
Zmizelo elektrokolo, škoda je 25 tisíc.
Muž z Náchoda ho neměl ani půl roku...
Náchod – „Zaparkoval“ kolo před obchodem, zamkl ho na zá-
mek. Jenže nebylo to nic platné. Čtyřiašedesátiletý muž z Ná-
choda je od pátku bez svého elektrokola. To mu dlouho nevydr-
želo, koupil ho totiž na podzim.

„Kolo značky Leader Fox bílé barvy v hodnotě 25 tisíc korun
kdosi odcizil ze stojanu před Lidlem v Náchodě, kam si ho uza-
mkl lankovým zámkem. Když se po čtvrt hodině vrátil z náku-
pu, tak už na místě nebylo ani kolo, ani zámek,“ řekla tisková
mluvčí policie Eva Prachařová.

V případě dopadení hrozí pachateli až dvouletý trest odnětí
svobody nebo finanční pokuta. (fej)

Středy doktora Středy: Zdravé ovocné a zeleninové šťávy
Východní Čechy – Vypadá to,
že počasí si z nás v posledních
dnech dělá legraci. Jeden den
mrzneažpraští,abydruhýden
vysvitlo sluníčko a pomalu za-
čali zpívat ptáci v korunách
stromů. Teplotní výkyvy jsou
někdy až kolem deseti stupňů
Celsia.Kolikrátaninevíme,co
si obléknout, a tak je nám buď
zima, anebo vedro. Pro na-
chlazení a takzvanou rýmič-
ku jsou tyto podmínky a poča-
sí ideální. Je potřeba doplňo-
vat vitamíny a věnovat se pre-
venci.

Příval vitamínů zajistíme
našemu tělu zdravým jídlem a
čerstvou zeleninou nebo ovo-
cem. V zimních měsících však
na studené saláty nemáme
chuť a raději si dáme jídlo, kte-
ré nás zahřeje. Ideální jsou v
tomto případě polévky, ať už
krémové či vývary. Jsou bo-
haté na potřebné živiny a tělu
dodají dostatek energie. Po-
kud je navíc nezahustíme jíš-
kou, jsou také dietní.

Výborným zdrojem vitamí-
nů jsou ovocné a zeleninové
šťávy. Jediné, co potřebujeme,

je dobrý odšťavňovač, ideálně
šnekový. V jedné sklenici tak-
to připraveného nápoje tělo
přijme spoustu živin. Pití
ovocné nebo zeleninové šťávy
je také mnohem pohodlnější,
než kousání jablka či mrkve.
Také děti mnohem raději vy-
pijí ovoce a hlavně zeleninu
brčkem.

Nastartovat den sklenicí pl-

nou čerstvých vitamínů je to
nejlepší, co můžeme udělat.
Celý den si člověk připadá ja-
ko na dopinku, s tím rozdílem,
že tenhle dopink je povolený a
navíc ještě doporučovaný.
Aby nedocházelo k příliš vel-
kému kalorickému příjmu, je
dobré ráno pít šťávu z ovoce a
s blížícím se večerem ovoce
vystřídat zeleninou. Pro po-

třebu prevence nachlazení
však zcela postačí jedna skle-
nice za den.

Recepty pro zdraví
Do odšťavňovače je vždy dob-
ré zkombinovat více druhů
ovoce a zeleniny najednou.
Kombinací existuje celá řada
a jaké plody si do šťávy přidá-

te, záleží pouze na vaší chuti a
fantazii. Ve většině receptů
najdeme přidaný olej. Ten je
velmi důležitý, protože někte-
ré vitamíny se rozpouštějí v
tucích a bez nich je naše tělo
neumí zpracovat. Nejvhod-
nějším olejem je potom pa-
nenský olivový nebo za stude-
na lisovaný lněný olej. V po-
časí, které panuje venku v po-

sledních dnech, potřebujeme
především posílit naši imuni-
tu. K tomuto účelu je nejlepší
zkombinovat brokolici, mr-
kev, jablka a pár kapek oleje.
Stejně tak dobře poslouží spo-
jení brokolice, rajčat, kiwi a
opět pár kapek oleje či lžičky
smetany.

Pro rychlé doplnění energie
a „nakopnutí“ po ránu je nej-
vhodnější čistě ovocná šťáva,
kterou vyrobíte například z
ananasu a jablek. Přidat mů-
žete i mrkev, která má lahod-
nou sladkou chuť.

