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Nečesanému ublížila i jeho povaha
Devětašedesát stran
má rozsudek, jenž
posílá Lukáše
Nečesaného na třináct
let do vězení. Na webu
ho zveřejnil hradecký
krajský soud.

JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Když
soudce Jiří Vacek vysvětlo-
val, proč už podruhé od-
soudil v mediálně ostře sle-
dované kauze Lukáše Neče-
saného ke třinácti letům
vězení, mluvil necelých
pětačtyřicet minut.
Sepsání oficiálního roz-

sudku mu dozajista trvalo
mnohem déle. Vždyť tento
dokument, proti kterému se
odsouzený mladý muž od-
volal, má 69 stran.

Soudce v něm krok po
kroku objasňuje, jak došel
k přesvědčení, že Nečesaný
v únoru 2013 brutálně na-
padl v Hořicích kadeřnici a
sebral jí 10 tisíc korun. „Ni-
kdy se nepřiznám k ničemu,
co jsem neudělal,“ trvá
mladík na nevinně.

Podle soudce ho však
usvědčuje například komu-
nikace s jedním kamará-
dem. Na Facebooku mu na-
psal v době, kdy ještě ani
policie nevěděla nic o mo-
tivu, že byla paní zmlácena
kvůli penězům.
„O přepadení mi řekla

mamka,“ hájil Nečesaného
tento chlapec po rozsudku.
Mluvil na chodbě před
soudní síní, právníci obža-
lovaného ho vůbec nepřed-
volali. Soudce navíc upozor-
ňuje, že nejde o holý fakt, že
bylo kadeřnictví přepadeno,
ale především o otázku dů-
vodu zločinu.
A o něm psal Nečesaný,

který přiznal, že v kadeř-
nictví v inkriminované době
byl, na sociální síti.
Zásadním faktorem bylo

také zmapování cesty, již
Nečesaný v ono osudné pá-
teční odpoledne šel. Svěd-

kyně ho viděla přijít do
provozovny spodní cestou,
on tvrdil, že dorazil z druhé
strany. To mu policisté ani
soud neuvěřili, protože by
jeden úsek dlouhý nějakých
sto padesát metrů musel jít
deset až patnáct minut.
Mladíkovi, který už byl za

zločin odsouzen dříve a ve
vězení strávil více než rok,
než se jeho otci podařilo
dosáhnout obnovení proce-

su, nepomohla ani jeho po-
vaha. Podle znalců netrpí
bájivou lhavostí, ale skuteč-
nost si upravuje tak, jak mu
to vyhovuje.
„Byly zjištěny sklony ke

zkreslování, které se nevy-
mykají jeho kontrole,“ stojí
v rozsudku. „Podávání in-
formací je postaveno na
sdělování polopravd. Z ne-
gativ sdělí jen to, o čemž je
přesvědčen, že už znalec ví.“

Resocializace? Musí změnit životní
styl i hodnoty, tvrdí znalci
Lukáš Nečesaný nyní čeká na jednání odvolacího soudu. Po
něm by mělo být jasné, zda se vrátí do vězení.
Může se za mřížemi změnit? I to zkoumali znalci před
jednáním hradeckého krajského soudu. „Osobnostní vývoj
obžalovaného zatím neprobíhá optimálně,“ napsala
odbornice do spisu. „Nezralost a nižší věk mu skýtají jistý
časový prostor. Je však třeba změnit životní styl i hodnotové
zaměření,“ doplnila. (fej)

ODSOUZENÝ MLADÍK. Lukáš
Nečesaný byměl jít do vězení
na 13 let. Foto: Deník/Michal Fanta

Kandidátku
TOP 09 povede
Leoš Heger
Východní Čechy – Kandi-
dátku TOP 09 pro krajské
volby v Královéhradeckém
kraji povede poslanec a bý-
valý ministr zdravotnictví
Leoš Heger. Původně byl
lídrem a kandidátem na
hejtmana náčelník Horské
služby Krkonoše Adolf
Klepš, v březnu ale z místa
lídra odstoupil. Zdůvodnil to
pracovním vytížením, kvůli
němuž by se nemohl do-
statečně věnovat volební
kampani.
Postavení lékaře Hegera

do čela kandidátky TOP 09
zdůvodnila tím, že zdravot-
nictví je jednou z jejích
programových priorit pro
krajské volby. „Úlohu lídra
jsem přijal i proto, že zdra-
votnictví, které je mojí pro-
fesí, patří k oblastem, o
které je potřeba pečovat v
kraji i celém státě,“ uvedl
Heger. (čtk)

Superpotraviny

Východní Čechy – Základní
složkou našich jídelníčků
jsou potraviny. Věděli jste
ale, že existují také takzvané
superpotraviny?
S trochou nadsázky by se

dalo říci, že se jedná o po-
travinové superhrdiny a si-
láky. Zdravý jídelníček by je
měl určitě obsahovat. Jsou
však také vhodné i jako do-
plněk přechodných a dočas-
ných diet. O jaké konkrétní
potraviny se jedná a proč
jsou tak super?
V poslední době se docela

