
Kam s dětmi na lyže? Přece
do Rokytnice nad Jizerou
Do věku šesti let jezdí malí lyžaři po celou sezonu v krkonošském středisku zadarmo

Rokytnice nad Jizerou – No-
vá zimní sezona v krkonoš-
ském středisku je od soboty
zahájena. Hned první den na-
bídl návštěvníkům nejen ly-
žování na svazích Lysé hory,
ale i zábavné programy a
spoustu zážitků.

Během zahájení sezony ve
Skiareálu Rokytnice nad Ji-
zerou si na své přišel opravdu
každý. Milovníci lyžování,
děti i jejich rodiče. Úplně prv-
ní lyžaři zařízli hrany lyží do
rokytnického sněhu již v pá-
tek 13. prosince.

„Věřím, že nám toto datum
přinese štěstí v celé zimní se-
zoně 2013/2014,“ usmíval se
ředitel skiareálu Jiří Krtička.

„V sobotu jsme sezonu za-
hájili společně s Krakonošem
oficiálně. Věříme, že i pro-
gram, který jsme připravili,
návštěvníky zaujal a že pro
mnohé to bude zajímavá in-
spirace, kam letos vyrazit
s dětmi na lyže, “ dodal Jiří
Krtička.

Zahajovací víkend proběhl
za omezeného provozu stře-
diska a v provozu tedy jsou la-
nová dráha Horní Domky a
oblíbené dětské vleky Kaprun
I a Kaprun II.

„Lanovku na Lysou Horu a

zbytek vleků se budeme snažit
spustit v průběhu následují-
cího týdne tak, abychom v pá-
tek 20. prosince byli plně při-
praveni na báječnou vánoční
lyžovačku.“ prozradil ředitel
areálu Jiří Krtička.

Stejně jako o zahajovacím
víkendu bude po celou sezonu
platit, že děti do 6 let lyžují ve
Skiareálu Horní Domky zdar-
ma. Celá sobota od 10 do 15 ho-
din patřila nejen dětem, ale i
jejich rodičům. Opravdovou
senzací se staly závody na bo-
bech Zipfy. Děti měly za úkol
projet vytyčenou slalomovou

trať v co nejrychlejším čase,
dospělí pak soutěžili o tzv.
„Best trick“, tedy o to, kdo na
bobu předvede nejodvážnější
kousek. Závodníků se přihlá-
silo tolik, že klání probíhalo
po celý den. Není se vlastně
čemu divit, soutěžilo se totiž
o luxusní ceny – o boby od Zi-
pfy, permanentky od Skiareá-
lu Rokytnice nad Jizerou a
energy drinky od FAKEERa.

Nakonec si odnesli něco
všichni. Každý, kdo v sobotu
lyžoval v Rokytnici, se mohl
nechat vyfotit. Nikon – part-
ner Skiareálu Rokytnice nad

Jizerou zachycoval všechny
zážitky a všem na místě fotky
zdarma vytiskl. „Je třeba oce-
nit kreativitu a výkony mno-
ha návštěvníků, kteří při fo-
cení bavili nejen sebe. Ostatně
se každý může podívat do fo-
togalerie i na Facebook,“ upo-
zornil ředitel Krtička.

Energy drink FAKEER
a jejich bar na sněhu se celý
den staral o pitný režim rodi-
čů a dodával jim energii
nejen k hlídání ratolestí. Jak
už ředitel Skiareálu zmínil,
sezónu tradičně zahájil Kra-
konoš. Toho budou návštěv-
níci od letošní zimy vídat ve
Skiareálu v Rokytnici nad Ji-
zerou častěji. Má za úkol do-
hlížet na bezpečnost na sjez-
dovkách a pomáhat lyžařům
v nesnázích. Každý zájemce
může vládce hor zastavit, pro-
hodit s ním pár slov a nechat
se třeba i vyfotit.

