
DEVATENÁCTILETÝ MLADÍK NEDAL PŘEDNOST
MOTORCE, JEJÍ ŘIDIČ SKONČIL V NEMOCNICI

NEHODA NA HRADECKU. Byla
neděle odpoledne krátce před
čtvrtou hodinou, když se stala
vážná bouračka na Králové-
hradecku na křižovatce silnic
vedoucích od Smiřic a Hubi-
lese. Řidič osobního vozidla
Renault Clio při vyjíždění z
vedlejší komunikace pravdě-
podobně nedal přednost řidiči
motocyklu Kawasaki ER,
který jel po hlavní ve směru
od Smiřic. „Vlivem střetu
motocyklista upadl na zem a s
blíže nespecifikovaným zra-
něním byl převezen rychlou
záchrannou službou do Fa-
kultní nemocnice v Hradci
Králové,“ řekla tisková mluv-
čí policie Iva Kormošová. Al-
kohol u 19letého řidiče vozi-
dla policisté na místě vylou-
čili. U 25letého motocyklisty
vzhledem jeho převozu do
nemocnice nemohl být alko-
hol na místě zjišťován. Poli-
cisté odhadli škodu na vozidle
cca 10 tisíc a na motorce 120
tisíc korun. Přesnou příčinu
nehody vyšetřují hradečtí
policisté. Foto: Policie ČR

Pod vlivem drog ujížděli celníkům,
pašovali léky na výrobu pervitinu
Řítili se přes vesnici, nereagovali na příkazy
k zastavení. Navíc cosi vyhodili z okýnka.
Nebylo divu, že měli dva mladíci naspěch.
Pašovali totiž tablety na výrobu pervitinu
a řidič byl pod vlivem drog.

JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Sledovali
auto, které před nimi uháně-
lo. Najednou z něj vylétlo cosi
černého. Předmět skončil
v příkopě, jenže Škoda Octa-
via se valila dál.

Na konci minulého týdne se
do takovéto honičky pustili
celníci u hraničního přecho-
du Královec.

Tady je totiž místo, kudy
výrobci pervitinu rádi pašují
z Polska medikamenty nutné
k výrobě nejpopulárnějšítvr-
dé drogy v Česku. Což se na-
konec potvrdilo i v tomto pří-
padě...

„Automobil s dvoučlennou
českou osádkou nereagoval
na světelné ani zvukové sig-
nály k zastavení a vysokou
rychlostí ujížděl přes obec,“
popsala tisková mluvčí Celní-
ho úřadu Královéhradeckého
kraje Martina Kolinská. „Bě-
hem divoké jízdy stačil jeden
z mužů vyhodit z okýnka ba-

toh, ve kterém celníci násled-
ně objevili 648 tablet lékuAca-
tar, který se zneužívá k výro-
bě pervitinu.“

Vůz asi po dvou kilomet-
rech rychlé jízdy za železnič-
ním přejezdem málem sjel do
příkopu, a to donutilo pove-
denou posádku zastavit.

Celníci pak zadrželi dva
Čechy (i když se znovu snažili
zmizet) – jednomu bylo třia-
dvacet let, druhý byl o rok
starší. Jeden měl u sebe mari-
huanu, navíc se po zkoušce
ukázalo, že řidič je pod vlivem
pervitinu.

„Celníci léky zajistili a pří-
pad prověřují pro podezření
ze spáchání trestného činu
nedovolená výroba a jiné na-
kládání s omamnými a psy-
chotropními látkami, za který
hrozí trest v délce jednoho až
pěti let nebo peněžitý trest,“
oznámila Kolinská.

Celkem už letos našli u pa-
šeráků 25 tisíc tablet na výro-
bu pervitinu.

