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Chomutovská porodnice vítá
maminky v hezčím prostředí

Chomutov – Hezčí a příjemnější prostředí vytvo-
řila Krajská zdravotní na gynekologickém a porod-
nickém oddělení chomutovské nemocnice. V bu-
dově D dochází k výměně oken, stěny dostaly nový
nátěr a probíhají i další udržovací práce. Úpravy
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vyžádaly skoro sedm milionů korun. Služeb gyne-
kologického a porodnického oddělení budou moci
využívat, kromě žen z Chomutovska, také pacientky
z Vejprt a okolí. Objednání je možné na telefonním
čísle 474 447 556. (re)

Jirkovští zastupitelé dali
hasičskému muzeu zelenou

Jirkov – Moderní turistické infocentrum a muze-
um, které svým zpracováním nemá v České repub-
lice konkurenci. V jirkovské Tyršově ulici začnou v
příštím roce přípravy a budování nové hasičské
expozice. Investici za třicet milionů posvětili na
posledním zasedání zastupitelé města. Jednotní ve
svém rozhodování ale nebyli, proti se postavily
opoziční strany a vzrušeně diskutovaly. „Příliš o té-
to záležitosti nevíme, nebyl prostor ji na zastupi-
telstvu probrat. Je tady řada nezodpovězených do-
tazů,“ argumentoval například Jiří Viehmann
(ANO). Zastupitel Josef Šebek
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raději investovat jinam. „Máme jiné priority, inves-
tice by měly jít do škol. Počkal bych s muzeem tak
dva, tři roky,“ vyjádřil se. Návrh opozičních stran,
aby se tato investice vyřadila z rozpočtu 2018, byl
ale nakonec přehlasován. (re)

Kadaňští Kati vyzvou v sobotu
lídra Národní ligy západ

Kadaň – Očekává se boj na ostří nože. Kati Kadaň,
kteří jsou na 6. místě Národní ligy západ, se v so-
botu od 20 hodin utkají s vedoucím týmem třetí
nejvyšší soutěže Wizards DDM Praha 10. Pražští
florbalisté zatím utrpěli ve 13 zápasech pouze tři
porážky, další prohra je snad čeká v kadaňské
sportovní hale. (re)
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Za volant až do prázdnin nesmí,
přesto řídil. A vyboural se

Chomutov – Z maření úředního rozhodnutí se
zpovídá šestadvacetiletý muž z Chomutova. V do-
poledních hodinách přijížděl křižovatkou mezi uli-
cemi Školní
poledních

Školní
poledních

a Beethovenova. Na ní nedal přednost
v jízdě a způsobil bouračku. Na místě policisté zjis-
tili, že mladík neměl za volantem co dělat. Až do
července nesmí kvůli svým minulým řidičským
prohřeškům za volant. V případě odsouzení mu
hrozí až tři roky za mřížemi. (re)

Dostal předem peníze na opravu
komína. Už se neukázal

Chomutov – Kvůli podvodu policisté vyšetřují čty-
řicetiletého muže, který si vzal devět tisíc na opra-
vu komína u rodinného domu. Na majitelku ale
jaksi pozapomněl, protože do dnešního dne na ko-
mín nesáhl. Navíc peníze nevrátil. Zadavatelka
práce se proto obrátila na policii. (re)

„Říkej mi Ferdo a ukaž mi
prsa.“ Muž zneužil 162 dívek
Mladík vydíral nezle-
tilé dívky přes inter-
net. Hrozí mu 12 let.

