
Středy doktora Středy: Jak hubnou protagonisté?
Východní Čechy – Ordinace,
kterou pro náš projekt zamě-
řený na hubnutí zapůjčuje Po-
liklinika Dopravního zdra-
votnictví v České Třebové, je
přeplněná. Jsme rádi, že náš
nápad se vám líbí a že vyřešit
problém „jak hubnout a jak
doopravdy zhubnout“ chce s
námi tolik čtenářů.

Náš projekt má rozhodně
několik „pro“: Do České Tře-
bové je to díky železnici kou-
sek odkudkoli z východních
Čech. Hubnutí pod dohledem
odborníka je také ten správný
způsob jak na to. Doktor Leoš
Středa má ale ordinaci obsa-
zenou až do srpna, takže další
čtenáři, které trápí nadváha,
sebudoumociobjednatzase až
na konci léta.

Dieta StředaForm láká tím,
že člověk hubne, a přitom ne-
má žádný pocit hladu. Dietní
jídelníček se skládá přede-
vším z bílkovin a výrazně
omezuje cukry a živočišné tu-
ky. Taková dieta pak vede k
samovolnému snižování po-
citu hladu i díky tomu, že sni-
žuje výdej inzulínu. To je hor-
mon, který má na svědomí
ukládání tuku v těle a také se
podílí na pocitu hladu. Tím, že
StředaForm výrazně omezí
příjem cukrů, omezí tělo pro-

dukci inzulínu.

Hubnutí
pod kontrolou
Zpěvačka Ilona Csáková se
do hubnutí pod veřejnou kon-
trolou pustila hlavně proto,
aby inspirovala mladé ma-
minky, které nabraly během
těhotenství. Přibrala sama
hlavně po porodu. Zalíbil se jí
nápad veřejného hubnutí,
protože si myslí, že to mno-
hým mamčám pomůže. Ne-
chce lámat rekordy, líbí se jí
zdravá dieta.

Hubnutí zahájila ve druhé
polovině dubna, na konci
května měla shozena 3 kila a
dnes má dole 4,5 kilogramu.
Dohodla se s doktorem, že
jakmile těch kil bude pět, pře-
ruší se dieta na 70 dní a Ilonu
čeká tzv. fixace. To je důležité
v rámci prevence jo jo efektu,
naučit tělo si na novou váhu
zvyknout. Nedrží se dieta a při
tom se nesmí ztloustnout. Jak
na to? To vše se naši čtenáři
dozvědí, pokud se do hubnutí s
námi pustí. Fixace je pomalu
důležitější než vlastní dieta.
Zhubnout s dietou není pro-
blém. Důležité je, naučit se ne-
přibrat po jejím skončení. Po
fixační fázi čeká Ilonu další

hubnutí, chce totiž shodit ješ-
tě víc, než shodila dosud. To
bude až někdy v srpnu. Fixač-
ní fáze trvá dva týdny za každé
shozené kilo, v tomto případě
je to deset týdnů. Ale nepřed-
bíhejme a počkejme si na vý-
sledky do příštího týdne.

Náchodský režisér Tomáš

Magnusek s námi začal hub-
nout stejně jako Ilona Csáková
v dubnu. Teď má dole 5,5 kila.
Je těsně nad hranicí 140 kg, je
vidět, že dietu vzal vážně. Jeho
manželka je mu velkou opo-
rou, připravuje mu jídelníček
a odhání ho od laskomin. To je
ideální, protože podpora nej-

bližších je u každé diety straš-
ně důležitá. Nejhorší jsou ka-
marádíčci, kteří hubnoucího
ponoukají stylem: jeden kned-
lík tě nezabije.

V ordinaci byl Tomáš Mag-
nusek minulý týden (snímek
vpravo). Podle měření bioim-
pedanční analýzou mu oprav-

du pokleslo množství tuků v
těle o dvě procenta. I kožní řa-
sa je o milimetr tenčí. Tak mu
držíme palce, aby vydržel a ne-
skončil v sanatoriu pro obéz-
ní, jako protagonisté jeho po-
sledníhofilmuJedlícianebSto
kilo lásky. Hlavní roli ve fil-
mu hraje Milan Chára, který
se do našeho hubnutí také při-
hlásil. Ten váží 250 kilogra-
mů. Ale nějak se stále nemůže
odhodlat, tak snad ho příklad
pana režiséra k hubnutí při-
táhne.

