
Středy doktora Středy: Jitrocel
indický je zdraví prospěšný
Pro lidské tělo je důležitý příjem všeho, co obsahuje vlákninu.
Východní Čechy – V minu-
lém díle jsme psali o blaho-
dárných účincích lnu setého
a z něho vyráběné vlákniny
a oleje. Dnes se budeme vě-
novatdalšírostlině,kterámá
vynikající účinky na naše
zdraví a také pomáhá při
hubnutí.

Rostlina s názvem jitrocel
indický vám toho možná moc
neřekne. Když ale zmíníme
slovo psyllium, mnozí už bu-
dou vědět, s kým mají tu čest.
Pokud vám to nic neříká, čtě-
te dál a dozvíte se víc.

Špatné návyky
Mnoho lidí se v dnešní do-

bě stravuje narychlo v něja-
kých fast foodech, k snídani
většinou zhltnou bílý rohlík
se šunkou a večer u televize
se „dorazí“ křupkami nebo
arašídy. Po zelenině či jiné
zdraví prospěšné potravině
ani stopa. Takovýmito stra-
vovacími návyky si můžeme
navodit nepěkné zažívací
potíže.

Pro tělo je důležitý příjem
zeleniny, ovoce, semínek a
celozrnných potravin,
zkrátka všeho, co obsahuje
vlákninu.

Pokud nám v jídelníčku
chybí vláknina, organizmus
nepracuje tak, jak by měl.
Trávení neprobíhá optimál-
ně a střeva se zanáší zbytky a
různými bakteriemi. Aby to-
mu tak nebylo, potřebujeme
přijímat nestravitelné látky,
které tělem pouze projdou a
pročistí ho.

Kromě nerozpustné
vlákniny je ale důležitá i ta
rozpustná. Dbát bychom mě-
li také na pravidelný pohyb a

dostatečný přísun tekutin.
Možná se teď ptáte: „A jak

poznám, že mám nedostatek
vlákniny?“

Je to jednoduché. Hlavní-
mi příznaky jsou nepravi-
delné vyprazdňování, potíže
s trávením, zácpa či na-
dýmání.

Proti všem těmto nepří-
jemnostem vám může po-
moci, kromě již zmiňované
lněné vlákniny, také vlákni-
na psyllium.

Hubnutí a vláknina
Z jitrocele indického se vyu-
žívají semena, která jsou vý-
znamným zdrojem rozpust-
né vlákniny. Ta po požití v
žaludku nabobtná a zvětší
svůj objem. To způsobí pocit
nasycení, který je velmi žá-
daný hlavně v rámci re-
dukční diety.

U diet omezujících sacha-
ridy, jakými jsou například
Dukanova dieta či dieta Stře-

daForm, se však psyllium
příliš nedoporučuje, jelikož
obsahuje větší množství sa-
charidů.

Vláknina dále zvyšuje ak-
tivitu střev, a to právě tím, že
zaplní žaludek.

Psyllium navíc pomáhá
proti vzniku hemeroidů, vy-
chlípenin tlustého střeva a je
dobré jako prevence rakovi-
ny tlustého střeva. Při pra-
videlném užívání, stejně tak
jako lněná vláknina, pomá-
há snižovat hladinu cho-
lesterolu.

Při hubnutí, ale i v rámci
normálního nedietního jí-
delníčku, můžete užívat
psyllium v několika dostup-
ných formách.

Sušenky i chléb
Nejjednodušší formou jsou
vlákninové kaple, které se
polykají a zapíjejí vodou.

Ne každý ale snese každo-
denní polykání „prášků“ a
tak je vláknina dostupná ta-
ké v sypké podobě. Lze ji při-
dávat do jogurtu, müsli či
ovesné kaše.

V některých obchodech se
zdravou výživou jsou k do-
stání i sušenky s obsahem
psyllia. Ty jsou obohaceny o
pšeničné klíčky a celozrn-
nou mouku.

Sehnat můžete i chléb s
přídavkem této vlákniny,
který navíc obsahuje i lněná
a dýňová semínka. (re)

Soud: Klášter patří státu. Řád
kapucínů může žádat restituci
IVANA VITOVSKÁ

Hradec Králové/Opočno –
Bývalý kapucínský klášter v
Opočně nepatří Královéhra-
deckému kraji, ale státu. Vče-
ra o tom rozhodl Krajský soud
v Hradci Králové, který po-
tvrdil rozsudek rychnovské-
ho okresního soudu. Změna
vlastnictví umožní Řádu ka-
pucínů, který klášter původně
vlastnil, zažádat o jeho vydání
v rámci církevních restitucí.
Pokud řád klášter získá, bez-
úplatně jej převede na město
Opočno.

Věděli, že jde
o církevní majetek
Rozsudek je pravomocný, kraj
a stát ovšem mohou ještě po-
dat dovolání k Nejvyššímu
soudu. Právní zástupci se však
nechtěli vyjádřit k tomu, zda
mimořádného opravného
prostředku využijí.

Celý spor se odvíjel od toho,
že stát v roce 2003 převedl
vlastnictví kláštera na Králo-
véhradecký kraj. Zástupci
kraje a státu tvrdili, že vlast-
nické právo přešlo na kraj
řádně a zákony o církevních
restitucích se tak na klášter
nevztahují.

Kapucíni pak podali žalobu
a rychnovský Okresní soud
loni v říjnu rozhodl, že vlast-
nictví areálu na kraj nepřešlo
a vlastníkem je stále stát.

