
Středy doktora Středy: Tisícovka hubenějších čtenářů za tři roky
Východní Čechy – V dnešním
díle naší pravidelné rubriky o
hubnutí, zdravém životním
stylu a správné životosprávě se
poohlédneme za všemi těmi,
kteří s námi již v minulosti
hubli a zhubli. Jedná se o čte-
náře, kteří hubnou v rámci
osvětové akce pořádané Dení-
kem ve spolupráci s Fakultou
biomedicínského inženýrství
ČVUT v Praze. Počet pacientů
každý měsíc vzrůstá a nyní jich
je dohromady již přes tisíc. To-
to číslo nás utvrzuje v tom, že
akce je velmi populární a zá-
jem o ni neutuchá.

Nejdlouhodobější
veřejné hubnutí
Celá akce odstartovala už v
dubnu roku 2012 v Orlickém
deníku. Tehdy šlo o soutěž čte-
nářů, kteří se předháněli v tom,
kdo shodí více kilogramů.
Všichni postupně navštívili or-
dinaci v České Třebové, kterou
zdarma zapůjčuje Poliklinika
Dopravního zdravotnictví. Zde

se setkali s odborníkem, kte-
rým je MUDr. Leoš Středa. Ten
svým pacientům nejčastěji do-
poručil dietu StředaForm, kte-
rou sám po dlouhá léta vyvíjel.
Jejím principem je změna
skladby potravy, pacient se ne-
musí omezovat co do množství
jídla. Dieta je oblíbená hlavně z
tohoto důvodu, že během ní člo-
věk netrpí hlady.

Nehodí se však pro každého,
pacienti např. s cukrovkou mu-
sí držet jiný typ diety, také lidé,
kteří mají některé metabolické
poruchy apod. V rámci soutěže
Orlickéhodeníkuzhubloasi350
čtenářů a další, kteří hubli na-
příklad se svými partnery, ro-
dinami, přáteli, ale do ordinace
nechodili.

Po tomto úspěchu se akce
rozšířila do celých východních
Čech a hubnout začali lidé z šir-
šího okolí.

Přes rok se s regionálními
Deníky hublo i v Praze a Stře-
dočeském kraji. Určitě se dá ří-
ci, že tato deníkovská akce je
nejdlouhodobější ze všech ve-

řejných hubnutí, 27. dubna
oslavíme už 3. výročí.

Jak probíhá
hubnutí
Nehledejte na hubnutí nic zá-
zračného. Pacienta nejprve
zvážíme a změříme. Poté je mu
vypočítán body-mass index
(BMI) a změřen obvod boků a
břicha. Speciálním přístrojem
zjistíme procento tělesného tu-
ku a obsah vody v těle. Všichni
se také dozvědí, kolik tuku se
nachází kolem břicha. Jde o tzv.
viscerální tuk, který je příči-
nou mnoha zdravotních kom-
plikací spojených s obezitou.

Po základním měření si pa-
cient povídá s panem doktorem
nebo některou jeho kolegyní z
fakulty. Ti přesně vysvětlí, jak
má dodržovat dietu, co jíst a co
naopak ne. Pacient odchází se
základním rozpisem vhodných
a nevhodných potravin a se
spoustou užitečných tipů a rad.
Po třech až čtyřech měsících se
dostaví na kontrolu, kde je pře-

měřen a jsou mu zodpovězeny
všechny případné dotazy. Jeli-
kož se jedná o osvětovou akci,
neplatí pacienti žádné horent-
ní sumy jako u komerčních vý-
živových poradců. U nás zapla-
tí pouze symbolický poplatek 50
korun.

