
Středy doktora Středy: Pan Ladislav hubne pomocí masové diety
Východní Čechy – Dnes se opět
podívejme do řad našich čte-
nářů, jak se jim daří zhubnout.
S Deníkem hubne spousta z vás
a stále přibývají další a další.
Hubnutí je pod dohledem od-
borníka, MUDr. Leoše Středy a
jeho spolupracovníků.Jedná se
o velmi dobrý způsob jak zhub-
nout a neublížit si, i když třeba
nechtěně. Tuto metodu shazo-
vání nadbytečných kilogramů
si zvolil i pan Ladislav. Nebál
se svůj příběh zveřejnit, a tak
si o něm můžete nyní přečíst.

Hubnoucí deníkovská ordi-
nace se nachází v Poliklinice
Dopravního zdravotnictví v
České Třebové a zdarma ji pro
tuto osvětovou akci zapůjčuje
společnost Agel. Odborníky,
kteří radí pacientům jak zhub-
nout, jsou MUDr. Leoš Středa a
jeho spolupracovnice z Fakulty
biomedicínského inženýrství
ČVUT Bc. Veronika Podobová.

Právě do této ordinace zaví-
tal pan Ladislav poprvé kon-
cem ledna letošního roku. Tak
jako mnoho dalších lidí, i on se

v začátku roku rozhodl, že
skoncuje s nadváhou. V minu-
losti již držel několik diet, ale
svou nově získanou váhu si ne-
dokázal udržet a vždy se do-
stavil jo jo efekt. Proto se nyní
rozhodl vyhledat pomoc spe-
cialisty.

Pan Ladislav byl celý život
aktivní a sportoval. S přibýva-
jícími léty se však začalo zhor-
šovat zdraví a sportování už ne-
bylo tolik možné. Prodělaný
úraz, bolavá kolena, vysoký
krevní tlak a kardiovaskulární
obtíže udělaly své. Pan Ladi-
slav za rok přibral 10 kilogra-
mů. Při hmotnosti nad metrák
je znát každé kilo navíc, ale ta-
ké každé kilo, které člověk sho-
dí. To už nyní ví i pan Ladislav.
V ordinaci mu byla doporuče-
na dieta StředaForm, která je
velmi oblíbená pro svou nená-
ročnost a účinnost.

Masová dieta
Při hubnutí v rámci diety pana
doktora Středy je omezena kon-

zumace sacharidů a naopak je
zvýšen příjem bílkovin a
vlákniny.

To panu Ladislavovi vyho-
vuje, protože má velmi rád ma-
so a vývary. Sám pěstuje králí-
ky a z kostí si poté vaří polévky,
které jí i ke snídani. Rád si po-
chutná také na klobásách, i
když ví, že jejich častá konzu-
mace není příliš zdravá. S přá-
teli občas dělají zabíjačky, ma-
sa je tedy pořád dost. Klasické
přílohy v jídelníčku Ladislavo-
vi ani nechybí a pečivo nahra-
zuje chlebem z lněné vlákniny.

Během diety můžou pacien-
tům chybět vitamíny. S tím se
pan Ladislav vypořádal tak, že
denně zkonzumuje až pět
stroužků česneku, který má
velmi rád.

Také miluje pivo a říká o so-
bě, že je celoživotní pivař. V
rámci hubnutí je ale pivo zaká-
záno, a tak panu Ladislavovi
nezbývá nic jiného než pít vin-
né střiky, které jsou v omeze-
ném množství povolené, anebo
dělat řidiče a nepít vůbec.

Výsledky hubnutí
Pan Ladislav začínal hubnout
se 122 kilogramy. Za dva a půl
měsíce se mu povedlo zhub-
nout 11 kilo. To, co přibral za
rok, shodil za dva měsíce.
Schody už mu nedělají pro-
blém a kolena přestala bolet.
Obvod boků se zmenšil o 9
centimetrů a obvod břicha
dokonce o 11 cm. To jsou pa-
rádní výsledky, nemyslíte?