často můžeme setkat s ná-
zvem superpotravina, někdy
přímo superfoods, což je
nepřeložený anglický pojem.
Jedná se o takové potraviny,
které obsahují mnoho vita-
mínů, minerálů, stopových
prvků, aminokyselin,
vlákniny, antioxidantů a
dalších zdraví prospěšných
látek. Konkrétně je řeč

hlavně o různých semín-
kách, sušených plodech, řa-
sách a dalších. Níže jsme
vybrali pár základních zá-
stupců této kategorie potra-
vin.
Superpotraviny nejsou

zástupci pouze jednoho
druhu, jakým je například
ovoce, obiloviny, zelenina a
podobně. Jde o velmi růz-
norodý seznam, který se s
postupem času stále rozši-
řuje. Jedním společným
znakem je však to, že super-
potraviny pochází z míst
mimo Evropu. Většinou jsou
původem takzvaně z divoči-
ny (pouští, tropických pra-
lesů, vysokohorských oblas-
tí), kde jsou těžké podmínky
pro život nejen lidí. Z toho
důvodu v sobě rostliny za-
držují co nejvíce výživných a
zdraví prospěšných látek
důležitých pro přežití.

SUPERHRDINY JSOU ALOE
VERA, ACAI BERRY, CHIA
Běžnou pokojovou rostlinou
je v našich končinách Aloe
vera. Jen málokoho by před
několika lety napadlo tuto
rostlinu ořezávat a konzu-
movat. Dnes je to však běž-
ná praxe. Aloe vera patří
mezi významné léčivé rost-
liny. Napomáhá při hojení
odřenin, popálenin, ekzémů
či bradavic. Šťáva z aloe pů-
sobí jako antioxidant, pod-
poruje detoxikaci těla, jeho
obranyschopnost a také po-
siluje imunitní systém.
Na palmách ve střední a

jižní Americe rostou tmavě
zbarvené bobule jménem
Acai berry. Ty se proslavily

především díky vysoké kon-
centraci zdraví prospěšných
látek, které obsahují. Jsou
významným zdrojem bílko-
vin, vlákniny, vitamínu A,
vápníku či železa. Acai berry
se doporučuje jako doplněk
stravy při redukci hmotnos-
ti. Některé průzkumy tvrdí,
že tyto bobule dokáží sti-
mulovat metabolizmus a
potlačovat chuť k jídlu. Tím
pádem toho sníme méně a
přijmeme méně kalorií, což
má za důsledek pozvolné
hubnutí. I když mají plody

Acai berry výraznou výživo-
vou hodnotu, jejich konzu-
mací nelze nahradit pestrou
stravu, která je nezbytná pro
správný chod lidského or-
ganizmu.
Poměrně za novinku lze

považovat Chia semínka, o
kterých v posledních letech

slýcháme ze všech stran.
Tato semínka jsou význam-
ným zdrojem omega-3
mastných kyselin. Ty patří
mezi takzvané esenciální
kyseliny, které si lidské tělo
nedokáže samo vytvořit a
tak je potřeba je přijímat
potravou. Dále Chia semínka
obsahují vlákninu, bílkovi-
ny, sodík, draslík, vitamíny
skupiny B a také vitamín A,
C a E. Semínka mají schop-
nost hodně nabobtnat a
proto dokáží velmi dobře
zasytit. Platí však stejné
pravidlo, jako u Acai berry,
tedy že jimi nelze nahradit
pestrou a vyváženou stravu.
Mezi superpotraviny dále

patří například konopná se-
mínka, spirulina, kustovnice
čínská, guarana či karob.
Se superfoods se setkávají
také žáci střední školy Eu-
roinstitut, kteří je občas po-
užívají jako přísadu při pří-
pravě zdravých pokrmů v
rámci výuky o zdravé živo-
tosprávě. (zr)

Seriál Deníku

Společnost Procter & Gamble dlouhodobě pomá-
há v komunitách, ve kterých působí. Zaměřuje 
se na zlepšování každodenního života lidí i celé 
planety a prostřednictvím svých inovací a aktivit 
poskytuje útulný domov a zlepšuje zdraví 
a hygienu tam, kde je to potřeba. „Pomáhat 
a zlepšovat život v komunitách, kde žijeme 
a pracujeme, bylo vždy základem naší činnosti, 
a proto se již počtvrté nadšeně zapojujeme 
do Give & Gain Day,“ uvedl Matej Podobnik, 
manažer korporátní komunikace 
Procter & Gamble.

Zaměstnanci P&G pomáhali v azylovém domě 
pro matky s dětmi Kolpingův dům, v zahradě
pro zrakově postižené Pobytového rehabilitač-
ního a rekvalifi kačního střediska pro nevido-
mé Dědina a v kavárně Bílá Vrána, kde jsou 
zaměstnáni lidé se znevýhodněním. Společnost 
P&G také azylovému domu pro matky s dětmi 
Kolpingův dům věnovala každodenně používané 
výrobky značek Ariel, Pampers, Lenor a Jar pro 
vytvoření útulného prostředí dětem v nouzi.

