
Středy doktora Středy: Jak zhubnout o patnáct kilogramů
Východní Čechy – Dnes vás
opět trochu namotivujeme
úspěchem jednoho z našich
čtenářů. Motivace je velmi dů-
ležitým prvkem v dosažení ja-
kéhokoliv cíle, ať už jde o hub-
nutí či o něco jiného. Jak
zhubnout řeší i pan Květoslav
Kolář, vlakvedoucí z České
Třebové. Ve svém snažení je
velmi úspěšný a my jsme rádi,
že se jeho příběhem můžeme
pochlubit.

Pan Kolář začínal hubnout s
východočeskými Deníky na
začátku března letošního
roku. Jeho váha tehdy byla
157,6 kg. Body mass index
(BMI) se vyšplhal na hodnotu
47, což je 3. stupeň obezity, jež
je pro lidské zdraví už velmi
riziková. Je dobře, že pan Ko-
lář přišel do ordinace, kterou
zapůjčuje zdarma poliklinika
dopravního zdravotnictví v
České Třebové a kde čtená-
řům východočeských Deníků

pomáhá hubnout MUDr. Leoš
Středa. Pan Květoslav pod-
stupuje kúru, kterou pan dok-
tor ordinuje většině svých pa-
cientů: dietu StředaForm a po-
hybovou aktivitu alespoň 10
tisíckrokůdenně.Tatodieta je
jednoduchá a přesto účinná.
Nemusí se hlídat velikost por-
cí, pouze se omezují rafinova-
né cukry a živočišné tuky jsou
nahrazovány zdravými ome-
ga 3 a omega 6 mastnými ky-
selinami. Důležitou součástí
dietního jídelníčku je vlákni-
na, a to jak v rozpustné, tak v
nerozpustné podobě. Ideál-
ním zdrojem jsou například
tablety StředaLife, které pra-
videlně užívá také pan Kolář.

Manželka je oporou
Velkou oporou při hubnutí je
panu Kolářovi jeho manželka
Hana. Ta se stará o jeho jídel-
níček a chystá mu všechna di-

etní jídla. Je člověkem, které-
mu pan Květoslav vděčí za to,
že zhubnul. Sám pan Kolář ob-
jevil svou vlastní definici hub-
nutí: „Hubnutí je v hlavě.“ To
je pravda, jde hlavně o psy-
chiku a o to, zda je člověk při-
praven na změnu životního

stylu, alespoň po dobu diety.
Během redukční kúry mu-

sel pan Kolář omezit přede-
vším jeho oblíbené pivo, které
se nehodí do žádné diety. To ho
společensky omezuje, protože
nemůže jít s kamarády „na
jedno“. Sám ale říká: „Jsem

moc rád, že jsem zhubnul a cí-
tím se mnohem líp. Domní-
vám se, že se mi trochu změ-
nilo myšlení. Mám nyní jasný
cíl a do budoucna to ani s pi-
vem, ani s jídlem nebudu už
tak přehánět. Teď jím vlastně
to samé, co dřív, akorát vyne-
chávám ty rohlíky a chleba.“

Jak je vlastně pan Kolář na
tom s váhou nyní? Podařilo se
mu už shodit 15 kilogramů a
obvod pasu se mu zmenšil o 13
centimetrů. Pan doktor dopo-
ručil na půl roku fixační fázi a
hned poté opět pokračování v
dietě. Jak je váhový úbytek vi-
dět, se můžete podívat na na-
šich fotografiích.

Můžete se objednat
Na stránkách Deníku veřejně
hubnou známé osobnosti: Ilo-
na Csáková, režisér Tomáš
Magnusek či Leoš Středa. A
také naši čtenáři. Můžete se

přihlásit i vy. Jedinou pod-
mínkou je, že se o vlastní vý-
sledky z hubnutí podělíte na
stránkách Deníku s dalšími
čtenáři. Možná právě vaše fo-
tografie bude inspirací pro to,
jak zhubnout, dalším čtená-
řům. Zavolejte na číslo 608 807
807 a objednejte se. Inspirujte
k hubnutí další naše čtenáře.
Pomůže vám MUDr. Leoš
Středa se svými spolupracov-
níky z 1. lékařské fakulty z
Prahy a Fakulty biomedicín-
ského inženýrství. Se spolu-
autory (Profesor Rajko Dole-
ček a MUDr. Kateřina Cajtha-
mlová) vloni vydal publikaci
Nebezpečný svět kalorií. (re)

Mezi viníky dopravních nehod
přibývá zfetovaných řidičů
IVANA VITOVSKÁ

Východní Čechy – Odborníci
varují, že mezi viníky do-
pravních nehod přibývá ři-
dičů, kteří jsou pod vlivem
drog. Jejich počet zatím není
příliš vysoký, ale rychle ros-
te. Loni policisté zazname-
nali v celém Česku 173 nehod
zfetovaných řidičů, což je čty-
řikrát více než před deseti le-
ty. Zahynulo při nich devět li-
dí, z toho dvě oběti zemřely v
Pardubickém kraji.