Hubnutí s Deníkem se sna-
žíme propagovat i v dalších mé-
diích. Hlavně na největších
serverech o hubnutí, kterými
jsou www.nadvaha.cz a
www.kaloricketabulky.cz. Ale
také na veletrzích o hubnutí, na
přednáškách. V dnešní záplavě
komerčních způsobů shazová-
ní kil je deníkovská ordinace v
České Třebové jedním z mála
ostrůvků, kde čtenáři dosta-
nou informace takřka zadar-
mo. (red)

BUDOUCÍ PACIENTI v ordinaci doktora Středy. Foto: archiv

Policie vyšetřuje, kdo zabil bezdomovce z Litvy
Mrtvý litevský bezdomovec byl v neděli
nalezen u řeky v Náchodě – Bělovsi. Policie
zjistila, že jednačtyřicetiletý muž zemřel
násilnou smrtí, a prosí veřejnost o pomoc při
vyšetřování.

IVANA VITOVSKÁ

Náchod – Tělo zavražděného
objevil svědek v neděli dopo-
ledne nedaleko hranic s Pol-
skem. Mrtvý muž ležel na
pravém břehu Metuje, zhru-
ba 180 metrů od mostu.

Spor a rvačka
s neznámým mužem
„Litevec jménem Tomas žil v
České republice několik let.
Podle našich informací byl
dlouhodobě bez domova a v
těchto místech měl vybudo-
vaný provizorní příbytek,“
sdělila policejní mluvčí Iva-
na Ježková.

Policie zjistila, že cizinec
často chodil do blízkého hy-
permarketu Albert na Polské
ulici, kde se setkával s dalšími
lidmi bez domova a společně s
nimi nebo i sám pil alkohol.

U obchodního domu byl
naposledy viděn v sobotu asi
hodinu před polednem, když

se tam dohadoval s nezná-
mým mužem. Spor se však
vyhrotil a neznámý muž Li-
tevce napadl.

„Právě svědectví tohoto
muže je pro nás velmi důle-
žité. Kromě zjištění jeho to-
tožnosti uvítají kriminalisté i
jakékoliv informace, které by
jim pomohly zmapovat pohyb,
chování a kontakty mrtvého
muže v sobotu 18. dubna mezi
11. a 24. hodinou,“ uvedla
mluvčí.

Byli jste blízko
osudného místa?
Policie včera zveřejnila mapku
místa, kde se vražda odehrála.
„V blízkosti místa činu vede
stezka, kterou hojně využívají
cyklisté i pěší. Možná v sobotu
kolem poledne, odpoledne ne-
bo večer si někdo z kolemjdou-
cích osob všiml nestandardní
situace na místě, kde poté zů-
stal ležet zavražděný muž,“
uvedla Ivana Ježková.

Kriminalisté by také potře-
bovali informace, s kým a kam
cizinec od obchodního domu
Albert odešel a kde se pak po-
hyboval.

Lidé, kteří by mohli policii
poskytnoutbližší údaje o muži,
který měl s Litevcem konflikt,

i o Tomasově chování a pohy-
bu, mohou zavolat na bezplat-
nou tísňovou linku 158 nebo na
mobilní telefon 602 651 187.

Bezdomovci se často stávají
oběťmi násilných trestných
činů. Police nedávno ukončila
vyšetřování případu tříčlen-

né slovenské rodiny, která si
lidi bez domova zotročovala.
Krajský soud v Hradci Králo-
vé letos řešil případ vraždy
muže bez domova. Zodpovídal
se z ní jeho kamarád, který s
mužem žil pod jedním z par-
dubických mostů.

VRAŽDA SE ODEHRÁLA zřejmě na břehu Metuje. Na snímku je fotografie zavražděného, mapa a místo nálezu
těla. Policie shání svědectví lidí, kteří v sobotu kolem poledne, odpoledne a večer šli nebo jeli po blízké stezce.

Popis svědka
Podle policie by neznámý muž,
který se s Litevcem u obchod-
ního domu Albert pohádal a pak
ho napadl, měl být ve věku 30
až 40 let, vyšší postavy, ovál-
ného obličeje, se špinavě blond
vlasy, které mu sahají až na krk.
Byl oblečen do dlouhých kalhot
tmavé barvy a do staré oran-
žové zimní bundě, zvané ces-
tářská. Na bundě jsou našité
reflexní prvky, které jsou však
zašlé a nefunkční. Na rukou
zřejmě měl oranžové rukavice
bez prstů.
Muž působí zanedbaným do-
jmem.

