
Ztratil peněženku i s doklady a
kartou, z účtu mu zmizely tisíce
Pardubice/Jaroměř – Jsou to
dva příběhy o ztracených peně-
ženkách, jejichž rozuzlení se však
liší jak den a noc.

Začněme tím lepším, který by
mohl mít název Dobří lidé ještě ne-
vymřeli. Stalo se na Silvestra v
Pardubicích, kde muž ztratil při
vystupování z trolejbusu kasírtaš-
ku naditou tržbou z restaurace, v
níž pracoval. Bylo v ní kolem 20 ti-
síc korun. Poctivá nálezkyně, kte-
rá ji po chvíli na zemi uviděla, ji od-
nesla na policii. A protože kromě
peněz byly v jedné z přihrádek ka-
sírtašky i osobní doklady, bylo hle-
dání majitele rychlé. Oba se pak na
služebně potkali a muž ženě za její dobrý skutek poděkoval.

Druhý příběh ztracené peněženky tak milé rozuzlení nemá.
Je o naopak nepoctivé ženě, která si ji i s doklady a bankovní kar-
tou nechala. Nejprve s ní přímo na Štědrý den zaplatila v hra-
deckém Makru vánočního kapra, druhý den si pak v Úpici na
Trutnovsku natankovala nádrž svého auta. Policisté teď po ní za
pomoci záběrů z bezpečnostních kamer pátrají.

„Smůlu na nepoctivého nálezce měl 69letý muž z Jaroměře,
který před Vánocemi u jaroměřského Profimarketu ztratil svo-
ji peněženku se čtyřmi sty korunami, osobními doklady a také
bezdotykovouplatebníkartou.Pakužnikdevobchoděnebyl.Na
ztrátu peněženky ho tak upozornila až SMS zpráva, že z jeho kar-
ty proběhla v poledne na Boží hod vánoční platba na benzínce v
Úpici, kde si někdo načepoval benzín za 499 korun,“ uvedla ná-
chodská policejní mluvčí Eva Prachařová.

Policisté, na které se muž ihned obrátil, se dopátrali zneužití
karty v hradeckém Makru. „Kamera tam o den dříve zachytila
ženu, která touto kartou u pokladny uhradila kapříka na vá-
noční tabuli,“ dodala mluvčí. Policisté nyní žádají veřejnost o
spolupráci při identifikaci této zákaznice, které vůbec nevadi-
lo, že sváteční rybu platila z cizího (viz snímek). (kim)
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Středy doktora Středy:
Středozemní dieta
Východní Čechy – Jel jsem na
začátku roku s některými žá-
ky praktické školy a odborné-
ho učiliště Euroinstitut do
španělské Barcelony. Měli
tam praxi v přípravě jídel. By-
la to spíš exkurze, protože po-
byt trval jen několik dnů. Sta-
čilo to na to, abych si znovu
uvědomil, jak jsou nesmyslné
naše honby za dietami. Třeba
právě tak populární středo-
zemní dieta, která vychází ze
stravování národů kolem
Středozemního moře.

Španělé jsou opravdu obec-
ně méně tlustí než my Češi.
Jenže u nich není středozem-
ní dieta redukčním režimem,
ale životním návykem, který
dědí už od rodičů. A jak jsem
viděl, jsou k němu vedeni i ve
školách. Se žáky z Euroinsti-
tutu jsme měli možnost na-
vštívit školní jídelnu a vidět,
co ve školách jedí Španělé.

Zelenina ve všech možných
úpravách patří k jídelníčku
pokaždé. Nemusí to být naše
okurkové nebo rajčatové sa-
láty, ale třeba mísa s artyčoky
či jinou méně známou zeleni-
nou. Češi se novinkám brání a
takové artyčoky konzumuje
asi málokdo. Když si však pře-
čtete: pomáhají s tvorbou žlu-
či, zvyšují detoxikační aktivi-
tu jater, a dokonce snižují hla-
dinu cholesterolu a krevního
cukru. Možná by stálo za zvá-
žení zařadit tuto zeleninu do
jídelníčku.

