
Středy doktora Středy:
Další úspěšné hubnutí
Východní Čechy – Hubnutí s
akcí Deníku je stále velmi po-
pulární a hlásí se mnoho lidí,
kteří si přečetli o úspěších
ostatních čtenářů v novinách.
Motivace je při shazování
nadbytečných kil velmi důle-
žitá, a proto ti, kteří se nestydí
a svým příběhem se veřejně
pochlubí, konají ohromnou
službu těm, co se ještě neroz-
hodli skoncovat s trápením
ohledně své hmotnosti.

Ve dvou to jde lépe
Navíc je vždy dobré mít na ta-
kovýto nelehký úkol, jakým je
hubnutí, parťáka a společní-
ka. Ten vás nejen podpoří, ale
mnohokrát i dobře poradí. Ve
dvojici se rozhodly řešit pro-
blém, jak zhubnout, také dvě
kamarádky, kterými jsou
Šárka Faltusová a Šárka Hu-
dousková z Častolovic. V po-
lovině února letošního roku
navštívily ordinaci, kterou v
rámci osvětové akce Deníku a
Fakulty biomedicínského in-
ženýrství ČVUT zapůjčuje
jednou týdně dopravní po-
liklinika v České Třebové. V
ordinaci pacientům pomáhá a
radí MUDr. Leoš Středa se
svými spolupracovníky právě
z FBMI ČVUT.

Tak jako všichni pacienti i
obě Šárky nejdříve podstou-
pily základní vyšetření a mě-
ření a poté konzultovaly svůj
problém s váhou s panem dok-
torem. Ten paní Faltusové do-
poručil dietu StředaForm,
která se drží velmi snadno, ale
přesto je účinná. Dieta ome-
zuje konzumaci škodlivých
sacharidů a živočišných tuků
a naopak navyšuje příjem
vlákniny. Paní Hudousková
nepotřebovala zhubnout ni-
jak zásadně, chtěla hlavně
podpořit kamarádku. Sama
chtěla shodit jen tak dvě tři ki-
la. Na to stačí jen úprava živo-
tosprávy, například přidat
vlákninu ve formě zeleniny
místo kalorických příloh.

Na kontrole, kterou měly
ještě před dovolenou, byly obě
kamarádky velmi usměvavé a
veselé. Aby ne, když jim hub-
nutí tak šlo. Paní Faltusová
(na horním snímku) shodila
celkem 10 kilogramů. Obvod
jejích boků se zmenšil o 10 cm

a v pase byla o 15 centimetrů
štíhlejší. Body mass index
(BMI) se dostal z kategorie 3.
stupně obezity na rozmezí me-
zi prvním a druhým stupněm
obezity, tedy z původních 41,51
na 35,9. Paní Hudousková,
která jedla nadále hlavně ze-
leninu, také zhubla velmi pěk-
ně. Na váze to byla 3 kila, v pa-
se zhubla dokonce o 6 centi-
metrů a přes boky o 4 cm. Na
spodní fotografii se můžete
podívat, jak to oběma kama-
rádkám sluší.

Hubnout můžete i vy
Na stránkách východočes-
kých Deníků veřejně hubnou
známé osobnosti: Ilona Csá-
ková, režisér Tomáš Mag-
nusek či Leoš Středa. A také

naši čtenáři, kteří se nebojí
veřejně se ke shazování kil
přihlásit a podělit se o své vý-
sledky v hubnutí s dalšími. Dí-
ky našim článkům pak Deník
inspiruje k hubnutí další a
další čtenáře. Pomáhá jim
MUDr. Leoš Středa se svými
spolupracovníky z 1. lékařské
fakulty z Prahy a Fakulty bio-
medicínského inženýrství,
který jezdí každý týden do or-
dinace v České Třebové. Se
spoluautory (profesor Rajko
Doleček a MUDr. Kateřina
Cajthamlová) vloni vydali Ne-
bezpečný svět kalorií. (re)

