
Středy doktora Středy: Rodina zhubla o čtvrt metráku
Východní Čechy – Dnešní díl
naší pravidelné rubriky vě-
nujeme opět úspěšným čtená-
řům, kteří díky Deníku zhubli
a zbavili se přebytečných ki-
logramů. Hrdiny povídání bu-
dou manželé Pecinovi z Libo-
měřic. Těm se krásně podařilo
zhubnout od jara do léta. Teď
na podzim mají přijít na kont-
rolu do ordinace a my se tedy
dopředu ptáme, zda si svoji
novou váhu drží. Fixační fáze
diety je totiž nejdůležitější:
naučit po zhubnutí tělo, aby si
nižší váhu zapamatovalo jako
tu správnou.

Paní Marie Pecinová, která
pracuje jako dojička, začínala
na váze 108 kilogramů a její
manžel Milan, který je trakto-
ristou, vážil 128 kilo. Celý hub-
noucí příběh tohoto sympa-

tického manželského páru se
začal psát už ke konci letošní-
ho března. Tehdy přišli do or-
dinace, kterou v rámci akce
Deníku zdarma zapůjčuje Po-
liklinika Dopravního zdra-
votnictví v České Třebové. Ta-
dy se setkali s odborníkem na
hubnutí, kterým je MUDr. Le-
oš Středa. Ten s pomocí diety
StředaForm pomohl vyřešit
problém, jak zhubnout, již
spoustě pacientů – a také Pe-
cinovým. Na jejím dodržování
není nic těžkého a zvládne jí
opravdu každý.

Z mrazáku zmizela
půlka prasete
Jelikož šlo hubnutí manželům
velmi snadno a rychle, netr-
vala úvodní fáze diety dlouho.

Paní Marii bylo doporučeno
zhubnout nejprve pod stoki-
lovou hranici a váhu zafixo-
vat. Pan Milan hubnul ještě
rychleji, než jeho žena, a tak fi-

xační fázi započali společně,
stejně jako celou redukční kú-
ru. Před prázdninami se Peci-
novi dostavili na kontrolu k
panu doktorovi. Ten nemohl

jinak, než jenom chválit. Do-
hromady manželé shodili
téměř čtvrt metráku. Paní
Marie 8,3 kg a pan Milan krás-
ných 15,7 kg. Pár o svém hub-
nutí žertuje a říká: „Naše hub-
nutí znamenalo, že jsme jedli
tolik masa, až se z mrazáku po-
stupně ztratila půlka prase-
te.“ Při dietě jsou povoleny
bílkoviny, takže opravdu ma-
so můžete podle chuti.

Příští měsíc mají přijít na
kontrolu. Sami jsme zvědaví,
jak se drželi a zda shozená kila
zafixovali.

Chcete také
zhubnout?
Trápívásnadváhaachcetebýt
o několik kilogramů lehčí?
Objednejte se do naší ordina-

ce na telefonu 608 807 807. Mů-
žete hubnout pod lékařským
dohledem a zaplatíte jen po-
platek 30 Kč. Ordinace je však
pouze pro ty, kteří chtějí svým
hubnutím inspirovat ostatní a
nebojí se zveřejnit své údaje a
fotografie. Samozřejmě ti, co
se stydí, nejsou odepsáni. Ma-
jí možnost chatovat s MUDr.
Středou na facebookové
stránce Nadvaha.cz. Mohou
také pokládat své dotazy na
webu odpovedi.kaloricketa-
bulky.cz či na mailové adrese
hubnetesdoktorem@denik.cz.(re)

Jiří Grund: do podnikání
se prostě musí vložit srdce

Mladé Buky – Podnikatel Jiří
Grund starší je zakladatelem
a vlastníkem úspěšné rodinné
firmy, jež vyrábí koupelnové
předložky. Akciová společ-
nost Grund z Krkonoš má na
kontě mnohé úspěchy a vede
si velmi dobře. Loni se stala
Firmou roku. Česká televize
natáčí dokumenty s úspěšný-
mi podnikateli a Deník se stal
jejím partnerem v projektu

Mapa úspěchu. První díl seri-
álu byl věnován Jiřímu Grun-
dovi. Spolu s manželkou ode-
šli hned po revoluci v roce 1989
ze svých pozic v textilkách do
soukromí a rozhodli se pro
koupelnové předložky. Začali
je vyrábět doslova na koleně v
Grundově rodném domě a tr-
valo několik let, než se společ-
nost stala významným expor-
térem těchto výrobků, oblíbe-
ných po celém světě. Dnes fir-
mu řídí syn Jiří, ale rodinná
akcionářská rada se stále
schází a diskutuje o aktuál-
ních potřebách. Investovala 60
milionů do modernizace. Dnes
můžete rozhovor s podnikate-
lem Grundem sledovat vpod-
večer na ČT1 a zítra ve vašem
regionálním Deníku. (jm)

Nenechte si ujítTěchonín se chystá na ebolu
Ústí nad Orlicí – Nedávno do-
hodnutá spolupráce Pardu-
bického kraje, vlády a armády
na rozvoji specializované a v
celé střední Evropě unikátní
infekční nemocnice v Těcho-
níně na Orlickoústecku při-
nesla první výsledky.

Ministerstva zdravotnictví
a obrany plánují připravit na
možnou hrozbu epidemie
eboly. Záložní vojenská ne-
mocnice s osmi lůžky vhod-
nými pro tyto pacienty by mě-
la sloužit v případě, že by dvě
lůžka vyčleněná v Nemocnici
Na Bulovce byla obsazena.
Připravit se mají týmy speci-
alistů, které nacvičí spolu-
práci a v případě potřeby by
byly v Těchoníně nasazeny.

„Nedávná podezření na
výskyt eboly v Česku prověři-
la připravenost Bulovky. Vel-
mi rádi bychom prověřili a

zajistili také aktivaci zařízení
v Těchoníně,“ řekl ministr

zdravotnictví Svatopluk Ně-
meček. Podle ministerstva

obrany bude klíčové sestave-
ní specializovaných týmů slo-
žených z vojáků i civilních
odborníků. Po technické
stránce je totiž nemocnice vy-
bavena dostatečně. Armáda
dostatečný počet infektologů
totiž nemá.

Do týmů v Těchoníně by
byli nasazeni vojenští epide-
miologové, lékaři a sestry, v
rámci svého vojenského po-
volání. U civilních lékařů mi-
nistr věří v jejich dobrou vůli,
nařídit jim to jako vojákům
nemůže. Týmy by si nacvičo-
valy souhru v postupu péče v
Těchoníně asi několik dní.
Nemocnice může být podle
plánu v plném provozu do 72
hodin od výzvy. Armáda je ale
schopna ji aktivovat do 24 ho-
din a nyní se má v nácviku
prověřit, zda to půjde i za mé-
ně než čtyři hodiny. (čtk, kim)

KDYSI TAJNÉ vojenské centrum biologické ochrany v Těchoníně by
mělo sloužit už nejen vojákům, ale i civilistům. Foto: Deník/Kamil Dubský
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