
VÝCHODNÍ ČECHY

Podřízenému říkal Zdenička. Byl pán, on pes
Byli kamarádi, poté
obchodní partneři.
Dnes je jeden z nich
stižen traumatem a
druhý obžalován,
že mu ho despotickým
chováním způsobil.

JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Vzal ho
sebou na dovolenou do
Chorvatska. To by nebylo
nic divného. Byli přece ka-
marádi a také obchodní
partneři. Jenže v prázdni-
nové zemi se nekonala žád-
ná idylka. Tedy pro jednoho
z nich.
Josef Brožek, podnikatel

a vysokoškolský pedagog
z Pardubic, si i tady udělal
ze svého souputníka otroka.
I proto je nyní obžalován
z obchodu s lidmi a stojí
před Krajským soudem

v Hradci Králové. V případě,
že bude uznán vinným, mu
hrozí až desetiletý trest.
Proces byl včera odročen,

pokračovat bude na začátku
září. Vypovídat bude i po-
škozený, který to v první
den líčení v přítomnosti
svého trýznitele odmítl.
Kvůli Brožkově jednání trpí
podle znalců posttrauma-
tickou stresovou poruchou.
Mluvil však při výsleších

na policii, kde popisoval i
chorvatskou „dovolenou“
„Musel jsem hlídat psy.
Chodil jsem na pláž, kde
jsem fotil polonahé ženy.
A musel jsem balit ženy
na večer,“ vykládal.
Vedle toho prý musel bě-

hem tohoto „volna“ také
klasicky pracovat na firem-
ních záležitostech. To už byl
pouhým zaměstnancem,
společnost zabývající se re-
klamou přitom oba muži
zakládali společně. Byli jed-
natelé.

Jenže postupně se začaly
projevovat jejich povahy,
které popsali i znalci. Brožek
je dominantní typ, naproti
tomu jeho společník sub-
misivní. Asi i proto přistou-
pil na Brožkovy způsoby.
„Zesměšňoval ho, říkal

mu Zdenička. Sice spolu

podnikali, ale snažil se mu
dokazovat, že je pán a on
v podstatě jen pes,“ charak-
terizoval vztah státní zá-
stupce Milan Šimek, jenž
připravoval na proces soud-
ní spis.
Poškozený postupně pře-

stal brát za svoji práci pení-

ze (přitom dělal až 14 hodin
denně ve firmě nebo na
například na Brožkově za-
hradě), což potvrdili i ně-
kteří svědci. Místo toho do-
stával pokuty. „Byly fingo-
vané, zaplatil jsem na nich
asi 200 tisíc korun,“ pro-
hlásil při vyšetřování přípa-
du, který se měl táhnout od
začátku roku 2014 do loň-
ského jara.
Obžalovaný navíc podle

státního zástupce donutil
svou oběť podepsat dvě
směnky – a to v celkové
výši 20 milionů korun. Prá-
vě tyto dokumenty ho dr-
žely v šachu, Brožek mu
totiž vyhrožoval, že kvůli
němu přijde jeho rodina
o bydlení.
Zajímavostí je, že se Bro-

žek k chování vlastně při-
znal. Nepovažuje se však za
novodobého otrokáře. Ka-
maráda prý jen chránil, měl
totiž podle něj finanční
problémy.

Začalo to na
matematických
soutěžích
Nyní osmadvacetiletý Josef
Brožek a jeho souputník,
kterého si měl podle
obžaloby zotročit, se znají
dlouhá léta. Poprvé se
potkali ještě na základní
škole, na matematické
olympiádě. Poté spolu
studovali střední odborné
učiliště v Přelouči. Už tady
vznikla myšlenka, že by
spolu mohli podnikat.
Vrhli se do oblasti reklamy,
Brožek byl navíc
vysokoškolským
pedagogem. Nejprve byli
společníci, oba zastávali
post jednatele firmy.
Později se však stal podle
žalobce poškozený muž
zaměstnancem. Jenže ne
klasickým – za svou práci
nebral peníze... (fej)

HROZÍMU10LET.Podnikatel a pedagog Josef Brožek z Pardubic
je obžalován z obchodu s lidmi. Foto: Deník/Michal Fanta

BOURAL NA DÁLNICI, ODNESLO
TO 36 METRŮ SVODIDEL

NEHODA NA D11. Na mokru jel příliš rychle po „hradecké“ dálnici. Proto v pondělí krátce
před devátou hodinou ranní havaroval řidič vozu Citroen Picasso. „Jel z Prahy směrem na
Hradec Králové, nepřizpůsobil rychlost jízdy, na mokré silnici dostal smyk a narazil pravou
přední stranou do kovových svodidel, které poškodil v délce 36,2 m,“ řekla tisková mluvčí
policie Iva Kormošová. Třiačtyřicetiletý řidič vyvázl z nehody bez zranění. Podrobil se de-
chové zkoušce na alkohol i orientačnímu testu na omamné a psychotropní látky, jejichž
oba výsledky byly negativní. „Policisté předběžně odhali škodu na vozidle 70 tisíc a na
svodidlech 40 tisíc korun. Za porušení zákona o silničním provozu udělili řidiči na místě
blokovou pokutu 2 tisíce korun,“ doplnila mluvčí. Foto: Policie ČR

