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Soud rozhodl, že sanitář
mladého vozíčkáře neznásilnil
Hradec Králové – Sanitáře
obžalovaného ze znásilnění
ochrnutého pacienta včera
krajský soud zprostil obžaloby.
Podle soudců spolu muži měli
sexuální kontakt, ale trestný
čin se nestal. „Nešlo o násilné
jednání,“ řekl předseda senátu
Petr Mráka. Sanitáři původně
hrozilo až dvanáct let vězení.
Krajský soud muže zprostil
viny už loni, ale státní zástupce
se odvolal a vrchní soud vrátil
případ k novému projednání do
Hradce Králové
Jednapadesátiletý Oldřich
F. byl obžalován, že před třemi
lety v novobydžovské nemocnici čtyřikrát zneužil mladého
pacienta, který je po dětské
mozkové obrně ochrnutý a bezbranný. Mladíka osahával na
intimních místech a jednou se
prý pokusil o soulož.
Pacient se krátce po údajném činu svěřil personálu nemocnice. Řekl, že mu Oldřich
F. vyhrožoval smrtí, pokud by
o jejich sexu s někým mluvil.
Později se u něj projevila posttraumatická stresová porucha.
Sanitář u soudu vinu odmítl,
předtím však policistům sexuální kontakty s pacientem přiznal. Tvrdil ovšem, že ho k nim
donutil právě jeho svěřenec,
který vyhrožoval, že jinak
spáchá sebevraždu.
Sestry a lékaři sanitáře
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Po nárazu vozidel skončilo
jedno z nich v příkopu
Jičínsko – V příkopu skončil
osobní vůz Opel ve středu u
obce Ohaveč směrem na Sobotku.
„Čtyřiačtyřicetiletý řidič
osobního vozu Audi na přímém úseku vjel do levého jízdního pruhu, kde se střetl právě s automobilem Opel. Aby
řidič Opelu zabránil čelnímu
střetu, snažil se uhnout vpravo. To se mu však nezdařilo a
vozidla se střetla. Po nárazu
byl Opel odhozen vpravo do
příkopu a Audi zůstalo stát napříč pravého jízdního pruhu,“
popsala nehodu Libuše Holá ,
královéhradecká
policejní
tisková mluvčí.
Oba řidiči utrpěli lehká zra-

nění, 48letého řidiče převezla
sanitka do nemocnice, kde zůstal hospitalizován.
Alkohol u obou řidičů na
místě nehody vyloučily dechové zkoušky. Celková škoda na vozidlech je odhadována na 200 tisíc korun.
(jap)

Nepoctivý nálezce peněženku
roztržitému majiteli nevrátil
Foto: ČTK/Deník/David Taneček

označili za bezproblémového a
ochotného pracovníka. Mladík
prý jeho péči vyžadoval, dával
mu před ostatními přednost a
dokonce chtěl, aby se sanitář
stal jeho osobním asistentem.
Oldřich F. je ženatý a podle
znalců není homosexuál ani
nemá sklony k násilí. Z výslechů svědků také vyplynulo,
že ještě v době údajného zneu-

žívání, se na něm poškozený
dožadoval společné procházky.
Státní zástupce včera žádal,
aby soud udělil obžalovanému
podmíněný trest a povinnost
zaplatit mladíkovi 180 tisíc korun. Naopak obhájkyně navrhla soudu, aby jejího klienta
zprostil obžaloby. „Jediným
přímým důkazem je výpověď
poškozeného. Klíčovou otáz-

kou se pak stává věrohodnost
obou aktérů,“ řekla obhájkyně.
Senát rozhodl, že v případu
je mnoho rozporů, takže „nelze
učinit jednoznačný závěr o vině“, a Oldřicha F. zprostil obžaloby.
Rozsudek není pravomocný, protože žalobce a zástupce
poškozeného si ponechali lhůtu k podání odvolání.
(vit)

Broumov – Na čerpací stanici
v Broumově přijel natankovat
řidič osobního auta benzín.
Když chtěl po zaplacení odjet, požádala ho neznámá žena, aby jí natankoval do kanystru palivo. Odložil tedy peněženku, kterou po zaplacení
stále držel v ruce, na tankovací stojan. Když kanystr naplnil, nasedl do auta a odjel, ale
bez peněženky. Ta zůstala na
stojanu. Asi po hodině muž
zjistil, že peněženku nemá.
„Nejprve se domníval, že ji
zapomněl doma, ale pak si

uvědomil, že ji odložil na benzince na stojan. Zajel tedy zpět
na benzinovou čerpací stanici, zda ji někdo nevrátil na pokladnu. Ale bohužel nálezce
poctivý nebyl. To dokázal i kamerový systém. Neznámý muž
ji ze stojanu sebral, odložil do
auta a odešel ke kase zaplatit.
Poté odjel i s cizí peněženkou.
Majitel odhadl způsobenou
škodu na 2.600 korun,“ uvedla
Libuše Holá, královéhradecká policejní mluvčí.
Zloději hrozí až dva roky za
mřížemi.
(jap)

