
Středy doktora Středy: Zhubněte jako Pavel Beran
Východní Čechy – Tento tý-
den máme malé výročí, neboť
v rámci Královéhradeckého a
Pardubického kraje je tento
díl patnáctým pokračováním.
Před týdnem vyprávěl o své
loňské zkušenosti s hubnutím
s Orlickým deníkem jeho šéf-
redaktor Karel Pokorný, kte-
rý shodil 12 kilogramů a hlav-
ně: na nové váze se drží. Sa-
mozřejmě plus/mínus kilo-
gram kolísání je normální vá-
hový výkyv, takže někdy má
85, jindy 87 kg, ale původních
97 kg je minulostí.

Naši protagonisté
Všichni tři se rozhodli hub-
nout veřejně, aby inspirovali
ostatní čtenáře Deníku. Ve-
řejné hubnutí je sice vniknu-
tím do soukromí, na druhou

stranu je to výborná motiva-
ce. Nikdo se nechce „ztrap-
nit“, že to nedokáže. Takový
pocit člověku připomene, že
nemá dietu porušit.

Všichni naši protagonisté
drží dietu StředaForm, kterou
mnoho let vyvíjel MUDr. Leoš
Středa. Preferuje bílkoviny,
aby se při hubnutí ztrácel z tě-
la tuk a ne svaly. Z tuků upřed-
nostňuje jen ty zdravé s obsa-
hem omega 3 mastných kyse-
lin, které jsou obsaženy třeba
v rybách nebo semínkách lnu.
Semínka doporučuje dieta
společně jen s tobolkami, aby v
nich bylo více dietní vlákni-
ny. Vláknina je třetí důležitou
složkou uvedeného dietního
režimu. Nahrazuje nevhodné
sacharidy. A výsledky ukazu-
jí, že se daří: Tomáš Mag-
nusek má dole 10 kilogramů,

Ilona Csáková a Leoš Středa
5 kilogramů.

Úspěšní čtenáři
Máme první vlaštovky i mezi
čtenáři, kteří z Deníkem hub-
nou nově od letošního jara.
Mezi ženami je rekordman-
kou Pavla Musilová a mezi
muži je to Pavel Beran ze Se-
če. Dnes si budeme povídat o
něm. Poprvé přišel do ordina-
ce 30. května a při kontrole mi-
nulý týden měl dole více než 12
kilogramů. Začínal na 126,5
kilech a teď má 114. Jeho zá-
vazek? Dostat se pod stovku. O
13 centimetrů méně má v pase
(ze 134 na 121 cm).

Sám říká: „Nejím pečivo,
místo něj si dávám chleba z
lněné vlákniny. Ten si dělám v
mikrovlnce, trvá to jen dvě

minuty a jednoduchý návod
jsem našel na www.nadva-
ha.cz. Vynechal jsem i ostatní
přílohy, takže třeba kuřecí
stehno jím samotné. Na dietě
StředaForm je výborné, že vů-
bec nemám hlad. Nemusím
kupovat žádné umělé koktej-
ly, je to jen rozpis normálních
potravin, ze kterých si sesta-
vím jídelníček. Chodím často
do kempu u přehrady, takže si
občas dám i pivínko. Kdybych
ho vynechal, asi by moje hub-
nutí šlo ještě rychleji. Chodím
o berlích, takže pohybu se moc
věnovat nemůžu. Hubnu jen s
dietou. Ale nachodím se okolo
králíků, které chovám, mám
takové malé hospodářství.
Kdysi jsemhubnulv STOB,ale
tam jsem nestačil s cvičením.
Operaci kyčle a kolena jsem
měl předloni.“ (re)

Pavel Beran ze Seče je jedním
z těch, kteří s námi úspěšně hubnou.

Všechny díly hubnoucího seriálu
najdete nawebechDeníků

Kocourkov? „No comment,“ říká stát o D11
Stát stále nemá potřebný pozemek od sestry
Ludmily Havránkové. Dostavba se zdrží.
KAMIL DUBSKÝ

Hradec Králové – Kocour-
kov? Ne, česká realita při stav-
bách dálnic. Nejen kvůli to-
mu, že jsou předražené. Už po-
četná řádka ministrů troskotá
v jednáních se dvěma sestra-
mi,které blokujídostavbuD11
před Hradcem.

Nejdřív státu trvalo sedm-
náct let, než se získal pár hek-
tarů polí u Plačic před sjez-
dem do Hradce od farmářky
Ludmily Havránkové. Poté,
co se bouchlo šampaňským,
úřední šiml zjistil, že jeden z
pozemků Havránková ještě
vlastní se svou sestrou Jaro-

slavou Štrosovou. A ačkoliv ta
už vloni v lednu souhlasila s
jeho velkorysým darováním
státu, pozemek silničáři ne-
mají dosud.

