
Středy doktora Středy: Hubne i pan doktor?
Východní Čechy – Říjen vě-
nujeme tomu, že se díváme na
zoubek protagonistům našeho
hubnutí a hodnotíme jejich
úspěchy či neúspěchy.

Minule jsme „rozebírali“
režiséra Tomáše Magnuska. V
dnešním díle se podíváme na
to, jak se daří hubnout samot-
nému doktoru Leoši Středovi.

Dlouhá léta vyvíjel dietu,
která by pomáhala lidem sha-
zovat přebytečné kilogramy.
Velmi mu záleželo na tom, aby
u diety dokázal pacient zůstat
a neporušoval ji tajným mlsá-
ním z hladu.

Jeho dieta StředaForm je
tzv. aktivní dieta, u které se
odbourávají tuky, ale může se
jíst do sytosti. Jednoduché sa-
charidy nahrazuje vláknina.
Ta má velmi příznivé účinky
na trávicí trakt a zároveň se
podílí na pročišťování orga-
nizmu. Důraz je kladen na po-
traviny obsahující bílkoviny,
díky kterým člověk hubne a

neztrácí přitom svalovou
hmotu.

Všechno začalo
v Orlickém deníku
Doktor Leoš Středa se do hub-
nutí pustil již loni s Orlickým

deníkem. Byl tak trochu ko-
vářova kobyla, co chodí bosa.
Ostatním radil, sám měl přes
metrák. S Deníkem začínal na
108 kilogramech a dal si za cíl

shodit pod 100 kg. Tuto hrani-
ci prolomil zhruba po třech
měsících. Sami čtenáři, kteří
chodili pro rady do ordinace v
poliklinice Dopravního zdra-
votnictví v České Třebové, po-
tvrdili, že je to na něm hezky
vidět.

Ani letos se dr. Leoš Středa
nenechal dlouho přemlouvat a
„skočil“ do druhé fáze hubnu-
tí, tentokrát se všemi výcho-
dočeskými Deníky. Začínal na
váze 97 kg. Závazek pro tento
rok je dostat se pod hranici 90
kilo. Druhé hubnutí jde vždy o
něco pomaleji než to první. Po-
zvolna se mu již podařilo sho-
dit 3 kilogramy a váží nyní 94
kg. Pomalu snad ale směřuje
ke splnění svého závazku.

Vyzkoušejte
dietní bábovku
Jeho recept? Jako mnoho čte-
nářů Deníku, i on si rád vy-
chutná kávu a k ní občas něco

sladkého. Káva nevadí, ale co
ta sladkost? Návod k řešení to-
hoto problému přinesla paní
Hana Marešová z České Tře-
bové. Vymyslela recept na vý-
bornou tvarohovou bábovku z
lněné vlákniny. Namísto mou-
ky se zde používá směs namle-
tých ořechů, semínek lnu i
lněných tobolek. Tobolky lnu
jsou vlastně lněné plody, kte-
ré se získávají z lněných vý-
česků a smíchají se semínky.
Jsou to suroviny zdravé, ne-
obsahují sacharidy a jsou

zdrojem omega-3 mastných
kyselin. Příprava bábovky je
velmi jednoduchá a rychlá.

Potřebné suroviny: 1 vejce,
2 ml umělého sladidla ve spre-
ji, 1 lžíce tvarohu, 1 lžíce mar-
garínu, 1 lžíce namleté lněné
vlákniny, 1 lžíce mletých oře-
chů, špetka jedlé sody.

Postup přípravy: rozpuště-
ný margarín, vejce, sladidlo a
tvaroh rozmícháme metlič-
kou. Až se vše spojí, přidáme
lněnou vlákninu, ořechy a jed-
lou sodu a dobře promícháme.
Těsto vlijeme do formičky ne-
bo do misky a dáme do mikro-
vlnné trouby přibližně na 2
minuty. Vyndáme, necháme
vychladnout a můžeme kon-
zumovat.

Leoš Středa pomáhá
čtenářům 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 věnovaného
hubnutí najdete nawebechDeníků

V nepříčetném stavu zaútočil
na seniora a vážně ho zranil
Odsouzený invalidní důchodce je podle znalců v poslední fázi závislosti na alkoholu

IVANA VITOVSKÁ

Hradec Králové – Podmí-
něný tříletý trest udělil včera
krajský soud invalidnímu dů-
chodci, který v opilosti napadl
a zranil staršího muže. Zra-
něný později zemřel v ne-
mocnici. Třiačtyřicetiletý Ji-
ří Relich také musí nastoupit
k ústavní protialkoholní léčbě
a uhradit škodu více než čtvrt
milionu korun. Rozsudek je
pravomocný.

