
Středy doktora Středy: Jak je to s ideální váhou?
Východní Čechy – Často mlu-
víme o ideální váze. Držíme
různé diety, cvičíme, vážíme
se, měříme a myslíme si, že
štíhlá postava nám zaručí
dlouhý a šťastný život. Ale je
tomuopravdutak?Nedávnose
na internetu objevila infor-
mace, že lékaři z pražského In-
stitutu klinické a experimen-
tální medicíny dlouholetým
studiem zjistili, že ideální vá-
ha je mýtus. Naopak zdravé
prý je mít pět kilo nadváhy.
Tak nesnažíme se nakonec s
naší rubrikou o hubnutí zby-
tečně? Není lépe být tlustý?

Hubnutí na předpisovou
váhu neprospívá zdraví tak,
jak si většina lidí myslí. Dnes
se řídíme různými tabulkami,
nejčastěji indexem BMI. Nej-
šťastnější jsou podle výzkumu
lidé, kteří mají pět, šest kilo-
gramů nadváhy.

Shazovat s rozumem
Ale on i náš „deníkovský“ od-
borník na diety MUDr. Leoš

Středa (na snímku) učí čtená-
ře shazovat s rozumem. Snažit
se hubnout za každou cenu jen
proto, abychom se vecpali do
tabulek,jenesmysl.Uslyšíteto
také v ordinaci v Poliklinice
Dopravního zdravotnictví v
České Třebové, kde radíme
čtenářům regionálních Dení-
ků z východních Čech, jak

zhubnout nejlépe. Bez diety a
úpravy stravy se sice zhub-
nout nedá, ale ne každý musí
hubnout. Pokud máme silnou
maminku a tatínka, těžko bu-
deme sami štíhlí. Určitě znáte
české přísloví: podívej se na
maminku a poznáš, jaká bude
její dcera.

Navíc v Čechách (ale i na

Moravě a ve Slezsku) zkrátka
vítězí omáčky, knedlíky, kob-
lihy či smažený řízek. A chla-
pi mají rádi pivo. Také proto se
nám proti obezitě bojuje ob-
tížněji. Prostě ani naše pro-
středí hubnutí nepomáhá. Sa-
látové mísy paradoxně zavedl
do našeho jídelníčku fast-
foodový řetězec McDonald´s,
před tím jsme si k obědu dá-
vali maličké mističky s okur-
kovým salátem, který se při-
slazoval cukrem. Nebo rajčata
s cibulkou, s olejem a zálivka
opět obsahovala cukr.

Uvědomme si rizika
Snad se blýská na lepší časy ve
vnímání tělesné krásy. Rám-
cové vzdělávací programy mi-
nisterstvaškolstvízahrnujído
výuky i boj proti falešnému
ideálu krásy mládí. Missky a
modelky nemají být naším
idolem. Snad to tak žáci budou
chápat. Tak třeba naše děti ne-
budou mít snahu „vecpat“
svou váhu do nějakých tabu-

lek či do indexu BMI.
Neměl by však vzniknout

pocit, že na váze nezáleží. Jen
jde o to, držet ji v rozumném
rozmezí. Mírná nadváha ne-
vadí. Extrémní obezita je na-
opak průšvih. Nejde jen o es-
tetiku, ale hlavně o rizika
zdravotních komplikací. Těž-
ká obezita způsobuje cukrov-
ku, srdeční onemocnění,
mozkové příhody či dokonce
nádorováonemocnění.Oprav-
du obézní pacienti patří do pé-
če lékaře. Nejhorší je hledat
rady na internetu nebo se ob-
racet na samozvané výživové
poradce. Škoda, že většina
těch, kteří potřebují dooprav-
dy shazovat, často hledá něja-
ké zázračné prostředky. Prof.
Štěpán Svačina kdysi spočí-
tal, že za nesmyslné přípravky
na hubnutí vydají lidé více pe-
něz, než kolik se utratí za sku-
tečnou léčbu obezity.

