
Středy doktora Středy:
Hubnutí v novém roce
Východní Čechy – Nový rok
už začal, dětem skončily
prázdniny a mnohým dospě-
lým stejně tak skončila dovo-
lená. Na konci roku většina li-
dí bilancuje a dělá různá roz-
hodnutí, dává si více či méně
splnitelná předsevzetí. Jed-
ním takovým je i předsevzetí
zhubnout. Také jste si řekli, že
letos už to určitě zvládnete?
Jak to udělat a opravdu docílit
v roce 2016 své vytoužené po-
stavy?

Během vánočních svátků a
oslav nového roku si užíváme
klidné chvíle s rodinou a přá-
teli a v jídle se příliš nehlídá-
me. Toho je všude kolem nás
dostatek a není zrovna příliš
dietní a zdravé. O kalorické
hodnotě cukroví, chlebíčků a
jednohubek jsme psali v mi-
nulých článcích. Jednou za
rok si ale dopřejeme a vše, co
se nachystá, to se také sní. Ne-
ní tedy divu, že během Vánoc
přibereme zhruba 3 kila. To si-
ce není moc, ale i tak je to na
našem břiše znát.

Na začátku nového období
jsme plní odhodlání a slibuje-
me svému okolí a hlavně sami
sobě, že tentokrát už opravdu
vydržíme a povede se nám
zhubnout. Letní dovolenou už
máme naplánovanou, chybí
nám jen ta dokonalá postava
do plavek. Mnoho z nás je pro
ni schopno udělat vše možné i
nemožné. Ve skutečnosti stačí
základní a jednoduché úpravy
v naší životosprávě. Důležitá
je především změna jídelníč-
ku a zařazení aktivního pohy-
bu do života. Samozřejmostí
by mělo být vynechání ne-
zdravých a tučných potravin,
sladkostí a bílého pečiva.

Kdy začít?
Kdy ale začít s hubnutím, aby
nám nadšení vydrželo? Pro za-
čátek nové životosprávy je v
podstatě vhodný jakýkoliv
čas, kdy jsme pořádně namo-
tivovaní. Obecně se však ne-
doporučuje začínat v zimním
období. Venku je zima, brzy se
stmívá a sluníčka si moc neu-
žijeme. To vše přispívá k cel-
kové unavenosti organizmu.
Není tedy dobré tuto únavu

ještě zvyšovat pobytem v po-
silovně a redukčním jídelníč-
kem.

Nejvhodnějším obdobím
pro začátek hubnutí je jaro.
Dny se prodlužují, svítí slu-
níčko, ptáci zpívají. To vše pů-
sobí blahodárně na náš psy-
chický stav, který se odráží do
našeho fyzického těla. Nejsme
již tolik unavení a máme chuť
se pustit do naplánované změ-
ny. Na jaře jsou také mnohem
volnější sportoviště a posi-
lovny. Je to tím, že opadne prv-
ní vlna „novoročních nadšen-
ců“, kteří si dali stejné před-
sevzetí: zhubnout. Vy tak na
jaře nemusíte stát fronty na
stroje či bojovat o místo na lek-
ci zumby.

Další nevýhodou hubnutí v
zimě je jojo efekt. Ten sice hro-
zí v každém ročním období, ale
po zimě je nejméně vhodný.
Když se vám totiž do května
povede zhubnout 10 kilogra-

mů a vy se s tímto výsledkem
spokojíte, ukončíte dietní re-
žim a přestanete se tolik hlí-
dat. Tak vzniká prostor pro
nechtěné navrácení těžce sho-
zených kilogramů. Může se
tak stát, že až pojedete v čer-
venci na dovolenou, část kil
bude zpátky. A to přeci ne-
chcete.

Tímto vás nezrazujeme od
započetí redukční kúry již v
zimě. Pokud máte pevnou vůli
a jste rozhodnutí zhubnout
jednou provždy, klidně za-
čněte hned. Změníte-li své
stravovací návyky napořád,
žádný jojo efekt vám nehrozí.