Léčení bylo
neúspěšné
Incident se stal loni v srpnu v
Hradci Králové na Morav-
ském Předměstí. Podle stát-
ního zástupce senior vyzval
opilého Relicha, aby opustil
jeho byt, obžalovaný na něj
všakzaútočilaudeřilhodozad
tak prudce, že muž upadl a při
pádu si zlomil nohu v holeni a
v kotníku. U seniora se během
pobytu v nemocnici rozvinul
oboustranný zápal plic a za ne-
celý měsíc zemřel.

Podle soudního znalce Re-
lich trpí těžkou závislostí na
alkoholu. Jeho závislost se
rozvíjí od roku 1999, léčil se asi
šestkrát, ale bez výsledku. V
době činu byl ve stavu střední
až těžké opilosti. „Jeho rozpo-
znávací a ovládací schopnosti
byly zcela vymizelé,“ konsta-
toval znalec. Muž si prý ani ne-

pamatoval, jaké množství al-
koholu před činem vypil.

Na svobodě je
nebezpečný
Znalec upozornil, že obžalo-
vaný má následkem pití alko-
holu poškozený mozek, takže
trpí epileptickými záchvaty,
má také poškozená játra a ner-
vy dolních končetin. „Je v ko-

nečné fázi závislosti, to zna-
mená, že mu k opilosti stačí
menší množství alkoholu,“ ře-
kl znalec.

V době činu byl Relich po
požití alkoholu nepříčetný,
proto byl odsouzen za zvlášť
závažný zločin opilství. Hro-
zilo mu až deset let odnětí svo-
body, ale senát krajského sou-
du vzal v úvahu, že se k útoku
doznal, i to že dosud nebyl

trestán, a udělil mu pouze pod-
míněný trest. Uložil mu také
protialkoholní ústavní léčení.
Léčbu navrhl i znalec, podle
kterého je Relich na svobodě
pro společnost nebezpečný.

Soud také rozhodl, že obža-
lovaný musí zaplatit pozůsta-
lým zemřelého muže 250 tisíc
korun, dalších 19 tisíc korun,
musí uhradit Vojenské zdra-
votní pojišťovně.

KRAJSKÝSOUDvčera udělil trestmuži, který v opilosti zaútočil v Hradci Králové na seniora a způsobilmu
vážné zranění. Senior o několik týdnů později zemřel v nemocnici. Foto: Deník/Ondřej Littera

Soutěž Deníku

Vyhrajte víkendový pobyt
v hotelu Horizont
Pec pod Sněžkou – Zajíma-
vou soutěž připravil pro své
čtenáře Deník ve spolupráci se
známým čtyřhvězdičkovým
hotelem Horizont v Peci pod
Sněžkou.

Až do konce listopadu mů-
žete soutěžit o jeden poukaz na
víkendový pobyt s polopenzí
pro dvě osoby. Součástí poby-
tu jsou dvě přenocování, sní-
daně a večeře formou bohaté-
ho bufetu a volný vstup do ho-
telového bazénu, vířivky, sau-
ny a posilovny.

A jak se zapojíte do soutěže?
Stačí, když správně odpovíte
na tři soutěžní otázky a bude-
te mít štěstí při losování.

Otázky:
1. Jak se jmenuje restaurace v

nejvyšším patře hotelu Hori-
zont?

2. Do kolika let věku mají děti
pobyt v hotelu Horizont zdarma?

3. Kolikáté „Gastronomické
dny šéfkuchaře Jiřího Švestky“
se konají v Horizontu na přelomu
listopadu a prosince letošního
roku?

Správné odpovědi posílejte
do pátku 29. listopadu 12 ho-
din na e-mailovou adresu:
miroslava.kamenikova@denik.cz.

Nezapomeňte uvést vaši ad-
resu a telefonní kontakt,
abychom vás v případě výhry
mohli ihned kontaktovat. Po-
kud si s odpověďmi nevíte ra-
dy, napovíme vám, že je prav-
děpodobně najdete na inter-
netových stránkách hotelu
www.hotelhorizont.cz.

Jména výherců budou v so-
botu 30. listopadu zveřejněna
nejen v tištěném vydání Kr-
konošského deníku, ale také
na jeho Facebooku a na našem
webu www.krkonosskyde-
nik.cz. (mik)

Uhádněte jména jednadvaceti
nových poslanců z regionu
Východní Čechy – Čtenáři De-
níku píšou o sto šest do naší
soutěže o počet správně uhod-
nutých jmen budoucích po-
slanců, zvolených v říjnových
volbách za východní Čechy.

A zatím většina z nich nej-
víc věří kandidátům ČSSD,
která podle počtu tipovaných
jmen bude jasným vítězem vo-
leb. Stále více šancí čtenáři
dávají rovněž lídrům hnutí
ANO, do sněmovny tipující
posílají také lídry ODS, TOP
09 a komunistů.