Tato rubrika je využívána i
při výuce přípravy pokrmů
žáků odborného učiliště Eu-
roinstitut. Nejoblíbenější šťá-
vou žáků je směs jablek,
mrkve, červené řepy a pome-
rančů. (zr)

SERIÁL DENÍKU

Silný vítr kácel stromy a vrhal vesnice
do tmy. Padaly i teplotní rekordy
Varování meteorologů před větrem platí
i dnes, na horách se přidá sněžení.
Východní Čechy – Silný vítr
opět trápí východní Čechy.
Nejhorší situace byla v noci na
včerejšek, kdy hasiči na ně-
kolika místech likvidovali
vichrem pokácené stromy.
Poškodil také střechy s ple-
chovou krytinou. Energetici
museli na východě Čech opra-
vovat sedm menších poruch
vedení vysokého napětí. Na
Sněžce už pondělí dosáhl vichr
v nárazech 137 km/h.

Přes den pak už byl klid, k
večeru ale vítr znovu sílil a
podle meteorologů začne
slábnout až během dneška.

„Vítr utrhal plechy na stře-
chách dvou domů, jeden byl v
Pernerově ulici v Pardubicích
a druhý v Hlinsku. Kromě to-
ho museli hasiči odklízet stro-
my v Trhové Kamenici, Lito-

myšli, Pardubicích a Starém
Hradišti u Pardubic,“ řekla
mluvčí krajských hasičů
Vendula Horáková.

Se spadlými stromy a popa-
danými značkami bojovali
hasiči i v Královéhradeckém
kraji. Spadané
stromy a větve
navíc způsobi-
ly poruchy na
rozvodné síti
elektřiny.
Téměř všech-
ny však byly do
tří hodin od nahlášení odstra-
něny. „Pouze v Helvíkovicích
na Orlickoústecku jsme proud
zapínali až ráno,“ uvedla
mluvčí skupiny ČEZ pro vý-
chodní Čechy Šárka Berán-
ková.

Hasiči odstraňovali už v

pondělí odpoledne strom
spadlý do Nádražní ulice v
Polici nad Metují. „Kmen byl
po příjezdu hasičů na místo již
neznámou osobu rozřezaný,
hasiči jej odklidili na krajnici
a informovali Správu a údrž-
bu silnic o poškození svodi-
del,“ uvedla Alena Kuthanová
z vedení profesionálních
hasičů hradeckého kraje.

Hasiči z
Trutnova pak
v pondělí ve-
čer v ulici Čes-
koslovenské
armády likvi-
dovali zbytky
dopravního

návěstí. „Část značky již sil-
ným větrem odpadla a zbýva-
jící část hrozila pádem,“ do-
dala Kuthanová.

Přes den byl větší klid, řadu
oblastí ale přesto postihovaly
krátkodobé výpadky proudu.
Až do dnešního večera, kdy

bude větrno, by tak lidé podle
varování meteorologů měli
zabezpečit veškeré předměty
venku, na horách omezit túry
a nevydávat se zejména do
hřebenových partií.

Větrno je už od pondělí. Ná-
razy větru místy na Česko-
moravské vrchovině dosaho-
valy už předevčírem až 25 m/s
(90 km/h). „Na horách bylo
ještě větrněji, na Sněžce měl
vítr v nárazech dokonce 38

m/s (137 km/h),“ uvedl Pavel
Šimandl z Českého hydrome-
teorologického ústavu.

Počasí je nyní nejen větrné,
ale i abnormálně teplé. V již-
ních Čechách a na Moravě pa-
daly teplotní rekordy, ve vý-
chodních Čechách však i přes
takřka jarní počasí odolaly. V
Pardubicích i Hradci dosáhla
včera teplota až 11 stupňů, re-
kordy pro 8. březen jsou však
ještě o stupeň vyšší. (kim)

Nejsilnější náraz větru
byl na Sněžce:
38 metrů za vteřinu,
což je 137 km/h

Varování meteorologů
V Krkonoších a Orlických horách v polohách nad 1000 m vítr v nárazech
místy včera dosahoval 30 až 35 m/s (110 až 125 km/h). Meteorologové
varovali, že od včerejšího večera mohl vítr silně dout i v nižších polohách,
především na východě území, silný vítr mohl v nárazech místy dosahovat
20 až 25 m/s (70 až 90 km/h). Během dneška by měl postupně slábnout.
Opět především na horách ve východní části Česka (v Beskydech), ale
vyloučeno to není ani v Krkonoších a Orlických horách mohou dnes deš-
ťové srážky přecházet ve sněhové. „Očekáváme, že v polohách nad 600
metrů nad mořem ve východní části Česka může do půlnoci na čtvrtek
napadnout 15 až 40 cm sněhu,“ varovali meteorologové.

