitého, dopodrobna
jsem ji popsal v knížce Nebez-
pečnýsvětkalorií,kteroujsme
vloni napsali s profesorem
Rajko Dolečkem a paní dok-
torkou Kateřinou Cajthamlo-
vou. Knížku najdete ve větši-
ně knihoven, tak si ji ani ne-
musíte kupovat. (red)

Kmotrem Nebezpečného světa kalorií byl Petr Havlíček. Foto: archiv

Ministryně Válková podala
stížnost v případu Nečesaný
IVANA VITOVSKÁ

Hradec Králové/Praha –
Případ Lukáše Nečesaného
(22), který si odpykává třinác-
tiletý trest za pokus o vraždu
kadeřnice v Hořicích, by se
mohl opět vrátit k hradecké-
mu soudu. „Ministryně spra-
vedlnosti Helena Válková v
souvislosti s tímto případem
podala stížnost pro porušení
zákona,“ řekla Deníku mluvčí
ministerstva Kateřina Hro-
chová. Válková požaduje, aby
Nejvyšší soud zrušil pravo-
mocný verdikt a případ vrátil
zpět krajskému soudu. Podle
České televize je důvodem stíž-
nosti názor Válkové, že soudy
nevyhodnotily správně všech-
ny důkazy a verdikt vynesly
spíše na základě domněnek.

Nečesaný vinu od začátku
odmítal a jeho obhájci zpo-
chybnili většinu důkazů. Hra-
decký krajský soud ho však lo-
ni v lednu poslal na 16 let do vě-
zení. Podle předsedy senátu Ji-
řího Vacka vedl Nečesaného k
činu zištný motiv.

Mladík se odvolal a vrchní
soud vrátil případ do Hradce
Králové, krajský soud však do-
spěl ke stejnému verdiktu. Od-
volací soud pak v červenci sní-
žil Nečesanému trest o tři roky.

Rozezlená rodina
Otec obžalovaného Luděk Ne-
česaný, ředitel liberecké ne-
mocnice, několikrát zpochyb-
nil práci královéhradecké poli-
cie i žalobců. „Lukáš se jim ho-
dil, aby mohli případ uzavřít,“

prohlásil. Obhajoba nejdříve
naznačovala, že by pachatelem
mohl být syn napadené ženy, při
dalším projednávání pak za-
znělo jméno Vítězslav Mádle,
který by podle anonymního po-
dání mohl mít na trestném činu
podíl. Mladíkova rodina také
přibrala dalšího obhájce, který

jim zprostředkovat posudky re-
nomovaných soudních znalců.
„Tyto posudky zásadně obrace-
jí kormidlo našeho soudu,“ pro-
hlásil Luděk Nečesaný. Soud
však mladíka opět odsoudil a je-
ho rodina na to v soudní síni re-
agovala velmi rozezleně.

Když vrchní soud vynesl

pravomocný rozsudek s tři-
náctiletým vězením, podal od-
souzený dovolání k Nejvyšší-
mu soudu.

V prosinci však mluvčí Nej-
vyššího soudu Petr Knötig ře-
kl, že soud už se případem za-
bývat nebude, protože Neče-
saný vzal dovolání zpět.

LUKÁŠ NEČESANÝ u krajského soudu. Foto: Deník/Ondřej Littera

Útok v Hořicích
Případ se stal v únoru roku 2013 v
Hořicích. Žena u soudu vypově-
děla, že před zavírací dobou přišel
do kadeřnictví mladík, který jí za-
sadil do hlavy šest ran polenem.
Z provozovny pak zmizely její do-
klady a 10 tisíc korun. Těžce zra-
něnou ženu nalezl její syn, který se
v kadeřnictví náhodou zastavil. V
nemocnici strávila několik dní v
umělém spánku a dodnes trpí
následky tehdejší události.
„Je mi líto, co se poškozené stalo.
Ten, kdo jí to udělal, by měl být
potrestán,“ řekl Nečesaný. V době,
kdy se čin stal, žil u v Hořicích u
prarodičů a připravoval se na ma-
turitu. U soudu přiznal, že do ka-
deřnictví vešel krátce před zaví-
rací dobou, ale žena ho prý od-
mítla ostříhat, a tak šel pryč.
Uvedl, že před ním odtud odešel
malý hoch s matkou.
Kadeřnice u soudu řekla, že by
pachatele už nepoznala. Nevy-
bavila si podrobnosti útoku a její
popis násilníkova oblečení se ne-
shodoval s tím, co měl toho dne
obžalovaný údajně na sobě.
Nečesaný se policii několik dní po
činu přihlásil s tím, že v kadeřnic-
tví byl. Krátce na to byl zadržen a
obviněn z pokusu o vraždu.

Aktuálně

Policisté z muničáku odešli,
kontrola úřady zde pokračuje
Slatina – V muničním skladu
společnosti Multiagro ve Sla-
tině u Vysokého Mýta pokra-
čuje státní kontrola. Policie v
pondělí ukončila prohlídky
objektů a odvezla celkem osm
nákladních aut zbrojního ma-
teriálu. Kontrola potrvá ještě
asi dva měsíce. Podle majitele
firmy Martina Rudolfa policie
odvezla asi 20 tun materiálu;
konkrétně ženijní náloživo,
jehož součástí je semtex, bles-
kovice a ženijní táhlé nálože.

