
Středy doktora Středy: Hubnutí s Deníkem na vědecké konferenci

Východní Čechy – Příběhy
čtenářů, kterým se povedlo s
Deníkem zhubnout, přitahují
stále další obézní, kteří se
chtějí do hubnutí také pustit.
Nyní navíc přišel zájem i ze
strany odborné veřejnosti. Na
téma obezita a hubnutí je za-
měřena jedna z přednášek na
konferenci eHealth Days 2014
v IKEMu v Praze a bude na ní
prezentován náš seriál Hub-
nutí s Deníkem. Organizáto-
rem je Národní telemedicín-
ské centrum, vedené profeso-
rem Táborským.

Konference eHealth Days
2014 se uskuteční příští týden.
Telemedicínský monitoring
pacientů v rámci Hubnutí s

Deníkem tam budou prezen-
tovat docent Leoš Středa z 1.
lékařské fakulty Univerzity
Karlovy K a Bc. Veronika Po-
dobová z Fakulty biomedicín-
ského inženýrství ČVUT.

Dálkové sledování
obézních
Telemedicína má řadu metod,
jednou z nich je dálkové vzdě-
lávání pacientů. Naše rubrika
v internetovém vydání Dení-
ků je přesně oním elektronic-
kým vzdělávacím progra-
mem. Elektronizované zdra-
votnictví je moderní trend. Na
internetových vydáních De-
níku mohou čtenáři najít veš-
keré potřebné informace a
spoustu rad a typů. Pacienti
naší ordinace také mohou s dr.
Středou komunikovat přes re-
dakční e-mail, WhatsApp, Fa-
cebook a přes portál Nadva-

ha,cz. To všechno je součástí
telemedicíny. A tyto praktic-
ké zkušenosti předáváme dál.

Celý náš hubnoucí projekt
zahájil před třemi roky Orlic-
ký deník díky nápadu šéfre-
daktora Karla Pokorného. Do
veřejného hubnutí se pustil
on, spolu s ním MUDr. Leoš
Středa a lanškrounská sta-
rostka Stanislava Švarcová.
Dieta StředaForm pak po-
mohla zhubnout i dalším, me-
zi ně patří například novinář-
ka Lada Sitová z Lanškrouna
(na snímku Michala Horáka).
Hubnutí s Deníkem se násled-
ně rozrostlo do celého kraje.
Připojil se i náchodský režisér
Tomáš Magnusek a zpěvačka
Ilona Csáková.

Hubnoucí ordinací, kterou
zapůjčuje Poliklinika Do-
pravního zdravotnictví v Čes-
ké Třebové, už prošly stovky
obézních a podařilo se jim boj

s přebytečnými kilogramy vy-
hrát.

Dr. Středa pomáhá
čtenářům zhubnout
Máte kila navíc? Chcete hub-
nout? Napište a ptejte se na di-

ety, cvičení na hubnutí či
správný jídelníček. Posílejte
své otázky e-mailem na:
hubnetesdoktorem@denik.cz.
Poradí vám MUDr. Leoš Stře-
da, který přednáší o hubnutí a
léčbě obezity na 1. lékařské fa-
kultě v Praze. Píše o hubnutí

odborné knihy, popularizuje
zdravou stravu, diety a kos-
metiku. Se spoluautory (Pro-
fesor Rajko Doleček a MUDr.
Kateřina Cajthamlová) vloni
vydal publikaci Nebezpečný
svět kalorií. Každý týden jezdí
do ordinace v České Třebové,
kdesehubnoutazhubnoutpod
jeho dohledem úspěšně snaží
stovky čtenářů Deníku. Čte-
náři, kteří se na našich strán-
kách podělí s ostatními o své
zkušenosti během diety, jsou
motivací těm ostatním, kteří
ještě s hubnutím váhají. (re)

Všechny díly seriálu věnovaného
hubnutí najdete nawebechDeníků

Silničáři na letošní zimě rekordně ušetří
Uspořené peníze díky teplému počasí cestáři už teď dávají do letní údržby, obnovy svodidel a značení, prý zbude i na opravy povrchů

KAMIL DUBSKÝ

Východní Čechy – Letošní ab-
normálně teplá zima přišla
vhod silničářům, kteří neu-
věřitelně šetří na pluhování a
solení silnic. Množství spo-
třebované soli je v porovnání
s první polovinou loňské zimy
ani ne poloviční a silničáři se
mohou místo toho věnovat let-
ní údržbě: vysekávání trávní-
ků, opravám dopravních zna-
ček či prořezávání stromů.