(red)

SERIÁL DENÍKU

PO STŘETU U D11 SKONČILO AUTO
NA BOKU A TŘI LIDÉ V NEMOCNICI

NADÁLNIČNÍMPŘIVADĚČI u Levína poblíž Chlumce nadCidlinou se v pondělí před sedmou ráno
srazila dvě osobní auta, jedno z nich skončilo převrácené na bok v příkopu. „Hasiči ještě před pří-
jezdem záchranné služby poskytli třem zraněnýmosobámpředlékařskou pomoc. Všichni byli
následně transportováni záchrannou službou do nemocnice,“ uvedlamluvčí profesionálních
hasičůMartina Žahourková. Hasiči zároveň zabezpečili obě vozidla proti požáru a odpojili u nich
autobaterie. „Po zadokumentování události Policií ČR vyprostili převrácený vůz zpět na silnici a
obě pomohli naložit na odtah,“ dodalamluvčí. Foto: HZS HK

Podnikatel ze Sezemic musí
řešit další potíž. Krátil daně?
Až osm roků hrozí Petru Voříškovi, který
je obžalován z krácení daně. Podnikatel
ze Sezemic u Pardubic, jenž se zabývá
obchodem se železným šrotem, měl
způsobit škodu téměř tři miliony.

JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Už stojí
před soudem v táhnoucí se
kauze dovozu železného šrotu.
Nyní musí Petr Voříšek, pod-
nikatel ze Sezemic u Pardu-
bic, řešit další problém.

Krajský soud v Hradci Krá-
lové začal rozplétat případ,
v němž je obžalován z krácení
daně z příjmu. Líčení bylo po
prvním dnu odročeno, pokra-
čovat bude v půlce března.

Podnikatel, který odmítl
vypovídat, se k soudu ani ne-
dostavil. Přitom mu hrozí až
osmileté vězení. Je totiž vi-
něn, že stát obral na dani z pří-
jmu o téměř tři miliony, přes-
ně 2 886 400 korun.

V případu je ústřední po-
stavou, tedy vedle Voříška,
jakýsi Urs Mayer. S ním uza-
vřel Voříšek smlouvu o spo-
lupráci, podle ní mu měl Ně-

mec v letech 2009 a 2010 pomo-
ci k obchodům v branži ba-
revných kovů.

Pán se narodil v roce 1929,
pro policii vypovídal, ale sou-
du se nakonec nedožil. „Jen
jsem podepisoval smlouvy,
kterým jsem nerozuměl,“ řekl
vyšetřovatelům.

Odkazoval pak na svého
známého, který měl v případu
figurovat. Alex Gottlob Wurm
von Sterndorff byl podle něj
zásadním člověkem ve firmě
Spanaxis, s níž uzavřel Voří-
šek kontrakt o spolupráci.

Jenže muž s předlouhým
jménem řekl, že Spanaxis byla
společnost bez zaměstnanců,
bez sídla, měla jen vlastní
poštovní schránku. „Mayer
byl ředitelem společnosti,“
oponoval Gottlob.

Od Spanaxis dostal posled-
ní den roku 2009 Voříšek fak-
turu na více než půl milionu

eur, tedy téměř 15 milionů ko-
run. Podle Voříška mělo jít o
provizi za sjednané obchody,
lidově řečeno za dohozené
kšefty. Podle výpisů Voříšek
poslal část peněz na Mayerův
účet, uhrazena byla přibližně
polovina sumy.

„Spoluprací se zvýšil obrat
Voříškovy společnosti. Mys-
lím, že se pan Mayer angažo-
val, aby si něco přivydělal,“
řekl Gottlob.

Jenže proti jeho slovům
stojí svědectví majitelů firem,
s kterými Voříšek obchodo-
val. Ani jeden z oslovených
policií neřekl, že by byl oslo-
ven Mayerem.

„Veškeré kontakty jsme
měli s Voříškem,“ prohlásil
například Slovák Branislav
Baliár. Jeho osoba potvrzuje,
že případ nebyl omezen na
Česko – zasahuje vedle Slo-
venska i do Maďarska, Ně-
mecka a také Švýcarska.

Podle obžaloby je faktura
jen fiktivní, Voříšek si jen
chtěl snížit daňový základ.