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.
Pomáhá jim k tomu dieta Stře-
daForm. Díky našim článkům
pak Deník inspiruje k hubnu-
tí další a další čtenáře. Paci-
enti jsou pod vedením odbor-
níků, kterými jsou MUDr. Le-
oš Středa se svými spolupra-
covníky z 1. lékařské fakulty z
Prahy a Fakulty biomedicín-
ského inženýrství, kteří jezdí
do ordinace v České Třebové.
Ambulance je bohužel v sou-
časné době tak přeplněná, že
vás zatím nezveme k dalšímu
přihlašování. (re)

OHEŇ PONIČIL ROZESTAVĚNÝ PENZION V BEDŘICHOVĚ

NOVÝPENZIONhořel v pondělí pozdě večer v Bedřichově. Budova byla ještě ve vý-
stavbě, takže v ní nikdo nebydlel. Oheň zničil střešní konstrukci, dřevěné obložení a
izolaci, škoda se odhaduje na pětmilionů korun. Hasiči dostali hlášení o požáru asi
hodinu před půlnocí. „Po prvotnímprůzkumubylo zřejmé, že rozvoj požáru je v po-
kročilé fázi, plameny ohně již prostupovaly střešní konstrukcí,“ uvedlmluvčí králo-
véhradeckých krajských hasičů Ondřej Sezima. Podle něj hašení ztěžoval obtížně

přístupný terén. Hasiči jen s obtížemi zajistili dodávky vody i místo pro automobilo-
vou požární plošinu. Dalším problémembyla silně zaizolovaná hliníková střecha, z níž
bylo nutné strhnout krytinu a odhalit střešní konstrukci, aby bylomožné dohasit lo-
žiska požáru vmezistropech. Požár likvidovalo sedmhasičských jednotek, jejichž zá-
sah zachránil majetek v hodnotě pětimilionů korun. Jednoho z hasičů při zásahu
zranil kus plechu spadlý ze střechy. Příčina požáru se vyšetřuje. Foto: HZS

Klíšťata nakazila dvě stě Východočechů
Počet letošních případů klíšťové
encefalitidy a lymské boreliozy
na východě Čech odpovídá číslům
z minulých let.
Východní Čechy – Počet lidí,
kteří se letos nakazili někte-
rou z chorob přenášených
klíšťaty, v našem regionu na-
vzdory dřívějším obavám ne-
vybočuje z dlouhodobého prů-
měru.

Od počátku roku bylo ve vý-
chodních Čechách hlášeno 16
případů encefalitidy a 161 pří-
padů boreliózy. Vloni jich by-
lo za stejné období do konce

srpna 19, respektive 176, po-
dobné množství i předloni.

„Z pohledu těchto nemocí je
to průměrný rok, nic výji-
mečného jsme nezaznamena-
li,“ uvedla vedoucí protiepi-
demického odboru pardubic-
ké krajské hygienické stanice
Olga Hégrová.

Největší aktivita klíšťat
končí zhruba v říjnu, takže ko-
nečná čísla nakažených za ce-

lý rok se už příliš měnit nebu-
dou. „Záleží však na počasí.
Pokud bude teplejší podzim,
můžeme se s klíšťaty setkat i v
listopadu,“ dodala mluvčí
hradeckých krajských hygie-
niků Veronika Krejčí.

Skutečný výskyt chorob
přenášených klíšťaty je však
vyšší než udávané počty. Ne

všichni nakažení totiž navští-
ví lékaře.

Hygienici nedokážou přes-
ně určit, co výskyt onemocně-
ní ovlivňuje. Roli může hrát
počet hlodavců v daném roce,
kteří jsou častými hostiteli
parazitů, rozsah obděláva-
ných a ladem ležících ploch
nebo počasí a v závislosti na
něm také frekvence pohybu li-
dí v přírodě. Na výsledcích se
také může podepsat častější
očkování proti encefalitidě,
ačkoliv proočkovanost stále
nedosahuje významných hod-
not. Lidé už ale také o one-
mocněních vědí více a lépe se
chrání repelenty. (kim, čtk)

AKTUÁLNĚ

V Kuksu bude
po schodišti
zurčet víno
Kuks – Kdo zavítá v sobotu 13.
září do Kuksu, určitě nebude
litovat. Městečko od devíti ho-
din ožije již osmým ročníkem
tradičního festivalu vína a
burčáku s názvem Vinobraní
Kuks 2014.

