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Miroslav Homola 
Mladý ječmen, který je často

jako osení ozdobou velikonoč-
ních stolů, rozhodně nevyhazuj-
te. Mnohem prospěšnější je vyli-
sovat z něj šťávu, tu naředit
trochou vody a vypít, vzkazuje
mladá vědkyně Helena Pluháč-
ková z Mendelovy univerzity
v Brně.

„Nebo jej jednoduše stačí na-
sekat jako pažitku keramickým
nožem a zkonzumovat syrový.
Budete překvapeni, jak blaho-
dárně to zapůsobí na váš orga-

nismus,“ radí vědkyně. V její
kanceláři v Mendelově univerzi-
tě v Brně, kterou často sdílí s dal-
ší rostlinovědnou odbornicí, svou
maminkou Blankou Kocourko-
vou, to voní tak trochu jako v by-
linné lékárně. A není divu. Hele-
na Pluháčková vede výzkum
léčivých, aromatických a kořeni-
nových rostlin, které mají pozi-
tivní vliv na zdraví člověka. 

Zabývá se také jejich pěstová-
ním a především zkoumáním
v nich obsažených látek na zdra-
ví člověka. A její výzkumy roz-
hodně nezůstávají jen na papíře.

Výsledky bádání dávají chuť a sí-
lu již vyráběným nápojům růz-
ného druhu. A je velmi pravdě-
podobné, že kosmonauti budou
konzumovat potraviny ochucené
semeny či výtažky bylin, které
prošly laboratoří v Brně.

„Všechny výsledky svého bá-
dání zkouším na sobě nebo na
členech rodiny,“ přiznává. Jak
vysvětluje, třeba požívání zele-
ného ječmene zlepšuje trávení,
lidé mají víc energie, jsou méně
unavení, výborný je při potížích
s pálením žáhy či se žlučníkem
a zažíváním vůbec. 

„Rozhodně nemusíte mít oba-
vy z předávkování. Mám zkuše-
nosti, že když zelený ječmen pi-
jete delší dobu, najednou vám
přestane chutnat a tělo si samo
řekne o pauzu,“ ujišťuje.

Byliny dodají 
lepší chuť

Ve vědecké dráze ji od počát-
ku zaujal kromě léčivých bylin
právě výzkum ječmene, byť dok-
torát získala na výzkumu chme-
le. „Ovšem ne z pohledu pivo-
varského využití, ale jako léčivé
rostliny s blahodárným vlivem na

uklidnění do čajových směsí
a podobně. Začala jsem se zabý-
vat málo známou oblastí – obsa-
hem vitamínu E ve chmelu.
K němu jsem se však dostala
právě přes zelený ječmen, na je-
hož výzkumu pokračuji po mé
školitelce prof. Jaroslavě Ehren-
bergerové,“ vysvětluje.

Ječmen je podle ní tak zdravý
a bohatý, že je ho škoda něčím
degradovat, naopak se ho roz-
hodla ještě fortifikovat bylinný-
mi extrakty nebo silicemi z léči-
vých 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 podpo-
ru spolupráce mezi výzkumnými
organizacemi podporovanými
státem a podnikatelskou sférou,
nebádá jen pro výzkum a vědu. 

„Naše poznatky jdou přímo na
komerční využití, dělají se polo-
provozní i provozní pokusy a ně-
které věci se dostanou i na trh.
Děláme tedy výzkum, který je už
určen přímo lidem,“ dodává věd-
kyně. 

Šťávou ze zeleného ječmene pomůžete svému organismu

Aleš Fuksa
Spoutáním rukou za mříže vy-

řešili policisté agresivitu zadrže-
né ženy v cele předběžného za-
držení v Uherském Hradišti. Za
neobvyklý postup zadržení z loň-
ského února jim hrozí až pět let
vězení.

Nyní se za týrání člověka a vy-
tvoření nedůstojných podmínek
brání Miroslav Vaněk, Ondřej
Paška a Jakub Vychodil u hra-
dišťského soudu. Jsou obžalová-
ni ze zneužití pravomoci úřední
osoby a Vaněk sám pak navíc
z porušení povinnosti dozorčí
služby.

Opilou a agresivní ženu za-
drželi 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 agre-
sivitu. Policisty bez ustání často-
vala vulgárními výrazy. Agresivi-
tu si vybíjela kopáním do mříží
a mlácením rukou do mříží, zno-
vu a znovu skákala na postel.

Kroutila se bolestí
Žena zůstala připoutaná za

mříže s rukama nad hlavou jede-
náct minut. Podle videozáznamu
pokračovala i v poutech v nadáv-
kách směřovaných k policistům.
Zároveň policisty při kopání do
mříží a kroucení se v bolestech
žádala o to, aby ji odpoutali. 

