
Středy doktora Středy: Odborníci na hubnutí poradí
Východní Čechy – Hubnutí
není složitá věc, když víte jak
na to. V podstatě stačí správně
zvolit redukční dietu a v ide-
álním případě přidat vhodnou
fyzickou aktivitu. Tímto způ-
sobem by teoreticky měl zhub-
nout každý. Ne každý to však
dokáže a vydrží dodržovat di-
etu a nehřešit. Někdo se zase
ze zdravotních důvodů nemů-
že moc pohybovat. Pak nezbý-
vá než se poradit s některým
odborníkem.

Hubnutí se věnují různé po-
radenské firmy, které však
jsou často velmi drahé. Na-
štěstí existují i ordinace, kte-
ré nejsou na komerční bázi.
Zejména pacienti s monstróz-
ní obezitou by se měli obracet
na lékaře. Obezita s sebou čas-
to přináší i různé zdravotní

potíže a komplikace, které je
nutno léčit současně. Obvyklý
je vysoký krevní tlak či riziko
cukrovky. Chcete-li však sho-
dit jen pár kilogramů pro zdo-
konalení vašeho vzhledu,
doktoři vás většinou odkáží na
některou redukční dietu spo-
jenou s pohybem.

Toto však nemusí být vaše
jediná možnost jak změnit va-
ši postavu. Řadu možností při-
náší estetická chirurgie. Ope-
rační zákrok vám sice nepo-
může zhubnout celkově, ale
odstraní např. liposukcí tu-
kové boule na břiše apod. Dal-
ší estetická centra jsou vyba-
vena moderními přístroji,
které jsou zaměřeny na for-
mování postavy, boj s celuli-
tidou či zmizíkování strií. Ta-
ké existují zákroky, které po-

máhají těm, co již shodili a po-
třebují zpevnit kůži.

Zhubnutí problémových
partií bez fyzické námahy a
hlavně bez nutnosti držet die-
tu je velmi lákavé, ale je třeba
mít na paměti, že bez úpravy
životosprávy to opravdu
nejde. Nevýhodou těchto es-
tetických procedur ve specia-
lizovaných studiích a cent-
rech je cena jednotlivých ošet-
ření, která bývá často pro oby-
čejné lidi příliš vysoká. Zdra-
votní pojišťovny na takovou
léčbu nepřispívají.

Nekomerční
hubnutí
Hubnutím lidí s mírnou nad-
váhou až po ty, kteří bojují s
morbidní obezitou, se zabývá
naše deníkovská ordinace v
České Třebové. Chod zaštiťuje
Fakulta biomedicínského in-
ženýrství v Kladně, hlavně po
stránce technologické a dodá-
vá pro naše pacienty diagnos-

tické přístroje, které pomá-
hají změřit množství podkož-
ního tuku, tělesnou aktivitu,
výdej energie apod. Jedná se
třeba o přístroj BodyStat, kte-
rý pracuje na principu bioim-
pedance. Dále fakulta dodává
i speciální osobní váhy, které
měří tělesné složení pacienta
a jeho bazální metabolizmus.
Právě díky záštitě FBMI ČVUT
a Deníku je hubnutí v naší or-
dinaci pouze za symbolický

poplatek ve výši 50,- Kč. Po-
máhá nám také I’m Fit Esthe-
tic Center, které vede paní Da-
na Scholleová. V minulosti
byla významnou reprezen-
tantkou České republiky ve
stolním tenise. Od sportu se
dostala k trenérství, masážím
a nakonec i přístrojům na for-
mování postavy. Pokud si dnes
v 17 hodin na internetu nala-
díte Tip rádio, bude tam její
povídání. Bude to hlavně o

cvičení a sportu. Na pohybové
aktivity mnoho obézních po-
zapomíná. Jenže změna živo-
tosprávy neznamená jen ome-
zit se v jídle, ale důležité je za-
pojit i pohyb a cvičení. (re)