Hendikepovaní soutěží o medaile z perníku
disciplín, nakonec se jich v
pardubické ČEZ Areně uskuteční třiadvacet (viz box) a v
nich se objeví 116 soutěžících.
„Tradičně největší zájem je o
fotografování, malování na
sklo a studenou kuchyni. Úplně novou disciplínou bude letos elektromechanická montáž. Ukázkovou disciplínou
pro možné zařazení do soutěžního programu v budoucnosti pak modelování z fimo
hmoty,“ informoval Deník ředitel soutěží Jaromír Krpálek,

Pardubice – 22. Abilympiáda,
která je přehlídkou pracovních schopností a dovedností
osob se zdravotním postižením, bude mít velkou premiéru. Dnes a zítra se k soutěžícím z České republiky přidají
zahraniční účastníci: do Pardubic jich včetně nezbytného
doprovodu ve středu přijelo
více než padesát – z Malty, Polska, Slovenska a Turecka.
Pořadatelé z České abilympijské asociace (CAA) vypsali
pro letošní ročník pětatřicet

Abecední seznam disciplín
Aranžování květin – západní styl (5 přihlášených), aranžování suchých
květin (10), batika (7), cukrářství (9), drátování (4), dřevořezba (5),
elektromechanická montáž (5), enkaustika (8 ), fotografování (15), keramika (5), košíkářství (6), malování na kameny (11), malování na sklo (13 ),
návrh plakátu (8), paličkování (6), pletení (5), počítačová editace textu
(5), studená kuchyně (10), ubrousková technika (16), výroba svíček (5),
výroba šperků z korálků (6), vyšívání (9), zdobení kraslic (10).

který zároveň prozradil, že
nejlepší v každé disciplíně si
odnesou perníkové medaile.
„O hladký průběh náročného programu se postará 33 pořadatelů, 60 rozhodčích, 20
dobrovolníků a 68 členů doprovodu. K dispozici bude i
osvědčený simultánní přepis
mluveného slova. Jak v pátek,
tak i v sobotu se v ČEZ Areně a
jejím okolí uskuteční celá řada zajímavých doprovodných
akcí,“ řekla Ivana Dolečková,
ředitelka CAA.

Na vlastní kůži
Souběžně s abilympijskými
disciplínami se uskuteční tvořivé dílny Přilož ruku k dílu.
Zájemci z řad široké veřejnosti (po oba soutěžní dny je vstup
zdarma) si budou moc vyzkoušet dovednosti např. v
cukrařině, výrobě svíček, drá-

tování, enkaustice, bude možné se seznámit s technikou
vpichovaného textilu, výrobou tepaných šperků, vitráží,
pletení z papíru, korálkování a
pozornost jistě přitáhne i malování dřevěných hraček a
zdobení perníku. Pořadatelé
připravili i pestrý doprovodný
program – atraktivní výcvik
vodicích psů, možnost jízdy na
elektrickém vozítku či speciálních koloběžkách.
Tradiční je výstava ABIREHA, která nabídne ukázky
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a bude možné si
koupit výrobky chráněných
dílen. Už podesáté v řadě ji připravila agentura PAREXPO.
Zvláštností 22. ročníku bude volba do Evropského parlamentu – majitelé voličského
průkazu mohou svůj hlas odevzdat přímo v ČEZ Areně zítra
od 9 do 1 0 hodin.
(fr)

Vážení předplatitelé Deníku, každý pátek vám přinášíme informace o nabídce poukázek z věrnostního programu ABO bonus. Více na www.mojepredplatne.cz.

Rychnovský deník

• Nabízí zdarma vstupenky na prohlídku zámeckých interiérů
Zámek Potštejn. Za vytištěnou poukázku z věrnostního programu obdržíte v redakci Rychnovského deníku jednu vstupenku
pro dospělou osobu. Více o zámku na www.zamekpotstejn.cz.
Více informací na tel. 602 177 209.

Krkonošský deník

• Nabízí dvě volné vstupenky na představení do CIRKUSu BERNES, která se konají ve dnech 22. až 25. května v Turnově Na Lukách. Začátky představení: čtvrtek a pátek od 17 hodin, sobota od
15 hodin a neděle od 11 hodin. Bližší informace na tel. 606 601 379.

Pardubický deník

• Nabízí poukázku na slevu 100 korun na veškeré zboží v Kavárně Provence v Pardubicích – Dubina. Kavárna nabízí kávové speciality, mléčné a jogurtové koktejly, zákusky. Dětský koutek,
pořádání rodinných oslav. Poukázku si můžete vytisknout na mojepredplatne.cz nebo telefonujte na 602 194 004.