Nyní pana Ladislava čeká
ještě shození dalších sedmi
kilogramů a následovat bu-
de fixace váhy. Tu si zpří-
jemní pěstováním vlastní
zeleniny, kterou bude moct
jíst upravenou na různé způ-
soby. (red)

PANLADISLAV zhubnul 11 kg a chystá se na dalších 7 kg. Foto: archiv

Vyhrajte rodinný víkend v Krkonoších

Hotel Horizont v Peci pod Sněžkou ve spolupráci s redakcí Kr-
konošského deníkuvyhlašujevelkousoutěžorodinnýpobytpro
dva dospělé a dvě děti na 2 noci s polopenzí. Voucher pro vítěze
bude platný v období od 15.5. do 15.12.2015.
A jak se lze do soutěže zapojit? Stačí, když správně odpovíte na
všechny čtyři soutěžní otázky a budete mít štěstí při losování.
Otázky budeme zveřejňovat každý týden od 7.4. až do 30.4., při-
čemž vždy zopakujeme všechny předcházející otázky, takže vám
určitě nicneunikne.Minulýtýdenjsteodpovídalinaotázku:Jak
se jmenuje charitativní akce pro Nadační fond Kapka naděje,
která v Horizontu proběhne ve dnech 17.-18. dubna?
Dnes přinášíme druhou soutěžní otázku: Jaké služby mají ubyto-
vaní hosté v hotelu Horizont zcela zdarma?
1) Spinning a kuželky
2) Squash, ricochet a stolní tenis
3) Bazén, vířivku, saunu, posilovnu a wifi
Správné odpovědi posílejte do pondělí 4. května 12 hodin na e-
mailovou adresu: michaela.strakova@denik.cz. Nezapomeňte
uvést vaši adresu a telefonní kontakt, abychom vás v případě vý-
hry mohli ihned kontaktovat. Pokud si s odpověďmi právě ne-
víte rady, napovíme vám, že je pravděpodobně najdete na in-
ternetových stránkách hotelu www.hotelhorizont.cz. Jméno vý-
herce bude ve středu 6. května zveřejněno nejen v tištěném vy-
dání Deníku, ale i na jeho Facebooku a na webu www.denik.cz.

Soutěžte s Deníkem

Kraj dá do oprav silnic rekordních 730 milionů
IVANA VITOVSKÁ

Hradec Králové – Králové-
hradecký kraj chce letos opra-
vit více než čtyřicet krajských
silnic druhé a třetí třídy. Do re-
konstrukce nejzničenějších vo-
zovek chce dát asi 730 milionů
korun. „Částka na opravy sil-
nic bude letos historicky nej-
vyšší,“ řekl včera novinářům
hejtman Lubomír Franc. Kraji
výrazně přispějí dotace z ev-
ropských fondů a ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.

Zvětralé skály
přestanou hrozit
„Pro letošní rok máme v plánu
opravit skoro 62 kilometrů sil-
nic, šest mostů a máme dohro-
mady deset projektů na opravy
opěrných zdí a stabilizace sva-
hů,“ uvedl hejtman.

Nejnákladnější opravou
prochází silnice ze Svatoján-
ského Újezdu přes Lužany na
Špici na Jičínsku, která bude
stát asi za 64 milionů korun.

Velmi náročná bude také re-
konstrukce silnice dlážděné
kostkami v Teplicích nad Me-

tují, která vyjde asi na 54 mili-
onů korun. „Je dlouhá necelý
kilometr, ale je tam velké
množství přeložek a inženýr-
ských sítí,“ upozornil Lubo-
mír Franc.

V posledních letech kraj ře-
ší problémy se skalními svahy
v horských oblastech, které
zvětrávají a padají na silnice.

Z operačního programu Život-
ní prostředí se podařilo získat
dotaci 10,5 milionu korun na
stabilizaci svahů u silnice z
Temného dolu na Pomezní
Boudy v Krkonoších.

Ředitel krajských silničářů
Jiří Brandejs upozornil také na
opravu Náchodské ulice v No-
vém městě nad Metují. „Je to

asi nejhorší komunikace v
kraji,“ řekl. Její oprava bude
dokončena v září.

Řidiče čeká
množství objížděk
ROP Severovýchod pošle na
desítku krajských silnic 300
milionů korun, opravy hradí
ze sta procent. Na dotaci ze
Státního fondu dopravní in-
frastruktury (SFDI) čeká tři-
cítka projektů s předpokláda-
nými náklady dohromady 350
milionů korun. U těchto pro-
jektů bude míra spolufinanco-
vání SFDI od 85 do sta procent.

V kraji se letos rekonstruu-

je také mnoho silnic první tří-
dy a řidiči se budou muset vy-
pořádat s řadou objížděk. „Až
se stavební sezona rozjede na-
plno, bude třeba i trpělivosti
řidičů,“ podotkl hejtman a po-
žádal veřejnost o shovívavost.

Hejtman uvedl, že kraj za
poslední dva roky opravil asi
130 km silnic za více než mili-
ardukorun.Velkéinvesticedo
silnic by měly pokračovat i
příští rok, částka bude zřejmě
stejná jako letos.