KRISTIÁN ŠUJAN
FRANTIŠEK ROČEK

Ústecký kraj – Za velkého
zájmu médií odstartoval ve
čtvrtek ráno u ústeckého
krajského soudu proces
roku se sexuálním predáto-
rem z Děčína. Obžalovaný
22letý Jaroslav Pulpán po-
mocí internetu zneužil cel-
kem 162 dívek. Hrozí mu 5
až 12 let za mřížemi.
Podle obžaloby Pulpán

pomocí internetu požadoval
po dívkách, aby se svlékaly
před zapnutou webkamerou
a ukazovaly mu prsa, přiro-
zení, masturbování či mo-
čení. „Pokud to dívky od-
mítly, vyhrožoval, že jejich
už získané fotografie zve-
řejní či je nahlásí policii,“
řekla státní zástupkyně
Lenka Letáčková.
Půlpán dívky vydíral mezi

lety 2012 a 2015. S dívkami
komunikoval přes
Skype, ICQ či Face-
book, jeho obě-
tem bylo mezi 10
až 12 roky. Vy-
dával se za
chlapce i dívky, a
to pod přezdív-
kami Markéta,
Verča či Ferda.

V prvním bodu obžaloby
státní zástupkyně uvedla, že
v září 2012 se Pulpán pro-
střednictvím Skype vydával
na internetu za dívku. Ko-
munikoval s 10letou školač-
kou a požadoval, aby
masturbovala před zapnu-
tou webkamerou. Dívka mu
vyhověla. Později zjistila, že
nekomunikovala s dívkou,
ale s klukem z Děčína, a
komunikaci ukončila.

„HLUBOCE TOHO LITUJI“
Pulpán též přemlouval dív-
ky, aby si zasouvaly prsty do
přirození, a v některých
případech se dokonce snažil,
aby při tom přišly o panen-
ství. Pokud neměly u počí-
tače webkameru, tak chtěl,
aby mu obnažené dívky po-
sílaly fotografie v sexuálně

vyzývavých polohách.
V případu figuruje
několik stovek

svědků, obžaloba má 197
stránek, celý soudní spis
pak čítá 11 500 stránek. „S
takto rozsáhlým případem
jsem se ještě nikdy nese-
tkala,“ podotkla Letáčková.
Sám Pulpán, kterého v

bílé košili přivedla před
soud policejní eskorta, se k
činům před soudem přiznal.
Překvapivé je, že znalci u
něj neshledali žádnou se-
xuální poruchu. „Svých činů
hluboce lituji, chtěl bych se
tímto omluvit všem poško-
zeným. Byl jsem mladý, ne-
rozvážný a velmi hloupý. V
té době se mi to líbilo, od
mala jsem viděl pornogra-

fická díla. Chtěl jsem s tím
přestat, ale sám od sebe
jsem to nedokázal,“ uvedl
Pulpán v projevu u soudu.
Materiál, který policie v

jeho počítači zabavila, je gi-
gantický. Obsahoval 94 tisíc
grafických souborů a na
1500 videí s dívkami mlad-
šími 15 let při masturbaci a
orálním sexu s dospělým
mužem. „Některé dívky se
mi líbily, onanoval jsem
před nimi. Pokud jsem si
vědom, soubory jsem s ni-
kým jiným nesdílel,“ řekl
Pulpán.

CHTĚJÍ ODŠKODNĚNÍ
Kromě internetového teroru
je mladík obviněný v jed-
nom případě rovněž ze zlo-
činu pohlavního zneužití. V
srpnu 2014 měl ve stodole v
Těchlovicích sahat nezletilé
dívce přes spodní prádlo na
prsa a přirození. Vyrušila ho
až její starší sestra. „Nejsem
si vědom, že bych porušil v
tomto bodě zákon. Pohlavně
jsem žádnou dívku nezneu-
žil, popírám to,“ sdělil k věci
Pulpán, který zároveň při-
znal, že u mnoha dívek vě-
děl, že jsou ještě nezletilé.
„Některé ovšem neuváděly
pravý věk,“ dodal.
Některé z obětí požadují

po Pulpánovi odškodnění.
Jedna školačka musela na-
příklad kvůli interneto-
vému zneužívání dokon-
ce změnit školu. Za ne-
majetkovou újmu tak
požaduje více než půl
milionu korun. „Ne-
dokázal jsem vyhle-
dat odbornou po-
moc. Měl jsem toho
nechat, žil jsem
pouze virtuálním
životem,“ reagoval
Pulpán.
Případ dnes po-
kračuje čtením
stovek výslechů
obětí a svědků.
Kvůli rozsáhlosti
kauzy se vyne-
sení rozsudku
předpokládá až
v červnu 2018.