Mohlo by tak zbýt i více pe-
něz a času na opravy výtluků,
které se nestačily opravit v
minulých letech.

„Uspořené prostředky
bychom rádi věnovali do sil-
nic, ať už na zvětšení rozsahu
sečení trávy v příkopech, zvý-
šení bezpečnosti provozu in-
stalací nových svodidel a
směrových sloupků, tak rov-
něž do oprav vozovek. A to
včetně těch velkoplošných,“
uvedl mluvčí hradeckého
hejtmanství Petr Vinklář.

Mnohé z těchto tzv. letních
prací tak cestáři mohou díky
teplému počasí dělat už nyní.
Výjimkou je samozřejmě ob-
nova asfaltových povrchů vo-

zovek, obalovny se rozjedou
až v na jaře.

„Peníze směřujeme do věcí,
které normálně děláme v létě.
Ale třeba na soli jsme jen do
konce prosince ušetřili oproti
loňsku už šest milionů korun,
v lednu trend pokračoval,“ ře-
kl Marian Cvrkal z vedení
pardubických krajských sil-

ničářů. Od listopadu do konce
ledna spotřebovali zdejší ces-
táři 5000 tun soli z uskladně-
ných 15 tisíc tun. V některých
jiných letech přitom toto
množství nestačí a musí ještě
přikupovat.

Silničáři také díky menší-
mu počtu zásahových dnů na-
jezdili o polovinu méně kilo-

metrů. Dispečeři však musí
být v pohotovosti pořád.

Teplá zima by navíc mohla i
méně poškodit povrchy vozo-
vek. Pro ně jsou nejhorší častá
střídání teplot nad a pod bo-
dem mrazu. „Doposud nedo-
cházelo k tolika mrazovým
cyklům, tudíž stávající počasí
je přívětivější k silnicím,“

přisvědčil Vinklář.
Každoroční výdaje hradec-

kých krajských silničářů na
zimní údržbu se pohybují ko-
lem 200 milionů korun, par-
dubických kolem 120 milionů,
dohromady spotřebují kolem
30 tisíc tun soli. Rekordně
drahá byla zima na přelomu
let 2005 a 2006, která vyšla vý-

chodočeské cestáře v součtu
na bezmála půl miliardy ko-
run. Naopak hned následující
zima se teplým počasím podo-
bala té letošní.

Krajští silničáři mají na
starost nejen silnice II. III.
tříd, jež patří krajům, smluv-
ně zajišťují i údržbu státních
silnic I. tříd a dálnice D11.

SKLADYJSOUSTÁLEPLNÉSOLI.Mírná zima šetří silničářůmvýdaje
za sůl, sklady jsou tak stále plné. Foto: Deník

Náklady na zimní údržbu v jednotlivých letech a měsících
(v tis. Kč)

Královéhradecký kraj:

Náklady za sezonu říjen+listopad prosinec leden únor březen až květen Náklady celkem
zima 2010/2011 15 617 85 444 48 089 21 416 11 839 182 405
zima 2011/2012 4 306 41 531 67 558 62 749 13 112 189 256
zima 2012/2013 3 771 52 562 52 647 49 083 24 054 186 000
zima 2013/2014 9 159 27 379 25 060 0 0 62 000

Pardubický kraj:

Náklady za sezonu říjen+listopad prosinec leden únor březen až květen Náklady celkem
zima 2010/2011 30 839 72 481 35 376 15 446 14 311 168 453
zima 2011/2012 11 111 27 082 39 629 38 825 16 184 132 831
zima 2012/2013 15 001 53 478 36 454 36 387 17 707 159 027
zima 2013/2014 22 711 19 748 20 000 0 0 62 459

