
Středy doktora Středy: Kde hledat informace o hubnutí?
Východní Čechy – Dnešní doba
nám poskytuje nepřeberné
možnosti k získávání informa-
cí. Zjistit můžeme téměř vše o
hubnutí, redukčních dietách,
zdravém životním stylu a o
zdravé životosprávě. Čerpat lze
z novin a časopisů, z internetu,
z rádia či z knih. Ne všechny
zdroje jsou ale ověřené a ne vždy
se k nám musí dostat informa-
ce, které jsou správné. Ze „seri-
ózních“ informací se často vy-
klubou pouze reklamní taháky
na nějaký zázračný produkt či
metodu. Vybírejte tedy pečlivě,
čemu uvěříte.
MUDr. Leoš Středa: Internet
je dnes tragédie. Myslím z hle-
diska seriózních informací. O
všem rozhoduje SEO, tedy jak
„ajťák“ naprogramuje klíčová
slova a s jakým jiným webem si
prohodí odkazy. Takže když na-
píšete hubnutí neb dieta do vy-

hledávače, prvních asi 100 strá-
nek je plných reklamy a nabíd-
ky vlastních produktů. Často
velmi pochybných. K seriózním
informacím se prakticky nedo-
stanete, první odborný článek

jsem našel až na 112. straně.
Dalším zdrojem jsou časopi-

sy. Klasické bulvární týdeníky
sázejí na známé tváře. Můžeme
se dočíst, že populární herečka
zhubla 12 kilogramů bez cviče-

ní, pouze pila či jedla nějaký
produkt. Naši pravidelní čte-
náři již vědí, že v hubnutí žádné
takové zázraky neexistují.

Všeobecně za seriózní zdroj
informací jsou považovány no-
viny. Kupříkladu v našich člán-
cích ve východočeských Dení-
cích se dočítáte o skutečných
pacientech, kteří navštíví hub-
noucí ordinaci v České Třebo-
vé. Jednou se zde může objevit
váš soused, kolega z práce, ka-
marád, či dokonce vy sami. To-
to umožňuje akce, kterou pod-
poruje Fakulta biomedicínské-
ho inženýrství ČVUT v Praze.
Ta spolupracuje právě s Deníky
a pomáhá hubnout čtenářům,
kteří se přihlásí a navštíví or-
dinaci, kterou vede MUDr. Leoš
Středa se svými spolupracov-
níky z FBMI.

Odborné knižní publikace
většinou radí správně, jenže

mnozí mají radši pohodlné ná-
vody. Takže více než knížky
univerzitních odborníků se
prodávají různé americké best-
sellery s dietami, které jsou
humbuk a dlouhodobý efekt ne-
přinesou. Knižní návody na
hubnutí bez cvičení a diet se
prodávají lépe než příručka o
vyvážené stravě a počítání ka-
lorií.

Deník na veletrhu
Bojujeme s tuky
Osvětová hubnoucí akce je vel-
mi populární a letos již podruhé
se dostala na největší veletrh o
hubnutí u nás, který se jmenuje
Bojujeme s tuky. Ten se koná již
tuto sobotu v Praze na výsta-
višti v Letňanech. Fakulta zde
představí svůj projekt Hubnutí
s Deníkem. Vždyť už náš pro-
jekt běží hezkou řádku let, od-

startoval ho Orlický deník v ro-
ce 2011. Veletrhy mohou obecně
nabídnout návštěvníkům
spoustu rad a tipů jak zhub-
nout. A možnost porovnat a za-
myslet se nad tím, co je pravda
a co jen bublina. Bojujeme s tu-
ky má záštitu ministerstva
zdravotnictví, takže žádné re-
klamní triky u nich nenajdeme.
Vloni jsme na veletrhu prezen-
tovali úspěch rodiny Neuma-
nových, kteří s Deníkem zhubli
celkem o 60 kg. Můžete si to při-
pomenout v archivech našich
deníkovských článků nebo na
tomto videu :
www.nadvaha.cz/bojujeme-s-
tuky/denik.cz (red)

VELETRH Bojujeme s tuky a rodina Neumanových. Foto: archiv

Podvod? Mrzí mě, že jsem do toho zatáhl dceru
Nezdařilo se mu podnikání, restaurace
si totiž pronajal na špatných místech.
Nevydělával, a proto nesplácel úvěry.
Za podvody nyní Michalu Šimečkovi
hrozí až deset let ve vězení.

JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Vrhnul se
nanejistépodnikání–tímtotiž
pohostinství rozhodně je.
A podle všeho ho Michal Ši-
meček nezvládl.

Muž, který postupně pro-
vozoval tři restaurace, nyní
čeká, jak se vyvine proces, při
němž je obžalován z podvodu i
úvěrového podvodu. Škoda,

již měl způsobit, je vyčíslena
na 7,2 milionu korun a muži za
jeho počínání hrozí až deseti-
leté vězení.

„Nejvíc mě mrzí, že jsem do
toho zatáhl dceru s vnučkou,“
pronesl obžalovaný.

Líčení začalo včera u Kraj-
ského soudu a ihned bylo
odročeno na konec května to-
hoto roku. „Je to za účelem
výslechu svědků,“ vysvětlila

Iva Matušková z tiskového
oddělení soudu.

Šimeček si měl v letech 2009
a 2010 napůjčovat 6,9 milionu,
ač už měl z minulosti závazky
ve výši sedm milionů.