Policisté se brání obžalobě vy-
světlením, že ji k mřížím připou-
tali kvůli obavám o její zdraví.
„Kopáním a údery si mohla sama
ublížit. Chtěli jsme tomu přede-
jít. To byl jediný důvod, proč
jsme ji připoutali. Při sebepoško-
zování jí mohlo jít o život a zdra-
ví,“ uvedli policisté s tím, že že-
nu 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 člo-

věka považuje zmocněnkyně
poškozené Stanislava Sládeková
z Ligy lidských práv za nepří-
pustný a nedůstojný. „Rozsudky
evropského soudu pro lidská
práva a stanoviska výboru proti
mučení jednoznačně říkají, že
v případě, že už je člověk umís-
těný v bezpečném prostředí, kte-
rým policejní cela je, použití
dalších přinucovacích prostřed-
ků je možné pouze v krajních
případech. Tady šlo o ponižující
zacházení. Tu situaci měli poli-
cisté ustát. Bylo tam vidno, že se
žena po sundání z mříží neupo-
kojila. 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-

čenýma nohama na postele. Sa-
ma však ve své výpovědi sdělila,
že téměř visela ve vzduchu. „By-
la jsem bezmocná, ponížili mě.
Měla jsem modřiny na rukou,“
tvrdila u soudu poškozená, která
po policistech požaduje půl mili-
ónu korun. Psychiatr Petr Nedo-
ma pro poškozenou navrhl ústav-
ní léčbu. U soudu již dříve sdělil,
že je afektovaná a může u ní do-
cházet k halucinacím.

Jeden z kolegů trojice policistů
u soudu již dříve potvrdil, že se
jedná v Uherském Hradišti
o „známou firmu“, která má čas-
tější problémy se zákonem. To
potvrdila i ona samotná na video-
záznamu, ve kterém byla patrná
její stoupající agresivita. „Po-
sledně jsem tady strávila 32 ho-
din,“ řekla mezi nadávkami

Ze záznamu předcházejícímu
spoutání je patrné, jak žena stup-
ňuje své agresivní jednání i to,
jak pouze v kalhotkách vybíhá
z cely směrem k policistům a na-
dává. 

K hlavnímu líčení přišli pod-
pořit trojici obžalovaných jejich
kolegové. Soudní síň zaplnili do
posledního místa. Jeden z obvi-
něných mužů již odešel od poli-
cie, další dva jsou již rok posta-
veni mimo službu a berou
poloviční plat. 

Hlavní líčení bude pokračovat
v závěru března, kdy u soudu za-
zní závěrečné návrhy a zřejmě
padne i rozsudek.

Aleš Pelikán
Minimálně devět miliónů ko-

run vylákal podvodem od žen
44letý Jaroslav Doležal z Pra-
hy. Ženám ve věku od 25 do 55
let sliboval sňatek i potomky,
které jim také dělal. Pak si půj-
čoval peníze, i když věděl, že je
nebude moci vrátit.

Podle kriminalistů měl s růz-
nými ženami šest dětí a další če-
ká. Minulý týden poslal děčínský
soud muže do vazby, za podvody
mu hrozí až 10 let vězení. 

Poškozených žen evidují kri-

minalisté zatím devět a pátrají po
dalších, domnívají se, že jich mů-
že být minimálně ještě pět. „Má-

me určitě několik žen, které se
nám nepodařilo dohledat. Chtěli
bychom, aby se nám poškozené
ženy přihlásily,“ řekl zástupce
vedoucího děčínské hospodářské

kriminálky Tomáš Kolbaba. Pří-
pad začali vyšetřovat děčínští
kriminalisté, protože tam loni
v červnu přišla jedna z žen podat
na Doležala trestní oznámení.
Většina jeho obětí je ale z Prahy
a okolí. Sám Doležal totiž půso-
bil v Praze jako učitel. Se ženami
se seznamoval, až na jeden pří-
pad, prostřednictvím interneto-
vých seznamek. 

„Ženám slibuje manželství,
slibuje děti a ty také dělá,“ řekl
kriminalista Martin Czepan
s tím, že v profilech seznamek se
prezentoval jako abstinent, neku-

řák a muž s vyřešenou minulostí.
Ženám ovšem zamlčel, že je na
něj vedena celá řada exekucí. 

Smyšlené příběhy
Po čase od žen začal lákat pe-

níze pod smyšlenými příběhy.
Potřeboval například půjčit na
byt, na auto, na pohřeb příbuzné-
ho. První vylákané peníze poli-
cisté datují do roku 2011. Někte-
ré půjčky se snažil částečně
vracet, ale bylo to jen z dalších
půjček. Podle kriminalistů je Do-
ležal zřejmě závislý na hazardu.
„Ve dvou sázkových kancelářích

prohrál tři a čtvrt miliónu korun,“
řekl Czepan. 

Některé ženy mu pod přísli-
bem manželství půjčovaly s tím,
že mu důvěřovaly. Některé si ne-
chaly podepsat například předání
peněz, což ochotně činil. Ani
svou pravou identitu nijak ne-
skrýval. Jedna z žen si na poště
snadno zjistila, že je na něj vede-
na řada exekucí, a přísun peněz
Doležalovi okamžitě zastavila.
„Máme vzkaz pro ženy, aby si
důkladně prověřily osoby, kte-
rým chtějí půjčit peníze,“ dodal
Czepan. 

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

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

Máme určitě několik
žen, které se nám
nepodařilo dohledat

Tomáš Kolbaba,
kriminalista

Sňatkový podvodník vylákal milióny

Policisté připoutali v cele agresivní ženu k mřížím


