
Středy doktora Středy: Jak hubne režisér Tomáš Magnusek?

Východní Čechy – Filmový re-
žisér, který se proslavil svou
trilogií Bastardi, začal s vý-
chodočeskými Deníky hub-
nout na jaře letošního roku. V
té době měl premiéru jeho no-
vý film s názvem Jedlíci aneb
Sto kilo lásky a on si řekl, že
by konečně mohl také zhub-
nout. Spojil se tedy s dokto-
rem Leošem Středou. Sešli se
v ordinaci, kterou pro Hub-
nutí s Deníkem půjčuje po-
liklinika Dopravního zdra-
votnictví v České Třebové.

Deset kilo je pryč
Doktor Středa nejprve Tomáši
Magnuskovi změřil tuky a
metabolismus a doporučil mu
dietu StředaForm. Ta omezu-
je potraviny, které obsahují

sacharidy, a upřednostňuje
stravu složenou převážně z
bílkovin. Nedílnou součástí
diety je také nerozpustná
vláknina, která blahodárně
působí na trávicí trakt a pro-
čišťuje organismus. Nejsou
omezené velikosti porcí, jíte
do sytosti a nemáte tedy pocit
hladu, který tak často způsobí
selhání diety.

Tomáš Magnusek na začát-
ku hubnoucího procesu vážil
144 kg při výšce 178 cm. Podle
vypočteného body-mass inde-
xu trpěl morbidní obezitou. Za
první měsíc se mu podařilo
shodit 4 kilogramy. Další mo-
tivací pro něj byla jeho man-
želka Gábina. Ta mu slíbila, že
když zhubne na 110 kg, tak ona
přestane kouřit. Začala mu ta-
ké chystat krabičky s připra-
veným jídlem na celý den.

„Krabičky obsahují větši-
nou maso, sýry a vajíčka a to
mi vyhovuje, protože velmi
rád jím,“ říká režisér. Nyní je
jeho váha 134 kilogramy. Zna-
mená to tedy, že za pět měsíců
shodil deset kilogramů.

Vzhledem k jeho pracovnímu
vytížení se takový výsledek dá
uznat jako dobrý a sám Tomáš
Magnusek je s ním moc spo-
kojený. Jak s oblibou pokaždé
říká: „Celý život jsem jen
tloustnul a teď konečně hub-
nu.“

Může se i mlsat
Běžnou součástí dřívějšího jí-
delníčku pana režiséra Mag-
nuska byly také sladkosti a
slané mlsání. Chuť na sladké
dnes zahání například pomocí
mascarpone, které si sladí sté-
vií. Recept na dietní tiramisu
z mascarpone najdete také na
webu www.nadvaha.cz. Co se
slaného mlsání týče, výborné
jsou třeba zapékané mozza-
rellové tyčinky obalované ve
lněné vláknině.

Potřebné suroviny: 1 vaječ-
ný bílek, mozzarella, lněná
vláknina, granulovaný čes-
nek, sůl.

Postup přípravy: mozza-
rellu nakrájíme na hranolky,
vaječný bílek osolíme a napě-

níme metličkou, lněnou
vlákninu smícháme s granu-
lovaným česnekem. Mozza-
rellové hranolky namáčíme v
bílku a obalujeme ve lněné

vláknině s česnekem. Takto
připravené tyčinky nasklá-
dáme do zapékací misky a dá-
me do trouby vyhřáté na 170°C
přibližně na pět minut. Po vyn-

dání z trouby necháme tyčin-
ky vychladnout. Konzumuje-
me vždy čerstvé (neděláme do
zásoby), protože lněná vlákni-
na po čase malinko zhořkne.

Pomáháme hubnout
Máte kila navíc? Chcete hub-
nout? Napište a ptejte se na di-
ety, cvičení na hubnutí či
správný jídelníček. Posílejte
své otázky e-mailem na:
hubnetesdoktorem@denik.cz.
Poradí vám MUDr. Leoš Stře-
da, který přednáší o hubnutí a
léčbě obezity na 1. lékařské fa-
kultě v Praze. Píše o hubnutí
odborné knihy, popularizuje
zdravou stravu, diety a kos-
metiku. Se spoluautory (Pro-
fesor Rajko Doleček a MUDr.
Kateřina Cajthamlová) letos
vydal publikaci Nebezpečný
svět kalorií. Každý týden jezdí
do ordinace v České Třebové,
kdesehubnoutazhubnoutpod
jeho dohledem úspěšně snaží
stovky čtenářů Deníku. (re)

Všechny díly seriálu o hubnutí
najdete nawebechDeníků

Střelec z Tetína si odpyká osmnáct let vězení
Muž, který jednoho člověka zastřelil adruhého zmrzačil, tvrdil, že bránil svůjmajetek
Hradec Králové/Praha – Za
zastřelení dělníka a těžké zra-
nění druhého si Ladislav Šubr
odpyká 18 let vězení. Trest,
který mu v červenci udělil
krajský soud v Hradci Králo-
vé, včera potvrdil odvolací
Vrchní soud v Praze. Sedma-
padesátiletý muž se hájil tím,
že loňskou střelbou v Tetíně
na Jičínsku jen hájil svůj ma-
jetek a nikoho zabít nechtěl.

