
Středy doktora Středy: Jak je to s lunárním půstem?
Východní Čechy – V našem se-
riálu věnovaném hubnutí
mají pravidelně místo také od-
povědi na dotazy čtenářů.

Ptáte se,
odpovídá odborník
Četla jsem, že novoluní je ide-
ální pro držení půstu nebo hla-
dovky. Podle autora článku se v
tu dobu tělo lépe zbavuje škod-
livin. Při půstu se má jíst pouze
jeden druh potravin, a to tako-
vý, který nezůstává ve střev-
ním traktu. Pít se mají čerstvé
ovocné a zeleninové šťávy nebo
bylinkové čaje. Pokud by se dr-
želahladovka, taksepodobu24
hodin pije pouze čistá voda.
Můžete mi prosím poradit, zda
je hladovka vhodný způsob k
hubnutí? čtenářka

MUDr. Leoš Středa: Ofi-
ciální odborný lékařský po-
hled na hladovky je spíše ne-
gativní. Já ale nejsem úplným
odpůrcem ani hladovek, ani
půstů. Z vlastní zkušenosti

vím, že to, co nás mnohdy učí
oficiálnímedicína,nemusíbýt
pokaždé pravda. Vzpomínám
na přednášky z lékařské fa-
kulty, kde nás učili, jak je dů-
ležité antibiotika užívat pra-
videlně a vždy využívat celou
dávku. Jinak tělu uškodíme.
Pak jsem v Kambodži poznal,
že tam si nemocní kupují jen

jednu tabletu tetracyklinu,
protože na víc nemají peníze a
stejně to funguje. Podobně je to
i s hladovkami. Oficiálně fun-
govat nemají, ale přesto jsou
často úspěšné. A to nejen při
očistných kúrách, ale i při
hubnutí.

Krátkodobé jednodenní
hladovky mohou být součástí

redukčních režimů. Pokud ki-
la i přes přísnou dietu nechtě-
jí i po několik dnů jít dolů,
slouží v tom okamžiku k po-
postrčení metabolismu. Jsou
také vhodné na začátku ně-
kterých dietních režimů. Čas-
to doporučuji hladovku před
zahájením diety StředaForm.
To potvrdí ti čtenáři Deníku,
kteří přišli do ordinace v Po-
liklinice Dopravního zdra-
votnictví v České Třebové.
Dosáhne se tak rychleji na-
stavení metabolismu k od-
bourávání, dieta pak začne
fungovat rychleji. Nárazové
hladovky nastaví v organis-
mu tendenci k odbourávání
tuků. Musíme si však dávat
pozor, neboť pravidelné opa-
kování hladovky způsobuje
pravý opak. Organismus si na
ně zvykne a k žádnému úbyt-
ku na váze pak už nedochází.

Období vhodné pro
očistné programy
To je případ očistných hlado-

vek. Možná jsou vhodné pro
detoxikaci těla. Ale tím, že se
opakují, nepomáhají řešení
problému, jak zhubnout. Tělo
je má zakomponováno do me-
tabolického cyklu a počítá s
nimi. Ztrátu energie si pak au-
tomaticky vykompenzuje po
jejich skončení.

O hladovkách v novoluní se
mluví často a znám hodně žen,
která takto své tělo detoxiku-
jí. Ne každý ví, co novoluní
znamená. Je to ten den, který
má v tištěném kalendáři na-
kreslený černý kruh anebo je
označen zkratkou NOV. Je to
jedna z fází Měsíce, kdy Měsíc
je mezi Sluncem a Zemí a my
ho tedy nevidíme. Tvrdí se, že
se sčítají gravitační síly Slun-
ce a Měsíce a to má na náš or-
ganismus očistný vliv. Různá
náboženství doporučují v
tomto období různá dietní
omezení a i z hlediska léčitel-
ství je období okolo novoluní
vhodné pro očistné programy.
Ale, jak jsem již říkal, ne pro
hubnutí. Jde hlavně o přesu-

ny tekutin a ne o ztráty tuku.
Dlouhodobé hladovky bez

lékařského dohledu mohou
být pro zdraví rizikové. Ale
využívají se třeba u léčby ex-
trémní obezity v rámci léčby
za hospitalizace. U pacienta
musíme pravidelně sledovat
metabolické parametry a on či
ona musejí dostatečně pít. Ob-
vykle se nasazují hladovky
přerušované, kdy doba půstu
nepřekročí jeden týden. Opa-
kované hladovky se proklá-
dají nízkoenergetickou dietou
s obsahem 2 600 kJ. To kvůli to-
mu, aby se neodbourávaly
svaly. Po hladovce musí po-
kračovat redukční kúra die-
tou, jinak by se kila vracela br-
zo zpět. (re)