Svitavský deník
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Kniha a muzeum
z Pardubického kraje
získaly ocenění

www.thermal-sens.cz

Deník opět přináší škálu jedinečných dárků

Pardubický kraj – Třetí místo v kategorii Muzejní publikace na dvanáctém ročníku
Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis 2013 získalo Regionální muzeum v Litomyšli za
publikaci Václav Boštík.
V kategorii Muzejní počin
roku pak obdrželo zvláštní
ocenění Museum fara Křenov.
„Těší mě, že žijeme v kraji,
který byl inspirací pro mnoho
významných malířů v naší
historii. Václav Boštík mezi ně
jistě patří. A proto mé poděkování regionálnímu muzeu a jeho historikovi Martinu Boštíkovi, který je spoluautorem tak
krásné publikace,“ poděkovala při vyhlášení výsledků Jana
Pernicová,
náměstkyně
hejtmana Pardubického kraje.
Asociace muzeí a galerií ČR
vyhlašuje každoročně soutěž
ve třech hlavních kategoriích –
Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní
počin roku. Ve XII. ročníku
soutěžilo 90 projektů muzeí a
(jap)
galerií .

Policie odhalila trojici
novodobých otrokářů

• Nabízí zdarma kupon na sousedskou husičku. Servírované husí stehno s variací zelí a knedlíků dostanete na GASTROSLAVNOSTECH v neděli 25. května od 12 hodin na Smetanově náměstí
v Litomyšli. Vytištěnou poukázku z věrnostního programu
www.mojepredplatne.cz si v redakci Svitavského deníku vyměníte za kupon na sousedskou husičku nebo telefonujte 724 796 982.

Hradec Králové – Trojici Slováků, kteří si zotročovali lidi
bez domova, zadrželi ve středu
krajští kriminalisté. Podle policie cizinci nutili bezdomovce
k práci, za niž jim nedávali plat,
a k podepisování úvěrových
smluv. Zadrženým hrozí až dvanáctileté vězení.
Podle policistů si dva muži (50
a 29 let) a žena (49 let), kteří jsou
příbuzní, nejméně od května
2011 do července 2013 vždy vytypovali lidi bez domova, kteří
zpravidla přebývali na nádražích a žili z důchodů nebo ze sociálních dávek, a nabídli jim
práci a ubytování. Pokud jim na
to oslovený kývl, odvezl ho k sobě domů a sebrali mu všechny
doklady.
„Od té chvíle jim takový člověk musel sloužit. Vykonával
pro ně veškeré manuální práce,
a to v podstatě formou novodobého otrokářství bez možnosti
úniku,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Ježková. Podle ní tito lidé dostávali jen velmi malý příděl potravy, žili v zoufalých hy-

Náchodský deník

gienických podmínkách a často
byli oběťmi násilí.
Trojice si na ně také brala
úvěry a půjčky, většinou u nebankovních ústavů, kterým
předkládala falešná potvrzení o
příjmech. Půjčky nesplácela,
vina však padla na jejich oběti.
Podezřelí se také často stěhovali. „Bylo to vždy v okamžiku, kdy začali dlužit vysoké
částky na nájmu a pronajímatel
po nich chtěl dluh splatit,“ upozornila mluvčí. Trestnou činnost páchali také v Pardubickém kraji a kraji Vysočina.
Příslušníci zásahové jednotky je ve středu časně ráno zadrželi na Jičínsku. Nalezli u
nich doklady zneužívaných lidí
či falešné pracovní smlouvy.
Všichni tři čekají v cele na
rozhodnutí o vazbě. Byli obviněni z obchodování s lidmi,
úvěrového podvodu, útisku a
podvodu spáchaných ve spolupachatelství. Dva z nich už byli
na Slovensku v minulosti odsouzeni k podmíněným tres(vit)
tům.

• Nabízí pro své předplatitele vstupenky na dětské představení
s Majdou Reifovou Kouzelná škola s Majdou a Františkem konané v
neděli 25. května od 15 hodin v Divadle J. K. Tyla v Červeném
Kostelci. O vstupenky si telefonujte dnes nejpozději do 15 hodin
na 602 139 105.

Hradecký deník

• Nabízí volné vstupenky na Open party Sunparku v pátek 30. května od 20 hodin na letišti v Hradci Králové do areálu Festivalparku. Jedná se o otevření jednoho z největších a nejmodernějších
letních parketů ve Východních Čechách. O vstupenky si pište nebo volejte na kamila.mala@denik.cz, tel.:724 482 852. Více na
www.mojepredplatne.cz.

Zážitek

• 2x voucher na DINOSEURIUM – výprava do druhohor, výstaviště Praha-Holešovice, platnost voucheru do 29. června 2014.
Zážitek si objednejte na www.mojepredplatne.cz nebo telefonujte na 602 177 209.

Regionální dárky

• Připravili jsme pro vás nové dárkové balíčky: Doplňky stravy –
Hlíva ústřičná, STOPBACIL, sirup Dr. Weiss, GINKGO MAX
HOT a nové kosmetické balíčky pro ženy a balíčky pro muže.
Vstupenky na PPS advokáti VIP Cup 2014, tenisový turnaj známých osobností a podnikatelů 31. května od 9 hodin v areálu LTC
HK, vstupenky v hodnotě 400 korun ZDARMA. Dárky si objednejte z věrnostního programu AboBonus na www.mojepredplatne.cz více informací na tel.: 602 177 209.