Soutěžte s Deníkem

Vyhrajte rodinný víkend
s polopenzí v Krkonoších
Hotel Horizont v Peci pod
Sněžkou ve spolupráci s re-
dakcí Krkonošského deníku
vyhlašuje velkou soutěž o ro-
dinný pobyt pro dva dospělé a
dvě děti na 2 noci s polopenzí.
Voucher pro vítěze bude plat-
ný od 15.5. do 15.12.2015.
A jak se lze do soutěže zapo-
jit? Stačí, když správně odpovíte na všechny čtyři soutěžní otáz-
ky a budete mít štěstí při losování. Otázky zveřejníme každý tý-
den od 7.4. až do 30.4., přičemž vždy zopakujeme všechny před-
cházející otázky, takže vám nic neunikne. V uplynulých týd-
nech jste odpovídali na otázky: Jak se jmenuje charitativní akce
pro Nadační fond Kapka naděje, která v Horizontu proběhne ve
dnech 17.-18. dubna? Jaké služby mají ubytovaní hosté v hotelu
Horizont zcela zdarma?
Dnes přinášíme třetí soutěžní otázku: Jaká surovina hraje v červ-
nu hlavní roli v rámci víkendového gastronomického kalendáře hotelu
Horizont?
1) Švestky
2) Chřest
3) Jahody
Správné odpovědi posílejte do pondělí 4. května 12 hodin na e-
mailovou adresu: michaela.strakova@denik.cz. Nezapomeňte uvést
svou adresu a telefonní kontakt, abychom vás v případě výhry moh-
li ihned kontaktovat. Pokud si s odpověďmi nevíte rady, napovíme
vám, že je pravděpodobně najdete na webových stránkách hotelu
www.hotelhorizont.cz. Jméno výherce bude ve středu 6. května zve-
řejněno v tištěném vydání Deníku i na jeho Facebooku a na webu
www.denik.cz.

CYKLISTA BOURAL, V KRVI MĚL
TÉMĚŘ DVĚ PROMILE ALKOHOLU

NEHODA VE DVOŘE. Krátce po 15. hodině v pondělí vyjížděli dopravní policisté k opilému cyklis-
tovi do Dvora Králové nad Labem. Ten nezvládl jízdu po chodníku naboural. „Devětašedesátiletý
muž „nadýchal“ 1,98 promile alkoholu,“ řekla tisková mluvčí policie Šárka Pižlová. S lehkým po-
raněním byl převezen na ošetření do místní nemocnice, kde podepsal reverz a odešel pryč.
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Kauza Pechanec

Mám důkaz,
tvrdí a chce
nový proces
Hradec Králové – Ráno v de-
vět to vypukne. Vlastimil Pe-
chanec, který byl v roce 2003
odsouzen za rasově motivo-
vanou vraždu, začne u hra-
deckého krajského soudu bo-
jovat o nový proces.

Pechanec podle soudu zabil
Roma Otu Absolona, za což do-
stal sedmnáctiletý trest. Nyní
tvrdí, že má nový důkaz, kte-
rým mají být biologické stopy
na vražedném noži.

„Odsouzený tvrdí, že má no-
vý důkaz, na jehož základě by
měl být možný nový závěr
soudu. Tím je nový znalecký
posudek z oboru genetiky a fo-
renzní biologie. Mělo by se to
týkat zkoumání stop biologic-
kého materiálu poškozené-
ho,“ řekla mluvčí krajského
soudu Olga Mičanová.

Vražda se stala v roce 2001,
dvaadvacetiletý Pechanec
podle rozsudku bodl Absolona
na jedné ze svitavských dis-
koték. Před atakem mu měl ra-
sově nadávat. (fej)