DanaScholleováaMUDr. LeošStředa. Foto:archiv

ZRANĚNÝŘIDIČ ZŮSTAL ZAKLÍNĚN VE VRAKU
VÁŽNÁDOPRAVNÍ nehoda
uzavřela v pondělí téměř
na dvě hodiny silnici I/33 u
Roudnice. Krátce po poled-
ni sezde sečelně srazila
dvě auta. Podle policie
52letý řidič octavie zřejmě
přejel do protisměru, kde se
srazil s protijedoucím peu-
geotem. „Vůz Škoda Octa-
via sepo nárazu otočil na
střechu a zůstal ležet na
vozovce. Silně poškozený
automobil značky Peugeot
skončil v příkopu,“ sdělil
mluvčí hasičů Ondřej Sezi-
ma. Řidič peugeotu (47)
utrpěl vážné zranění a na-
víc zůstal zaklíněn v hava-
rovaném autě, odkud ho
museli vyprostit hasiči.
Muže pak vrtulník trans-
portoval do nemocnice.
Vážně zraněna byla i jeho
spolujezdkyně (78) a řidič
octavie. Namístě zasaho-
vali hasiči z Hradce Králové
a z Nechanic. Příčiny havá-
rie vyšetřuje policie.
Foto:HZS

Proč si hradecký advokát půjčoval?Na ruletu?
Soudv ÚstínadLabemzačalřešit kauzu
hradeckéhoadvokátaVíška,jemužza
podvodyhrozíaždesetiletýtrest. Verdikt
zřejměv tomto týdnunepadne.
Ústí nad Labem –Mohl to být
zajímavý soudní proces.
Soudní síň u ústeckého kraj-
ského soudu by byla plná ka-
mer. Jenže, soudní show sene-
koná. Chybí hlavního postava
příběhu: Dodnes nenašli poli-
cisté obžalovaného advokáta
Rostislava Víška.

Obžalovaný advokát
z Hradce Králové se má zod-
povídat z podvodného vylá-
kání téměř 10,7milionu korun
a zpronevěry.

K podvodům mělo dojít cel-
kem ve dvaaosmdesáti přípa-
dech. Mezi podvedenými jsou
i soudci Krajského soudu
v Hradci Králové.

Podle předsedkyně trestní-
ho senátu Kamily Krejcarové,
v úterý začal proces s Víškem

jako obžalovaným na útěku,
tedy v jeho nepřítomnosti.

Státní zástupce uvedl, že na
základě několika trestních
oznámení policie začala pro-
věřovat, zda se Víšek nedo-
pustil podvodného jednání.

Dozorování policejního vy-
šetřování bylo Vrchním stát-
ním zastupitelstvím svěřeno
státnímu zástupci Krajského
státního zastupitelství v Ústí
nad Labem . Soud probíhá
v Ústí, protože obžalovaný si
půjčoval peníze i od hradec-
kých soudců, tudíž kauzu mu-
sí soudit jiný krajský soud.

Proč si půjčil tak vysoké
částky? Neoficiálně se hovoří
o tom, že peníze prý prosázel.
Víškovy podvody se většinou
odehrály v Hradci Králové,

jeden v České Lípě, a několika
skutkům v Praze a v Písku.

Kriminalisté s Víškem ne-
hovořili o jeho obvinění, pro-
tože Víšek zmizel. Matka ad-
vokáta také neměla chuť se
bavit s věřiteli svého syna, a v
době podání obžaloby rovněž
zmizela. Matka advokáta asi
zanevřela na české luhy a há-
je, protože kriminalisté zjisti-
li, že její důchod je vybírán
platební kartou na Slovensku
a v Rakousku.

Právě proto si advokát vy-
sloužil Evropský zatýkací
rozkaz a příkaz k zatčení.

Státní zástupce zdůraznil,
že není pochyb, že obviněné-
mu jako advokátovi, a tudíž
osobě práva znalé, musely být
jasně známy důsledky jeho
jednání. Musel vědět, že jím
vylákané půjčky a zpronevě-
řené peníze budou posouzeny
jako trestná činnost.

Jednání Víška je nepocho-
pitelné. S ohledem na jeho fi-
nanční situaci věděl, že ne-

může peníze, které si půjčil,
nikdy splatit.

Od roku 2009do roku 2012si
půjčoval advokát desítky až
stovky tisíc korun. S ohledem
na ubývající množství ochot-
ných věřitelů se půjčované

částky postupně snižovaly,
takže na konci podvodného
příběhu si v květnu 2012 od
jednoho muže půjčil pouhých
9000korun, a také byl rád.

Bez ohledu na následky se
snažil advokát za každou cenu
získat peníze. Podle obžaloby
neváhal zneužít peníze svěře-
né do advokátní úschovy. V ji-
ném případě zamlčel před kli-
entem, že se mu podařilo vy-
moci z klientova dlužníka vel-
ké peníze. Tyto finanční pro-
středky si ponechal.

