Kroutila se bolestí
Žena zůstala připoutaná za
mříže s rukama nad hlavou jedenáct minut. Podle videozáznamu
pokračovala i v poutech v nadávkách směřovaných k policistům.
Zároveň policisty při kopání do
mříží a kroucení se v bolestech
žádala o to, aby ji odpoutali.

světlením, že ji k mřížím připoutali kvůli obavám o její zdraví.
„Kopáním a údery si mohla sama
ublížit. Chtěli jsme tomu předejít. To byl jediný důvod, proč
jsme ji připoutali. Při sebepoškozování jí mohlo jít o život a zdraví,“ uvedli policisté s tím, že ženu museli nechat v cele do doby,
než přijede záchranka. „Stále za
ni měli odpovědnost,“ tvrdí jejich
kolegové. Teprve po lékařské
kontrole ji mohli policisté odvézt
na záchytku.

Chce půl miliónu
Podobný způsob omezení člověka považuje zmocněnkyně
poškozené Stanislava Sládeková
z Ligy lidských práv za nepřípustný a nedůstojný. „Rozsudky
evropského soudu pro lidská
práva a stanoviska výboru proti
mučení jednoznačně říkají, že
v případě, že už je člověk umístěný v bezpečném prostředí, kterým policejní cela je, použití
dalších přinucovacích prostředků je možné pouze v krajních
případech. Tady šlo o ponižující
zacházení. Tu situaci měli policisté ustát. Bylo tam vidno, že se
žena po sundání z mříží neupokojila. Nemělo to tudíž žádný
efekt. Byl to pro ni jen trest,“
sdělila Sládeková.
Z videozáznamu je patrné, že
při poutání měla žena nohy stále
na zemi, poté si stoupla s rozkro-
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Spoutáním rukou za mříže vyřešili policisté agresivitu zadržené ženy v cele předběžného zadržení v Uherském Hradišti. Za
neobvyklý postup zadržení z loňského února jim hrozí až pět let
vězení.
Nyní se za týrání člověka a vytvoření nedůstojných podmínek
brání Miroslav Vaněk, Ondřej
Paška a Jakub Vychodil u hradišťského soudu. Jsou obžalováni ze zneužití pravomoci úřední
osoby a Vaněk sám pak navíc
z porušení povinnosti dozorčí
služby.
Opilou a agresivní ženu zadrželi policisté vloni v únoru ve
večerních hodinách poté, kdy
v panelovém domě likvidovala
výtahové dveře, a umístili ji do
cely předběžného zadržení, kde
však žena stupňovala svou agresivitu. Policisty bez ustání častovala vulgárními výrazy. Agresivitu si vybíjela kopáním do mříží
a mlácením rukou do mříží, znovu a znovu skákala na postel.

Trojice policistů (zleva) Miroslav Vaněk, Ondřej Paška a Jakub Vychodil u soudu v Uherském Hradišti.

ma však ve své výpovědi sdělila,
že téměř visela ve vzduchu. „Byla jsem bezmocná, ponížili mě.
Měla jsem modřiny na rukou,“
tvrdila u soudu poškozená, která
po policistech požaduje půl miliónu korun. Psychiatr Petr Nedoma pro poškozenou navrhl ústavní léčbu. U soudu již dříve sdělil,
že je afektovaná a může u ní docházet k halucinacím.
Jeden z kolegů trojice policistů
u soudu již dříve potvrdil, že se
jedná v Uherském Hradišti
o „známou firmu“, která má častější problémy se zákonem. To
potvrdila i ona samotná na videozáznamu, ve kterém byla patrná
její stoupající agresivita. „Posledně jsem tady strávila 32 hodin,“ řekla mezi nadávkami
Ze záznamu předcházejícímu
spoutání je patrné, jak žena stupňuje své agresivní jednání i to,
jak pouze v kalhotkách vybíhá
z cely směrem k policistům a nadává.
K hlavnímu líčení přišli podpořit trojici obžalovaných jejich
kolegové. Soudní síň zaplnili do
posledního místa. Jeden z obviněných mužů již odešel od policie, další dva jsou již rok postaveni mimo službu a berou
poloviční plat.
Hlavní líčení bude pokračovat
v závěru března, kdy u soudu zazní závěrečné návrhy a zřejmě
padne i rozsudek.