Z jednadvaceti poslanců
jich bude 11 za Královéhra-
decký a 10 za Pardubický kraj.
Tipování správných jmen je o
to nevyzpytatelnější, že vedle
neznámých výsledků za celé
strany mohou složením po-
slanců výrazně zamíchat pre-
ferenční hlasy.

Vítězný čtenář, který uhod-

ne nejvíc správných jmen, ob-
drží od Deníku 30litrový pe-
tajner (jednorázový plastový
sud) královédvorského piva
Tambor. Druhý nejúspěšnější
čtenář vyhraje 20litrový pe-
tajner a třetí dárkové balení
lahvového piva Tambor.

V případě rovnosti počtu
správných jmen vyhraje čte-
nář, který svůj tip zaslal dří-
ve. Tipy na poslance posílejte
na e-mailovou adresu kamil.
dubsky@denik.cz pod heslem
volební soutěž. Nezapomeňte
připojit svoje telefonní číslo a
adresu bydliště. Hlasování
bude ukončeno při
zahájení voleb, te-
dy v pátek 25. října
ve 14 hodin.
Kandidátky najdete
na webu vašeho de-
níku, např. na
hradecky.denik.cz/volby

Aktuálně

Padělky náplní elektronických cigaret
zabavené celníky byly zdravotně závadné

Pardubice – Tři sta čtrnáct kusů padělaných náplní do elek-
tronických cigaret a další padělky hraček, peněženek a pán-
ských vůní našli pardubičtí celníci při své kontrole. Celkově se
jednalo o padělky v hodnotě statisíců korun. „Akce byla pri-
márně zaměřená na dodržování zákazu klamavé obchodní
praktiky. Kontrole byli přítomni zástupci ochranných známek
Liqua, Twenty Century Fox a Dior,“ uvedla Renata Dernerová z
Celního úřadu pro Pardubický kraj. Rozbor náplní do elektro-
nických cigaret, který provedl výrobce, navíc prokázal, že jsou
zdravotně závadné. (jap)

Patnáctiletý chlapec chtěl okrást stařenku
Krádež kabelky se zloději nepovedla. Seniorka
ale skončila se zraněním ruky v trutnovské
nemocnici.Mladík na soud čeká ve vazební
věznici.Hrozí mu pět let zamřížemi.

Trutnov – Po sedmé hodině
večerní se na trutnovské poli-
cisty obrátil s žádostí o pomoc
pětašedesátiletý muž, který
oznámil přepadení ženy, ke
kterému mělo dojít před jed-
ním z domů na Náchodské uli-
ci krátce před devatenáctou
hodinou.

Policisté nelenili
„Na místo ihned vyjelo něko-
lik policejních hlídek. Muži
zákona zajistili místo činu, de-
větasedmdesátileté oběti
ihned přivolali lékařskou po-
moc a po zjištění prvotních in-

formací začali pátrat po „hor-
ké stopě“,“ uvedl Udo Ertner,
mluvčí trutnovské policie.

Po necelé hodině intenziv-
ního pátrání trutnovští poli-
cisté několik stovek od místa
činu dopadli dvojici mladíků.
Ti skončili na půdě trutnov-
ské policie. Místní krimina-
listé po prozkoumání místa či-
nu a následným šetřením zjis-
tili, že jeden z výtečníků ve vě-
ku patnácti let měl seniorku
napadnout před vchodem do
jednoho z místních domů.

V té době ještě zloděj chtěl
ženě ukrást kabelku, kterou
měla zavěšenou přes rameno.

Díky aktivnímu odporu, který
kladla, se uvedený záměr mla-
díkovi nevydařil. Po počáteč-
ním nezdaru se útočník stáhl,
ale o okradení seniorky se po
několika okamžicích pokusil
znovu. Rovněž tento pokus o

krádež kabelky skončil ne-
zdarem. Napadená žena skon-
čila se zraněním horní konče-
tiny a několika oděrkami v
trutnovské nemocnici.

Kradl už v srpnu
Policisté také zjistili, že se měl
mladíkvsrpnuvÚpicisesvým
vrstevníkem dopustit krádeže
věcí v jedné z prodejen hudeb-
ních nástrojů. Škodu tehdy
majitel vyčíslil na necelých
osm tisíc korun.

Policejní komisař zahájil
proti mladíkovi trestní stíhá-
ní pro spáchání provinění zlo-
činu loupež a přečinu krádež,
za které může být soudem ulo-
žen trest odnětí svobody až na
pět let.

Policejní hlídka eskortova-
la mladíka do vazební vězni-
ce, kde čeká na soud. (jap)

MLADÍK skončil ve vazební cele.
Ilustrační foto: archiv Deníku
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