Zdroj: SUS Královéhradeckého a Pardubického kraje

SNĚŽKA PŘEPÍŠE UČEBNICE. MĚŘÍ O METR VÍC
NEJVYŠŠÍČESKÁHORA, krkonoš-
ská Sněžka, měří podle zjištění ge-
odeta 1603,30metru nadmořem,
nikoliv ometrméně, jak se doposud
uvádělo. Vmapách uváděných 1602
metrů nadmořem je výškou trigo-
nometrického bodu, který však ne-
ní na úplnémvrcholu. Ten leží o pár
metrů vedle, a už na polské straně,
pármetrů od hraniční čáry. „Po-
drobnýmproměřenímbyl určen
nejvyšší bod Sněžky v nadmořské
výšce 1603,30metru. Tento bod se
nachází na polskémúzemí u kaple
svatéhoVavřince přibližně 3,5me-
tru od státní hranice,“ uvedl Vladi-
mír Hlavsa ze společnosti Geodézie
Krkonoše. Geodet o svémměření
informoval zeměměřický úřad,
který by nově zjištěnou skutečnost
měl promítnout do svých dat.
Přesná výška trigonometrického
bodu na vrcholu Sněžky je 1602,02
metru. Není však pravidlem, že tri-
gonometrický bod je vždy úplně na
vrcholu hor, Sněžka je jen jedním z
mnoha příkladů. Na jejím plochém
vršku jsou navíc různé kamenné
útvary. Záleží tedy i na tom, jestli
tam turisté naházejí pár kamenů
nebo postaví kamennoumohylku.
To, že trigonometrický bod není na
úplnémvrcholu Sněžky, bylo navíc i
doposud patrné pouhýmokem
laického turisty. Nejvyšší bod je na
snímkuDeníku podle novýchměře-
ní na horizontumezi kaplí svatého
Vavřince a hraničnímkamenem.
Foto: Deník/Aleš Vaníček

AKTUÁLNĚ

Dvě firmy ohlásily hromadná propouštění
Východní Čechy – Rekordně vysokou nezaměstnanost nyní
podtrhne další hromadné propouštění. To ohlásily dvě firmy na
Chrudimsku a Svitavsku.

Ze společnosti Automotive Safety Czech v Jevíčku do konce
března odejde 51 lidí z celkových 71 pracovníků. Podnik na vý-
robu airbagů má dlouhodobě problémy a desítky lidí už v mi-
nulosti propustil. Odchod zaměstnanců oznámil i mobilní ope-
rátor Vodafone, v celé zemi dá výpověď v prvním až druhém
čtvrtletí 200 lidem, z toho v kraji 68 zaměstnancům. Ti pracují v
chrudimském call centru.

Právě Chrudimsko a Svitavsko jsou společně s Trutnovskem
nejpostiženějšími východočeskými regiony. Na Svitavsku je do-
konce bez práce už přes 10 procent lidí. V celých východních Če-
chách vzrostla v lednu nezaměstnanost o nečekaného půl pro-
centa, její snížení se očekává až na jaře s postupným rozjezdem
sezonních prací v zemědělství a stavebnictví. Už nyní je ale mno-
hem více pracovních míst, než bylo v prosinci. (kim, čtk)

My bychom žirafu nezabili, říká dvorská zoo
Dvůr Králové n. L. – Vedení zdejší zoo se nepostavilo za ko-
daňskou zoo, která nechala zastřelit zdravé mládě žirafy, které
se jí geneticky nehodilo do chovu.

„U nás by k něčemu takovému nemohlo dojít,“ řekla včera
mluvčí dvorské zoo Jana Myslivečková s tím, že rozhodnutí ko-
daňských kolegů však nechce více hodnotit. Problém se zvířa-
ty, která nelze zapojit do chovu, tady podle Myslivečkové řeší
dvěma způsoby. Prvním je vytvoření skupiny samců, druhou
možností je transport do jiné zoo. Usmrcení žirafy v kodaňské
zoo se stalo terčem protestů ochránců zvířat. Mrtvolu zaměst-
nanci před zraky veřejnosti naporcovali a předhodili lvům.
Utracení žirafy však kodaňské zoo doporučila i uznávaná aso-
ciace evropských zoologických zahrad a akvárií EAZA.

Dvorská zoo patří mezi největší chovatele žiraf na světě, s
utrácením žiraf má sama zkušenost. V roce 1975 tady bylo utra-
ceno největší stádo žiraf na světě, které kdo kdy choval v zajetí.
Bylo jich 49 a hromadná poprava údajně nemocných zvířat
dodnes nebyla jasně vysvětlena. (mach, kim)
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