
Středy doktora Středy: Olga dosáhla svého cíle
Ilona Csáková má dole 6 kg,
Leoš Středa také 6 kg a režisér
Tomáš Magnusek 10 kg. Tak
hubnou naši protagonisté,
kteří se zavázali hubnout ve-
řejně. A pak máme příběhy
čtenářů, kteří inspirují svými
úspěchy někdy ještě více, než
známé osobnosti. Protože jsou
to často vaši známí, sousedi
nebo spolupracovníci. Když
vidíte, jak zhubnul soused, ur-
čitě vás to inspiruje.

MUDr. Leoš Středa se v or-
dinaci Dopravního zdravot-
nictví v České Třebové vždy
ptá, o kolik chcete zhubnout.
Mnoho pacientů si ale volí ne-
reálné cíle. Hubnout se dá při-
měřeně k věku, ale také záleží
na tom, kolikrát jste už drželi
dietu či jaká byla vaše nejvyš-
ší váha v životě. Ale každý, ko-
mu se podaří kila shodit, nám
dělá velkou radost. A hlavně
dělá radost sám sobě. My rádi
uveřejníme příběhy a fotky
těch, kterým se to podařilo.

Příklady táhnou
V minulém díle jsme slíbili, že
se podíváme do Kladna. „Hub-
noucí ordinace“ je totiž také v
Praze pro čtenáře Pražského a
středočeských Deníků. Ze
Středočeského kraje pochází

paní Olga Vorlová. K rozhod-
nutí, že začne hubnout, do-
spěla ihned po přečtení člán-
ku v Kladenském deníku. Do
ordinace přišla poprvé na za-
čátku června. Potřebovala
shodit 7 kilogramů. Zhubla
nakonec dokonce o 9 kilo. Teď
se učí, jak si novou váhu udr-

žet, aby nenastal jo-jo efekt.
Olga Vorlová pracuje v kla-

denské nemocnici. Když při-
šla poprvé v červnu, měla 67,5
kg, což při její výšce 155 cm ne-
ní zase až taková tragédie, ale
nadváha to je. Jak sama řekla,
rozhodla se hned, jakmile si
přečetla rubriku o hubnutí v
Kladenském deníku. Než šla
do ordinace, přibírala hlavně
kvůli nesprávné životosprá-
vě. Měla ráda např. vepřo –
knedlo – zelo a k tomu si dáva-
la „plzničku“. Dieta, kterou
dostala, jí maso nezakázala, v
dietě StředaForm vadí jen
obalované řízky, protože na
nich je mouka a strouhanka.
Knedlíky a pivo se bohužel ne-
hodí do žádné diety. Obojí má
jednak hodně kalorií a také
škodlivé sacharidy. Je lépe dá-
vat přednost bílkovinám.

Paní Vorlová není vyloženě
„masový typ“, maso má ráda,
ale normálně se bez něj obe-
jde. Když už si ho během diety
mohla dopřávat, dávala si lep-
ší kousky, jako např. panen-
ku. Ale jedla také normální 3%
jogurty (ty řídké 0,1% jí pan
doktor rozmluvil) a tvarohy,
naučila se pít kefír. Podstat-
nou změnou v jejím dosavad-
ním životě bylo, že začala cho-
dit z práce domů pěšky za kaž-

dého počasí. To znamená kaž-
dý den o 6 kilometrů navíc. Rá-
no si dávala lžičku lněného
oleje a hodně jedla také ryby.
Při kontrole koncem srpna vá-
žila 58 kilogramů. A že jí to
opravdu sluší, se můžete pře-
svědčit na fotkách.

Co nového v ordinaci?
V ordinaci Dopravního zdra-
votnictvívČeskéTřebové,kde
dr. Středa ordinuje, je stále
rušno. Jsme rádi, že je z vaší
strany zájem, na druhou stra-
nu je nevýhoda v dlouhých ob-
jednávacích lhůtách. Minulý
týden přišel zatím nejtěžší pa-
cient v historii naší akce, má
180 kg. Přitom je zedník, takže
pohybu má při práci dost. Jak
správně říká Prof. Doleček:
obezita je často nespravedlivá
a zasedne si i na ty, kteří se ne-
přejídají a dokonce i na ty, kte-
ří cvičí nebo fyzicky pracují.
Záleží totiž nejen na stravo-
vání, ale také na genetických
dispozicích či hormonech.
Důležité je se rozhodnout a za-
čít pod odborným dohledem
hubnout. A nemusíte čekat, až
se uvolní ordinace. Dietní roz-
pis je i na internetu. (re)
Všechny díly našeho „hubnoucího se-
riálu“ najdete nawebechDeníků.

OLGA VORLOVÁ s Deníkem
zhubla o celých devět kilogra-
mů. Jak dokazují fotografie
„před“ a „po“, nyní jí to skuteč-
ně sluší. Foto: archiv dr. Středy

Opoziční obstrukce smetly vůbec
poprvé hejtmanovu levicovou většinu
Ten, kdo sledoval pondělní jednání
hradeckého krajského zastupitelstva,
zažil něco naprosto nevídaného.