„Je však nutné zdůraznit,
že hlavní návykovou látkou
přítomnou u dopravních ne-
hod je dlouhodobě a jedno-
značně alkohol,“ varoval ná-
rodní protidrogový koordiná-
tor Jindřich Vobořil. Z do-
stupných údajů je patrné, že
alkohol je přítomen u téměř
sedmi procent všech doprav-
ních nehod, zatímco ostatní
návykové látky v méně než půl
procentu případů.

Loni byly drogy
u jedenácti havárií
„Ze statistických údajů vy-
plývá, že v roce 2013 bylo v
Pardubickém kraji celkem
sedm dopravních nehod, kte-
ré zavinily osoby pod vlivem
drog. Z tohoto počtu při do-
pravních nehodách dvě osoby
zemřely, dvě byly těžce zra-
něny a dvě utrpěly lehká zra-
nění,“ sdělila Deníku vrchní
policejní inspektorka Jana
Drtinová.

Také mluvčí královéhra-

decké krajské policie Jan
Čížkovský připustil, že řidi-
čů, kteří jezdí pod vlivem
drog, každoročně přibývá.
Loni sice žádná z nich ne-
skončila tragicky, přesto se
policisté při silničních kont-
rolách na tento problém za-
měřují častěji.

„Loni jsme zaznamenali
čtyři nehody pod vlivem drog,
naštěstí při nich došlo jen k
jednomu lehkému zranění,“
řekl mluvčí. Podle něj si řidi-

či všimli, že kontroly jsou čas-
tější a že policie viníky rázně
postihuje. Zřejmě i proto jsou
opatrnější.

Hlavním nepřítelem
zůstává alkohol
Naopak klesá počet havárií,
včetně těch se smrtelnými ná-
sledky, které způsobili pod-
napilí řidiči. I tak bylo v celém
Česku loni takových havárií
téměř pět tisíc a zahynulo při

nich 45 lidí. Situace se však
výrazně zlepšila, protože ještě
v roce 2009 to bylo 123 obětí.

V Pardubickém kraji se lo-
ni jízda pod vlivem alkoholu
nevyplatila 247 řidičům, kteří
způsobili nehodu. Některé z
nich navíc skončily tragicky
– podle policejních statistik si
vyžádaly pět lidských životů.
V Královéhradeckém kraji
způsobil alkohol za volantem
247 nehod , zahynul při nich je-
den člověk.

Ilustrační foto: Deník

Muž za úplatu zabil koně, další zvířata zranil
Policie podezřívámladíka z Chlumecka, že za
úplatu zabil koně. Čin si u něj prý objednal
muž, jemužmajitelka koně dlužila peníze.
Mladíkmálem zabil i poníka a psa.
Nové Město – Případ se stal
koncem ledna. Sedmadvaceti-
letý mladík, kterého policie v
těchto dnech obvinila, vypově-
děl, že ho tehdy oslovil nezná-
mý muž, zda by si za odměnu
ve výši 15 až 20 tisíc korun „ně-
jak neporadil“ s koňmi, kteří
jsou ustájeni v objektu u býva-
lého vepřína. Chtěl, aby je mla-
dík vypustil z ohrady nebo je
zabil, protože mu jejich maji-
telka dluží peníze.

Obviněný ještě téhož dne
vnikl v podnapilém stavu a s
nožem v ruce do objektu. „Nej-
prve přistoupil k poníkovi, kte-
rý byl ve výběhu, a mezitím, co
jej jednou rukou hladil, dru-

hou jej bodl do krku. Tento kůň
útok přežil,“ uvedla policejní
mluvčí Lenka Burýšková.

Muž pak odešel do stáje, kde
stejným způsobem napadl čes-
kého teplokrevníka, kterého
smrtelně zranil. Při odchodu ze
stájí na mladíka zaútočil pes.
Pachatel ho pobodal a pořezal,
zvíře se však podařilo zachrá-
nit díky veterinární péči.