Šubr přišel v exekuci kvůli
dluhu na zdravotním pojiště-
ní o zděděné pozemky v Tetíně
a Lázních Bělohrad. Loni v zá-
ří v Tetíně začal střílet z bro-
kovnice na dva muže, kteří na
pokyn nového majitele po-
zemku rozebírali kovovou
konstrukci fóliovníku. Je-
denapadesátiletý dělník ze-
mřel na místě poté, co mu bro-
ky prostřelily obě plíce a prů-
dušnici, druhý muž byl vážně
zraněn a skončil na invalid-
ním vozíku.

„Zájem na uchování svého
majetku postavil nad právo na
život,“ shrnula předsedkyně
odvolacího senátu Jaroslava
Maternová, podle které Šubr
projevil při činu i při jeho ná-
sledném projednávání na-
prostou bezohlednost a také
neúctu k lidskému životu.

Muž, který je podle znalců
velmi inteligentní a v době či-
nu byl naprosto příčetný, skut-
ku nelituje a tvrdí, že jednal v
krajní nouzi. Po střelbě odjel
domů, kde ho zatkli policisté.

„Muselbychsestydětsámpřed
sebou, kdybych svůj majetek a
svou existenci nebránil,“ pro-
hlásil před soudem.

„Nerada to říkám, ale celé to
vypadá, jako když obžalovaný
velice úspěšně prováděl love-
ní zvěře,“ popsala incident

Maternová. Zmínila, že podle
dalších myslivců byl Šubr vy-
nikajícím střelcem a zvěř vždy
trefil přesně, takže ji nebylo
třeba dohledávat po lese.

Muž své dluhy neuznal a
dělníky označil za nájemné
zloděje. Podle soudu však při-

šel o pozemek v zákonné exe-
kuci, když neuhradil dluhy,
které si sám způsobil.

Šubr musí zaplatit škodu
2,53 milionu korun, z toho 1,2
milionu připadne dělníkovi,
který skončil na invalidním
vozíku. (čtk, red)
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Lázně Velichovky zřejmě prodají
jako celek. Pár nabídek už mají
Podnikmá hodnotu 139milionů korun.
Věřitelé by takmohli dostat všechny peníze.
JAN PRUŠKA

Hradec Králové – Lázně Ve-
lichovky by se měly prodat ja-
ko celek. To včera u hradec-
kého krajského soudu pro-
hlásil insolvenční správce Da-
vid Jánošík.

„O tom jestli majetek roz-
prodáme jako celek nebo po
částech, musí rozhodnout vě-
řitelský výbor. Já jim navrh-
nu, abychom se pokusili pro-
dat lázně vcelku. Myslím si, že
je to reálné. Nabídek už je ně-
kolik z České republiky i za-
hraničí, a to jsme ještě ani ni-
kde prodej neinzerovali,“ po-
tvrdil David Jánošík.

Věřitelů je zhruba 140 a u

Lázní Velichovek vymáhají
pohledávky za 64 milionů ko-
run. Dalších 15 milionů korun
dluží lázně svých bývalým za-
městnancům na mzdách a od-
stupném. Podle slov insol-
venčního správce by se mohlo
podařit uspokojit všechny vě-
řitele. Nemovitosti a majetek
lázní totiž odhadce ocenil na
139 milionů korun.

Z utržené částky se musí ta-
ké zaplatit například údržba a
ostraha lázní. „Areál hlídáme,
aby jej někdo nepoškozoval
nebo dokonce nerozkradl,“
dodal David Jánošík.

Kvůli platební neschop-
nosti se Lázně Velichovky na
konci června do insolvenční-

ho řízení samy navrhly. Úpa-
dek chtěly řešit reorganizací.

„Bohužel jsme narazili na
neochotu financujících bank,
které když zjistily, že máme
problémy, tak nás lidově ře-
čeno zařízly takovým způso-
bem, že jsme okamžitě přesta-
li být financováni. Nikdo se s
námi nechtěl bavit,“ řekl
předseda představenstva láz-
ní Petr Burian. Dodal, že ide-
ální by bylo prodat areál ně-

komu, kdo by lázně začal opět
provozovat a zaměstnanci se
mohli vrátit zpět.

