
Středy doktora Středy:
Prevence obezity
Východní Čechy – Prevence v
oblasti lidského zdraví je vel-
mi důležitá. Bohužel většina
lidí navštěvuje lékaře, až když
má nějaký konkrétní pro-
blém. To se netýká pouze kla-
sických onemocnění, ale
zejména právě obezity a nad-
váhy. Mnozí se dívají na obe-
zitu pouze jako na estetický
problém a zdravotní rizika
často zůstávají až na druhé
koleji.

Kritériem rizik je
obvod přes břicho
V odborných publikacích o
obezitě se často hovoří o tzv.
metabolickém syndromu.
Jsou to prokázané zdravotní
komplikace, které se s obezi-
tou sdružují a v podstatě se
dříve nebo později u obézního
pacienta projeví. Obezita způ-
sobuje řadu onemocnění. Pat-
ří sem zejména onemocnění
sklerózou cév, infarkt myo-
kardu, mozková mrtvice, cuk-
rovka 2. typu. Navíc byl u břiš-
ního typu obezity prokázán i
zvýšený dopad na riziko ně-
kterých zhoubných nádorů.

Proto v ordinaci doktora
Středy, kterou pro naše čte-
náře zapůjčuje Poliklinika
Dopravního zdravotnictví v
České Třebové, u každého mě-
ří obvod přes břicho. Tento ob-

vod je jedním z kritérií rizik
obezity. Více než 102 cm přes
břicho u mužů a 88 cm u žen je
jedním z diagnostických kri-
térií metabolického syndro-
mu. Někdy se tomuto obvodu
nesprávně říká obvod pasu.
Jenže většina z nás bere za ob-
vod pasu tu hodnotu, která se
měří u krejčího či švadleny,
nebo kterou uvádějí jako jed-
nu ze svých měr modelky. Ob-
vod pasu z hlediska obezity se
měří jinde, konkrétně přes pu-
pík. K dalším kritériím patří
zvýšená hladina triglyceridů,
vyšší glykémie a nesprávné
hodnoty cholesterolu.

Tyto hodnoty máte možnost
si ověřit u vašeho ošetřujícího
lékaře nebo v rámci Dne pre-
vence, který na poliklinice v
České Třebové proběhne
přesně za týden, tedy ve stře-
du 6. listopadu odpoledne.
Všechna preventivní vyšetře-
ní jsou pro čtenáře Deníku

zdarma. Pokud přijdete, zjistí
vám lékaři jak hladinu cho-
lesterolu a glykémii, tak ak-
tuální hmotnost i hodnoty
podkožního tuku.

Pokud máte tendenci
tloustnout, jevelmidůležitése
zabývat svojí váhou již v do-
bě, kdy překročí tzv. normu.
Jeden kilogram navíc se sha-
zuje poměrně snadno. Ke sho-
zení jednoho nebo dvou kilo-
gramů stačí na několik dní
zpřísnit životosprávu a ome-
zit se v příjmu kalorií. Pokud
však chcete shodit kilogramů
pět, je třeba počítat minimál-
ně s měsícem intenzivní re-
dukční kúry.

Pomáháme hubnout
čtenářům Deníku
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. Čte-
náři, kteří se na našich strán-
kách podělí s ostatními o své
zkušenosti během diety, jsou
motivací těm, kteří ještě s
hubnutím váhají. (re)

Všechny díly seriálu věnovaného
hubnutí najdete nawebechDeníků

Východočeští sociální demokraté stojí
za Sobotkou. A včera vyhráli první bitvu
Kdo s koho? Přívrženci dosavadního šéfa
ČSSD Bohuslava Sobotky včera vyhráli
zásadní bitvu. Ale zatím jen první.

KAMIL DUBSKÝ

Východní Čechy – Poslanecký
klub ČSSD, včetně jeho čtyř
východočeských zástupců, se
postavil za předsedu strany
Bohuslava Sobotku a vyjed-
návací tým „pučistů“ kolem
Michala Haška se rozpadl.