BATOH PLNÝ TABLET. Celníci chytili u hraničního přechodu Královec dvojici, která převážela z Polska
medikamenty k výrobě pervitinu. Mladíci je při honičce vyhodili z okna auta. Foto: CÚ KHK

Kolik se letos našlo tablet? Padla meta 25 tisíc
Případ, který se stal v minulém týdnu, není v Králové-
hradeckém kraji zdaleka jediný. „V tomto roce celníci
zajistili více než 25 tisíc tablet medikamentů, které se
zneužívají k výrobě pervitinu,“ řekla tisková mluvčí
celního úřadu Martina Kolinská.
Například v půlce září sledovali celníci jednu dodávku
už od hraničního přechodu Královec. Její řidič, který
byl v autě sám, si toho podle všeho všiml a snažil se
zmizet. Proto místo pokračování v cestě zamířil do

centra obce. „V době dojezdu hlídky na místo, kde vůz
zastavil, stál muž na místě spolujezdce a tvrdil, že vo-
zidlo neřídil, že řídil kamarád, který utekl,“ popsala
mluvčí celníků. Ti v autě našli 23 balení léku Sudafed
(celkem 276 tablet) a také marihuanu.
Řidič neměl první problém, už byl několikrát trestaný,
navíc nesměl řídit auto a měl propadlou technickou. I
když se přiznal, hrozí mu postih v rozmezí od peněžní
pokuty až po pětileté vězení. (fej)

Středy doktora Středy: Cvičení bez pohybu? I to je možné
Východní Čechy – Při hubnu-
tí je nejdůležitější upravit ži-
votosprávu, jíst pravidelně a
zdravě. Kromě změny jídel-
níčku je vhodné zařadit také
fyzickou aktivitu. Sport zlep-
šuje tělesnou kondici, formuje
postavu a v neposlední řadě
pozitivně působí na lidskou
psychiku, která je při hubnutí
také velmi důležitá. Nejvhod-
nějším způsobem pohybu je
zpočátku tzv. kardio. Výběr je
na každém a každému vyho-
vuje něco trochu jiného.

Pro lidi trpící vyšším stup-
něm obezity je jakýkoliv po-
hyb náročný a většina pohy-
bových aktivit při vyšší váze
zatěžuje klouby. Proto se do-
poručuje především přiroze-
ný pohyb, kterým je chůze. O
prospěšnosti klasické chůze
bylo již napsáno mnoho člán-
ků, stejně tak jako o jeho al-
ternativě, takzvaném nordic
walkingu. To je chůze s hole-

mi, při které je pohybováno ta-
ké horními končetinami a za-
tížení těla je rovnoměrné. Dal-
ším sportem ideálním pro

obézní pacienty je plavání.
Voda tělo nadlehčuje a klouby
nejsou téměř vůbec zatěžová-
ny. Vhodný je také aqua aero-

bik.
V dnešní moderní době

existuje mnoho přístrojů, kte-
ré za nás cvičí samy, aniž
bychom se museli jakkoliv na-
máhat. Příkladem je napří-
klad vacushape. Trénink pro-
bíhá chůzí na běžeckém pásu
po dobu 30 minut. Problémové
partie se přitom nachází v
podtlakové kabině. Podtlak
aktivuje metabolismus tuků i
lymfatický systém, který za-
jišťuje lepší odvádění meta-
bolických zplodin z těla. Po-
kožka je silně prokrvená a lé-
pe zásobena kyslíkem, vita-
míny, minerálními látkami a
enzymy. To vše pozitivně pů-
sobí proti celulitě neboli po-
merančové kůži.

Jak cvičit
bez pohybu?
Pokud někomu činí pohyb vel-
ké potíže anebo se mu prostě

jenom nechce, nemusí se hub-
nutí vzdát. Existují i přístroje,
kterésnámicvičí,amypřitom
můžeme pohodlně ležet na le-
hátku. Řeč je o tzv. vacupres-
su, což je přístroj pro baňko-
vou podtlakovou lymfatickou
masáž.

Baňky jemně nasávají po-
kožku a podtlakem ji masíru-
jí. Podtlak narušuje tukové
buňky, které jsou lymfatic-
kým systémem odplavovány z
těla. Tím dochází k úbytku tu-
kové tkáně a zeštíhlení. Silné
prokrvení aktivuje pokožku
stejně jako u vacushape, čímž
se zlepšuje její zásobování vý-
živou a kyslíkem. Pokožka se
tak opět stává elastickou a
ochablé podkožní vazivo se
zpevňuje. Zlepšením toku
lymfy dochází k odplavování
toxinů a nežádoucích látek z
těla. Pokožka a celý organis-
mus se detoxikuje, omlazuje a
regeneruje.