Večerní program zahajo-
vacího víkendu uzavřela FA-
KEER party v music baru
Šnekolend. Jako hvězda veče-
ra vystoupila legenda české
taneční scény Pavel Krejdl.
Výborná zábava, skvělé pití a
nádherné hostesky… i to byla
víkendová Rokytnice nad Ji-
zerou. (jl)

Výroční poohlédnutí za hubnutím s Deníkem
Kvapem se nám blíží vánoč-
ní svátky a konec roku a dal-
ší středy vyjdou na sváteční
dny, kdy Deník nebude vy-
cházet. Je tedy čas bilanco-
vat, poohlédnout se a rado-
vat se z úspěchů těch, co
zhubli. Stejně tak se poučit
z nezdarů. Jak jistě víte, v le-
tošním roce se do hubnutí
s Deníkem veřejně pustil re-
žisér Tomáš Magnusek a
zpěvačka Ilona Csáková.
Oběma se podařilo zhubnout
několik kilogramů. Stejně
tak jsme vám přinášeli pří-
běhy čtenářů a jejich úspě-
chů. Je vás opravdu hodně,
kterým se podařilo shodit na
váze a nás to velmi těší.

Mezi nejúspěšnější čtenáře,
kterým se v letošním roce po-
dařilo zhubnout, patří napří-
klad paní Hana Klacková
z Nymburka, která má dole 13
kg. Hubne, přestože jako pro-
davačka v potravinách to má
blízko k lákadlům. Paní Olga
Vorlová z Kladna zhubla o 10 ki-
lo a paní ing. Stanislava Králo-
vá z Prahy shodila 8 kilo... Ab-
solutními středočeskými re-
kordmankami jsou paní Věra
Kučerová z Nymburka a paní
Krista Erbová ze Slaného, obě
s úbytkem 17 kg. Nejtěžším čte-
nář, který se zapojil, je z Prahy,
začínal hubnout koncem listpo-
padu, kdy měl 175 kg. Na Miku-
láše měl 169 kilo a stále hubne.

Ani v příštím roce nebude-
me zahálet a nadále budeme
jezdit do ordinace, kterou nám
každý čtvrtek zapůjčuje Po-
liklinika Praha-Italská. Ordi-
nuje tam jednou týdně MUDr.
Leoš Středa z 1. lékařské fakul-
ty nebo někdo z jeho spolupra-
covníků. Jestliže jste se ještě
neodhodlali začít se svou nad-
váhou či obezitou něco dělat,
právě konec roku může být nej-
lepším časem pro takové před-
sevzetí.

Ilona Csáková
zhubla příkladně
V posledních týdnech je plný
bulvár informací o tom, že zpě-
vačka zhubla. Pod dohledem
MUDr. Leoše Středy začala
hubnout v polovině dubna. Od
té doby shodila celkem téměř
deset kilogramů. Její BMI se od

září pohybuje na hodnotě 24,
což znamená normální váhu.
Spousta lidí se u zpěvačky in-
spirovala, převážně mladé ma-
minky po porodu, které se chtě-
jí zbavit přebytečných kilo-
gramů. Ilona Csáková je neu-
stále zahrnována dotazy a ne-
stačí na všechny odpovídat.
Proto odkazuje na facebookové
stránky doktora Středy, kde se
s dietou mohou seznámit i
ostatní. Podrobnosti jsou i na
webu www.nadvaha.cz.

Ilona Csáková je velký mi-
lovník zdravé stravy, a proto se
bílkovinné diety obávala. Pře-
devším toho, zda nemůže mít
nějaké dopady na zdraví. U di-
ety StředaForm nejde o zvyšo-
vání přísunu bílkovin, ale
hlavně o minimální příjem sa-
charidů. Dbá se především na
dostatečné množství pozitivně
působící vlákniny. Ta pomáhá
potlačit pocit hladu a působí
velmi blahodárně na trávicí
trakt. Zpěvačka Ilona Csáková
s sebou v kabelce neustále nosí
tablety StředaLife, které si dá-
vá hlavně během cestování,
kdy není možnost se pořádně a
v klidu najíst. Namísto cukru
používá stévii. Ví také, že po-
hyb je při redukční kúře velmi
důležitý, a proto pravidelně
cvičí pilates.

Tomáš Magnusek
a hubnutí
Pan režisér se do hubnutí pus-
til na jaře, stejně jako Ilona
Csáková. Začínal na váze 146 kg
a nyní má dole 10 kilogramů a
váží tedy 136 kilo. Vypadá to ja-
ko dobrý úspěch. Jeho kama-

rádi, kteří ho dlouho neviděli,
ho chválí. Pan doktor Středa
z něj má také radost, i když v zá-
ří na tom byl ještě o trochu lé-
pe. Měl dokonce jenom 134 kg.
Potom ale začal s natáčením se-
riálu Stopy života podle scéná-
ře Jana Cimického a mlsal. Re-
žisér má totiž zlozvyk zahánět
pracovní stres jídlem a dává si
také sladké. Vánočních svátků
se ani tolik nebojí, protože ne-
má rád bramborový salát, ani
vánoční cukroví.