Všechny díly seriálu věnovaného
hubnutí najdete na webech Deníků

Dvorské zoo přibývá návštěvníků. Letos se čeká
450 tisíc lidí, napřesrok doufají v půl milionu
V královédvorské zoo se blýská na lepší
časy: po letech, kdy zájem o ni upadal,
návštěvnost vzrůstá. Očekává se, že letos
by sem mohlo zavítat 450 tisíc lidí.
IVANA VITOVSKÁ

Dvůr Králové n. L. – Pokud se
tento předpoklad vyplní, za-
znamená letos zoo nejvyšší po-
čet návštěvníků za poslední tři
roky. „Připravujeme další ak-
ce pro zvýšení návštěvnosti.
Rádi bychom v příštím roce do-
sáhli hranice půl milionu ná-
vštěvníků,“ řekl včera noviná-
řům náměstek královéhradec-
kého hejtmana Otakar Ruml.
Příští rok se v zoologické za-
hradě chystá například ote-
vření lvího safari.

Zoo nabírala dech
Zoo už půlmilionové ná-
vštěvy zažila. V roce 2009 do
ní zavítalo 552 tisíc lidí, pak
však zájem rychle opadal. Už
o tři roky později se na zvířa-
ta přišlo podívat jen 370 tisíc
lidí, což byla nejmenší ná-
vštěvnost od roku 1994.

Pokles zájmu se přičítal
ekonomické krizi, ale i tomu,
že zoologická zahrada zřídila
autosafari a razantně zdraži-
la vstupné.

Loni se však návštěvnost

zlepšila a do zoo dorazilo 408
tisíc lidí. „V prvním pololetí
loňského roku zoo nabírala
dech po předchozím útlumu,
návštěvnost začala stoupat
loni v červnu,“ informoval
náměstek Ruml.

Letos příznivý trend po-
kračuje. V prvním pololetí si
zoo prohlédlo o 41 tisíc lidí víc
než loni, což je nárůst o 35 pro-
cent. Minulý týden zde přiví-
tali už čtyřsettisícího ná-
vštěvníka.

Nové lví safari
Vyšší návštěvnost zvýšila i trž-
by, v letošním prvním pololetí
zoo za vstupné utržila o pět mi-

lionů korun více než loni za
stejné období. Zlepšily se také
tržby za občerstvení a služby.
Safari kemp a hotel oproti loň-
sku navýšily svůj zisk dohro-
mady asi o 2,5 milionu korun.

Už od příští návštěvnické
sezony se mohou milovníci

zvířat těšit na nové lví safari.
Mělo by stát 16,5 milionu ko-
run. „V současné době bylo
provedenovýběrovéřízenína
dodavatele této stavby, práce
by měly být zahájeny v nej-
bližších dnech,“ sdělil ná-
městek Ruml.

Královéhradecký kraj se na
této akci bude letos podílet tře-
mi miliony korun, stejnou
částku by měl poskytnout i v
příštím roce.

„Přes vjezdový modul auta
vjedou do areálu, kde bude
přes půl kilometru cest a ko-

lem dost prostoru, aby tam
mohla smečka lvů spokojeně
žít,“ popsal už dříve ředitel
zoo Přemysl Rabas.

Auta projíždějící safari bu-
dou muset mít zavřená okna a
celý areál bude pod nepřetrži-
tým dohledem.

Foto: Zoo Dvůr Králové nad Labem

Cíl turistů
Zoo ve Dvoře Králové byla ote-
vřena v roce 1946 a patří k nej-
častějším turistickým cílům v re-
gionu. Největší úspěchy zazname-
nala například v chovu žiraf, zeber
a nosorožců. Mezi plány zoo patří
vybudování pavilonu pro obojži-
velné africké hrochy. Nyní zoo
patří Královéhradeckému kraji.

„Dvorská zoo nebude
nikdy první v
návštěvnosti, to patří
Praze, ale z hlediska
chovatelství je jinými
zahradami těžko
dostižitelná.“
náměstek hejtmana Otakar Ruml

Návrat do EAZA
Zoo letos podala přihlášku do
Asociace evropských zahrad a
akvárií (EAZA). Podle kraje sice
jednání o přijetí trvají dlouho,
důležité však je, že spolupráce s
členskými zahradami funguje.
Zahrada pod vedením bývalé ře-
ditelky Dany Holečkové asociaci
opustila v roce 2010. V roce
2012 byla zoo vyloučena i ze
Světové asociace zoologických
zahrad (WAZA), ve stejném roce
Holečková skončila ve funkci.
Podle nynějšího ředitele Rabase
zoo o návrat do WAZA neusiluje.