„Naplnil podstatu zločinu
krácení daně. Fakturu si
uplatnil jako daňově uznatel-
ný náklad,“ uvedl státní zá-
stupce Ivan Hořejší. „Přitom
věděl, že firma Spanaxis ne-
zprostředkovala žádné ob-
chodní vztahy.“

I v druhé kauze hrozí muži osm roků
Krácení daně z příjmu není jediným prohřeškem, z kterého se Petr Voří-
šek zodpovídá u hradeckého soudu. Ve druhém případě jde o daň z přida-
né hodnoty, tentokrát jde o mnohem vyšší sumu, až o 220 milionů korun.
Také v této akci je však v hlavní roli železný šrot. Státní zástupkyně Dag-
mar Pětníková vysvětlila, jak mělo k únikům dojít: „S maďarskými společ-
níky vytvořili uzavřené řetězce dodavatelů. Dokola byl obchodován určitý
počet totožných dodávek šrotu.“
Voříšek je obžalován společně s dalšími třemi muži. S nimi měl stvořit
čtyři společnosti, které tento fiktivní byznys organizovaly. „My jsme řád-
ně fungující společnost. Zboží bylo vždy řádně přijato, zkontrolováno,
roztříděno, zváženo a zaevidováno,“ řekl další obžalovný Karel Voříšek.
„Odmítám jakékoli spekulace o účelovosti,“ dodal. (fej)

AKTUÁLNĚ

Jak je zneužívána linka 158? Jde i o bomby
Pardubice – Je to čís-
lo, které by si měl kaž-
dý pamatovat. Linka
158, takový policejní
centrální mozek. Tady
lidé oznamují své potí-
že. Jenže je to také terč,
který se dá zneužít.

„Mezi nejčastějšími
případy zneužívání
linky 158 je například
lživé oznámení o ulo-
žení nástražného vý-
bušného systému v budovách. Lidé pod vlivem alkoholu či děti
oznamují nepravdivé události,“ řekla tisková mluvčí pardu-
bické policie Jana Drtinová.

Každé oznámení přitom musí policisté prověřit. „Pokud by
museli vyjet na vymyšlené oznámení, mohlo by se stát, že by se
nedostalo včasné pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje.
V některých případech jde nejen o majetek nebo zdraví, ale i o
holý život,“ upozornila mluvčí. (fej)

Foto: Policie ČR

Jedna sobota, a pět řidičů pod vlivem drog
Hradec Králové – Pět řidičů během jednoho dne, kteří byli pod
vlivem drog, chytili během soboty policisté v Královéhradec-
kém kraji.

„Předevšímsejednaloouživatelemarihuanyapervitinu.Dva
z nich nemohli navíc předložit řidičský průkaz, protože ho měli
z dřívější doby předběžně zadržen také za požití drogy za volan-
tem,“ řekla tisková mluvčí policie Iva Kormošová. Ti ostatní o
řidičák ihned přišli a všem zakázali policisté jízdu. Přestupky
bou dál řešit správní orgány.

Vedle řidičů policisté odhalili také třináct osob, které neo-
právněně přechovávaly pro svoji potřebu omamnou nebo psy-
chotropní látku. Nejčastěji měly u sebe marihuanu, u jednoho
muže našli sedmatřicet kusů sušených lysohlávek. (fej)

Podmínky předplatného se řídí 
Všeobecnými podmínkami pro 
předplatné, které jsou umístěny 
na www.mojepredplatne.cz 
nebo na všech redakcích Deníku. 
Nabídka platí pouze pro nové 
předplatitele do vyčerpání zásob. 
Minimální týdenní předplatné 
vašeho regionálního Deníku 

na 1 rok.

Objednejte si své předplatné:
 www.mojepredplatne.cz 
 840 336 459 
 ve vaší okresní redakci 
 (viz tiráž)

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč včetně 
DPH za každou započatou minutu pro 
volání z pevné linky. Volání z mobilního 
telefonu dle tarifu mobilního operátora.

Předplaťte si svůj 
regionální Deník 

a získejte
4 dárky

Silikonový 
olej 

Hrablo 
na sníh

Voda do 
odstřikovačů 
- zimní

Škrabka na sklo 
s rukavicí
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