Jako přílohu najdeme na ta-
lířích hlavně rýži či brambo-
ry, ale žádné moučné knedlí-
ky. Pšeničné mouky se však
ani Španělé zbavit nemohou,
různé chleby a bagety mají v
jídelníčku také. Že je pšeničná
mouka asi hlavní příčinou
obezity u nás, jsem už psal. A
že by bylo lepší nahradit vep-
řové maso rybami a jinými
mořskými plody, to je z pohle-
du diety také pravda. No a náš
národní zvyk konzumace piva
jde také mnohem víc na tloušť-
ku než víno národů kolem
Středozemního moře.

Jak na dietu
Středozemní dieta by neměla
být dietním režimem, ale ja-
kousi inspirací ke změně stra-

vovacích návyků, pokud se
chceme zbavit nadbytečných
kil. Nemusíte si počítat kalo-
rie ani hlídat velikost porcí.
Samozřejmě byste měli jíst
pouze do pocitu sytosti, a ne se
přejídat. Někdy se jí také říká
středomořská.

Jídelníček podle obyvatel
kolemStředozemníhomořeby
měl určitě obsahovat potravi-
ny bohaté na vlákninu a
omega-3 mastné kyseliny. To
jsou hlavně ryby a jiní mořští
živočichové, luštěniny a ovo-
ce. Dále konzumujete vlašské
ořechy, lněný a olivový olej a
hodně čerstvé zeleniny. Tu
byste měli zařadit ke každému
jídlu.

Pravidelně by se v jídelníč-
ku mělo objevovat také ovoce
a luštěniny.

Naopak je potřeba se vy-
hnout různým sušenkám a
slaným pochutinám, smaže-
nému jídlu a velkému množ-
ství živočišných tuků.

Přílohám se vyhýbat ne-
musíte. Nejčastější přílohou
je rýže, ale mohou to být i těs-
toviny nebo různé druhy ce-
lozrnného pečiva. Jejich kon-
zumace je povolená. Podávají
se totiž k jídlům, která již ne-
obsahují další mouku tak, ja-

ko například naše české za-
huštěné omáčky.

Sacharidy nejsou ani v ná-
pojích, protože se pije hlavně
voda a neslazené nápoje, ale
dovoleno je i červené víno,
které je ve srovnání s naším
národním nápojem, pivem, di-
etnější.

Pokud při středozemní die-
tě dodržujete správný poměr
živin, budete shazovat nadby-
tečná kila. Nemusíte nic slo-
žitě počítat, zkrátka talíř roz-
dělíte tak, že polovinu bude
tvořit zelenina, čtvrtinu sa-
charidy (přílohy a pečivo) a
čtvrtinu bílkoviny (tedy ob-
vykle maso).

Hubnutí není dramatické,
obvykle shazujete pomalu. To
je dobře, pozvolné hubnutí
přináší obvykle dlouhodoběj-
ší výsledky než rychlé shazo-
vání kil. Středozemní stravo-
vání je nenucená forma diety,
při které si navíc velmi po-
chutnáte. (red)

Uprchlíci z Kostelce znásilnili
holčičky, šíří se internetem
Nesmyslům o tom, co se děje v Kostelci, kde
je pobytové středisko pro azylanty, nevěří
alespoň většina místních. Za šíření poplašné
zprávy hrozí pachateli dva roky vězení.
KAMIL DUBSKÝ

Kostelec nad Orlicí – „Tajně
ubytovaní uprchlíci, kteří
mají volný pohyb, již znásil-
nily (ano, psáno s tvrdým „y“ –
pozn. red.) dvě malé holčičky,
ty jsou teď na psychiatrii. Te-
levize vše natočila, ale nesmí
to odvysílat, policie zakázala
všem o tom mluvit.“

Podobné nesmysly o mus-
limských uprchlících v Poby-
tovémstřediskuvKostelcinad
Orlicí se šíří na internetových
sociálních sítích, straší tisíce
lidí a ti je posílají dál. V Kos-
telci se podle zaručených in-
formací také „našel podříz-
nutý chlap v kontejneru, ale je
embargo o tom psát.“

A tak dále a tak dále.
Příznačné je, že podobným

bludům v době svobody slova
nevěří samotní Kostelečáci,
ale lidé, kteří tu nebydlí. De-
mentující prohlášení nyní vy-
dala i policie a chystá trestní
stíhání neznámého pachatele
kvůli šíření poplašné zprávy.