Zástupci kraje a státu se
proti verdiktu odvolali. Včera
požadovali, aby soud změnil
rozsudek a zamítl obžalobu v
celém rozsahu. Naopak práv-
ní zástupce kapucínů Tomáš
Nahodil navrhl, aby byl roz-
sudek okresního soudu po-
tvrzen. „Námitky nejsou pří-

padné,“ řekl právník.
Krajský soud dal nakonec

zapravdu kapucínům. „Zto-
tožnili jsme se s právními zá-
věry okresního soudu,“ řekl
včera soudce Jan Fifka.

Podle jeho slov státu v době
převodu kláštera muselo být
jasné, že jde o církevní maje-
tek a kraj v té době musel vě-
dět, že probíhají jednání o re-
stitucích.

Areál kláštera
dostane Opočno
Řád kapucínů po obdržení pí-
semného vyhotovení rozsud-
ku podá řád katastrálnímu
úřadu návrh na zápis vlast-
nického práva státu. „Klášter
se stane vlastnictvím státu a
řád požádá o jeho vydání po-

stupem podle zákona o cír-
kevních restitucích,“ řekl
právní zástupce řádu Tomáš
Nahodil. Podle něj by kapucí-
ni mohli areál získat přibližně
do půl roku.

Stát převedl budovu klášte-
ra na kraj v roce 2003. V ob-
jektu byl tehdy ústav sociální
péče. V roce 2007 jej kraj pře-
stěhoval, areál zůstal bez vy-
užití a kraj se jej chtěl zbavit.
Opočno o něj mělo zájem, ale
usilovalo o bezúplatný pře-
vod, což kraj odmítl. Pak na-
bídl areál, jehož odhadní cenu
znalec vyčíslil asi na osm a půl
milionu korun, k prodeji.

Řád o klášter začal usilovat
se záměrem, aby jej město do-
stalo bezplatně. Když kapucí-
ni podali žalobu, kraj od zá-
měru prodat areál ustoupil.
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Opočno už hledá
investora
Město Opočno již začalo podle
místostarosty Mariana Slodi-
čáka hledat pro areál kláštera
vhodného investora. Přestavba
a využití kláštera v režii města
by totiž podle místostarosty
byly nad finanční síly opočen-
ské radnice. „Máme dohodu s
Českou spořitelnou, že se po-
kusí najít vhodného investora,
který by areál využil v souladu
s představami města,“ řekl
Slodičák. Areál leží v těsném
sousedství hlavního opočen-
ského náměstí a město už v
minulosti uvažovalo o tom, že
by mohl sloužit ke kulturním a
duchovním účelům. (čtk)

Neušlo nám

Žně na východě Čech začaly,
sklizeň bude nižší než vloni
Východní Čechy – V našem
regionu byly sklizeny první
zhruba tři tisíce hektarů obi-
lovin, dosavadní výnosy ale
budou zhruba o 10 až 15 pro-
cent nižší než vloni.

Například průměrný hek-
tarový výnos ozimého ječme-
ne činí 5,94 tuny z hektaru, za-
tímco vloni dosáhl 6,1 tuny.
Pod střechou je už zhruba 30
procent ploch osetých ozi-
mým ječmenem, u ostatních
plodin je sklizeň teprve na po-
čátku.

Nejvýrazněji by se podle od-
hadů ministerstva zeměděl-
ství úroda měla oproti loňsku
snížit u řepky, a to o 21 pro-

cent. Na loňských výnosech
by měl zůstat pouze oves.

„Výnosy se budou lišit pod-
le jednotlivých oblastí. Na-
příklad na Hradecku to letos
vypadá na velmi dobrou skli-
zeň, která by mohla být až na
úrovni loňských rekordních
výnosů. V některých suchem
postižených oblastech ale mů-
že být úroda výrazně nižší,“
upozornil ředitel hradecké
agrární komory Ivo Konopa.

Žně v kraji začaly už na pře-
lomu června a července, pak je
ale zbrzdil déšť. Celkem jsou
obiloviny zasety ve východ-
ních Čechách na více než 160
tisících hektarech. (čtk, kim)

Policie kontroluje muniční sklady v Poličce
Polička – Policejní prezidium kontroluje muniční sklady zbro-
jařské firmy STV Group v Poličce. Firma tam má v několika bu-
dovách uskladněné letecké pumy, granáty a také dělostřelec-
kou munici. O kontrole jako první informovala Česká televize.
Inspektoři na místě údajně našli i munici, která do skladů údaj-
ně nepatří. Teď ji zkoumají experti. Pokud se podezření potvrdí,
policie zahájí proti společnosti trestní řízení. Policie v Pardu-
bickém kraji letos kontrolovala i sklady společnosti Multiagro
ve Slatině u Vysokého Mýta na Orlickoústecku. (čtk, zr)

Počínal si jako podle filmu „Rychle a zběsile“
Kvasiny – Policejní honička s devatenáctiletým opilým a zdro-
govaným polským mladíkem, který během pár hodin ukradl tři
auta a mezitím způsobil při vloupačkách škodu 150 tisíc korun,
by mohla posloužit jako dobrý námět filmového scénáře.

V okolí Kvasin postupně ukradl tři auta a odstavil je po pří-
kopech s běžícím motorem. Mezitím ujel bez zaplacení od čer-
pací stanice a vloupal se do dvou domů, kde odcizil šperky a pe-
níze. V honičce policistům pomáhali i náhodní svědci a do akce
byla zapojena rovněž polská policie. Nakonec mladíka, který
měl nejen 1,54 promile v krvi, ale také byl zfetovaný marihua-
nou a pervitinem, objevili sedícího v Solnici na lavičce na ná-
městí. Mladíkovi, který nikdy neměl řidičák a pracuje v jedné
místní firmě u Dobrušky, nyní hrozí až pět let za mřížemi. (kim)

Aktuálně


