
Středy doktora Středy: Je jablečný ocet opravdu na hubnutí?
Východní Čechy – Zaruče-
ných rad na to jak zhubnout a
zbavit se tak nevzhledných
nadbytečných kilogramů a tu-
kových polštářů na našem tě-
le je bezpočet. Jednou z bab-
ských rad na hubnutí je i kon-
zumace jablečného octa. Pou-
ze tím, že jej budete denně pít
na lačno, před jídlem, během
dne, zkrátka kdykoliv, byste
měli spalovat tuky a hubnout.
No nebylo by to fajn, kdyby to
fungovalo? Jak je to ale doo-
pravdy s tímto „zázrakem“
přírody?

Nedávno nám přišel od čte-
nářky dotaz na hubnutí: „Dob-
rý den, chtěla bych se zeptat,
jestli je pravda, že jablečný
ocet pomáhá v hubnutí? Četla
jsem, že když si ráno dám po-
hárek vody se lžičkou tohoto
octu, výrazně mi to pomůže ve
spalování. Některé mé kama-

rádky zase tvrdí, že pokud sní
něco více kalorického, dají si
po tom jídle lžičku octa, a ten

prý vyžere část kalorií, které
snědly. Jak to tedy je?“

Bylo by jistě krásné, kdyby

se dalo hubnout pouze tím, že
denně vypijete trochu octa. Na
internetu se o tomto jednodu-
chém triku píše ve spoustě
článků, v různých diskuzích i
reklamních upoutávkách. K
dostání je dokonce i jablečný
ocet v tabletách často kombi-
novaný s vlákninou. Kdyby
však bylo hubnutí takto jed-
noduché, neexistovali by pře-
ci obézní lidé ani lidé s nadvá-
hou.

Důkaz neexistuje
Zastánci blahodárných účin-
ků jablečného octa tvrdí, že
dokáže léčit artritidu, působí
jako ochrana při osteoporóze,
snižuje krevní tlak a cho-
lesterol v krvi. Také že působí
jako prevence rakoviny, ničí
záněty a infekce a v neposled-
ní řadě napomáhá lepšímu

trávení, odbourávání tuků, a
tím podporuje hubnutí. Sku-
tečně však neexistuje žádný
vědecký důkaz, že jablečný
ocet má nějaké léčivé vlast-
nosti. Nutriční analýza pro-
kázala, že tato kyselá tekutina
obsahuje jen nepatrné množ-
ství zdraví prospěšných látek.

Jak to (ne)funguje
Pokud si budete dávat před
jídlem sklenici vody se lžič-
kou octa, stane se pouze to, že
voda vám zaplní žaludek a vy
toho pak méně sníte. Stejného
efektu dosáhnete i s čistou vo-
dou, která navíc bude chutnat
o něco lépe a méně kysele. Ocet
má ale i výhodu, která spočívá
v tom, že kyselý nápoj pomáhá
snižovat glykemický index
pokrmu, který zrovna konzu-
mujete. Zasytí vás tedy na del-

ší dobu. Je však úplně jedno,
jestli kyselé prostředí navodí-
te jablečným octem, vinným
nebo tím obyčejným.

Hubnutí s pomocí jablečné-
ho octa bohužel nefunguje, a
tak i nadále je potřeba pro
vysněnou postavu udělat o ně-
co více. Pití octa vám neublíží
(samozřejmě v malém množ-
ství), ale ani nemá velký vliv
na hubnutí. Dojde sice k lepší
průchodnosti střev, ale slíbe-
né spalování tuků nečekejte.
Pokud chcete zhubnout, jezte
zdravě a dietně a neopomíjejte
každodenní pohyb. (red)

Chtěla ubodat druha, hrozí jí osmnáct let
Východní Čechy – Byl to pří-
pad domácího násilí, byť v
opačném gardu, kdy obětí byl
muž, nebo pouze klasická „do-
mácí zabíjačka“ v afektu?

V Chlumci nad Cidlinou
napadla po bujaré alkoholové
pitce 34letá žena svého
45letého přítele. Ten skončil s
vážnými bodnořeznými pora-
něními v nemocnici. „Nožem
s čepelí dlouhou 17 cm mu za-
sadila několik bodnořezných
ran, z nichž nejzávažnější by-
lo bodnutí do oblasti hrudní-
ku v blízkosti srdce. Dle vyjá-
dření lékaře se jednalo o zra-
nění přímo ohrožující život.
Žena byla obviněná z pokusu
vraždy a skončila ve vazbě,“
uvedla policejní mluvčí Ivana
Ježková. Muž i žena bydleli ve
společném bytě. Osudný ve-
čer – tento pátek – v baru po-
píjeli alkohol, ostatně jako
většinou o víkendu.

„Když žena chtěla pravdě-
podobně ještě pokračovat v
konzumaci alkoholu, strhla se
mezi nimi v baru vzájemná
potyčka, která pokračovala i v
bytě po příchodu domů. Ope-
rační důstojník přijal na tís-
ňovou linku 158 volání od sou-
sedů z domu, kde k násilí do-
šlo, že slyší křik a zároveň ta-
ké volání přímo od poškoze-
ného, který si o pomoc zavolal

sám. V té době na hlídku čekal
již před domem,“ dodala
mluvčí. Muž byl ihned trans-
portován do hradecké fakult-
ní nemocnice.

Policisté ženě naměřili v
dechu 2,15 promile, zatkli ji a
odvezli do vazby. Za pokus
vraždy jí hrozí 18 let vězení.