AKTUÁLNĚ

ZE SOUDNÍ SÍNĚ

Zase bez rozsudku:
Případ Voženílek
byl odročen
Hradec Králové – Kauza Ja-
roslava Voženílka, který byl
v roce 2013 odsouzen k šestile-
tému vězení za podvod, a jež se
po odvoláních vrátila ke Kraj-
skému soudu v Hradci Králo-
vé, neskončila ani včera.

Líčení bylo odročeno na po-
slední únorový týden. „Za
účelem výslechu dalších svěd-
ků,“ prozradila Iva Matuško-
vá z tiskového oddělení. Není
divu, kauza je velice rozsáhlá:
Jde v ní o škodu vypočátanou
až na 43 milionů, poškozených
by měly být stovky.

Voženílek je obžalován, že
byl myšlenkovým trustem ak-
ce, při níž makléři nabízeli li-
dem pojistky a tvrdili, že prv-
ní dva roky nebudou muset
platit. Od pojišťovny poté in-
kasovali provizi. Lidé jim vě-
řili proto, že oslovovali přede-
vším své známé, a navíc je za-
pojovali do takzvaného leta-
dla. Kdo sehnal další důvěřiv-
ce, dostal část provize. (fej)

Dvojice Romů obelstila prodavačku,
oblíbeným trikem ji obrala o tři tisíce
Staré Smrkovice – Vykutálení zlodějíčci oblíbeným trikem
s měněním a vracením peněz okradli prodavačku ve vesnickém
obchodě ve Starých Smrkovicích na Jičínsku o tři tisíce korun.
Paní se jim povedlo obrat krátce před polednem v pátek v mi-
nulém týdnu.

„Do obchodu zavítali před polednem dva muži snědé pleti. Hu-
benější z nich požádal o cigarety, které chtěl zaplatit pětitisíco-
vou bankovkou. V okamžiku, kdy mu obsluhující pracovnice
vrátila nazpět, požádal, zda by mu nemohla vrátit eura. Když do-
stal zamítavou odpověď, ztratil o cigarety zájem a vrátil je i s pe-
nězi prodavačce,“ popsala tisková mluvčí jičínské policie Hana
Klečalová. „Ta si je bohužel nepřepočítala a vrátila mu jeho pě-
titisícovou bankovku. Až po jejich odchodu zjistila, že ji okradl o
tři tisíce korun,“ doplnila.

Případ šetří hořičtí policisté jako přestupek proti majetku.
Policisté upozorňují obchodníky, aby byli při podobných trans-
akcích maximálně opatrní a obezřetní. (kim)

SENIOR V TRABANTU ZEMŘEL PO NÁRAZU
DO STOJÍCÍ DODÁVKY. ŽENA JE ZRANĚNÁ

NEHODA NA SVITAVSKU. Jedním nakonec smrtelným a jedním
těžkým zraněním skončila bouračka, která se stala v pondělí v
podvečer u Koclířova na Svitavsku. „Třiaosmdesátiletý řidič
trabantu odbočoval vlevo na vedlejší komunikaci a čelně narazil
do stojícího vozidla Renault,“ řekla tisková mluvčí policie Hana
Kaizarová. Při srážce utrpěl vážné zranění řidič i sedmasedmde-

sátiletá spolujezdkyně. Oba byli převezeni do fakultní nemocni-
ce. Muž po několika hodinách zemřel. Řidič dodávky vyvázl bez
zranění a měl negativní test na alkohol. „Jestli byl pod vlivem al-
koholu zemřelý řidič, bude zjištěno při zdravotní pitvě. Škoda na
vozidlech byla předběžně vyčíslena na devadesát tisíc korun,“
prohlásila mluvčí. Příčinu nehody policie vyšetřuje. Foto: Policie ČR