Hubnutí?Přinášíme shrnutí jak 
na to
Východní Čechy – V této
rubrice jsme psali o spoustě
dietních triků, potravinách a
životních stylů. Dnešním
dílem náš seriál o hubnutí,
zdravém stravování a
správném životním stylu
končí. Proto jsme se rozhodli
shrnout základní pravidla
hubnutí a nejdůležitější zá-
sady zdravé životosprávy.
Rad a tipů, jak lépe vypa-

dat a cítit se fit, je samo-
zřejmě spousta a většina z
nich tu již v minulosti za-
zněla. Dnes jsme pro vás ale
„vypíchli“ ty hlavní. Pokud
se budete řídit těmito pra-
vidly, pocítíte rozdíl a už se
nebudete chtít vrátit do
starých kolejí, ve kterých
vám po fyzické a mnohdy
ani psychické stránce nebylo
nejlépe.
Tou nejdůležitější součástí

zdravého životního stylu je
správná strava. Sestavení jí-
delníčku je jednoduché a
není potřeba v tom hledat
žádné složitosti. S trochou
fantazie a zvídavosti to
zvládnete sami a bez pomoci
výživových poradců a jiných
specialistů. Stačí si zapama-
tovat, že je dobré jíst pět až
šest porcí jídla za den.
Rychlé sacharidy by měly
být spíše součástí snídaně,
bílkoviny a složené sachari-
dy spíše k večeři. Oběd by
měl obsahovat všechny
složky potravy. Ideální po-
měr živin během dne by měl
být 5:3:2 (sacharidy – tuky –
bílkoviny). První jídlo si
dejte do půl hodiny po pro-
buzení, poslední zase dvě
hodiny před spánkem.
Zdravý jídelníček by měl

určitě obsahovat spoustu
ovoce a zeleniny, cereálie,
kvalitní maso a mléčné vý-
robky, rostlinné oleje, luště-
niny a semínka s ořechy.
Vyhýbat byste se naopak
měli rychlým sacharidům v
podobě bílé mouky a příloh
či pečiva z ní vyrobeného.
Sladkosti, dorty a zmrzlina
by měly být konzumovány
pouze výjimečně. Příliš tuč-

ná jídla a živočišný tuk
obecně také není vhodný.

POHYB A KLID
Kromě stravy je velmi důle-
žitá také pohybová aktivita.
Nemusíte se stát vrcholo-
vým sportovcem, stačí pár
aktivních minut za den.
Ideálním pohybem je rychlá
chůze nebo pomalejší běh.
Když k tomu párkrát týdně
přidáte mírné posilování
celého těla, výsledky se do-
staví již za pár týdnů. Svalo-
vá hmota nejen že na těle
dobře vypadá, ale kromě to-
ho také pomáhá spalovat
kalorie, které přijímáte.
Zdravý životní styl není

však pouze o stravě a pohy-
bu, ale důležité jsou i další
věci, například psychika.
Stres velmi často způsobuje
nadváhu, aniž by si to člověk
uvědomoval. Psychická po-
hoda je důležitá nejenom při
hubnutí, ale také pro dobrý
zdravotní stav. K psychické

rovnováze mnohdy pomáhá
právě pohyb. Důležitá je i
relaxace, ať už se jedná o
saunování, zahradničení,
četbu nebo výlety s dětmi či
vnoučaty. Ideální je sklou-
bení sportu a relaxace do
jedné aktivity.
Nemusíte být experti na

výživu, abyste dokázali sami
změnit svůj životní styl. Je-
diné, co potřebujete, je silná
vůle a odhodlání něco změ-
nit. Na to, aby si tělo zvyklo
na nový režim, stačí pou-
hých 21 dní. Mějte trpělivost
a změňte své návyky. Ne-
musíte zařadit všechny
změny najednou, stačí po-
stupně. Váš organismus vám
bude vděčný za jakoukoliv
změnu k lepšímu. (zr)

Seriál Deníku

Sypaný čaj HANNASAKI Ultraslim Fruit 
obsahuje vyváženou směs červeného čaje 
a drceného sušeného ovoce (brusinka, 
jahoda, jablko, černý rybíz, šípek, červená 
řepa), která zachovává maximální účinky 
jednotlivých složek a zároveň má velice 
lahodnou chuť. Při výrobě se používají 
jen kvalitní a stoprocentně přírodní 
suroviny. Směs neobsahuje žádné 
konzervační ani jiné chemické příměsi. 
Na rozdíl od většiny běžně dostupných 
ovocných čajů neobsahuje kyselý ibišek, 
jeho chuť je tak přírodně nasládlá a není 
třeba ho doslazovat. Červený čaj je skvě-
lý pomocník proti všem tzv. civilizačním 
chorobám – kardiovaskulárním, onko-
logickým, kožním problémům, vysokému 
cholesterolu, diabetes a td. Navíc podporuje spalování 
tuků a napomáhá rychlejšímu odstranění toxických látek, 
které se nejdříve a nejvíce ukládají právě v tukových vrstvách. 
Více informací naleznete na www.phoenixdivision.cz.

Buďte FIT 
s Deníkem

OTÁZKA:
Jakou směs čaje obsahuje 
HANNASAKI Ultraslim Fruit?
1) Černý čaj
2) Červený čaj
3) Zelený čaj

t
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toxických látek,
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spalování 
oxických látek

Zapojte se s námi do soutěže 
o 5 balíčků sypaných čajů 
od PHEONIX DIVISION. 
Stačí jen správně odpovědět na otázku.

Správné odpovědi zasílejte na číslo 900 11 07 ve tvaru SMS: 
DEN CAJ AneboBneboC JMENOaPRIJMENI ADRESA PSC. 
Ze všech odpovědí zaslaných od 29. 6. do 1. 7. 2016 vybereme 
10., 50., 100., 150. a 200. správnou SMS. Cena SMS je 7 Kč. Technic-
ky zajišťuje ATS, www.platmobilem.cz, (infolinka 296 363 199).
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