Teplárny právě zahájily sezonu.
O deset dní později než vloni
Východní Čechy – Teplárny
jedna po druhé kvůli nynější-
mu ochlazení zahajují topnou
sezonu. Ve čtvrtmilionové
aglomeraci Hradce, Pardubic
a Chrudimě si lidé za teplo při-
platí, ostatní velcí výrobci
tepla v regionu nechali ceny
platné letos od 1. ledna.

Už začátkem září začala po-
stupně vytápět teplárna sku-
piny RWE v Náchodě, včera a
předevčírem zahájily sezonu
teplárna ČEZ v Trutnově – Po-
říčí a také Elektrárny Opato-
vice nad Labem (EOP).

Teplárny sezonu zahajují,
když dva dny po sobě průměr-
ná teplota nepřesáhne 13 stup-
ňů Celsia a podle vývoje poča-
sí nelze v následujících dnech
očekávat zvýšení průměrné
teploty nad tuto hodnotu.

„Proti průměru posledních
let jsme letos zahájili topnou

sezonu asi o deset dní pozdě-
ji,“ řekl Jiří Seidler, ředitel
Tepelného hospodářství Hra-
dec Králové. To kupuje teplo
právě od EOP. Pardubice a
Chrudim jsou zdejší elektrár-
nou vytápěny přímo.

Kvůli nárůstu cen EOP Te-
pelné hospodářství Hradec
Králové od 1. srpna zvedlo ce-
nu tepla o 2,5 procenta na 469
korun za gigajoule (GJ). Zdra-
žení firma zdůvodnila teplou
zimou, kdy jí klesly dodávky o
15 procent. Samy EOP zdraži-
lyteplozhrubaopětprocentna
427,80 Kč/GJ.

Přesto patří teplo z EOP na-
dále k nejlevnějším v zemi.
Například teplo z Trutnova –
Poříčí stojí 553 Kč za GJ. V ce-
lém Česku je průměrná cena
tepla z uhlí 555 Kč/GJ včetně
DPH, ze zemního plynu pak
zhruba 625 Kč/GJ. (čtk, kim)

Historické nádraží
zakonzervují
Ústí nad Orlicí – Historická
budova železničního nádraží v
Ústí bude uzavřena a zakon-
zervována. České dráhy totiž
pro ni po rekonstrukci stanice
nemají využití. Nebudou do ní
zatím investovat, jen zajistí
dohled a běžnou údržbu. „Ny-
ní tu pouze budou provedeny
běžné údržbové práce, kon-
krétně nátěr části fasády pod
krytým perónem, nátěr oken
a kovových prvků,“ uvedl
mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. V
objektu by například mohl být
umístěn železničářský archiv
nebo muzeum. Ústecká radni-
ce by tu naopak ráda viděla če-
kárnu a restauraci pro cestu-
jící. Nádraží stojí uprostřed
kolejí a není k němu přístup
autem, pouze podchodem,
proto není vhodné pro ko-
merční účely. České dráhy pů-
vodně chtěly nádraží zbourat,
odpůrcům se však podařilo
prosadit její prohlášení za
kulturní památku. (jan)

NEUŠLO NÁMŠkoda Auto hodlá v Kvasinách
investovat 13 miliard korun
Kvasiny – Automobilka Ško-
da Auto hodlá do rozvoje zá-
vodu v Kvasinách na Rych-
novsku vložit kolem 450 mili-
onů euro, tedy přibližně 13
miliard korun. Plánuje při-
jmout asi 1500 nových za-
městnanců. Při oslavě 80 let
zahájení výroby vozů v Kva-
sinách to včera řekl člen před-
stavenstva Škody Auto pro
výrobu Michael Oeljeklaus.

„V následujících letech se
roční produkce závodu bude
dále zvyšovat. Do závodu bu-
deme významně investovat a
v Kvasinách vybudujeme mi-
mo jiné také kompetenční
centrum pro výrobu vozů ka-
tegorie SUV,“ uvedl
Oeljeklaus.

V závodě Škody Auto v
Kvasinách se nyní vyrábějí
modely Superb, Yeti a Room-
ster. Závod s asi 4200 zaměst-

nanci nyní ročně vyrobí přes
150 tisíc vozů. V rozšířené to-
várně by měla podle dostup-
ných informací začít výroba

nové Škody Superb a terén-
níhovozuproSeat,Vroce2016
by se měl začít vyrábět ještě
velký terénní vůz. (čtk)

Foto: ČTK/David Taneček
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