
VANDAL POSPREJOVAL VAGON REGIONOVY,
HROZÍ MU AŽ JEDEN ROK VE VĚZENÍ

VANDAL V PACE. O filipojakubské noci řádil ve Staré Pace neznámý vandal, který na vlakovém nádraží posprejoval motorovou jed-
notku. Vyzdobil ji různobarevnými nápisy, které nastříkal i na stěny nedalekého přístřešku a další objekty. „Celková škoda byla vy-
číslena na 7 500 korun. Po pachateli, kterému za přečin poškození cizí věci hrozí až jeden rok vězení, pátrají novopačtí policisté,“
řekla tisková mluvčí policie Hana Klečalová. Foto: Policie ČR

Středy doktora Středy: Dělená strava
Východní Čechy – Do začátku
léta nám ještě zbývá necelých
6 týdnů. To je celkem dost ča-
su na to shodit pár kilogramů
a vylepšit tak svoji postavu do
letních šatů a plavek. Pojďme
si postupně představit něko-
lik základních redukčních di-
et, které vám mohou pomoci
vyřešit problém jak zhub-
nout. Nízkokalorickou dietu
zná téměř každý. Existuje
však ještě mnoho dalších diet,
při kterých není nutností si
hlídat kalorie a vážit jednotli-
vé porce jídla. Mezi ně patří
například dělená strava.

MUDr. Leoš Středa: Dělená
strava ve své podstatě není tak
úplně dietou. Je považována
za způsob stravování a řadí se
mezi alternativní výživové
směry. Její účinky nejsou ni-
jak vědecky prozkoumány, a
proto bývá některými odbor-
níky zavrhována, i přesto, že
funguje. I když u nás dietu zná-
me hlavně díky Lence Kořín-
kové, skutečným autorem té-
to diety je americký lékař Wil-
liam Howard Hay. Zkoumal
dělení stravy na základě stra-
vovacích návyků obyvatel v
Himálaji. Ti v podstatě přijí-
mali takovou potravu, která

zrovna byla k dispozici. Při-
rozeně tak oddělovali rostlin-
nou a živočišnou stravu.

Dobře definovala princip
této diety paní doktorka Kate-
řina Cajthamlová: „Je to vel-
mi složitá, v podstatě rituální
metoda, kterak se zamýšlet
nad jídlem.“ Sama paní dok-
torka příznivkyní dělené stra-
vy není. Veliký propagátorem
dělené stravy je další můj ka-
marád, Vítek Chaloupka.
Sportovec, kulturista a autor
řady publikací o výživě. Jiní
odborníci, mezi které patří
například i nestor české die-
tologie prof. Rajko Doleček,
tvrdí, že pokud lidé po dělené
stravě hubnou, je to proto, že
přijímají menší množství
energie. Když si na oběd dají

maso a k večeři knedlík, do-
hromady toho během dne sní
méně, než kdyby si toto dali
najednou.

Kytičky a zvířátka
Potraviny v rámci dělené stra-
vy jsou rozděleny do tří zá-
kladních skupin, kterými jsou
bílkoviny, sacharidy a neut-
rální potraviny. V jídelníčku
by se neměly současně vysky-
tovat bílkoviny se sacharidy,
neutrální potraviny se mohou
libovolně kombinovat. V je-
den den by se měla konzumo-
vat pouze jedna z těchto sku-
pin a pravidelně by se měly
střídat. Existuje však i vari-
anta, kdy se jednotlivé druhy
živin oddělují již v průběhu
dne. Protože existuje pouze
malé množství jednodruho-
vých potravin (cukry, tuky,
bílkoviny) či povolených
dvoudruhových potravin
(cukry + tuky, bílkoviny + tu-
ky), není si z čeho moc vybí-
rat, a tak časem dochází k
omezení konzumace, a tím pá-
dem ke snížení denního ener-
getického příjmu.

Pravidel dělené stravy je
spousta a většina z nich odpo-

vídá principům zdravé a raci-
onální stravy. Dieta je u nás
velmi populární, a to zejména
proto, že její dodržování je jed-
noduché a nemusí se při ní vá-
žit porce a počítat kalorie. Jed-
nou z nejznámějších předsta-
vitelek tohoto způsobu stra-
vování u nás je herečka Lenka
Kořínková, která o dělené
stravě napsala několik knih.
Vtipně v nich rozděluje po-
traviny na kytičky (rostlinná
strava) a zvířátka (potraviny
živočišného původu) a navíc
má také skupinu neutrálních
jídel.

Pro zajímavost lze uvést, že
předchůdcem dělené stravy
jsou možná náboženské pří-
kazy židovské církve. Židé na-
příklad nesmějí s mléčnými
výrobky a ani dvě hodiny po
jejichkonzumacijíst jinýdruh
potravin. Je tedy zakázáno mít
na krajíci chleba společně sýr
a šunku. (re)

Babička s malou vnučkou
se otrávily oxidem uhelnatým
Náchod – Žena a pětiletá holčička se v pondělí večer v Náchodě
otrávily oxidem uhelnatým. Jejich stav byl vážný, obě proto mu-
sely být letecky transportovány do nemocnic, které mají pro ty-
to případy speciální vybavení.

„Hlášení o bezvědomí pětapadesátileté ženy a její vnučky v
Náchodě přijala operátorka tísňové linky 155 krátce před dva-
cátou hodinou,“ uvedl mluvčí královéhradeckých záchranářů
Ivo Novák. Obě intoxikované oběti byly nalezeny v koupelně.

Operátorka na místo vyslala náchodské záchranáře i zá-
chranářský vrtulník z Hradce Králové a do jejich příjezdu tele-
fonicky řídila poskytování první pomoci.