STOHY TEĎ PO CELÉM KRAJI HOŘÍ JEDEN ZA DRUHÝM
HASIČI se teď při žních sku-
tečně nezastaví. Jen od pondělí
vyjížděli v celých východních
Čechách ke čtyřempožárům
pole, balíků slámynebo rovnou
celých stohů. Největší vypukl v
noci na včerejšek u Luže na
Chrudimsku (na snímku). Při
příjezdu šesti jednotek hasičů
byl osm metrů vysoký a 25
metrů dlouhý stoh již celý v
plamenech, takžemusel být po
dohašení celý zlikvidován a
rozorán. Škoda dosáhla téměř
čtvrtmilionu korun, příčina je v
šetření. Nedbalost při pálení
klestí na rozhraní pozemků za-
se způsobila požár pole u Lito-
myšle. U Sadové naHradecku
zapálily slámuna poli dráty
elektrického vedení. Balík slá-
my v pondělí hořel také u ne-
dalekéKlamoše. Foto: Martin Ne-
kvapil – HZSChrudim

Ministerstvo povolilo
„gympl“. Kraj se zlobí
Jednání jako v Kocourkově připomíná
zřízení nového čtyřletého soukromého
gymnázia v Hořicích.

JAN PRUŠKA

Královéhradecký kraj – Dě-
ní kolem chystaného soukro-
mého gymnázia připomíná
skutečný Kocourkov.

Žádost o zahájení školy,
kterou jeho provozovatelé po-
slali ministerstvu školství,
nejdříve úředníci na doporu-
čení Královéhradeckého kra-
je zamítli. Teď se situace změ-
nila. Postoj kraje ovšem niko-
liv. Ten do včerejška změnu
ani netušil.

„Pro mne je to novinka, do-
zvěděla jsem se tuto informaci
v pondělí po návratu z dovole-
né. Více ji nechci komento-
vat,“ uvedla Táňa Šormová,
radní kraje pro školství.

Hejtman Lubomír Franc se
zdál z novinky rozčarovaněj-
ší. „Ministři nám slíbili, že
žádnou školu bez souhlasu
kraje nepovolí. Nemohou po
nás chtít řídit střední školství
a do toho nám nekoordinova-

ně zasahovat,“ rozčiloval se
hejtman. Dodal, že radní Šor-
mová bude muset ministru
Chládkovi poslat ostrý dopis s
nesouhlasem kraje.

Gymnázium se proti pů-
vodnímu zamítnutí odvolalo a
uspělo. Nová škola je nyní za-
psána v rejstříku s datem
vzniku 8. července 2014. Za-
hájit svou činnost má hned od
1. září letošního roku. Přijí-
mací zkoušky škola plánuje v
týdnu od 25. do 29. srpna, škol-
né by nemělo přesáhnout 1500
korun. Pro studenty, kteří se
nedostali na vysněnou školu,
to je dobrá zpráva.

Nájem za hubičku
Kam budou případní studenti
docházet do školy, ještě není
jisté. Gymnázium má zájem o
budovu v Husově ulici, která
bývala domovem státního
gymnázia. Vlastní ji město a
nyní je nevyužitá, protože

státní střední škola se odstě-
hovala z důvodu úspor.

„Rada města již v minulosti
deklarovala, že v případě
vzniku soukromého gymná-
zia nabídne učebny pouze za
symbolické nájemné. Vznik
čtyřletého gymnázia samo-
zřejmě vítáme, v naší oblasti
je nedostatek čtyřletých gym-
naziálních oborů,“ sdělil již
dříve starosta Ivan Doležal.

Kraji ovšem instituce při-
dělala vrásky. Již nyní bojuje
s nedostatkem žáků, kteří vy-
cházejí z devátých tříd. V po-
sledních letech se sloučilo v
kraji několik škol. Kraj si od
toho sliboval méně prázdných
tříd a ušetřené finance.

„Míst je bohužel stále více
než nastupujících studentů.
Na začátku školního roku bu-
deme muset vyhodnotit, které
obory jsou žádané a uplatni-
telné na trhu práce. Rozhodně
ale nechceme jít cestou rušení
škol,“ dodala Šormová.