Věřitelé doufají
V soudní síni byli také někteří
věřitelé. „S lázněmi obchoduji
už dvacet let a neměl jsem je-
diný problém. Teď mi dluží 219
tisíc korun. Snad se lázně pro-
dají,“ řekl jeden z věřitelů
Vratislav Dytrych z Jičína.

Prodej majetku lázní by
mohlo zdržet odvolání lázní
proti konkurzu, do kterého
lázně v červenci na jejich žá-
dost poslal hradecký soud. Fir-
ma tvrdí, že soud při vyhlášení
konkurzu nedodržel zákonem
dané lhůty, a věřitelé tak údaj-
ně nemohli požádat o reorga-
nizaci. Pražský vrchní soud o
odvolání zatím nerozhodl.

AKTUÁLNĚ

V Čepí hořel přístřešek, při příjezdu hasičů
v něm vybuchla acetylenová láhev

Čepí – V pondělí krátce před
půlnocí hořel přístřešek me-
zi dvěma domy v obci Čepí, v
němž majitel přechovával
acetylenové láhve. Jedna z
nich explodovala při příjez-
du hasičů. Výbuch se obešel
bez zranění. Hasiči druhou
láhev zchladili na 17 stupňů
Celsia, požár dostali pod kontrolu asi půl hodiny po půlnoci. Ob-
jekt předali místní jednotce, která místo kontrolovala až do rá-
na. Oheň a exploze způsobily škodu přibližně 250 tisíc korun,
hasičům se podařilo uchránit majetek v hodnotě tří milionů ko-
run. Příčina neštěstí se vyšetřuje. (red)

Elektrárny Opatovice stále
jednají o uhlí na příští rok
Opatovice nad Labem – Ne-
celé tři měsíce před vyprše-
ním termínu pro ukončení
smlouvy na dodávky uhlí stá-
le není jasné, jaké palivo bude
společnost Elektrárny Opato-
vice (EOP) využívat od ledna.
Zatím v kotlích spaluje uhlí od
firmy Czech Coal, která EOP
vypověděla loni 7. června
smlouvu a dodávky zastavila.
Soud později těžební společ-
nosti předběžnými opatření-
mi nařídil, aby dodávala pali-
vo do konce roku 2013. K do-
hodě na další období však za-
tím nedošlo, řekl mluvčí EOP
Petr Zadák.

„V současné době zvažuje-
me i možnost spoluspalování
více druhů hnědého energe-

tického uhlí,“ tlumočil Zadák
vyjádření vedení firmy.

Czech Coal vypověděl
smlouvu kvůli údajné půlmi-
liardové pohledávce. Elek-
trárna však považuje kon-
trakt uzavřený do roku 2015 za
platný. Vloni v červenci po-
dala na Czech Coal žalobu pro
nedodržení smlouvy, požadu-
je také náhradu vzniklé ško-
dy. Soud o žalobě dosud ne-
rozhodl, podle vedení Czech
Coal se nyní jedná o mi-
mosoudním řešení situace.

Společnost EOP předpoklá-
dá, že v roce 2017 bude brát uh-
lí od Severočeských dolů a z
německých dolů Mibrag. V
současnosti spotřebuje ročně
asi 1,8 milionu tun paliva. (čtk)

SLEDUJEME

Nový ředitel kladrubského hřebčína: Máme
zdržení, ale opravy budov stihneme včas

Kladruby nad Labem – Hřebčín v Kladrubech nad Labem by
měl stihnout opravit své budovy včas, i když se stavební práce
zatím zdržely více než o rok. Řekl to nově jmenovaný ředitel Ji-
ří Machek, který je za posledních pět let pátým ředitelem hřeb-
čína. Chovné zařízení potřebuje vyčerpat 300 milionů korun ev-
ropských dotací do konce roku 2014, jinak o ně přijde. „Vím, že
v minulosti byly snahy projekt z integrovaného operačního pro-
gramu prodloužit, ale žádosti byly zamítnuty,“ uvedl Machek.

Hřebčín by měl z dotací opravit asi čtvrtinu všech svých ob-
jektů. O dotace usiluje několik let. Na opravy 17 objektů a tří
zpevněných ploch hřebčín vypsal už třetí tendr. (čtk)

Řidič, který na jaře v Sobotce přejel dva
malé chlapce, měl epileptický záchvat

Jičín – Policie ukončila vyšetřování tragické dopravní nehody
v Sobotce, při které v květnu zahynuli dva chlapci ve věku čtyři
a šest let. Podle znalců měl řidič v době nehody epileptický zá-
chvat, policie proto jeho stíhání zastavila. Třiašedesátiletý ři-
dič osobního auta, který jel s přívěsným vozíkem naloženým
dřevem do centra Sobotky, vyjel na chodník a trávník, kde na-
razil do chlapců. Policie muže obvinila z usmrcení z nedbalosti,
hrozilo mu až šest let vězení. (zr)
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