Procter & Gamble nabídl pomocnou ruku 
a již počtvrté se zúčastnil dobrovolnického dne 

Give & Gain Day

Letošního ročníku Give & Gain Day se v České re-
publice zúčastnilo 1200 zaměstnanců ze 40 fi rem 
a pomohli celkem 120 organizacím. „Firmy často 
využívají dobrovolnických aktivit jako příležitosti 
pomoci ve svém okolí. Zaměstnanci věnují svůj 
čas a pracovní úsilí a odměnou jim je nejen dobrý 
pocit z vykonané práce, ale i nový pohled na svět 
a jedinečný zážitek,“ přiblížila Klára Švandová 
z platformy Byznys pro společnost, která organizu-
je Mezinárodní den fi remního dobrovolnictví Give 
& Gain Day 2016 v České republice a je pošesté 
národním partnerem 
britské nadace BITC 
(Business in the 
Community), 
která realizuje 
mezinárodní 
den po celém 
světě.

Zaměstnanci Procter & Gamble se již 
počtvrté zapojili do Mezinárodního 
dne fi remního dobrovolnictví 
Give & Gain Day 2016, který se konal 
13. května a pomohli potřebným.

16 v České republice a je pošesté
nerem 
BITC 
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■  Správný chlap je oporou 

i v hořkých časech 

Správný chlap neuteče hned, 
když se nedaří. Nebalí kufry, když 
manželka přijde o práci, je nemocná 
nebo o Vánocích přibere deset kilo. 
Na opravdového chlapa je prostě 
spolehnutí.
■ Poradí si v každé situaci

Že silnice zapadala sněhem? To
správného chlapa nemůže rozhodit. 
Nevolá ustrašeně asistenční službu, 
ale jednoduše sáhne do kufru, nasa-
dí řetězy a hořká jízda může začít.  
■ Nepotřebuje si nic dokazovat

To, že je alfa samec jednoduše ví. Ne-
potřebuje si svoje mužství utvrzovat 
sváděním servírky na baru, jak to ten 
den dělalo už deset jeho předchůdců. 
Raději si dáme panáka Ferneta.
■ Dokáže zabezpečit rodinu

Správný chlap se prostě o svoje 
děti postará. Kdyby hrozilo, že
nebude na nájem a děti budou 
místo oběda ve školní jídelně 
okusovat omítku na chodbě, 
najde si druhou práci.

■ Je odvážný

Nemusí ale hned skákat bungee jum-
ping, aby svoji odvahu ukázal. Bohatě
stačí, když se u hororu bude bát míň 
než partnerka, nebo to bude alespoň 
věrohodně předstírat.  
■ Má chladnou hlavu

i v krizových situacích

Začalo hořet? Opravdový chlap neza-
čne panikařit. Normálně zavolá hasiče 
a ještě jim pomůže natahovat hadice.

■ Miluje svoji rodinu

…a nestydí se hrát si s dětmi. Alespoň 
si tak obhájí další nákup modelů 
autíček. Čas od času taky připraví ro-
mantický večer, protože ví, že to jeho 
ženu potěší a ta poté potěší jeho.
■ Umí ledacos opravit 

Utáhne kapající kohoutek, pověsí 
obrázek na zeď a dokáže nasadit
zahrádku na auto. A jestli náhodou ne, 
najde si na internetu návod a zvládne 
to stejně. Pravý chlap rád přijímá hoř-
ké výzvy, ať jsou v jakékoliv podobě.
■ Drží slovo

Prostě ho drží. Když řekne, že jde 
s chlapama na Fernet, tak se sbalí a jde 
a nebude doma štrikovat ponožky.
■  A hlavně! Zná jedinou správnou 

odpověď na otázku ženy: 

„Nejsem v tom tlustá???“

*Výzkum Chlapství v kontextu 
dnešní doby zpracovala pro 
společnost STOCK Plzeň 
agentura g82 na vzorku 1020 
respondentů při rovnoměrném 
zastoupení mužů a žen.

Skutč né dsatero vlastností správného chlapa!

■ Správný chlap je oporou ■ Je odvážný ■ Miluje svoji rodinu

Skutč né dsatero vlastností správného chlapa!
Nejde o to řídit Porsche, kouřit kubánské doutníky a nosit obleky ušité na míru. Správnému chlapovi 

stačí k úspěchu mnohem míň. Hlavní totiž je, aby dokázal být ženě oporou! Opravdový chlap rozhodně 

nemusí vypadat jako Brad Pitt ani mít pekáč buchet na břiše. Manželky a přítelkyně mnohem víc ocení 

spravení kapajícího kohoutku než perfektně zastřižené vousy a košili sladěnou s botami. Za správného 

chlapa mluví činy a lidem kolem sebe ani sám sobě nepotřebuje nic dokazovat. Vyplývá to z výzkumu, 

který pro opravdové chlapy připravil Fernet Stock. * Kde že leží svatý grál skutečného chlapství?  

www.fernetstock.cz