V Hořicích dnes jsou dvě
státní střední školy, a to so-
chařská a kamenická a také
sloučený institut osmiletého
gymnázia, střední a vyšší od-
borné školy a učiliště.

AKTUÁLNĚ

Vybrali projektanta
přestavby nemocnice

Náchod – Napodruhé kraj vy-
bral firmu, která vypracuje
projektovou dokumentaci na
miliardovou rekonstrukci ne-
mocnice v Náchodě. Vítězem
se stala smiřická firma JIKA-
CZ. Kraj jí za projekt a autor-
ský dozor zaplatí 8,2 milionu
korun. Pokud se v 15denní
lhůtě nikdo neodvolá, projekt
bude hotov do února. „Do té
doby připravíme tendr na do-
davatele samotné rekon-
strukce a od podzimu 2015 by
se mohlo stavět,“ řekl krajský
radní Josef Dvořák. Firmu,
která vyhrála v první soutěži,
kraj vyřadil kvůli špatně za-
daným datům ve smlouvě. Do
nového tendru se přihlásilo
šest firem, maximální nabíd-
ka byla 15 milionů. (jap)

Kde výhodu uplatnit:

Muzeum Napajedla, Komenského 304, 763 61 Napajedla
Tel.: +420 604 524 105, e-mail: muzeum@napajedla.cz
www.muzeum.napajedla.cz

Otevírací doba:
ÚTERÝ 9:00 - 17:00, ČTVRTEK  9:00 - 17:00

SOBOTA 9:00 - 17:00 - v sezóně červen - září, NEDĚLE 14:00 - 18:00
Dočasné výstavy v audiovizuálním výstavním sále.

Podmínky uplatnění:

Poukaz platí od 1. 6. do 30. 9. 2014. Vstupné 1+1 zdarma (děti do 6-ti let zdarma běžně).

Muzeum Napajedla

1+1 ZDARMA

Nové muzeum v Napajedlích láká jak malé 

návštěvníky na stálou expozici hraček, tak i ty 

dospělé na dočasné historické výstavy nebo 

výstavy regionálního, současného nebo mladého 

výtvarného umění. Můžete zde shlédnout první 

stálou expozici nazvanou Hřiště hraček, která vám 

hravou formou přiblíží legendární hračky designérky 

Libuše Niklové a Alfréda Kluga. Autorem expozice je 

syn Libuše Niklové, známý výtvarník Petr Nikl a navrhl ji 

jako „Člověče nezlob se!“, kde si děti i dospělí mohou sami 

s hračkami hrát.
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Předplaťte si svůj 

regionální Deník 

a získejte 

dárek

Podmínky předplatného se řídí 

Všeobecnými podmínkami pro 
předplatné, které jsou umístěny 

na www.mojepredplatne.cz 
nebo na všech redakcích Deníku. 

Nabídka platí pouze pro nové 
předplatitele do vyčerpání zásob. 

Minimální týdenní předplatné 
vašeho regionálního Deníku 

na 1/4 roku.

Objednejte si své předplatné:

 www.mojepredplatne.cz 

 840 336 459 

 ve vaší okresní redakci 

 (viz tiráž)

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč včetně 

DPH za každou započatou minutu pro 

volání z pevné linky. Volání z mobilního 

telefonu dle tarifu mobilního operátora.

Sportovní unisex batoh 

pro denní použití.

•  Materiál Bulltech 600D 
 RipStop, Nylon Dobby.

• Navíc hlavní komora 
 na krytý obloukový zip. 

•  Celoplošná kapsa 
s organizerem na zip 

 na přední části hlavní 
 komory. 

•  Boční síťované kapsy 
 s refl exní páskou. 

•  Elastická šňůra na přední kapse. 
•  Vyztužené madlo. 

•  Ramenní popruhy s refl exní páskou. 
•  Sekce Daypacks. 

Hmotnost 770 g, objem 23 l, nosnost 8kg. Je vhodný i do školy.
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BATOH LOAP BOLT BLACK
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