
Středy doktora Středy: Jak
zhubli manželé Bervínkovi

Východní Čechy – Hubnutí s
Deníky je stále velmi popu-
lární a jistě k tomu přispívá i
tato naše pravidelná rubrika,
která vychází ve všech výcho-
dočeských Denících. Mnoho
čtenářů se již nechalo inspi-
rovat a motivovat těmi, o kte-
rých jsme psali a kterým se tak
hezky povedlo zhubnout. Dnes
vám přinášíme další příběh
úspěšných bojovníků s pře-
bytečnými kilogramy. Vy-
právění bude o velmi milém
manželském páru, Stanislavu
a Heleně Barvínkových.

Manželé Barvínkovi po-
cházejí z Vamberka a do naší
deníkovské ordinace v České
Třebové, kterou zdarma za-
půjčuje Poliklinika Doprav-
ního zdravotnictví, poprvé za-
vítali v listopadu loňského
roku. Pro řešení otázky, jak
zhubnout, si nevybrali zrovna
nejideálnější období. Vánoce
již pomalu klepaly na dveře a
jak všichni víme, tyto svátky
jsou doprovázeny spoustou
dobréhojídlaapití,kterémuse

jen velmi těžko odolává.
Nicméně se manželé s touto
výzvou vypořádali na jednič-
ku, a tak můžeme dnes psát o
jejich zdaru.

Stejně tak jako většina pa-
cientů, i pan Stanislav a jeho
manželka Helena obdrželi
rozpis na dietu StředaForm.
Hned od začátku se jim dieta
zalíbila, hlavně proto, že se při
ní nemusí hlídat porce ani po-
čítat kalorie. V dietním jídel-
níčku je spousta masa, což vel-
mi vyhovuje hlavně mužům.
Barvínkovi však museli vy-
nechat pečivo a klasické pří-
lohy.

Nic by se nemělo
přehánět
Paní Helena si s tím ale hravě
poradila. Vyrábí domácí chléb
z lněné vlákniny, který všem
moc chutná. Lněná semínka
přidává například i do jogurtů
anebo je namletá sype na
všechny možné pokrmy. Když
přijde na návštěvu zbytek ro-

diny, nikdo nic nepozná, do-
konce ani to, že v chlupatých
knedlících je namísto bram-
bor cuketa.

Zpočátku šlo hubnutí man-
želům docela rychle, ale po ně-
jaké době se úbytek váhy zpo-
malil. To je při redukčních di-
etách zcela normální jev.
Nejdříve se tělo zbavuje zadr-
žované vody, která mizí rych-
le, a poté přichází na řadu tu-
kové zásoby. I přesto se ale za
dva měsíce povedlo panu Sta-
nislavovi zhubnout o 8 kilo-
gramů a stejného výsledku do-
sáhla i paní Helena. Té navíc
zmizelo celých 11 centimetrů v
pase a 7 centimetrů přes boky.
Nemůžeme jinak než gratulo-
vat. Na fotografii z ordinace z
minulého týdne jsou spolu s
Bc. Veronikou Podobovou z
Fakulty biomedicínského in-
ženýrství. Veronika je pravou
rukou MUDr. Leoše Středy,
který pro naše čtenáře ordi-
naci zařídil.

Barvínkovi jsou pevně roz-
hodnutí s dietou i nadále po-
kračovat a ještě nějaké kilo
shodit. Řídí se však heslem, že
nic se nemá přehánět. V rámci
dietytoznamená,žesisemtam
dají jeden knedlík nebo kou-
sek ovoce. Kdo chce ale hub-
nout správně a podle pravidel,
měl by vydržet i bez takové-
hoto „hřešení“. Vždyť dieta je
jenom přechodná záležitost a
není na stálo. Dietu máme na
zhubnutí a z ní potom přechá-
zíme na normální racionální
stravu. (red)

„Estakádu nikam“ dokončí letos. Ale co dál?
Na budované dálnici R35 bude letos dokončené pouze třetí patro opatovické křižovatky. Na dalším úseku se teprve vykupují pozemky
ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU

Opatovice n. Labem – Letos v
prosinci bude dokončena ki-
lometr dlouhá estakáda nad
mimoúrovňovou křižovatkou
v Opatovicích. Budované třetí
patro za 1,5 miliardy korun
překlene jako součást pláno-
vané dálnice R35 na Moravu
„hradubickou“ čtyřproudov-
ku a obří kruhový objezd ve
druhém patře ve výšce 20 me-
trů nad terénem.

Slavnostní uvedení do pro-
vozu se však konat nebude.
Most bude končit 12 metrů vy-
sokým náspem nad říční ni-
vou těsně před Labem a se
zprovozněním se bude čekat
ještě minimálně čtyři roky,
než se podaří postavit dalších
téměř 30 kilometrů dálnice k
Vysokému Mýtu.

A ty zmíněné čtyři roky
jsou ke všemu jen zbožnou
ideou. Ředitelství silnic a dál-
nic (ŘSD) totiž nemá ani zda-
leka vykoupené potřebné po-
zemky na trase z Opatovic do
Časů, respektive ve druhé
etapě do Ostrova, kde se má
dálnice prozatím napojit na
státovku z Chrudimě do Vy-
sokého Mýta.