Hlavními zdroji financová-
ní v roce 2016 by měly být no-
vý evropský Integrovaný re-
gionální operační program
(IROP) a dotace od SFDI.

Opravy silnic druhých a třetích tříd
Okres Stavební cena Co se opraví?

akce (mil. Kč)

HK 6 74,5 5,2 km 1 most
JC 7 185,3 24,8 km 1 most
NA 11 208,9 9,8 km 1 most 2 opěrné zdi
RK 10 191,4 20,4 km 1 most 2 opěrné zdi
TU 8 70,9 1,4 km 2 mosty 3 opěrné zdi 3 stabilizace

svahu
Celkem 42 731 61,6 km 6 mostů 7 opěr. zdí 3 stabilizace

svahu

DOREKONSTRUKCÍ silnic letos kraj investuje stamiliony. Il. foto: Deník

Masivní investice
Pardubický kraj – Masiv-
ní investice do krajských
silnic – tedy II. a III. tříd –
podobně jak vloni i letos
plánuje také pardubické
hejtmanství. Zdejší cestáři
na to chtějí využít schvále-
ných 283 milionů korun ze
Státního fondu dopravní
infrastruktury. Kraj přidá
dalších 40 milionů a silni-
čáři za dalších 20 milionů
sami provedou velkoploš-
né opravy povrchů vozo-
vek na dalších komunika-
cích. Několik stovek mili-
onů korun přidala i EU.
„Dohromady tedy budou
slušně opraveny silnice v
hodnotě téměř 343 milionů
korun,“ uvedl šéf pardu-
bických krajských silni-
čářů Miroslav Němec.
Opravit se letos má napří-
klad průtah Duban na Par-
dubicku, křižovatka v Ne-
mošicích a další úseky. Již
v běhu je rekonstrukce sil-
nice z Dřeveše do Silnice na
Chrudimsku. (kim)

Strážníka, který zastřelil ve Vysokém
Mýtě muže, soud propustil z vazby
H. Králové/V. Mýto – Okres-
ní soud v Hradci Králové včera
propustil z vazby strážníka,
který loni v prosinci v době mi-
mo službu ve Vysokém Mýtě za-
střelil legálně drženou zbraní
jednoho pracovníka klubu Sto-
dola a dalšího vážně zranil.
Strážník byl původně obviněn z
vraždy, obhájce obviněného Ji-
ří Teryngel však navrhl zmír-
nění právní kvalifikace na za-
bití a těžkou újmu na zdraví z
omluvitelných příčin.

„Neprozradím žádné tajem-
ství, když řeknu, že budu usilo-
vat, aby to vůbec před soud ne-
přišlo, protože v jednání obvi-
něného osobně spatřuji nutnou
obranu. Ale protože vyšetřová-
ní není ještě na úplném konci,
tak jsem prozatím uplatnil ale-
spoň návrh na mírnější právní
kvalifikaci,“ řekl Teryngel.

O návrhu rozhodne státní za-
stupitelství. Žalobce Milan Va-
cek řekl, že propuštění obvině-
ného z vazby sám navrhoval.
„Tato věc je ve stadiu, kdy již
vazba není potřeba, uvažuje se o
změně právní kvalifikace. Za-
tím důkazy, které byly opatře-
né, k takové úvaze vedou,“ řekl.

Teryngel řekl, že původní
verze zněla, že strážník na po-

škozené střílel ze vzdálenosti
sedmi až 10 metrů. „Všechny ty
výstřely šly z bezprostřední
blízkosti, v okamžiku, kdy byl
obviněný povalen na zem a kdy
mu bylo vyhrožováno smrtí, v
tom právě spatřuji důvody nut-
né obrany,“ řekl Teryngel.

Obviněný byl pod vlivem al-

koholu, podle znalců to však ne-
hrálo významnou roli. Obhájce
řekl, že obviněný vypálil va-
rovný výstřel. Podle svědka in-
cidentu se tři muži, mezi nimiž
byl i strážník v civilu, v noci z 20.
na 21. prosince domáhali vstu-
pu na diskotéku bez placení.
Tvrdili, že jde o policejní akci.

Pracovníci klubu je nechtěli
pustit dovnitř, proto muži na-
stříkali do místnosti pepřový
sprej. Dva bratři ve věku 22 a 25
let, zaměstnanci diskotéky, je
začali pronásledovat. Strážník
na to podle svědka reagoval
střelbou. Jednoho z mužů zabil,
druhého vážně zranil. (čtk)

KLUBSTODOLAveVysokémMýtě se stal v prosincimístem tragédie. Foto: ČTK/Josef Vostárek
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