Nové úvěry měly podle vše-
ho sanovat jeho ztráty z pod-
nikání.

„Měl jsem restauraci v Pra-
ze, ale byl jsem vytlačen z mís-
ta podnikání,“ popsal, proč se
dostal do finančních trablů.
Poté začal pracovat jako číš-
ník, dcera totiž byla na mateř-
ské dovolené a on měl navíc
staré závazky.

Podnikatelské choutky ho
však neopustily, proto si pro-
najal další hospodu – v Praze
Hostivaři. A k ní si postupně

přibral ještě jeden podnik.
Jenže nedařilo se.

„Měl jsem dvě, ale jedna –
ta v Praze Hostivaři – byla
průšvih. Byla na špatném
místě,“ tvrdil.

A to už měl vysoké závazky.
Jak šly jeho žádosti o půjčky
chronologicky? V květnu 2009
si vyjednal úvěr 900 tisíc, poté
od září do ledna 2010 celkem 6
milionů – a to v pěti splátkách.

V době, kdy měl dvě restau-
race, a nedařilo se mu, se totiž
rozhodl, že si přibere ještě jed-
nu, která mu měla vytrhnout
trn z paty. Na její provoz však
již další úvěr nezískal.

Dál tak zůstal v začarova-
ném kruhu. „Když jsem si
úvěry bral, myslel jsem si, že

je budu schopen splácet,“
ujišťoval. „Jenže v jedné fir-
mě, kde jsem dlužil 200 tisíc,
mi vyčíslili penále 4,5 milio-
nu,“ hájil se.

Státní zástupce František
Jedlička však reagoval: „Ob-
žalovaný žádal o úvěry, i když
si musel být vědom, že nemů-
že závazky uhradit.“

Stejná slova navíc použil,
když popisoval skutky Šimeč-
kovy dcery Michaely, jež rov-
něž stojí jako spolupachatelka
před soudem.

Nesplácení však není jedi-
ným Šimečkovým problé-
mem. Tím dalším je, že podle
státního zástupce neuvedl při
jednáních o úvěrech pravdivé
údaje.

Na mateřské si
půjčila miliony

Byla na mateřské dovolené, mě-
síčně dostávala jen něco málo
přes 7 tisíc korun. Přesto si Mi-
chaela Šimečková společně s ot-
cem půjčila 2 miliony. A to už
mu ručila za starší úvěry téměř
v pětimilionové výši.
Ač je obžalována jako spolupa-
chatelka, hrozí jí až osmiletý
trest. Žena na policii odmítla vy-
povídat – přesně podle svého
práva. „Se svým příjmem z ma-
teřské si musela být vědoma, že
nebude moci úvěry splácet,“ po-
znamenal státní zástupce Fran-
tišek Jedlička. (fej)

PŘÍPAD OSVOBOZENÝCH PODNIKATELŮ NEKONČÍ
LÍČENÍ ODROČENO.
Kauza se vrátila ke Kraj-
skému soudu v Hradci
Králové – a hned v první
den opětovného projed-
návání byla odročena.
Případ Romana Řehořka
a Aleše Peky, kteří byli
před rokem osvobozeni
od obžaloby, že připravili
své obchodní partnery o
55,6 milionu korun, bude
pokračovat v druhé po-
lovině května. Podnika-
telé obchodující s texti-
lem čelili obvinění, za
nějž jim hrozil až deseti-
letý trest. Obžalovaní vi-
nu od začátku popírali.
Podle nich byl za vším
nátlak obchodního part-
nera, který chtěl získat
jejich firmu. Soud verzi
dvojice přijal, ale odvo-
lací znovu případ vrátil
do Hradce. Foto: Deník

AKTUÁLNĚ

Zemřela při požáru, nadýchala se kouře
Bystřec – Při požáru v rodinném domě v obci Bystřec na Orlic-
koústecku zemřela žena. Policisté a hasiči její tělo objevili v no-
ci na včerejšek. „Pravděpodobně se nadýchala kouře,“ řekla
mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

„Byl tam ohořelý sporák, částečně i kuchyňská linka a záclo-
ny. Požár se sám uhasil kvůli nedostatku kyslíku, ani zvenku jej
tedy nemohl nikdo zpozorovat,“ uvedla Horáková.

Na možné problémy upozornil policii ženin přítel, který byl v
nemocnici a nemohl se jí dva dny dovolat. Přesnou příčinu smr-
ti určí pitva, cizí zavinění předběžně nebylo zjištěno. Škoda na
vybavení dosáhla asi 20 tisíc korun. (čtk)

Vajíčka házely po autech – a pak zmizely
Pardubice, Chrudim – Dva podobné případy řešili policisté bě-
hem Velikonoc. Děti se totiž rozhodly, že vykoledovaná vajíčka
mohou být dobrá zbraň. A tak je házely po autech.

Stalo se na silnici z Pardubic na Chrudim, kde vajíčko přilét-
lo do jízdy jedné z řidiček. „Hlídka dva podezřelé kluky nalezla,
anijedenznichsevšakkpopisovanémuoznámenínepřiznal,ale
jejich slova údajně nezněla moc přesvědčivě,“ prozradila tisko-
vá mluvčí policie Eva Maturová.

Druhý případ se udál kolem jedenácté hodiny dopoledne.
„Chlapci měli házet vajíčka z mostu na trase Chrudim – Medle-
šice. Před příjezdem hlídky však utekli,“ řekla mluvčí. (fej)


