
Středy doktora Středy: Hubnutí s alkoholem
Východní Čechy – Před měsí-
cem jsem psal o pitném režimu
a hned se objevil dotaz, jedna
čtenářka napsala: „Nechci,
aby dieta byla řehole. Našla
jsem diety, které jsou dobré a
nejsou drahé. Stále však nutí
pít vodu nebo hořký čaj, zaka-
zují kafe, alkohol…“ V ordi-
naci se chlapi ptají hlavně na
pivo, jestli si můžou dát při di-
etě. Pivo se bohužel k hubnutí
nehodí. Co pít při dietě? Je
jasné, že k hubnutí je nejvhod-
nější voda. Ale jak zhubnout i s
něčímdobrýmkpití?
MUDr. Leoš Středa: Z alko-
holických nápojů se málokte-
rý hodí k dietě. Nejen to pivo je
nevhodné, i tvrdý alkohol má
kalorií moc. V rámci mojí die-
ty StředaForm je povoleno na-
příklad suché přírodní víno,
takže pro pití v hospodě dopo-
ručuji svým hubnoucím paci-
entům třeba vinný střik, aby
nemuseli sedět u sodovky. Ví-
nem se obezita kdysi opravu i
léčila. Za socialismu existova-
ly lázně, kde se povinně pil litr
vína denně a tancovalo se. Me-
zi pacienty byla taková léčba
populární, ale hubnutí spočí-
valo jen v odvodnění, a když
člověk lázně opustil, šla váha
ihnednahoru.

Suchým šampaňským ví-
nem jsme křtili také naši kníž-

ku (na snímku), jejímž téma-
tem je historie medicíny. O fi-
lipínském lékaři José Rizalovi
jsme napsali s rektorem Kar-
lovy univerzity profesorem
Tomášem Zimou. Knihu po-
křtil náš přední oftalmolog
profesor Martin Filipec. A by-
la tam i paní velvyslankyně z
Filipín. Právě Filipíny jsou
jednou z mála asijských zemí,
kde je obezita hrozbou. Lidé se
tam nepřejídají, ale konzumu-
jí ve velkém sladké limonády a
koly. Byl jsem tam už před Vá-
nocemi a podívejte se na moji
postavu, jakjsempřibral.

Domácípříprava
nápojů
Dříve bylo naprosto běžné, že
si lidé připravovali studené
nápoje sami. Dnes je tento
zvyk vytlačen komerčními
firmami nabízejícími nápoje v
PET lahvích. Přitom je dobré
vrátit se k domácí přípravě
nápojů bez plastových obalů.
Již od nepaměti se u nás pila
ovocná šťáva s vodou. Před ně-
kolika lety byly také populár-
ní sifonové láhve, kde se po-
mocí bombiček s kysličníkem
uhličitým sytila voda z vodo-
vodu. Dnes se obdobné auto-
maty stávají opět populární-
mi. Vše je ale dražší a zbytečně

složitější. Na trhu je spousta
různých přístrojů od spousty
výrobců, takže místo jednoho
druhu sifonových bombiček
musíte volit z mnoha druhů.
Dřívější ovocné šťávy jsou na-
hrazeny chuťovými premixy,
které se do sifonu přidávají. Z
hlediska diety je však výhod-
né, že mohou být slazeny jinak
nežcukrem.

Nebezpečnýcukr
vnápojích
Cukrem slazené nápoje jsou v
dnešní době jednou z hlavních
příčin epidemie obezity. Výži-
voví poradci často poukazují

na tučná jídla. Jenže ve sku-
tečnosti se obvykle nikdo bůč-
kem ani anglickou slaninou
nepřejídá. Různé limonády a
koly ale pijí ve velkém už malé
děti. Ideálním řešením jsou ji-
ná sladidla než cukr. Populár-
ním dochucovadlem je dnes
například stévie. Taková va-
rianta nápoje umožní sladkou
chuť bez zbytečných kalorií
navíc. (red)

Nemocnice v Pardubicích a
Chrudimi mají nové ředitele
Pardubice – Nemocnice v
Pardubicích a Chrudimi bu-
dou mít nové ředitele. Pardu-
bickou povede Ivana Urešová,
chrudimskou Vladimír Kuče-
ra. Funkcí se ujmou od dubna.

„Do výběrových řízení se v
obou nemocnicích přihlásili
vždy dva kandidáti,“ řekl
mluvčí společnosti Nemocni-
ce Pardubického kraje Dušan
Korel. Současná manažerka
chrudimské nemocnice Ivana
Urešová v minulosti působila
také jako ředitelka vysoko-
mýtské nemocnice. Vladimír
Kučera zase dosud řídil sou-

kromou společnost Dimed,
která v chrudimské nemocni-
ci provozuje oddělení nukle-
ární medicíny a radiodia-
gnostické oddělení.

Místa v čele obou nemocnic
se uvolnila vloni po vzniku
společnosti Nemocnice Par-
dubického kraje, do níž se spo-
jilo všech pět předtím samo-
statných nemocnic patřících
kraji. Ředitel pardubické ne-
mocnice Tomáš Gottvald se
stal generálním ředitelem no-
vé firmy, dřívější ředitel chru-
dimské nemocnice Vladimír
Ninger jeho náměstkem. (kim)

Návrh na sloučení středních
škol u radních neprošel
Hradec Králové – Rada Krá-
lovéhradeckého kraje včera
projednávala návrh na slou-
čení středních škol, které ma-
jí velmi málo žáků. U radních
návrh neprošel. „Rada hlaso-
vala o balíku devíti návrhů,
které měly jít na zastupitel-
stvo,“ řekla mluvčí kraje Mar-
tina Götzová. Zastupitelé tedy
o slučování jednat nebudou.
Další informace kraj poskyt-
ne dnes.