Jaké oběti si vybíral?
Průměrně bylo dívkám 10 až 12 let. Některé se staly i ob-
jektem jeho vydírání. Například jednu z obětí nutil, aby mu
vyfotila spolužačky při převlékání před hodinou tělocviku
a vyfotila svou devítiletou sestřenici pouze v kalhotkách.

MLADÍKSEPŘI-
ZNAL k většině
činů. Pohlavní
zneužívání však
popřel. Soudbu-
depokračovat
dnes.
Foto: Deník/K. Pech

Studenti chtějí na Hradě Drahoše. Zeman si u nich však polepšil
Pokračování ze strany 1
„Například Miloš Zeman

úplně propadl u pražských
gymnazistů, kde získal pět
procent hlasů. Naopak v
moravskoslezských střed-
ních odborných školách
přesvědčivě zvítězil s 34
procenty,“ dodává Strachota.
Podobně lze zhodnotit i

výsledky v Ústeckém kraji.
Studenti gymnázií by na
Pražský hrad poslali Jiřího
Drahoše s 41 procenty a
Miloš Zeman by se na Vy-
sočinu vrátil jen s 13,5 pro-
centy. Oproti tomu odborné
školy a učiliště Ústeckého
kraje by na první místo vy-
nesly Zemana s náskokem
na Drahoše o osm procent.

Asi nejvíce byl tento roz-
díl vidět na Střední škole
technické, gastronomické a
automobilní v Kadani.
„Hlasovalo u nás celkem 117
žáků. Miloše Zemana by
volilo 59 z nich, Jiřího Dra-
hoše sedm,“ vypočítává uči-
telka Iva Jindrová.
Ačkoli studentské výsled-

ky mají jasného vítěze, Mi-
loš Zeman jako úplně pora-
žený neodchází. „U studentů
si totiž výrazně polepšil.
Před pěti lety získal něco
málo pod 10 procent,“ říká
politoložka Karolína Bou-
chalová, podle které může
tento výsledek ukazovat na
to, že šance Zemana jsou
možná v současných vol-

bách větší než v těch mi-
nulých. „Z průběžných prů-
zkumů vyplývá, že Miloše
Zemana volí spíše starší ge-
nerace a mladí volí proti
němu. Ve studentských vol-
bách má ale podporu vel-
kou,“ doplňuje Bouchalová.
Roli v tom podle ní hraje i

fakt, že studenti mají ome-
zený výběr. „Minulá volba
měla totiž pro studenty vý-
raznější kandidáty než ta
současná,“ myslí si Boucha-
lová. „Před pěti lety zvítězil
u studentů Vladimír Franz,
a to dokonce se 40 procen-
ty. Teď jsou to většinou
kandidáti vyššího věku,
které studenti neznají. Dra-
hoše a Zemana ale vidí na

obrazovkách a v tisku neu-
stále,“ říká Bouchalová.
Studentka výše zmiňova-

né kadaňské školy Laura
Schidlerová slova politolož-
ky potvrzuje. „Volím Zema-
na. Hodnotím ho jako dob-
rého prezidenta, za kterým
je vidět práce. Na nic si ne-
hraje, je podobný nám. Na
rozdíl od Drahoše, o kterém
jsem před volbami nikdy
neslyšela,“ líčí studentka.
Pro Zemana se rozhodl i

gymnazista Ondřej Liška z
Litvínova. „Protikandidáti
jsou mi nesympatičtí tím,
jak moc tu výhru chtějí. To
patří k politikům, jako je
Zeman. Ne k umělcům a
vědcům,“ uzavírá Liška.

Studentské prezidentské volby v Ústeckém kraji
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