Kvitoval to především sta-
ronový chrudimský poslanec
Jan Chvojka, který se za So-
botku stavěl od samého po-
čátku. Smířlivě však po jed-
nání klubu mluvil i do sně-
movny vykroužkovaný sta-
rosta Náchoda Jan Birke, jenž
se označuje za Haškovce.

„Nestavěl bych to ale tak, že
bychom prohráli. Situaci je
třeba uklidnit a stát nohama
pevně na zemi, přestává být
legrace,“ řekl smířlivě.

Podle informací Deníku

přívrženci Haškovců byli na
jednání klubu v naprosté
menšině a téměř se neproje-
vovali. Podle Chvojky se de-
vadesát procent poslanců z
padesátičlenného klubu po-
stavilo za Sobotku. „Ano, i tak
se to dát interpretovat. Sám
jsem se do diskuze také nepři-
hlásil,“ připustil Birke.

Trutnovský poslanec Robi-
na Böhnisch včera nezvedal
telefon, ale soudě podle jeho
předchozích vyjádření a kri-
tického postoji k zemanov-
cům stojí rovněž za Sobotkou.
Neznámý je pouze postoj no-
vého poslance Pavla Havíře.

Na druhou stranu si však
poslanci ČSSD zvolili za před-
sedu svého klubu Jeronýma
Tejce, který patří k Haškovu
křídlu. To dokládá, že vnit-
rostranický boj ve straně není

zdaleka u konce.
Za Sobotkou navíc stojí, na-

příklad na Chrudimsku, i vel-
ká část členské základny, jak
je patrné ze záplavy ohlasů na
sociálních sítích. Podporuje
ho většina vedení pardubické
krajské ČSSD, vyjma hejtma-
na Martina Netolického.

Straníci za Sobotku
Taktéž šéfka hradecké kraj-
ské organizace ČSSD Hana

Orgoníková stojí bezvýhrad-
ně za Sobotkou. Ale šéf pardu-
bické krajské buňky Miroslav
Váňa za Haškem, ačkoliv to
explicitně neřekl.

„Můj postoj je stejný jako
hejtmana Netolického – před-
seda strany by měl z neúspě-
chu ČSSD ve volbách vyvodit
osobní odpovědnost. Ovšem
způsob, jakým situaci řešit, by
měl být jiný, než vidíme. Je
třeba svolat ústřední výbor a
tam si vše vyříkat. Mělo by to

mít štábní kulturu a noblesu,
což se o současném dění ve
straně říci nedá,“ řekl Váňa.

Nechat vše až na mimořád-
ný sjezd, jak požaduje Sobot-
ka, ale odmítá. I to je jedním ze
signálů potvrzujících, že
Váňa spíš stojí za Michalem
Haškem.

„Svolání sjezdu, to je běh na
dlouhou trať, nikoliv řádu
týdnů, ale měsíců,“ řekl. Na-
proti tou ústřední výbor se má
sejít 10. listopadu.

NOVÁČTVEŘICE východočeských poslancůČSSD (zleva): JanBirke, Robin Böhnisch, Jan Chvojka a Pavel
Havíř. Většina poslanců stojí ve stranické vřavě za BohuslavemSobotkou. Foto: archiv

Čtenářská soutěž

Kdo uhádl nejvíce
nových poslanců?
Čtěte zítra v Deníku

Východní Čechy – V zítřejším
vydání přineseme výsledky
předvolební čtenářské soutě-
že Deníku o co nejvíc správně
tipovaných jmen budoucích
východočeských poslanců.

Tipů se nám od vás sešlo
opravdu hodně, největší ná-
por náš redakční e-mail za-
znamenal v posledních hodi-
nách před pátečním otevře-
ním volebních místností.

Kdo z vás uhádl správně
nejvíc z 21 nových poslanců (11
za Královéhradecký a 10 za
Pardubický kraj) a získá tak
hlavní cenu – 30litrový petaj-
ner královédvorského piva
Tambor? A kdo je druhým nej-
úspěšnějším čtenářem, který
vyhrál20litrovýpetajnerakdo
třetí, který získá dárkové ba-
lení lahvového piva Tambor?

Dozvíte se již v zítřejším vy-
dání Deníku. (kim)
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