Za něj hrozí dva roky vězení.
„V hospodě u piva se o těch-

to zkazkách mluví, ale skoro
nikdo tomu nevěří. Mluvíme
tady o tom pro pobavení,“ řekl
Stanislav Horák z Kostelce.

I podle dalších spolustolov-
níků v hospodě u náměstí jsou
podobné zkazky nesmysly. A
většina se shoduje i na tom, že
problémy ve městě nejsou ani
s kriminalitou. A pokud už se
jí někdo z cizinců dopustí, jde
zpravidla o Ukrajince. „Moje
žena byla nedávno v marketu
a najednou se kvůli ukrade-
nému mléku jedním Ukrajin-
cem před ní zabouchly dveře.
Podobných případů je však
minimum,“ uvedl Zdeněk
Šplíchal z Kostelce.

Policie ale hysterické zkaz-
ky islamofobů a jejich „zpra-
vodajství“ z Kostelce na leh-
kou váhu, narozdíl od štam-
gastů v kosteleckých hospo-
dách, nebere.

„Považujeme za nutné se
velmi ostře ohradit proti vlně
těchto dezinformací a lživých

sdělení. Žádná z uvedených
událostí se nestala,“ uvedla
krajská policejní mluvčí Iva-
na Ježková. Ostře odmítla ta-
ké tvrzení o údajném embar-
gu na podobné informace či o
tom, že médiím zakazuje o in-
cidentech informovat.

Znechucen lžemi na Face-
booku je i starosta František
Kinský. „Nemá to obdoby.
Doufám, že se policii podaří
autora těchto bludů vypátrat.

Místní nejsou z pobytového
střediska nadšeni, ale kromě
drobných výtržností je tu
klid,“ řekl Kinský.

Jedinou výjimkou, kdy se
dezinformace na internetu
alespoň opírají o skutečnou
událost, i když ji zcela pře-
krucují, je incident na zdejší
benzince na konci listopadu.

Tam 44letý podnapilý Ukra-
jinec fyzicky napadl čer-
padláře a čerpadlářku. Těm se
podařilo útočníka zpacifiko-
vat a zavolat policii, která by-
la na místě za tři minuty.

Takto o události informo-
vala nejen policie. Stejným
způsobem o ní Deníku refero-
val i jeden ze zaměstnanců
benzinky a také náhodný zá-
kazník, který si pět minut po
napadení přijel na pumpu
koupit cigarety. Celkem tedy
dva nestranní svědci, kteří po-
tvrzují policejní verzi.

Z hoaxu šířeného islamofo-
by na Facebooku se ale místo
toho dozvíme, že „v Kostelci
přepadli a zmlátili pumpařku,
kterou zachránili místní chla-
pi, co šli tankovat benzín. Dr-
želi toho parchanta 45 minut
na zemi, než přijela policie,
která má služebnu kousek od
pumpy. Nechtějí s imigranty
asi nic mít.“

Kriminalita ve městě

• Podle policie kriminalita v
Kostelci n. O. nevybočuje z kraj-
ského průměru. Naopak dlouho-
době dochází k jejímu poklesu.

• V roce 2015 spáchali cizinci v
Kostelci z celkového počtu 273
pouze 6 trestných činů, z nichž
nejzávažnější je zmiňované vý-
tržnictví na čerpací stanici.

• Dva trestné činy byly maření
výkonu úředního rozhodnutí, ve
dvou případech se jednalo o
drobné majetkové delikty a po-
sledním trestným činem bylo
ublížení na zdraví, kdy podezře-
lým je občan Ruska a poškoze-
ným je Ukrajinec.

CHODCE PŘEJEL VLAK

V PONDĚLÍ po desáté hodině večer srazil u Nového Města nad Metují osobní vlak chodce, který
se pohyboval v kolejišti. Strojvedoucí už nestihl soupravu zabrzdit. Těžce zraněnému muži ne-
pomohla ani resuscitace. Zda šlo o sebevraha, nyní šetří policie. Foto: Deník/Michal Fanta
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