Dohoda ztroskotala kvůli
jedné formální chybě a od té
doby se nehnula o píď.

A otázkou je, kdy se pohne.
Silničáři, kteří tak letos v

březnu konečně dostali sta-
vební povolení, musí zbytek
autostrády stavět z druhé
strany, od města. A teď ještě
hrozí, že kvůli škrtům přijdou
i o potřebných 1,5 miliardy,
které má dostavba stát. Slíbe-
ný termín zprovoznění – rok
2015 – se tak začíná rozplývat.

Však také ministerstvo do-
pravy výmluvně odpovědělo
na otázku Deníku, zda trable s
D11 nejsou skutečným Ko-
courkovem. „No comment,“
řekl včera mluvčí rezortu To-
máš Neřold. „Netěší nás, že se
to takto vleče. Musíme ale ctít
ochranu individuálních prá-
va a v tomto případě se nara-
zilo na složitá jednání,“ dodal.

To další, s advokátem a zá-
roveň synem Štrosové Davi-
dem Štrosem, bude (snad) v
září. Doposud mezi nimi vlád-
la nekomunikace.

Štros teď už ale po předcho-
zím nezdaru na nějaké dary
nejspíš nepřistoupí. Za poze-
mek bude něco chtít. „Nejvíc
mně vadí arogance a absence
slušného chování státních
úředníků,“ řekl včera Štros.

Devatenáctiletý spor o pár polí
* 1994 – Počátek sporu o pozemky s Ludmilou Havránkovou.
* 19. prosince 2006 – Otevřen úsek D11 z Poděbrad k Hradci. Dálnice
kvůli nevykoupeným pozemkům končí provizorním sjezdem u Libišan.
* 2008 – Havránková odmítla návrh Topolánkovy vlády, aby si za 10
hektarů polí vzala peníze. Vláda jí nabídla stejně velkou plochu polí jinde a
navíc 48 milionů korun. Havránková dál žádala 250 hektarů.
* 15. října 2008 – Vláda schválila dohodu s Havránkovou. Podle ní by
stát farmářce dal 253 hektarů pozemků. Pozemkový fond by však smě-
nou porušil zákon, takže následující Fischerova vláda dohodu zamítla.
* 9. dubna 2010 – Vyjednávači se shodli s Havránkovou na nové smlou-
vě. Sporný zůstal jen pozemek, který Havránková vlastní napůl se sestrou
Jaroslavou Štrossovou. David Štross řekl, že stát nabídl výměnou nepří-
stupný a bezcenný pozemek. Vláda se sestry rozhodla vyvlastnit.
* Červen 2010 – Štrossová souhlasí se směnou sporné parcely, dolaďují
se smlouvy. V den jejich podpisu farmářka onemocněla a od té doby ne-
komunikuje. Opět hrozí vyvlastnění.
* léto 2011 – Stát dohodl směnu, podle ní farmářka smění se státem asi
130 hektarů polí a dostane navíc 90 milionů korun.
* 20. května 2012 –Ministerstvo financí zamítlo darovací smlouvu, díky
níž stát v lednu 2012 získal zbývající pozemek od Jaroslavy Štrossové.

NEDOSTAVĚNÝúsek D11. Dole
dnešní provizorní sjezd, nahoře plá-
novaný sjezd do Hradce. Zdroj: ŘSD
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Made in Germany

www.kik-textilien.com

Upozorjujeme, že zboží je dispozici pouze v omezeném počtu kusｬ. 
Prosíme o pochopení v pwípad@, že by i pwes pečlivé naplánování z naší 

strany došlo k pwípadnému vyprodání určitých produktｬ již b@hem 
prvního dne platnosti akce z dｬvodu nečekan@ vysoké poptávky. 

Další fi liálky ve Vašem okolí najdete na www.kik-textilien.com! 
K odb@ru aktuálního newsletteru se mｬžete 
pwihlásit na našich webových stránkách!
KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. • K Hrušovu 2/293 • 102 03 Praha

Lepidlo
Univerzální lepidlo 
pro kutily, 
obsah 100g, 
každý kus

Owezávátko
s gumou, 
každý kus

Blok na kreslení
DIN A3, 20 listŒ, 90g/m2, 
každý kus

Souprava psacích potweb
6dílná souprava, rŒzné barvy, 
každá souprava jen 25,-

Nｬžky
s cm  a mćkkým 
držadlem, každý 
kus jen 20,-

Pouzdro
Rozmćr: cca 20 x 7 cm, 
každý kus

A šo la muže 
zacít!