Další možností hubnutí bez
pohybu je vibrační plošina. Ta
vytváří vibrace, které jsou
přenášeny do těla. Klient na
plošiněstojíadíkyvibracímse
jeho svaly samovolně stahují.
Na principu stahování svalu
funguje jakékoli sportování
nebo posilování. Tím, že se kli-
ent na plošině nemusí nijak
pohybovat, je toto cvičení
vhodné i pro ty silně obézní.

Při cvičení s výše popsaný-
mi přístroji si tělo příjemně
odpočine a navíc se ani ne-
zpotí. Není tedy potřeba na-
kupovat sportovní oblečení a
obuv. Výhodou také je, že sva-
ly po takovémto „posilování“
nejsou namožené a nebolí. (re)

ZAJÍMAVOST

Oslíci vyrazili do světa. Řešili to policisté
Náchod – Zvířata na sil-
nicích, to je policejní ever-
green. Jenže v poslední do-
bě se pod kola aut nevrhají
jen ta lesní, ale i domácí.

Tak jako v neděli v pod-
večer na Náchodsku, kde
policisté řešili netradiční
překážku na silnici. Do
světa totiž ze své ohrady
vyrazili osel s oslicí.

„Pán oznámil, že se procházejí po silnici v Horní Radechové.
Hlídka zjistila, že kopytníci přetrhli ohradník a utekli. Žádnou
škodu nezpůsobili,“ vykládala mluvčí policie Eva Prachařová.

O víkendu to však nebyl jediný podobný zásah. Stejného ve-
čera nahlásil motorista, jedoucí směrem na Černčice, že srazil
srnu. Není ani výjimkou, že se přes silnici pokouší přeběhnout
i divoké prase, jako tento víkend ve Stěžerách u Hradce Králo-
vé, kdy párek divočáků skončil pod koly kamionu.

V minulosti museli policisté pomoci zahnat krávy, které za-
tarasily silnici v Náchodě, letos v říjnu pak na Broumovsku vy-
jížděli k uprchlému skotu a pobíhajícím koním, před čtrnácti
dny policejní hlídka musela poblíž Červeného Kostelce zahánět
zpět na louku stádečko ovcí. (fej)

Pozor, jalovice! Rozbila policejní auto
Policisté zažili i útok rozzlobeného zvířete. Letos v únoru museli prchat
před rozzuřenou jalovicí, která utekla své majitelce v Jasenné na Jaro-
měřsku. Policista se stihl schovat za vůz a kráva pouze propíchla rohem
sklo policejního auta. Policejní hlídce pak museli s odchytem zvířete po-
moci hasiči. (fej)

ZE SOUDNÍ SÍNĚ

Nejvyšší soud:
Lokay je za smrt
ženy zodpovědný
Hradec Králové/Brno – Nej-
vyšší soud (NS) odmítl dovolá-
ní Tomáše Lokaye, který si od-
pykává 14,5 roku vězení za olou-
pení dvou starších žen na Se-
milsku.Jednaz přepadenýchna
následky zranění a podchlazení
zemřela. Verdikt je definitivní.

Lokay si v dovolání stěžoval
na nepřiměřeně přísný trest a
zpochybnil svou zodpovědnost
za smrtelné zranění jedné z žen.
„Žádné pochybení nebylo shle-
dáno,“ uvedl v usnesení NS.

Lokay loni v únoru zazvonil
na dveře domu v Turnově. Když
seniorka pootevřela, udeřil že-
nu veřejí do hlavy a srazil na
zem. Tím jí podle obžaloby způ-
sobil vážné zranění v obličeji a
zhmoždění mozku. Pak otřese-
nou ženu nutil, aby mu řekla,
kde má peníze. Když žádné ne-
našel, nechal zraněnou na pod-
laze a odešel. Žena později ze-
mřela v nemocnici.

K loupeži se Lokay u Kraj-
ského soudu v Hradci Králové
přiznal, k zodpovědnosti za
smrt nikoliv.

Druhou loupež spáchal Lo-
kay v roce 2008 s komplicem v
Mírové pod Kozákovem – Se-
kerkových Loučkách. Obyva-
telku rodinného domu svázali a
řezali do palce ruky, aby jim
prozradila, kde má peníze. Z do-
mu si pak odnesli téměř 30 tisíc
korun. Spoutanou seniorku ne-
chali ležet v domě a odešli. (čtk)


