
Středy doktora Středy: Úspěšné hubnutí slečny Petry
Východní Čechy – Dnešní člá-
nek věnujeme jedné naší vel-
mi úspěšné mladé čtenářce
Petře Milerové z Líšnice. Ta se
rozhodla hubnout veřejně s
Deníkem a ukázat všem, že
když se chce, jde to. Jak jsme
již několikrát psali, důležitá je
podpora někoho blízkého.
Oporou je pro slečnu Petru je-
jí přítel, který je pyšný na to,
jak se jí hubnutí daří.

Začala v půlce dubna
Slečna Petra již delší dobu ře-
šila problém, jak zhubnout. I
když cvičila kalanetiku a dr-
žela různé diety, kila nechtěla
jít dolů. Stále se cítila unave-
ná a dokonce měla i problémy
s tlakem a bývalo jí na omdle-
ní. Rozhodla se tedy zakročit a
jednou pro vždy zhubnout. V
půlce dubna letošního roku
navštívila ordinaci, kterou

zdarma v rámci hubnutí s De-
níkem zapůjčuje Poliklinika
Česká Třebová. Pravidelně
sem jezdí MUDr. Leoš Středa a
radí pacientům, jak zatočit s
přebytečnými kilogramy.

Slečna Milerová podstou-
pila základní vyšetření a poté
se s panem doktorem domlu-
vili, jak bude postupovat. Byla
jí doporučena dieta Středa-
Form, která je velmi snadná a

účinná. Stačí omezit některé
nevhodné potraviny a zařadit
alespoň minimální pohybo-
vou aktivitu, kterou je 10 tisíc
kroků denně.

Úspěch se dostavil
Po měsíci a půl přišla slečna
Petra na kontrolu ve velmi
dobré náladě. Aby ne, povedlo
se jí za tu krátkou dobu zhub-
nout 7 kilogramů. Navíc se cí-
tila mnohem lépe a i tlak se jí
srovnal. Kvůli dostatku po-
hybu si koupila i nové trekové
boty a snaží se chodit, co nej-
víc to jde. V práci bohužel moc
pohybu nemá, protože pracuje
v chráněné tkalcovské a kera-
mické dílně. Vše se ale snaží
dohnat během volného času.

Dieta jí vyhovuje a pokra-
čuje v ní dál. Namísto klasic-
kého pečiva si dává tzv. „su-
chary“ a jinak má ráda různé

salámy nebo dršťkovou po-
lévku. Naučila se jíst hodně
bezlepkových jídel, která jsou
podobná doporučené dietě.

Slečna Milerová začínala na
rovných 100 kilogramech a
dnes se již blíží devadesátiki-
lové hranici. I v práci si začali
všímat, že jejich kolegyně
hubne. Podívejte se na naše fo-
tografie, jako to slečně Petře
slušelo na první kontrole. Dal-
ší má naplánovanou na září a
my jsme zvědaví, s jakým
úspěchem opět přijde.

Hubněte veřejně
Na stránkách Deníku veřejně
hubnou známé osobnosti: Ilo-
na Csáková, režisér Tomáš
Magnusek či Leoš Středa. A
také naši čtenáři. Můžete se
přihlásit i vy. Jedinou pod-
mínkou je, že se o vlastní vý-
sledky z hubnutí podělíte na

stránkách Deníku s dalšími
čtenáři. Možná právě vaše fo-
tografie bude inspirací pro to,
jak zhubnout, dalším čtená-
řům. Zavolejte na číslo 608 807
807 a objednejte se. Inspirujete
k hubnutí naše další čtenáře.
Pomůže vám MUDr. Leoš
Středa se svými spolupracov-
níky z 1. lékařské fakulty z
Prahy a Fakulty biomedicín-
ského inženýrství. Se spolu-
autory (Profesor Rajko Dole-
ček a MUDr. Kateřina Cajtha-
mlová) vloni vydal publikaci
Nebezpečný svět kalorií. (re)

Všechny díly seriálu věnovaného
hubnutí najdete nawebech Deníků

Chtěl hasit a zapálil sklad.
Pak zjistil, že hydranty nefungují
JIŘÍ SEJKORA

Pardubice – Chtěl být jako hr-
dina a hasič. A tak zapálil oheň
ve skladu plném dílů pro mon-
táž výpočetní techniky. Chvíli
počkal, až se oheň rozhoří, ote-
vřel hydrantovou skříň na-
mířil hadici na plameny a...
Vzápětí bohužel zjistil, že hyd-
ranty v objektu nefungují.