Tomáš Magnusek si přes vá-
noce dá měsíční dietní pauzu a
Ilona Csáková je v období fixa-
ce. Znamená to, že učí své tělo,
aby si na nově nabytou váhu
zvyklo jako na svoji vlastní a
nemělo tendenci se vracet k pů-
vodní nadváze. Fixační fáze je
součástí diety StředaForm a
postupně se jí učí všichni ti,
kteří ordinací na hubnutí pro-
šli. Pan režisér i zpěvačka se do
hubnutí chtějí pustit znovu po-
té, co se pan doktor vrátí z Fili-
pín, tj. v polovině února. Pan

režisér to určitě ještě potřebu-
je. Ilona Csáková má už sice
váhu v normě, ale jako každá
žena, i ona chce mít ještě tro-
chu kilogramů dole „do foro-
ty“.

Leoš Středa pomáhá zhub-
nout čtenářům Deníku

Máte kila navíc? Chcete
hubnout? Napište a ptejte se na
diety, cvičení na hubnutí či
správný jídelníček. Posílejte
své otázky e-mailem na:
hubnetesdoktorem@denik.cz.
Poradí vám Doc. MUDr. Leoš
Středa, který přednáší o hub-
nutí a léčbě obezity na 1. lékař-
ské fakultě v Praze. Píše o hub-
nutí odborné knihy, populari-
zuje zdravou stravu, diety
a kosmetiku. Se spoluautory
(Profesor Rajko Doleček a
MUDr. Kateřina Cajthamlová
z pořadu Jste to, co jíte) letos
vydal Nebezpečný svět kalorií.
Od února bude opět každý tý-
den jezdit do ordinace kterou
mají naši čtenáři k dispozici v
Praze. Pod jeho dohledem se
úspěšně snaží stovky čtenářů
Deníku.

Během prosince a ledna je
tam místo něho jeho spolupra-
covnice Veronika Podobová
z Fakulty biomedicínského in-
ženýrství. Právě FBMI ČVUT
ordinaci vybavila špičkovými
přístroji, které umožňují dia-
gnostiku poruch metabolismu.
A v rámci programu eHealth
mají hubnoucí možnost dálko-
vých konzultací přes počítač či
pomocí smart telefonů. Čtená-
ři, kteří se na našich stránkách
podělí s ostatními o své zkuše-
nosti během diety, jsou moti-
vací těm, kteří ještě s hubnu-
tím váhají.

Doc. MUDr. Leoš Středa Ph.D
P Narodil se 5. července 1963 v Praze.
P Přednáší obezitologii a kosmetologii na 1. lékařské fa-
kultě Univerzity Karlovy a na Pedagogické fakultě téže
univerzity .
P Vědecké zázemí má na Fakultě biomedicínského inže-
nýrství ČVUT.
P Je rytířem filipínského Řádu Josého Rizala.
P Píše odborné knihy, popularizuje zdravou výživu, die-
tologii a kosmetiku.
P Vyvíjí léčebné a kosmetické přístroje, dietní preparáty a kosmetické pří-
pravky.
P Poslední jeho knihou je Nebezpečný svět kalorií. Napsali ji spolu s profe-
soremRajko DolečkemaMUDr. Kateřinou Cajthamlovou.
P Byl jednou ženatý,má tři děti.

ILONACSÁKOVÁv ordinaci Leoše Středy. Foto: archiv

 Nabídka zboží platí do 22. 12. 2013 nebo do vyprodání zásob.

2990
SUPER CENA

POMERANČE
2 kg – balení

1 kg = 14,95 Kč

OD ČTVRTKA
19. PROSINCE

obsah masa

80 %
asa

1690
21,90,,99222111,,999000

-22%

KLADENSKÁ
PEČENĚ
100 g

ICE TEA
broskev / zelený čaj,
s ovocnou šťávou,
bez konzervantů,
1,5 l,
1 l = 6,60 Kč

 990
13,90000111333,,3,,,999000

-28%

1990
27,90222777,,,999000

-28%

MANDARINKY
1 kg

1
0
0
0
9
0
5
9
8
8
_
L

10 SERVIS čtvrtek 19. prosince 2013deník