MUDr. Leoš Středa začal s
vlastní dietou teprve minulý
týden. Má teď dokonce o kilo
více. To je však u nízkosacha-
ridových diet obvyklé. Pokud
člověk nezahájí jednodenní
hladovkou, často v prvních
třech dnech přibere i kilo na-
víc a až teprve poté začne hub-
nutí. StředaFormneomezujev
množství jídla, ale jídelníček
mění skladbu. Trvá asi 3 až 5
dní, než odbourávání tuků v
těle nastane. Celkově však dr.
Středa neprohrává. Za loňský
rok, kdy hubnutí čtenářů bě-
želo v Orlickém deníku, sho-
dil příkladně ze 108 kg na 96.
Teď má 97 kg a uvidíme, kam
bude směřovat. (re)

Seriál Středy doktora Středymů-
žete sledovat také nawebechDeníků

Farmáři pláčou. Místo polí mají rýžoviště

Východní Čechy – Nejdřív
dlouhá zima, která zdržela ná-
stup jarních prací o více než
tři týdny, pak problémy ze-
mědělců dokonaly povodně. A
dotkly se nejen pěstitelů, ale i
chovatelů dobytka.

Na polích jsou na tom nej-
hůř jařiny, hlavně kukuřice.
V zaplavených oblastech na
Jičínsku či Hradecku farmáři
počítají s až o třetinu nižší
sklizní než vloni. Hnijí i další
porosty, šíří se plísně a cho-
vatelé začínají mít starosti ta-
ké kvůli nedostatku senáže
pro dobytek.

Hniloby a plísně
„Situace skutečně není dobrá.
Velká voda nám úrodu na-
štěstí úplně nespláchla, ale už
teď víme, že to letos nebude
dobrý rok. Opozdilo se i vyhá-
nění zvířat na pastvu, takže je
problém se zásobami krmení.
Teprve nyní dokončujeme
první seč, trávy jsou polehlé a
nahnilé. Chovatelé dojnic na
tom jsou teď špatně,“ řekla
šéfka agrární komory na
Trutnovsku Marcela Berano-
vá.

„Kvůli deštivému a větrné-
mu počasí nešlo aplikovat po-
střiky na polích, takže se

množí plísně. Přívalové deště
pak způsobily velkou erozi
půdy. Skoro měsíční zpoždění
začátku jarních prací tak bylo
jen první ranou,“ přidal se Ol-
dřich Lachman, šéf farmy Ze-
ma Markvartice a zároveň
předseda jičínské agrární ko-
mory.

U cukrovky počítá s pokle-
sem úrody o 15 procent a u ku-
kuřice, která povodně odnesla
se zeleninou nejvíc, dokonce s
téměř třetinovým poklesem
produkce. Dobře jsou na tom
zatím ozimy, porosty jsou
však polehlé a taktéž jim hrozí
plísně. Ztráty mají rovněž ry-
báři či chovatelé drůbeže.

Nejásají ovšem ani farmáři

v Pardubickém kraji, které-
mu se na rozdíl od Hradecké-
ho záplavy vyhnuly. Pole jsou
totiž podmáčená i zde.

„Pokud se počasí nezlepší,
porosty začnou uhnívat,“ po-
dotkla ředitelka Agrární ko-
mory Pardubického kraje

Vanda Rektorisová.
Celostátně už agrárníci

spočítali povodňové škody na
1,8 miliardy korun. Je to o tře-
tinu méně než po povodních v
roce 2002. Podle šéfa Agrární
komory ČR a chrudimského
senátora Jana Veleby ale su-
ma vyjadřuje pouze přímé
škody ze ztráty produkce.

Čekají na úlevy
Další peníze si však vyžádá
uvedení polí do původního
stavu, asanace budov a zato-
pených pevných ploch. Škody
však rovněž způsobí úbytek
živin v půdě, které velká voda
spláchla.

Ministerstvo zemědělství
už slíbilo, že záplavami zasa-
ženým farmářům pomůže
dřívějším vyplacením záloh
na dotace. Úřad také avizoval,
že dočasně odloží všechny
plánované kontroly poškoze-
ných farem. (kim)

NENÍKRMIVO. Zemědělci kvůli opožděnémunástupu jara a pozdějšímpovodnímnestačili včas sklidit
vojtěšku na senáž, chovatelé dobytka tak nyní zápasí s nedostatkemkrmiva. Nepovedla se ani první seč,
porosty jsou polehlé a hnijí a hodí se spíš do kompostu. Foto: Deník

„Situace skutečně není dobrá. Velká voda nám
úrodu naštěstí úplně nespláchla, ale už teď víme,
že letos nebude dobrý rok. Problém je hlavně s
jařinami a pícninami.“Marcela Beranová, Agrární komora, Trutnov

Kvůli záplavám nejvíc podraží
zelenina: zelí, cibule a hrách
Východní Čechy – Velká voda zničila více než desetinu ploch
pěstované zeleniny, nejvíce utrpěly luskoviny, cibule, hrách ne-
bo chřest. Právě u chřestu přišla vniveč dokonce polovina osá-
zené plochy. Zaplavená zelenina je kontaminovaná, takže mu-
sí být kompletně zničena. Jen přímé škody zelinářů byly celo-
republikově odhadnuty na 190 milionů korun.