Takhle nějak měl podle in-
formací z vyšetřování začít
požár skladu počítačové fir-
my v Černé za Bory, s nímž
několik hodin bojovali hasiči
5. února tohoto roku.

Škoda za 8 milionů
Celková škoda po požáru, kte-
rý likvidovali hasiči z široké-
ho okolí, se původně odhado-
vala na částku přes čtyři mili-
ony korun.

„Současná vyčíslená škoda

už přesáhla hodnotu osmi mili-
onů korun a ještě nemusí být
konečná. Do částky je kromě
škod způsobených požárem za-
počítána sanace objektu a další
položky,“ uvedla mluvčí par-
dubické policie Jana Drtinová.

Policisté již také obvinili
muže, který celou událost způ-
sobil. „Bylo zahájeno trestní
stíhání devatenáctiletého
muže pro přečin obecného
ohrožení z nedbalosti,“ dopl-
nila Jana Drtinová.

POŽÁRvČerné za Bory způsobilmnohamilionovou škodu. Oheň zřejmě
zapálil zaměstnanec, který si chtěl hrát na hrdinu. Foto: Deník/L. Jeníček

Na silnicích letos zemřelo 25 lidí
Za letošní první půlrok zahynulo na
východočeských silnicích 25 lidí. Podle
předběžných policejních statistik si 13 obětí
vyžádaly nehody vKrálovéhradeckémkraji,
v Pardubickémkraji zemřelo 12 lidí.
IVANA VITOVSKÁ

Východní Čechy – Oproti loň-
skému roku tragických nehod
ubylo, tehdy za první půlrok
přišlo o život 37 lidí, 21 v Krá-
lovéhradeckém a 16 v Pardu-
bickém kraji.

Při nehodách
uhořeli tři lidé
Letos od začátku ledna do kon-
ce června policie na východu
Čech zaznamenala 3646 nehod, z
toho 2012 v Královéhradeckém
a 1634 v Pardubickém kraji.

Nejtragičtějším měsícem le-
tošního roku byl v regionu čer-
ven, kdy při nehodách zahy-
nulo osm lidí, z toho pět v Krá-
lovéhradeckém kraji. Dalších
42 lidí utrpělo vážné zranění.

Nejtragičtější červnovou ne-
hodou byla havárie tří vozidel u
Janova na Svitavsku, která se
stala v pátek 13. června. Blízko
Litomyšle se střetla Škoda Su-
perb, Peugeot 206 a Renault La-
guna, který zcela shořel. V re-
naultu přišly o život dvě ženy.
Čtyři lidé, kteří cestovali ve
zbylých dvou autech, byli se
zraněními převezeni do ne-
mocnice. Další řidič uhořel na
Jičínsku, když jeho auto nara-
zilo do sloupu.

Dva životy si vyžádal náraz
auta do stromu. Šedesátiletý ři-
dič zahynul u Adršpachu na Ná-
chodsku, třiasedmdesátiletý
muž u Kuksu na Trutnovsku.
Další smrtelná nehoda se stala u
Pohodlí na Svitavsku, kde vyjel
42letý řidič ze silnice a vážným
zraněním na místě podlehl.

Mezi oběťmi nehod je také
74letý cyklista, který u Hrono-
va nezvládl sjezd a zřítil se z
prudkého svahu do potoka. Po-
licisté zjistili, že zadní brzda je-
ho bicyklu neměla prakticky
žádný brzdný účinek a lanko u
přední brzdy bylo prasklé. Po-
slední červnovou obětí je žena,

která v pondělí zahynula po
střetu s kamionem u Myštěvsi.

Také v celorepublikové sta-
tistice dopravních nehod byl le-
tošním nejhorším měsícem čer-
ven. Podle dostupných policej-
ních statistik zahynulo 67 lidí,
což je o 30 obětí více než v mi-
nulém roce.