Vzhledem k vrcholící gene-
rální rekonstrukci významné
barokní památky Hospitalu se
letošní slavnosti konají v are-
álu městečka Kuks – na ná-
břeží Labe, u kaskádového
schodiště a v aleji pod lipami.
Svá vína zde předvede 35 vi-
nařů z Čech, Moravy i ze za-
hraničí. Pro návštěvníky je
připraven celodenní kulturní
program, v němž vystoupí na-
příklad folkové kapely Na vět-
vi a Severka či oblíbená hra-
decká kapela Nadoraz. Lidé
uvidí také vystoupení mažo-
retek z Hradce Králové, čeká
je i řada kulinářských specia-
lit a řemeslný jarmark.

Zkrátka nepřijdou ani dě-
ti, kterým je vyhrazen pro-
stor u kaskádového schodiš-
tě, kde najdou veverčáka
Čendu, skákací hrad a tram-
políny, řadu výtvarných dí-
len, loutkové divadlo Kozlík
a dětské ochutnávky.

Kdo se chce vrátit do doby
hraběte Šporka, ať si nene-
chá ujít zurčení vína přímo
po kaskádovém schodišti ne-
bo návštěvu nového Rentzo-
va muzea barokního tisku,
kam je vstup zdarma.

Na labském nábřeží pak
budou od deseti hodin ote-
vřeny zdarma vinné lázně s
vinnými prameny. Vždyť jak
praví historické písemnosti:
„lázeňská pověst hraběte
Šporka předčila i Vary Kar-
lovy“. Věříme, že malebnost
uliček Kuksu a přívětivost
místních obyvatel společně s
nabídkouVinobraní vásopět
oslní.

Více informací je možné na-
jít na www.vinobranikuks.cz
nabo na stránkách www.face-
book.com/vinobranikuks.cz.

(ot)

Kampaň do Senátu
je má stát statisíce

Východní Čechy – Až 700 tisíc
korun investují kandidáti do
předvolební kampaně před
říjnovými senátními volbami
na Hradecku, Rychnovsku a
Trutnovsku. S touto částkou
počítá například náměstek
hradecké „fakultky“ Jaroslav
Malý, který kandiduje za
ČSSD. O sto tisíc méně chce in-
vestovat do kampaně Oldřich
Vlasák (ODS), s několka sty ti-
síci počítají na Hradecku, kde
bude senátní klání nejnapí-
navější, i další kandidáti. Vět-
šinu prostředků se kandidáti
snaží sehnat ze stranických
pokladen a od sponzorů, část
ale musí dát ze svého. (zr)

Kde výhodu uplatnit:

Prácheňské muzeum v Písku

Velké nám. 114

397 24 Písek

tel.: +420 382 201 111

e-mail: info@prachenskemuzeum.cz 

http://www.prachenskemuzeum.cz

Podmínky uplatnění:

Akce 1 vstupenka a jedna zdarma pro dítě 

je muzeum v Písku, které je umístěno v budově gotického hradu. 

Vchod do muzea je skrz bránu písecké radnice z Velkého náměstí.

V současné době se tato instituce věnuje kromě publikační a odborné 

činnosti práci s veřejností. V průběhu sezony (březen - prosinec) nabízí 

návštěvníkům celou řadu výstav, přednášek či akcí jako např. Muzejní noc 

či Předvánoční burza minerálů.

Stálé expozice: • Pravěk a doba slovanská • Počátky hradu a města 

Písku     • Dějiny regionu • Chráněná území Písecka • Nerostné bohatství 

• Kulturní tradice města Písecka • Zlato v Pootaví • Ryby a rybářství • 

Písecký venkov 19. století • Obrazová galerie českých panovníků
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