O tom, co se doma během
řádění ženy dělo, vypovídá i
podlaha na chodbě bytu zbro-
cená krví.

Případů, kdy žena fyzicky
napadne muže, je mnohem
méně nežli obráceně. Rozší-
řenější však je psychické tý-
rání a ponižování jako domá-
cího násilí ze strany žen. Muži
však o těchto věcech nechtějí
mluvit, proto se o tomto do-
mácím násilí moc neví. Obá-
vají se, že jim policie a sociál-
ní pracovníci neuvěří, bojí se
výsměchu kamarádů a nepo-
chopení lidí z nejbližšího oko-
lí. Mezi oběťmi domácího ná-
silí, které se obracejí na různé
organizace zaměřené na po-
moc těmto lidem, tvoří muži
jen tři až sedm procent.

Obětem domácího násilí a
dalších trestných činů začala
letos sloužit nová linka pomo-
ci s číslem 116 006. V provozu
je nonstop a je bezplatná. Na
číslo se může současně dovo-
lat až šest lidí. (kim)

VĚTŠINOU bývá pachatelem domácího násilí muž. Jinak tomu může být u „domácích zabíjaček“, kdy své
emoce neodkážou udržet na uzdě často nejen muži, ale i ženy. Pokud vraždy v Chlumci nad Cidlinou může
být jedním z těchto případů. Ilustrační foto: Deník

Letošní případy
domácího násilí

• 53letý muž s 3,08 promilemi v
krvi vyhrožoval v obci u Chrasti
na Chrudimsku své družce, že jí
ublíží. Policisté ho převezli na
záchytku, při vyšetřování však
zjistili, že ženu týrá už několik
let, několikrát ji i přímo napadl.

• Na Přeloučsku kopl 24letý
muž svou o dva roky starší ženu
do hýždí. Ten samý den v Par-
dubicích napadl před zraky syna
43letý muž svou manželku a
přetrhl jí řetízek

• Na Náchodsku vyhrožoval za-
bitím své družce a mlátil ji
45letý muž. Vždy to bylo v opi-
losti a družka se ho bála, neboť
kvůli své agresivitě vůči ženám
byl donedávna ve vězení. Tam si
odpykával trest za nebezpečné
vyhrožování vůči expřítelkyni.

• 63letý muž zakazoval své o
rok mladší ženě dívat se z okna,
nemohla bez jeho svolení odejít z
bytu a nesměla se koukat na te-
levizi, když ji sledoval on. Trestal
ji za „špatně umyté nádobí“ dal-
šími zákazy a daleko nešel ani
pro ránu.

PŘEHLED POČTU VYKÁZÁNÍ Z DŮVODU DOMÁCÍHO NÁSILÍ POLICIÍ ČR DLE KRAJŮ V ROCE 2014 A PŘEDCHOZÍCH LETECH

Cyklista srazil chodce,
který se těžce zranil
Police nad Metují – Ve váž-
ném stavu skončil v hradecké
fakultní nemocnici 56letý cho-
dec, kterého v pondělí hodinu
před půlnocí srazil nedaleko
Police na Náchodsku cyklista.
Muž ihned upadl do bezvědo-
mí, naopak cyklista vyvázl bez
šrámu. „Zatímco operátoři
tísňové linky 155 radili volají-
cím s resuscitací zraněného,
na pomoc vyjel lékař z Nácho-
da a záchranářská posádka z
Broumova. Těžce zraněný
muž utrpěl vícečetná poraně-
ní zejména hlavy a končetin.
Musel být napojen na přístroj
pro umělou plicní ventilaci a
zafixován speciálními imobi-
lizačními prostředky,“ uvedl
mluvčí hradecké záchranky
Ivo Novák. (kim)

Návštěvnost pamětihodností
je kvůli počasí nižší než vloni
Pardubický kraj – Návštěv-
nost státních památek v kraji
letos nedosahuje loňských
hodnot. Lepší výsledky měl
pouze hrad Kunětická Hora na
Pardubicku, kam o prázdni-
nách zamířilo o 22 procent lidí
více než minulý rok. Na vině
nižší návštěvnosti je nejspíš
teplé a suché léto, které lákalo
spíš k vodě než k cestování po
hradech a zámcích.

„Pomohla nám výstava
kostýmů ze seriálu Arabela,
která návštěvníky oslovila.
Úspěšné ale byly i další akce.
Kdyby to tak vydrželo, mohli
bychom dosáhnout historicky
nejvyšší návštěvnosti 40.000
lidí,“ řekl kastelán Kunětické
Hory Miloš Jiroušek.

Za hlavní faktor ovlivňující
zájem turistů považují pa-
mátkáři počasí. To letos při-
neslo chladné jaro s deštěm,
později zase tropické teploty v
létě. Extrémy návštěvě pamá-
tek nesvědčí. „Slabší v ná-
vštěvnosti byl srpen, kdy tro-
pická vedra způsobila doslova
‚prázdné‘ objekty, o sežehlých
parcích ani nemluvě,“ uvedla
mluvčí Národního památko-
vého ústavu Lucie Bidlasová.

Úbytek návštěvníků zazna-
menal mimo jiné zámek ve
Slatiňanech na Chrudimsku.
O prázdninách sem přišlo o
pětinu méně lidí než vloni, od
začátku roku pak o 16 procent.
Podobně jsou na tom i další ob-
jekty. (čtk, zr)