Hradec Králové – Krajský
„parlament“, který obyčejně
připomíná hladkou hlasovací
mašinérii, se kvůli obstruk-
cím pravicové opozice zadrhl
takovým způsobem, že to při
připomínalo bojůvky v posla-
necké sněmovně.

Křehká koaliční většina
ČSSD a KSČM, oslabená o ně-
kolik chybějících zastupitelů,
svým chováním naštvala opo-
zici takovým způsobem, že ta
v reakci shodila polovinu z
předložených návrhů.

„Opoziční zastupitelé pře-
nesli do zastupitelstva způsob
jednání, který lidé neradi vidí
v Parlamentu a na půdu kraje

vůbec nepatří. Destruktivní
obstrukce, kvůli kterým ne-
prošly objektivní a nepolitic-
ké body, mohou vážně zkom-
plikovat život zařízením soci-
álních služeb, školám či měs-
tům a obcím,“ stěžoval si
hejtman Lubomír Franc.

Opozice ale tvrdí, že k obs-
trukcím přistoupila až poté,
co koalice zcela ignorovala je-
jich připomínky a požadavky.

Červenou dostalo 44 z cel-
kových 90 předložených bodů,
například zahrada pro zaříze-
ní pěstounské péče, převod
opočenské nemocnice z kraje
na město či předání tělocvič-
ny z dětského domova na

střední školu. Zdrží se i před-
jednané převody pozemků pod
silnicemi či majetků střed-
ních škol. „Volali mi už sta-

rostové, že kvůli neuskuteč-
něnému převodu majetku
zřejmě nestihnou čerpat dota-
ce od státu,“ řekl krajský rad-

ní pro investice Josef Dvořák.
„To dítě s vaničkou potřeb-

ných návrhů jsme však nevy-
lili my, nýbrž krajská koalice,
která si vzala starosty jako
rukojmí při válcování opozi-
ce,“ prohlásil lidovecký za-
stupitel Vladimír Derner.
Opozice podle jeho slov navr-
hovala jen drobné změny u
návrhů, tloukla ale na zamče-
ná vrata. „Dali jsme proto na-
jevo nesouhlas se silovým jed-
náním krajské koalice.“

ČSSD a KSČM mají v
45členném zastupitelstvu těs-
nou většinu jednoho hlasu.

Pardubické krajské zastu-
pitelstvo, kde vládne pevnější
středolevá koalice, také při-
pomíná hladkou hlasovací
mašinérii. Podle tamní opozi-
ce je však koalice vůči jejím
návrhům mnohem vstřícnější
a vše spolu slaďují. (kim)

KRÁLOVÉHRADECKÉkrajské zastupitelstvo poprvé v tomto voleb-
nímobdobí připomínalo skutečný (krajský) parlament. Foto: Deník

Aktuálně

Kraj navýšil platby
svým nemocnicím

Pardubice – Pět nemocnic
Pardubického kraje dostane
od hejtmanství další subven-
ce. Na letošní rok hejtmanství
počítalo s 97 miliony korun na
takzvané vyrovnávací platby.
Včera krajští zastupitelé od-
hlasovali, že se částky zvýší.
Největší sumu z navýšených
plateb získá Litomyšlská ne-
mocnice, dalších 17,4 milionu
korun jí na vyrovnávacích
platbách letos přinese celkem
24,5 milionu korun. Naopak
Pardubické krajské nemocni-
ci stačí zvýšení o 540 000 na cel-
kových 56,8 milionu korun.
Celkově tak kraj letos zatím
vyčlenil na vyrovnávací plat-
by více než 145 milionů, loni to
bylo touto formou přes 215 mi-
lionů korun. Letos se nemoc-
nice musí vyrovnávat se ztí-
ženými ekonomickými pod-
mínkami kvůli nové úhrado-
vé vyhlášce. (čtk, red)

INZERCE

1
0
0
0
9
8
3
6
2
7
_
A

1
0
0
0
9
8
6
3
4
0
_
B

5VÝCHODNÍ ČECHYdeník středa 11. září 2013

Složíme vám
kompletní brýle

JIŽ od 1000 KČ,
S DIOPTRICKÝMI SKLY 
ZDARMA UŠETŘETE !

až 1 490 KČ

dioptrické brýle od 1000 Kč + ZDARMA dioptrická skla BASIC v ceně  590 Kč
dioptrické brýle od 2000 Kč + ZDARMA dioptrická skla STANDARD v ceně 990 Kč
dioptrické brýle od 3000 Kč + ZDARMA dioptrická skla PREMIUM v ceně 1490 Kč

Slevy se nesčítají a neplatí v outletech Štěrboholy a Hlavní nádraží, Praha. Více informací na 
prodejnách, nebo na www.fokusoptik.cz. Platnost akce od 26. 8. 2013 do odvolání.

www.fokusoptik.cz ... a uvidíte!


