
Středy doktora Středy: Dieta je začátek dlouhé cesty
Východní Čechy – V posled-
ních letech velkou rychlostí
přibývá lidí, které trápí nad-
váha, či dokonce obezita nej-
vyššího stupně. Většina těch-
to lidí by se ráda svých nad-
bytečných kilogramů zbavila.
Kdo by přeci nechtěl mít zase
hezkou štíhlou postavu a cítit
se dobře ve svém těle? K to-
muto cíli může každého velmi
dobře dovést správně zvolená
dieta. Cesta za vysněnou po-
stavou však dietou nekončí.
Naopak – dieta je pouze začá-
tek dlouhé cesty.

Každý odborník na hubnutí
se ve své praxi ne jednou se-
tká s názorem, že jeho rady
jsou k ničemu a že nefungují.
„Držela jsem dietu a řídila se
jejími pravidly do posledního
puntíku. Jsou tomu dva měsí-
ce a mám všechna kila zpátky.

Dieta byla k ničemu, jen ztrá-
ta času.“ Takovýto a jemu po-
dobné komentáře vycházejí
většinou z úst těch klientů,
kteří si mysleli, že dieta jed-
nou provždy vyřeší jejich pro-
blém s hmotností.

Jenže tak to nefunguje. Di-
eta neboli dočasná změna jí-
delníčku vám sice pomůže od-
bourat tuky a kila navíc, ale
nezaručí vám štíhlou linii po
zbytek života. Tu vám zajistí
pouze a jedině změna celého
vašeho životního stylu.

Zjednodušeně řečeno, po-
kud sníte každý večer před
spaním tabulku čokolády, při-
berete. Dietou, která je vždy
jen na určitou dobu, nadby-
tečná kila zase shodíte. Pokud
se po ukončení diety opět vrá-
títe k dennímu čokoládovému
rituálu, znovu přiberete.

Je důležité provést změnu
jídelníčku již napořád a k čo-
koládě se nevracet. Stejné je to
se všemi nevhodnými potra-
vinami, jakými jsou různé
sladkosti, tučná jídla či mouč-
né pokrmy.

Jojo efekt
Co je jojo efekt, asi všichni tu-
ší a zřejmě se s ním mnoho z
vás i setkalo. Není to nic pří-
jemného a ne zřídkakdy člo-

věk přibere ještě více, než tak
pracně shodil. Při jaké dietě
ale hrozí riziko jojo efektu?
Odpověď je jednoduchá. Při
každé dietě. Jak je napsáno vý-
še, dieta je pouze začátek dlou-
hé cesty. Navíc po ukončení
dietního režimu by měla přijít
fáze fixace nové hmotnosti. To
znamená, že na běžnou nedi-
etní stravu přechází člověk
pozvolna během několika týd-
nů. Postupně přidává do jí-
delníčku dosud zakázané po-
traviny, počínaje zeleninou a
ovocem a konče těstovinami a
knedlíky. Samozřejmostí je
hlídání hmotnosti a rychlý zá-
sah v případě přibírání. Dvě
kila se shazují snáz než pět.

Při změně životního stylu a
přechodu na zdravý a vyváže-
ný jídelníček je riziko jojo
efektu velmi malé až nulové.

Důležitá je také sebekontrola
a motivace. Neznamená to, že
už si nikdy nemůžete dát
brambůrky nebo zmrzlinu.
Žádná potravina není zakáza-
ná a nezdravá. Nezdravé je
pouze množství, které hodně
lidí přehání. Jednou za čas si
přece každý rád zamlsá. Hlav-
ní je si to dovolit a nic si nevy-
čítat. Psychika je velmi důle-
žitá hlavně u fixace nové
hmotnosti. Pochvalte se za
každý den, kdy se vám podaří
udržet nový životní styl a ne-
sklouznout do starých kolejí.
Mějte rádi své „nové“ tělo a
ono se vám odmění. (red)

Dívkám dělala peklo, dostala sedm let
Dívkám šlapala po hrudníku, mlátila je.
Nutila je k prostituci v Německu, kde žila.
Proto byla žena původem z Broumovska
odsouzena k sedmiletému vězení.
JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Když ji es-
korta přivedla do soudní síně,
usmívala se. Po rozsudku jí
však pohoda z tváře zmizela.
Božena Kern totiž stráví příš-
tích sedm roků ve vězení.

Tam ji poslal Krajský soud
v Hradci Králové. Důvodem
jsou skutky, které obžaloba
popsala jako obchodování
s lidmi a kuplířství.

Je to příběh plný násilí i na-
ivity. „Bylo to peklo a je
dodnes,“ řekla u soudu dívka,
která Kern skočila na lep ve
svých sedmnácti letech. „Zni-
čilo mi to život, bojím se sexu i
chlapů,“ prozradila dnes tria-
dvacetiletá žena žijící v Ně-
mecku.

Cesta k prostituci byla jed-
noduchá, Kern s ní při ná-
vštěvě Broumovska navázala
vztah. „Zamilovala jsem se do

ní,“ řekla oběť. Proto se uvoli-
la a odjela do Německa. Tam
byla ale přinucena, aby pra-
covala v nočním klubu.
„Nejdřív jsem si myslela, že
budu jen tancovat,“ ukázala
právě tu naivitu.