Záběr z tragické červnové nehody u Trutnova. Foto: Policie ČR

NOVÉ ZNAČKY
NA „PĚTATŘICÍTCE“

NANEBEZPEČNÉSTÁTOVCE I/35mezi HradcemaMorav-
skou Třebovou se kvůli tragickýmnehodámnově objeví jak
vodorovné (vlevo), tak svislé (vpravo s dodatkovýmsym-
bolemdoporučené rychlosti) dopravní značení, upozorňující
na dodržování bezpečného odstupu. Řidič byměl dodržovat
takový odstup od auta před ním, aby před sebou viděl
všechny tři namalované bílé šipky. Reprofoto: PČR

Policie pátrá po Karlu
Marchalovi z Vrbice na Jičínsku
Jičín – Policie od minulého
týdne pátrá po pětačtyřice-
tiletém Karlu Marchalovi z
Vrbice na Jičínsku, který
odešel z domu a od té doby o
sobě nepodal žádnou zprávu,
takže není známo, kde nyní
pobývá.

„Motivem jeho odchodu
může být neutěšená finanční
situace,“ uvedli policisté na
svém webu.

Pohřešovaný muž je 180 až
185 centimetrů vysoký, silné
robustní postavy, má zelené
oči, neupravené dlouhé pro-
šedivělé hnědé vlasy a hnědý
prošedivělý plnovous. Jeho
zdánlivé stáří je 43 až 50 let.

Naposledy byl oblečen do
maskáčového kompletu.
Může se pohybovat v červe-
ném vozidle značky Škoda
Felicia.

Muž není ozbrojený ani
nebezpečný a netrpí žádnou
nakažlivou nemocí.

Policie České republiky
žádá občany, aby veškeré in-
formace k pohřešovanému

Karlu Marchalovi nebo jeho
současnému bydlišti sdělili
Službě kriminální policie a
vyšetřování v Jičíně na tele-
fonní číslo 974 533 111, pří-
padně na bezplatnou linku
158. (zr)

PÁTRÁNÍ

Nález dvou mrtvých
otřásl Sedličkami

Jičín/ Sedličky – Policie Čes-
ké republiky prošetřuje nález
dvou zemřelých osob, které
byly nalezeny včera v jednom
z domů v místní části Jičína –
Sedličkách. „Mohu potvrdit
nález dvou zemřelých. S nej-
větší pravděpodobností se jed-
nalo o dvojnásobnou sebe-
vraždu. Policie nyní provádí
důkladné šetření, aby zjistila
příčiny úmrtí a vyloučila cizí
zavinění,“ uvedl Jan Čížkov-
ský z hradecké policie. Poli-
cie údajně případ šetří od vče-
rejšího poledne. „Byli to veli-
ce slušní lidé, bydleli naproti
nám více jak dva a půl roku.
Šlo o mladý pár, který by příští
měsíc oslavil první výročí
svatby. Znám i jejich rodiče.
Muž viděl paní, která nám ješ-
tě přinesla zákusky, v pondělí
dopoledne,“ vzpomíná na své
sousedy přes ulici místní Ha-
na Rejhová, která se z tragické
události nemůže vzpamato-
vat. K tragické události se vrá-
tíme v zítřejším vydání. (kov)

Kde výhodu uplatnit:
Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově
Zámecká 1,  789 73 Úsov

Tel.: 583 435 111, e-mail: usov@muzeum-sumperk.cz
www.muzeum-sumperk.cz

Otevřeno v červenci a srpnu: 

kromě pondělí od 9 do 19.30 hodin, poslední vstup v 18 hodin.

Podmínky uplatnění:
Poukaz platí od 1. 6. do 31. 10. 2014.

Prostřednictvím poukazu získáte při zakoupení jedné vstupenky druhou vstupenku zdarma.

Zámek Úsov

1+1 ZDARMA

5. dubna na zámek Úsov 
přiletěl trojhlavý drak
Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea 
na zámku v Úsově je v sezóně 2014 doplněna 

o velkou pohádkovou výstavu. V nejvyšším patře 

zámku se usídlil nejen trojhlavý drak, ale i další 
pohádkové bytosti. V podobě instalovaných scén 

je prezentováno 10 českých pohádek. Návštěvníci 

se tak seznámí nejen s dnes už mnohdy zapomenutými 

pohádkami, ale také se zajímavými muzejními exponáty. 

řře ře

én

níci

enutými
exponáty. 
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