Šťávou ze zeleného ječmene pomůžete svému organismu
„Rozhodně nemusíte mít obavy z předávkování. Mám zkušenosti, že když zelený ječmen pijete delší dobu, najednou vám
přestane chutnat a tělo si samo
řekne o pauzu,“ ujišťuje.

Výsledky bádání dávají chuť a sílu již vyráběným nápojům různého druhu. A je velmi pravděpodobné, že kosmonauti budou
konzumovat potraviny ochucené
semeny či výtažky bylin, které
prošly laboratoří v Brně.
„Všechny výsledky svého bádání zkouším na sobě nebo na
členech rodiny,“ přiznává. Jak
vysvětluje, třeba požívání zeleného ječmene zlepšuje trávení,
lidé mají víc energie, jsou méně
unavení, výborný je při potížích
s pálením žáhy či se žlučníkem
a zažíváním vůbec.

Byliny dodají
lepší chuť
Ve vědecké dráze ji od počátku zaujal kromě léčivých bylin
právě výzkum ječmene, byť doktorát získala na výzkumu chmele. „Ovšem ne z pohledu pivovarského využití, ale jako léčivé
rostliny s blahodárným vlivem na

uklidnění do čajových směsí
a podobně. Začala jsem se zabývat málo známou oblastí – obsahem vitamínu E ve chmelu.
K němu jsem se však dostala
právě přes zelený ječmen, na jehož výzkumu pokračuji po mé
školitelce prof. Jaroslavě Ehrenbergerové,“ vysvětluje.
Ječmen je podle ní tak zdravý
a bohatý, že je ho škoda něčím
degradovat, naopak se ho rozhodla ještě fortifikovat bylinnými extrakty nebo silicemi z léčivých rostlin. „Snažíme se však
postupovat tak, aby to výrazně

neovlivnilo nápoj ze zeleného
ječmene,“ popsala. Podstatné je,
že díky Technologické agentuře
ČR, která byla založena v roce
2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými
organizacemi podporovanými
státem a podnikatelskou sférou,
nebádá jen pro výzkum a vědu.
„Naše poznatky jdou přímo na
komerční využití, dělají se poloprovozní i provozní pokusy a některé věci se dostanou i na trh.
Děláme tedy výzkum, který je už
určen přímo lidem,“ dodává vědkyně.
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nismus,“ radí vědkyně. V její
kanceláři v Mendelově univerzitě v Brně, kterou často sdílí s další rostlinovědnou odbornicí, svou
maminkou Blankou Kocourkovou, to voní tak trochu jako v bylinné lékárně. A není divu. Helena Pluháčková vede výzkum
léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, které mají pozitivní vliv na zdraví člověka.
Zabývá se také jejich pěstováním a především zkoumáním
v nich obsažených látek na zdraví člověka. A její výzkumy rozhodně nezůstávají jen na papíře.

(Inzerce)

Miroslav Homola
Mladý ječmen, který je často
jako osení ozdobou velikonočních stolů, rozhodně nevyhazujte. Mnohem prospěšnější je vylisovat z něj šťávu, tu naředit
trochou vody a vypít, vzkazuje
mladá vědkyně Helena Pluháčková z Mendelovy univerzity
v Brně.
„Nebo jej jednoduše stačí nasekat jako pažitku keramickým
nožem a zkonzumovat syrový.
Budete překvapeni, jak blahodárně to zapůsobí na váš orga-

VÁCLAV MORÁVEK MÁ DESKU. Slavnostní odhalení pamětní desky brigádnímu generálovi in
memoriam Václavu Morávkovi se uskutečnilo 16. března v Olomouci. Byl nejmladším členem legendární odbojové trojice Mašín, Balabán, Morávek, přezdívané gestapem Tři králové. Na snímku
uprostřed je Zdena Mašínová, dcera Josefa Mašína.