Bylo to však úplně jinak,
stejně jako v případech dal-
ších dívek. Kern je hledala
v broumovské romské komu-
nitě, využívala jejich špatné-
ho sociálního postavení.

To si ale v Německu příliš
nevylepšily. I když měly za
hodinu dostávat 150 eur a
denně si vydělaly až čtyři sta,
žádné peníze nedostaly. Mla-
dé milence navíc tvrdila, že fi-
nance uschová na společnou

budoucnost. „Kern mi všech-
no brala, koupila mi jen ero-
tické spodní prádlo.“

„Nikdy jsem nikoho do ni-
čeho nenutila. Všechny přišly
dobrovolně, aby si vydělaly,“
oponovala Kern. „Žila v Brou-
mově v rozpadlé barabizně.
Pak za mnou přijela do Ně-
mecka. Byla zavšivená a ne-
měla co na sebe,“ dodala s tím,
že jí dívka prý nepřiznala, ko-
lik je jí let.

Přiznala se pouze z části, ze
začátku dokonce popírala i to,
že v Německu dříve pracovala
jako prostitutka. Stejně jako
fakt, že se po nějaké době po-
sunula do postavení „pasáka
v sukni“.

JDE DO VĚZENÍ. Božena Kern
byla odsouzena k sedmi letům
vězení. Foto: Deník/Michal Fanta

ZE SOUDNÍ SÍNĚ

Dozví se strážník
ve čtvrtek verdikt?
Hradec Králové – První část
ostře sledovaného procesu se
strážníkem Pavlem Koblíž-
kem skončí u Krajského sou-
du v Hradci Králové zítra.

Dozví se muž, který zastře-
lil (prý v sebeobraně) ve Vy-
sokém Mýtě jednoho člena
ochranky diskotéky a druhé-
ho zranil, rozsudek? Podle
všeho ne. „Budeme odročo-
vat,“ naznačil předseda sená-
tu Petr Mráka.

Koblížek střílel čtyři dny
před minulými Vánocemi,
tvrdí, že se bál o život. Žalobce
jeho čin překvalifikoval
z vraždy na pokus o zabití. (fej)

UHÁNĚL PO D11, PO SMYKU JE ŠKODA 200 TISÍC

HAVÁRIE NA DÁLNICI. Podle všeho spěchal, což se mu nevyplatilo. V pátek krátce před 17. hodinou došlo na 66. km dálnice D11 k ha-
várii osobního vozidla. „Řidič BMW, který jel ve směru na Prahu, se dostal na mokré silnici pravděpodobně vlivem rychlosti do smyku.
Vyjel vpravo mimo vozovku do travnatého náspu, kde se vozidlo přes střechu převrátilo,“ řekla tisková mluvčí policie Iva Kormošo-
vá. Z dopravní nehody vyvázl bez zranění. Policisté podrobili 25letého muže z Plzeňska dechové zkoušce, která byla negativní a uložili
mu blokovou pokutu 2 tisíce. Na vozidle vyčíslili škodu převyšující 200 tisíc korun. Foto: Policie ČR

AKTUÁLNĚ

Nejvyšší soud odmítl vrahovo dovolání.
Za smrt ženy si Pekár odsedí třicet let
Hradec Králové/Brno – Nejvyšší soud (NS)
před několika dny potvrdil recidivistovi Pavlu
Pekárovi třicetiletý trest vězení za vraždu že-
ny z Pardubicka. Pekár od začátku trvá na své
nevině. Podle obhajoby mohl čin spáchat ně-
kdo jiný. NS ale uvedl, že nenašel důvod k zá-
sahu, nezjistil žádný opomenutý důkaz ani
chybuv právníkvalifikaci.Pekárby ještěmohl
podat ústavní stížnost.

Vražda se stala 3. března 2013 na dosud nezjištěném místě.
Šestatřicetiletou matku čtyř dětí vrah tloukl a kopal do hlavy,
nožem jí zasadil tři rány do trupu a nakonec ji uškrtil rukama a
kabelem.Těloženypovražděnaložildoautaaodvezl kobciSkle-
né na Žďársku, kde je hodil do příkopu a zakryl textiliemi a vět-
vemi. Podle žalobkyně spáchal čin obzvlášť zavrženíhodným
způsobem, znalci navíc upozornili, že trpí sexuální deviací a na
svobodě je pro společnost nebezpečný.

Pekár (51) však popřel, že by ženu zavraždil, a tvrdil, že obžalo-
ba je zkreslená. Přiznal, že oběť znal, a tvrdil, že mu pomáhala při
krádežích. V den vraždy jí prý koupil dávku pervitinu a byli spolu
ve vypůjčeném bytě v Chocni. Pak už ji prý neviděl. Pekárův ob-
hájce proto žádal soud, aby muže zprostil obžaloby.

Soud v Hradci Králové Pekárovi neuvěřil a odsoudil ho k do-
životnímu trestu. Muž se však odvolal a Vrchní soud v Praze le-
tos v březnu verdikt zmírnil na 30 let. (vit, čtk)