„Znalec se nyní musí vyjá-
dřit, jestli to je výbušninou
podle horního zákona, nebo
ženijní náloživo podle zákona
o obchodu s vojenským mate-
riálem,“ uvedl Rudolf.

Úřady a policie jsou naproti
tomu na informace kvůli vy-
šetřování skoupé. Pouze báň-
ský úřad potvrdil, že Multiag-
ro nemá povolení skladovat
výbušniny ani je nabývat. Ru-
dolf ale tvrdí, že veškerý ma-

teriál pořídil legálně a na vše
má obchodní licenci.

Policisté případ vyšetřují
jako nedovolené ozbrojování a
obecné ohrožení z nedbalosti
a budou se jím zabývat ještě
asi dva měsíce. Už přizvali
soudního znalce, který udělá
znalecké posudky zajištěného
materiálu. Podle jejich vý-
sledků pak zvolí další postup.

Otázkou je, kolik objektů v
bývalém zemědělském druž-
stvu skutečně nemá platnou
kolaudaci ke skladování vý-
bušnin. Pardubické hejtman-
ství, jež zásah vše Slatině ini-
ciovalo, požaduje, aby byl mu-
niční sklad vyklizen. Podle
hejtmana je munice sklado-
vána v původních kravínech
bez odpovídajícího zajištění.

Místním ze Slatiny ani z
okolních obcí sklad nevadí.
Funguje tu léta, nebyly s ním
nikdy problémy a dává oby-
vatelům práci. (čtk, kim)

Únorové nehody si vyžádaly šest obětí
V únoru při dopravních nehodách v
regionu zahynulo šest lidí, čtyři v
hradeckém a dva v Pardubickém kraji.

Východní Čechy – Policie za
uplynulý měsíc zaznamenala
celkem 500 nehod, z toho 287
se stalo v Královéhradeckém
kraji, 213 v Pardubickém.
Vážné zranění utrpělo šest
účastníků havárií, po třech v
obou krajích.

Mezi nejčastějšími příči-
nami nehod byl zejména ne-
správný způsob jízdy.

Ležel na vozovce
První tragická nehoda se stala
druhého února v Jaroměři,
kde starší muž přecházel večer
silnici a srazilo ho auto. Cho-

dec následkům zranění v ne-
mocnici podlehl.

Čtvrtého února si dopravní
nehoda vyžádala lidský život
na Chrudimsku a den nato na
Svitavsku, kde v Kunčině pře-
jel v noci řidič dvaapadesátile-
tého muže ležícího na silnici.
Téměř stejná nehoda se stala
na Svitavsku už v lednu.

U Vysoké nad Labem se 10.
února čelně srazily vozy Hy-
undai Getz a Ford Fiesta. Řidič
(27) fordu byl na místě mrtev,
řidička (35) hyundaie utrpěla
vážné zranění.

Další mladý člověk zahynul
na křižovatce u Libčan. „K ne-

hodě pravděpodobně došlo tak,
že pětapadesátiletá řidička vo-
zidla Opel jedoucí ve směru od
Libčan do Lhoty pod Libčany

nedala přednost v jízdě řidiči
motocyklu Yamaha přijíždějí-
címu po hlavní silnici ve smě-
ru od Prahy,“ uvedl policejní

mluvčí Jan Čížkovský. Čtyři-
advacetiletý motorkář zraně-
ním na místě podlehl.

Střet s kamionem
Předposlední únorový den pře-
jel odpoledne na silnici mezi
Hřibskem a Vlčkovicemi na
Královéhradecku starší řidič
auta Škoda Octavia do pro-
tisměru, kde se srazil s protije-
doucím kamionem. Řidič osob-
ního auta srážku nepřežil.

Policisté v únoru evidovali
velký počet nehod způsobe-
ných řidiči pod vlivem alko-
holu. V Pardubickém kraji
jich bylo deset, v hradeckém
dokonce osmnáct.

Od začátku roku zahynulo na
východočeských silnicích už 11
lidí, šest v hradeckém a pět v
Pardubickém kraji. (vit)

JEDNA Z TRAGICKÝCH nehod se stala u Vysoké nad Labem. Foto: HZS

Březnový sníh řidiče zaskočil,
hasiči vyjížděli k bouračkám
Východní Čechy – Jako kdyby
už řidiči zimu odpískali a s kluz-
kými silnicemi nepočítali. Po
včerejším nočním sněžení tak
měli hasiči i policisté napilno.
Hned ráno mezi Trutnovem a
Rokytníkem nepřizpůsobil
rychlost 50letý řidič Škody
Octavia. Dostal smyk, porazil
dopravní značku a skončil na
boku v příkopu. Od policistů
vyfasoval jen 5000 korun poku-
ty, na ceduli však způsobil ško-

du 5 tisíc a na svém autě 70 tisíc
korun. Podobně dopadli i mno-
zí další. Jeden z nich – opět na
Trutnovsku – skončil se svým
autem v rodinném domě. Škoda
na fasádě činí 30 tisíc korun.

Sněhová nadílka byla při ve-
černí vánici právě ve východ-
ních Čechách bohatá. V Dešt-
ném v O. h. připadlo 7 cm, v Pe-
ci p. Sněžkou 9 cm a v Sedloňo-
vě na Rychnovsku 10 cm nové-
ho sněhu. (kim)