Výsledek – ceny zeleniny letos půjdou nahoru.
Dražší budou letos zřejmě i jablka. Ovšem nikoliv kvůli po-

vodním nebo studenému jaru, důvodem je vysoký dovoz. Množ-
ství zásob v západní Evropě, odkud jablka dovážíme, totiž me-
ziročně kleslo zhruba o pětinu. Česko, dříve jablkářská velmoc,
je nyní v produkci jablek nesoběstačná. Velmi vysoké jsou už
nyní i ceny hrušek.

„Zima byla sice dlouhá, ale ne krutá s extrémně silnými mra-
zy,“ řekl už před časem předseda Ovocnářské unie ČR Martin
Ludvík z Holovous na Jičínsku. Zima tak podle něj sice zpozdila
kvetení stromů, ale na úrodu by mít vliv neměla. Pozitivní také
je, že na rozdíl od loňského a předloňského roku letos v květnu
sady nedecimovali „tři zmrzlí“. Povodně by rovněž neměly mít
vliv na úrodu. (njt, čtk, kim)

PODMÁČENÁPOLE, kam se podíváš... Potřebujeme teď aspoň pár
týdnů teplo a sluníčko, přejí si východočeští farmáři. Na podmáčená
polemnohde stále nelze vyjet, na porostech tak hrozí rozšíření hnilob
a plísní, od počátku jara totiž vrtkavé počasí neumožnilo účinnou
aplikaci ochranných postřiků. Foto: Deník

Na vině povodní je
i skladba plodin

Východní Čechy – Časté
povodně nejsou jen hříč-
kou náhod, na vině jsou i
současné trendy zeměděl-
ství. Vyplývá to z analýzy
Agrární komory. Podle ní
za posledních 20 let ztrati-
lo přirozenou schopnost
zadržovat vodu zhruba 620
000 hektarů orné půdy. Vý-
razně se totiž snížila plo-
cha, na níž se pěstují píc-
niny, luskoviny a len, tedy
plodiny s vysokou retenč-
ní schopností.

Podle chrudimského se-
nátora a prezidenta Agrár-
ní komory Jana Veleby
kvůli prohlubující se ne-
rovnováze mezi rostlinnou
a živočišnou výrobou dříve
tradiční plodiny opustily
česká pole, na nichž nao-
pak přibylo obilí, řepky či
kukuřice.

„Schopnost krajiny za-
držovat vodu tím klesá, což
je jednou z příčin opakují-
cích se povodní,“ uvedl Ve-
leba. Jenže ke změně dru-
hové skladby plodin jsou
čeští farmářitlačenitrhem.

V Česku navíc denně,
především v důsledku za-
stavování, ubývá v prů-
měru sedm hektarů orné
půdy, což při srážkách o in-
tenzitě 100 milimetrů čtve-
rečních představuje ztrátu
retenční schopnosti pro 700
krychlovýchmetrůvody.V
letech 2000 až 2010 bylo za-
stavěno přes 24 000 hekta-
rů orné půdy. Přibývá také
ladem ležící půdy. V roce
1993 obdělávali zemědělci
3,2 milionů hektarů půdy,
loni to bylo 2,5 milionu.

Zatímco v roce 1993 za-
bíraly pícniny 960 000 hek-
tarů, loni to bylo 420 000.
Plocha luskovin klesla
čtyřikrát z 94 000 na 22 000
ha. Pole se lnem se snížily
z 10 000 na 2000 ha. „Je tře-
ba se vrátit k chovu dobyt-
ka a návratu zelených píc-
nin na ornou půdu,“ dodal
Veleba. S přechodem k mé-
ně intenzivnímu zeměděl-
ství se však zároveň rozší-
řily trvalé travní porosty,
které dokáží zadržet 40x
větší objem vody než ku-
kuřičný lán a 30krát více
vody než pole osázené
bramborami. (čtk, kim)
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