Silničáři totiž stačili po
loňských komplikacích s pře-
chodně sníženými výkupními
cenami pozemků získat jen
čtvrtinu potřebných parcel.
Obesláno je však už 86 procent
vlastníků. „Pokračujeme s
uzavíráním dalších smluv,“
řekla Hana Jarolímová z par-
dubické pobočky ŘSD.

Devadesátidenní lhůta,
kterou majitelé mají na vyjá-
dření, potrvá minimálně do
konce března. Přes padesát
procent smluv už se s kladnou
odpovědí na ŘSD vrátilo. Již

nyní je však jisté, že problémy
s některými pozemky ještě
nastanou. Zvláště u těch, kte-
ré mají více vlastníků. Stačí,

aby se na zadní postavil jeden
jediný.

„ Musíme počítat s tím, že se
ozvou i vlastníci, kterým ne-

bude stačit nabízený osminá-
sobek, ale budou požadovat
šestnáctinásobek stanove-
ných výkupních cen. Pak by
stála za úvahu případná vlád-
ní nařízení, která by pravidla
a limity upřesnila,“ řekl vy-
sokomýtský poslanec za KDU-
ČSL Jiří Junek, který se ve
věci R35 angažuje..

V současnosti se výkupní
cena pozemků pohybuje okolo
sto dvaceti korun za metr
čtverečný. Případné žádosti o
navýšení sumy posoudí nej-
prve ŘSD, ale poslední slovo
má ministr dopravy.

První dvě patra křižovatky
jsou v provozu od roku 2009,
dostavba horní estakády byla
poté kvůli úsporám zastave-
na. Rozběhla se znovu v roce
2013. „Dostavba měla být rea-
lizována spolu s navazujícím
dvanáctikilometrovým úse-
kem R35 z Opatovic do Časů
na Pardubicku, v rámci
urychlení výstavby rychlost-
ní silnice však bylo rozhod-
nuto o dostavbě estakády v
předstihu. Bude však zpro-
vozněna až po dokončení na-
vazujícího úseku,“ uvedla
mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Úsek do Časů by se měl bu-
dovat zároveň s navazující
etapou do Ostrova, aby mělo
zprovoznění smysl. Termíny
se však přes ujišťování minis-
trů o potřebnosti R35 neustále
posouvají. Už nyní je jisté, že
první auta se tudy svezou
nejdříve v roce 2019.

Ještě více ve hvězdách je
pokračování kolem Vysokého
Mýta a Litomyšle do Mohel-
nice, kde se R35 napojí na již
hotový úsek z Olomouce. Dál-
nice R35 má ulehčit nejen do-
savadní přetížené státovce
I/35, ale i brněnské D1.

DVACET METRŮ nad okolním terénem povede horní estakáda třípat-
rové křižovatky v Opatovicích nad Labem. Hotová sice má být letos v
prosinci, auta po ní ale pojedou nejdříve za čtyři roky, až bude hotov
následující, téměř 30kilometrový úsek dálnice R35 do Ostrova před
Vysokým Mýtem. Foto: Deník/Michal Fanta

DÁLNICE 35 má nahradit přetíženou státovku I/35. Zdroj: r35.eu

Stavbu provázejí spory o financování
Pardubický kraj – Zatímco po prvním úseku R35 z Opato-
vic nad Labem k Vysokému Mýtu bychom se možná mohli
projet v roce 2019, zprovoznění zbylých 80 kilometrů do Mo-
helnice je ve skutečně hvězdách. Poté, co se vloni podařilo
snad už definitivně rozetnout spory o trase R35 kolem Lito-
myšle, zůstaly jediným problém peníze.

Způsob financování celé R35 totiž stále není jasný. Léta
se vedou dohady ohledně možné kombinace veřejných a sou-
kromých zdrojů, tzv. PPP projektů, které prosazuje ministr
Dan Ťok nebo prezident Miloš Zeman. „Vřele podporuji PPP
projekty a jsem velmi rád, že ministr dopravy je podporuje
rovněž,“ uvedl Zeman při své nedávné návštěvě Pardubic.

Například pardubický hejtman Martin Netolický a mno-
zí poslanci jsou však k tomu skeptičtí. „Nejsem proti, ale mu-
síme vyvážit vzájemné podmínky mezi soukromým a ve-
řejným sektorem. Mám obavy, aby to zase nevedlo k oddá-
lení nebo prodražení stavby,“ uvedl Netolický. Špatné zku-
šenosti s účastí soukromých investorů při stavbě dálnic má
třeba sousední Polsko nebo Maďarsko.

PPP projekt chtěla česká vláda v minulosti využít pro vý-
stavbu dálnice D47 na Ostravu. Kvůli údajné nevýhodnosti
a podezřením z korupce byla smlouva zrušena a dálnici na-
konec financovalo státní ŘSD. Brzy po dokončení se však v
Ostravě objevily na dálnici výrazné závady. (kim)
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