Zdravotníci po příjezdu museli holčičku napojit na umělou
plicní ventilaci a mezitím operátorky dohodly, že ženy budou
transportovány do nemocnic vybavených hyperbarickou ko-
morou. Dítě pak vrtulník dopravil do ostravské Fakultní ne-
mocnice a babičku do nemocnice v Kladně.

Otravy oxidem uhelnatým jsou poměrně časté. Před dvěma
lety se v Červeném Kostelci na Náchodsku otrávila čtyřčlenná
rodina, děti ve věku šest a devět let skončily v nemocnici. Únik
pravděpodobně způsobila závada na plynovém kotli

Tragicky skončil před devíti lety únik oxidu uhelnatého v ro-
dinném domku v Pardubicích. Plyn otrávil patnáctiletého
chlapce a jeho třiačtyřicetileté rodiče. (vit)

Topidla a ohřívače je nutné kontrolovat
Otrava oxidem uhelnatým zaujímá první místo mezi náhodnými otravami v
Evropě i Severní Americe... Zvyšování počtu postižených může být způsobeno
nárůstem spotřebičů, které oxid uhelnatý produkují, a zejména zanedbáváním
revizí a kontrol topidel, ohřívačů vody, plynových kotlů, údržby a čištění ko-
mínů a spalinových cest. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny

KARMA patří k přístrojům, které je nutno pravidelně kontrolovat.

AKTUÁLNĚ

Rodina výsadkáře dostane čtyři miliony korun
Už je to definitivní. Rodina mladého
výsadkáře, který se zabil v Chrudimi
v roce 2009, dostane od české armády
odškodné celkem čtyři miliony korun.
Praha – Rodina výsadkáře,
který zahynul při seskoku tes-
tujícím nové padáky, má ná-
rok na odškodné od minister-
stva obrany ve výši přesahu-
jící čtyři miliony korun.

Včera o tom pravomocně
rozhodl pražský vrchní soud,
který zamítl odvolání obou
stran s tou výjimkou, že brat-
rovi zesnulého zvýšil odškod-
né na 175 tisíc korun. Další de-
sítky tisíc ministerstvo zapla-
tí na nákladech soudního ří-
zení. Příbuzní, podle kterých
nesla odpovědnost za smrtel-
ný pád armáda, požadovali
celkem 6,5 milionu. Minister-
stvo zváží, zda využije oprav-
ného prostředku.

Devětadvacetiletému vý-
sadkáři Lukášovi Syručkovi
se při seskoku v Chrudimi v
roce 2009 zapletly šňůry padá-

ku do výzbroje. Mladík nesta-
čil včas otevřít záložní padák
a zabil se. Podle armády se ne-
dopustil žádné chyby.

„Jsem ráda, že soud v pod-
statě uznal vinu Armády Čes-
ké republiky a doufám, že ar-
máda udělá takové kroky, aby
k těmto zbytečným úmrtím už
nedocházelo,“ řekla noviná-
řům při odchodu ze soudní sí-
ně vdova po výsadkáři, která
celé jednání proplakala.

Armáda: Rozsudek
respektujeme
„Došlo k zásahu do rodinného
života nejbližších členů rodi-
ny tohoto vojáka... Zohlednili
jsme, že žalovaný (minister-
stvo obrany) přistupoval k
události zodpovědně – mimo
jiné poskytoval morální pod-

poru rodině. Jinak by ty při-
znané částky zřejmě byly vyš-
ší,“ konstatovala při odůvod-
nění rozhodnutí předsedkyně
odvolacího senátu Dagmar
Javůrková.

Ministerstvo obrany již dří-
ve vyplatilo manželce a dětem
zabitého výsadkáře 1,57 mili-
onu korun.

„Pravomocný rozsudek
soudu respektujeme. Nicmé-
ně po obdržení písemného vy-
hotovení a odůvodnění roz-
sudku musíme zvážit i využití
opravného prostředku,“ řekl k
rozhodnutí soudu mluvčí mi-
nisterstva Petr Medek.

„Obecně má rodina vojáka z
povolání nárok na odškodné,
pokud dojde ke zranění nebo
smrti během služby. Minis-
terstvo obrany už pozůstalým
po Lukáši Syručkovi vyplatilo
veškerá možná odškodnění,“
dodal.

Pražský městský soud v lis-
topadu 2013 určil, že minis-
terstvo má Syrůčkovým pří-
buzným zaplatit necelé čtyři
miliony. Po milionu přiznal

manželce zemřelého i jejím
dvěma nezletilým dětem. Mat-
ce zesnulého přisoudil půl mi-
lionu, otci 350 tisíc a bratrovi
původně 75 tisíc korun.

Proti tomuto rozsudku se
odvolala jak rodina, tak i mi-
nisterstvo, které žalobu pří-
buzných navrhovalo zamít-
nout jako nedůvodnou. Odvo-
lací soud však přiznané část-
ky označil za přiměřené, kro-
mě té poslední.

„Vztahy mezi oběma bratry
byly nadstandardní, velmi
dobré. Částka 75 tisíc korun by
proto byla zcela neodpovída-
jící,“ vysvětlila Javůrková,
proč bratr zemřelého nakonec
dostane o 100 tisíc korun víc,
než určil původní verdikt.

Kvůli údajně chybnému
otestování padáku čelili obža-
lobě dva technici, soudy je
však osvobodily. Soudce, zna-
lec, státní zástupce i obhájci se
při tehdejším hlavním líčení
shodli na tom, že armáda má
na neštěstí velký podíl. Podle
znalce byly testy nedbale při-
praveny. (čtk)

POHŘEB VÝSADKÁŘE. Vojenské rozloučení s Lukášem Syručkem
se konalo v únoru 2009 v Rohovládové Bělé. Foto: Deník