Kraj nedávno oznámil, že v
případě čtrnácti škol, které
jsou na hranici existence, plá-
nuje slučování. Školy mají
problém s tím, aby naplnily
kvótu 240 žáků v denní formě
vzdělávání.

„Cílem optimalizace sítě
středních škol je vytvořit sil-
nější subjekty – školy, které
budou schopny lépe čelit stále
klesajícímu počtu žáků,“
uvedla mluvčí.

Sloučení škol by kraji navíc

přineslo úspory. Většina se
totiž neobejde bez dodatečné
finanční pomoci kraje. „Už teď
máme spočítáno, že na mzdy
učitelům chybí celkem 20 mi-
lionů korun,“ sdělila krajská
radní Táňa Šormová.

Peníze by ušetřilo také
sloučení Gymnázia v Hostin-
ném a Střední odborné školy a
učiliště ve Vrchlabí na Trut-
novsku, kde je budova gym-
názia majetkem kraje a budo-
va vrchlabské školy majet-
kem města.

Vedení kraje uvedlo, že ne-
chce školy slučovat za každou
cenu, ale že chce jít smírnou
cestou a respektovat názory
škol, měst i rodičů studentů.

Zastupitelstvo mělo slučo-
vání projednat v dubnu nebo v
květnu. Hejtman Lubomír
Franc chtěl, aby rozhodnutí
padlo nejpozději do měsíce a
půl. Jinak by se totiž školy do
září nestihly sloučit. (vit)

ŠkolyKola se vrátila k majitelům
Hradec Králové – Šest lidí,
kteří loni přišli o bicykly, se
včera mohlo radovat. Policii se
podařilo kola zajistit a předala
je majitelům. Většina z nich
přiznala, že s nalezením ukra-
deného kola vůbec nepočítali.

„Bylo to moje první 'dospělé
kolo', koupila jsem si je na
splátky,“ řekla Kateřina
Šmehlíková. Poté, co se jí kolo
za 12 500 korun ztratilo, prý
oběhla bazary v okolí, hledala i
na internetu, ale marně.

Bicykly byly zajištěny při
vyšetřování rozsáhlé série
krádeží, z nichž policie obvini-
la 36letého muže a 40letou ženu
z Hradce Králové. Na konci lis-
topadu je zadrželi náchodští
kriminalisté, ale vzápětí se
ukázalo, že působnost dvojice
byla daleko větší.

„Celkem jim kriminalisté
prokázali 32 krádeží na Ná-
chodsku, Hradecku, Chrudim-
sku a Pardubicku. Škoda, kte-
rou způsobili, se vyšplhala na
430 tisíc korun,“řekla policejní
mluvčí Ivana Ježková. Zloději

se zaměřili zejména na kolárny
ve společných prostorech pa-
nelových a činžovních domů.
Oběma hrozí až pět let vězení.

Podle mluvčí si dvojice vy-

bírala dobře prodejná kola.
„Když objevili podle nich lepší
kolo, na místě krádeže pone-
chali ležet kolo z krádeže pře-
dešlé,“ podotkla mluvčí. Ukra-

dené bicykly odváželi do Hořic
k obchodníkovi, cizinci, který
je prodával na Ukrajině.

Zda obchodník věděl, že jsou
kola kradená, se vyšetřuje. S
kriminalisty však spolupraco-
val a kola, která byla hlášena
jako odcizená, jim vydal.

Kateřina Šmehlíková se vě-
nuje postiženým lidem. Kolo se
jí ztratilo ze zabezpečené za-
hrady, kde v té době bylo třicet
klientů a deset sociálních pra-
covnic. „Zlodějům se podařilo
přestříhat plot... a kolo bylo
pryč,“ řekla dívka. Než na vrá-
cené kolo sedla, musela změnit
výšku sedadla. „Asi na něm jez-
dil někdo vysoký,“ smála se.

Většině lidí se však kola
ztratila ze sklepní kóje. „U nás
přišel o kolo i soused, ale toho
tady nevidím, takže má asi
smůlu,“ řekl Petr Knápek.
Další z majitelů prozradil, že
přišel už o osm kol.

Policie zajistila celkem
sedm bicyklů, v jednom pří-
padě se ale dosud nepodařilo
najít majitele. (vit)

POLICISTA Michal Malý (vlevo) předal včera šesti majitelům jejich
ukradená kola. Jedním z nich byl Petr Knápek. Kolo, které mu zloději
sebrali, stálo deset tisíc korun. Foto: Deník/Ivana Vitovská

Aktuálně

Rozbrušovačkou se řízl do
krku, letěl pro něj vrtulník
Jaroměř – V Jaroměři se vče-
ra odpoledne vážně zranil de-
větačtyřicetiletý muž. Při
práci s elektrickou rozbrušo-
vačkou se nešťastnou náho-
dou řízl do krku.

Naštěstí ale těsně minul
tepnu a hlavní cévy, takže ne-
vykrvácel a blízcí mu hned
přivolali pomoc. Záchranář-
ský vrtulník ho transportoval

do hradecké fakultní nemoc-
nice, jeho stav je však stabili-
zovaný. „Zraněný muž byl při
vědomí a komunikoval. Zá-
chranáři mu na místě ošetřili
řezné rány a zastavili krváce-
ní. Muž měl zřejmě štěstí v ne-
štěstí a nástroj doslova o vlá-
sek minul velké cévy a ostatní
důležité orgány,“ uvedl mluv-
čí záchranářů Ivo Novák. (kim)