Jeho jediným majetkem byl
dům s pozemky v Roudnici na
Královéhradecku. Jenže vše
bylo zastaveno ve prospěch
banky za zhruba třímilionový
úvěr a ve prospěch ještě dal-
ších věřitelů.

Před soudem vypovídala
mimo jiné teta obžalovaného,
která synovci půjčila 350tisíc
korun a její syn 800 tisíc. Ad-
vokát jim vrátil dohromady
150 tisíc. „Přišel se svou mat-
kou a nejprve tvrdil, že ho

přepadli. Pak, žesezamotal do
potíží s akciemi,“ uvedl bra-
tranec Víška. „Věřil jsem
mu,“ řekl. Po roce se však prý
začal pídit po penězích a při-
šel na to, kde všude Víšek dlu-
ží. „My jsme to nevěděli ani
mezi sebou, slíbili jsme mu, že
o půjčce nikomu neřekneme,
a to jsme dodrželi,“ popsal
muž, který údajně viděl svého
příbuzného naposledy loni
okolo Velikonoc.

U soudu řekl, že si myslí, že
matka obžalovaného, s níž žil
a které stát doposud vyplácí
důchod, už nežije. Na co pení-
ze bratranec potřeboval, prý
neví. „Říkalo se, že jezdí hrát
ruletu do Prahy,“ podotkl.

Hlavní líčení bude pokra-
čovat ještě v úterý a ve středu
výslechem dalších svědků.
Rozsudek nad uprchlým ad-
vokátem, kterého jedna svěd-
kyně popsala jako suverénní-
ho muže, který nešetřil li-
chotkami, zřejmě tento týden
nepadne. (fro, čtk)

OBŽALOVANÝADVOKÁTRosti-
slav Víšek.Foto:PolicieČR

Soud potvrdil mladíkovi trest za pokus
o vraždu opilého muže v Lanškrouně

Hradec Králové/Praha – Vrchní soud v Praze včera potvrdil
trest 15,5roku vězení osmnáctiletému Miroslavu Jehličkovi za
loňský pokus o vraždu v Lanškrouně. Dalšímu obžalovanému
Jaroslavu Vítkovi (20) udělil soud za krádež 1,5roku vězení, Ji-
ří Vodák (26)odešel od soudu s dvouletým trestem. Trojice se lo-
ni v létě domluvila v restauraci, žeokradou svého známého. Na-
šli ho doma opilého a spícího. Když ho prohledávali, muž sepro-
budil a Jehlička podle vyšetřovatelů vzal nůž a začal ho bodat
do hlavy a obličeje. Mladíci Jehličku zastavili, a pak z domu
všichni odešli. Odnesli si 17 korun. Vážně zraněného muže na-
štěstí našli sousedé a život mu zachránila včasná péče lékařů a
operace. Muži, kteří podle soudu mají kriminální minulost a v
době útoku žili na ulici, sek činu přiznali.

Vrchní soud potvrdil březnové rozhodnutí Krajského soudu
v Hradci Králové. Jeho verdikt je pravomocný. (čtk)

NEUŠLONÁM

Muž trhal třešně. Spadl z výšky šesti metrů
Náchod – Vážné zranění po pádu ze žebříku utrpěl včera osma-
šedesátiletý muž na Náchodsku. „Při trhání třešní upadl z více
než šestimetrové výšky tak nešťastně, že si přivodil vážné zra-
nění s poruchou vědomí,“ řekl mluvčí královéhradeckých zá-
chranářů Ivo Novák. Operátorka tísňové linky zraněnému na
pomoc vyslala sanitku a vrtulník. I přes pomoc zdravotníků u
zraněného přetrvávala porucha vědomí, proto musel zasahují-
cí lékař zajistit jeho dýchací cesty a napojit jej na umělou plicní
ventilaci. Pak ho záchranáři letecky transportovali do králové-
hradeckého traumacentra. (vit)

Střední škola Euroinstitut
Střední škola Euroinstitut je odborné učiliště a praktická škola zaměřená na vzdělávání mentálně
postižených žáků z Domovů pro osoby se zdravotním postižením. Ojedinělý vzdělávací program 
úklid a výpomoc umožňuje získat práci lidem, kteří byli donedávna odkázáni jen na ústavní  péči.
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