„Majitelce usmrcením koně
způsobil hmotnou škodu pře-
sahující více než 100 tisíc ko-
run, další dosud nevyčíslitelná
škoda jí vznikla péčí o poraně-
ného koně,“ sdělila mluvčí. .

Obviněný tvrdil, že muže,
který si čin objednal, nezná.

Zatím není jasné ani to, zda ob-
viněný za zabitého koně do-
stal slíbenou odměnu.

Mladík, který už byl devět-
krát trestán, nad zabitím koně
neprojevil lítost. „Uvedeného
činu se dopustil asi dva měsí-
ce po propuštění z výkonu

trestu odnětí svobody,“ upo-
zornila Lenka Burýšková.

Policisté muže obvinili z
poškození cizí věci, není však
vyloučeno, že čin bude pře-
kvalifikován na týrání zvířat,
kde hrozí pachateli vyšší
trest. (vit)

AKTUÁLNĚ

Rok baroka. Hradecký kraj
chce přilákat do regionu turisty
Kuks – Příští rok bude v Krá-
lovéhradeckém kraji ve zna-
mení baroka. Kraj se chce za-
měřit na propagaci barokního
areálu v Kuksu, který nyní
prochází rozsáhlou rekon-
strukcí. Návštěvníky by na
opravený Kuks měl nalákat
film, konference, nová kniha a
dalšíakce.Opravyhospitaluza
266 milionů korun mají skon-
čit do konce letošního roku.

„Kuks bude velké centrum
baroka v našem kraji, proto se
chceme soustředit na propa-
gaci Kuksu. Myslím si, že je to
správná cesta, než se rozpty-
lovat mnoha dalšími věcmi,“
vysvětlil Otakar Ruml, ná-
městek královéhradeckého

hejtmana. Kraj chce napří-
klad připravit v březnu dvou-
denní konferenci, která by
Kuks prezentovala, na kterou
hodlá pozvat i zástupce z Pol-
ska. Kraj si od akcí slibuje ví-
ce turistů.

Na polovinu června se při-
pravuje divadelní představe-
ní v režii Michala Horáčka,
které by se konalo pod širým
nebem. „Připravuje se také
hodinový dokumentární film,
který zachytí opravu celého
areálu. Chystá se také vydání
reprezentativní publikace o
Kuksu,“ dodal Ruml. Kraj
podle něj uvítá také další ini-
ciativy, které by přispěly k
propagaci Kuksu. (jap, čtk)

Z bývalé fary postaví kraj
muzeum s depozitářem
Robousy – Nové využití pro
bývalou faru v Roubousích na
Jičínsku našli radní Králové-
hradeckého kraje. V jejím are-
álu totiž vznikne novostavba
depozitáře místního regio-
nálního muzea a proměnou
projde i samotná historická
budova, která získá přívěti-
vější podobu. Celkové odha-
dované náklady přesahují
částku 20 milionů korun.

„Ve všech okresech máme
regionální muzea a to jičínské
patří mezi nejnavštěvovaněj-
ší. Dosud sídlí v pronajatých
prostorách na zámku, které je
ale pro depozitní sbírky malé.
Na místě hospodářské budovy
bychom chtěli postavit jedno-

podlažní novostavbu, kde by
bylo veškeré vybavení pro
uskladnění sbírek a částečně
by zde mohla být zřízená ex-
pozice některých sbírkových
věcí,“ vysvětlil Otakar Ruml,
náměstek královéhradeckého
hejtmana. Nový depozitář by
měl mít úložnou plochu 740
metrů čtverečních.

Kraj plánuje také opravu
budovy fary, v jejichž čtyřech
místnostech by měl vzniknout
prostor pro přednášky a tvůr-
čí dílny. V okolí fary by se po
dokončení opravy mohly po-
řádat například jarmarky.
Kraj chce na financování
opravy získat dotaci z takzva-
ných norských fondů. (jap, čtk)

Na Jičínsku vjela žena s vozem pod vlak

Jičínsko – Pod projíždějící vlak vjela včera ráno řidička osob-
ního vozu na železničním přejezdu mezi Sobotkou a Libošovi-
cemi na Jičínsku.

Automobil skončil u přejezdu na železničním náspu. „Při pří-
jezdu profesionální jednotky na místo události byla zraněná že-
na mimo vozidlo a v péči záchranné služby. Hasiči zajistili ško-
dovku proti požáru a úniku provozních kapalin,“ uvedla Mar-
tina Žahourková, mluvčí královéhradeckých hasičů.

K nehodě přijel také vyprošťovací automobil. Příčiny a okol-
nosti šetří policisté ve spolupráci s Drážní inspekcí. (jap)
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