
Poradna doktora Středy

Nepřejídám se a jsem tlustá
Jsem ráda, že se můžu svěřit se
svým problémem. Mám 77 kilo
při 169 centimetrech. Doktor-
ka mně stále hudruje, abych
držela dietu. Když jí povím, že
mám spočítáno, že určitě ne-
sním víc než 2000 kalorií den-
ně, nevěří mně. Jenže ona je
to pravda. Když porovnám, co
snědí kolegyně v práci a jsou
štíhlé…

Anna z Benešova

Obezita patří mezi ty poruchy,
které označujeme jako civilizač-
ní. Asi třetina osob u nás trpí nad-
váhou a pětina z nás je obézní.
Nadváha znamená, že body-mass
index je v rozmezí 25 až 30. Snad-
no si ho spočtete na interneto-
vých kalkulačkách. To, co je nad
hodnotou 30, se už nazývá obezita.

Ve vašem případě je body-mass
index 27, což znamená nadváha. Jenže, jak prokázala statistika
prováděná ve Spojených státech, nejnižší riziko úmrtnosti je
u osob s BMI v rozsahu 18 až 27. Vy do této kategorie patříte a ne-
musíte hořekovat nad nadbytečnými kily a ani zřejmě nepotře-
bujete shodit. I když to neposoudím po e-mailu. Řada lidí chce
zhubnout, mají často v paměti svou váhu z období před mnoha le-
ty. Jenže je přirozené, že jak stárneme, tak také tloustneme.

Tělesná hmotnost souvisí jednak s metabolismem, jednak s vý-
živou a životním stylem. Ale populární je svádět nadváhu a obe-
zitu na přejídání. Zejména hubení lidé podezřívají nás silnější, že
nezřízeně jíme, málo cvičíme, a proto si za tloušťku můžeme sa-
mi. Statistické studie opravdu prokazují, že jde o mylnou před-
stavu dokonce i mezi některými lékaři, kteří by měli být odbor-
níci. Ale ve skutečnosti jen asi 15 až 20 % obézních se opravdu pře-
jídá. Asi třetina jí normálně. A pozor: Dobrá polovina lidí s nad-
váhou jí opravdu málo! Zkrátka, není to jen v tom, kolik jíme. Jde
o celkový životní styl, faktory dědičnosti, ale také o metabolis-
mus.

Já vždy rád cituji svého přítele, pana profesora Rajko Dolečka,
který se obezitou zabývá již 60 let. Pamatujete na jeho pořad Ne-
bezpečný svět kalorií v televizi v roce 1974? Sám je štíhlý, ale ni-
kdy nezapomene zdůraznit, že za to vděčí své mamince a svému
tatínkovi, kteří mu předali vhodný genetický kód.

Mám pro vás radu. Zapojte se do hubnoucí akce, kterou stře-
dočeské Deníky připravily pro své čtenáře. Za týden opět uvede-
me měsíční vyhodnocení těch, kteří úspěšně zhubli. Uveřejníme
kontakt, na který se můžete přihlásit i vy. Ambulance je zdarma
(resp. platí se jen klasický poplatek 30 Kč), dostane se vám jak vy-
šetření, tak potřebných dietních rad.

Každou středu hubneme s doktorem Středou
Máte kila navíc? Napište a ptejte se. Posílejte své otázky

e-mailem na: hubnetesdoktorem@denik.cz.

MUDr. Leoš Středa
P Narodil se 5. července 1963 v Praze.
P Přednáší obezitologii a kosmetologii na 1. lékařské fakultě
a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
P Vědecké zázemí má na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.
P Píše odborné knihy, popularizuje zdravou výživu, dietologii a kosmetiku.
P Poslední jeho knihou je Nebezpečný svět kalorií. Napsal ji spolu s profeso-
rem Rajko Dolečkem a MUDr. Kateřinou Cajthamlovou.
P Byl jednou ženatý, má tři děti.

RUCH NA JEŘÁBU TRVAL DO NOCI

AŽ VČERA se podařilo dořešit největší pražský
malér spjatý s bouřkou z pondělního večera –
problém s nestabilním věžovým jeřábem na
staveništi v Dejvicích. Tam během noci zasaho-
valy desítky hasičů i policistů, došlo i na evaku-
aci bytů v Zelené ulici. Za vším stály problémy
se stabilitou jeřábu, tyčícího se do 40metrové
výše u křižovatky ulic Bechyňova a Kolejní. Po-
volily dva ze čtyř kotvicích prvků a hrozilo, že
se rozměrná konstrukce ve vichru zřítí.
Proč podpěry zklamaly, zůstává předmětem
šetření. Během noci ale bylo především třeba
jeřáb stabilizovat – a pro jistotu vyklidit jeho
okolí. Hasiči zajistili evakuaci 22 špatně po-
hyblivých osob, další lidé odešli sami. Většina

našla útočiště u příbuzných, dva lidé v domově
důchodců – a jako úkryt před deštěm přistavil
dopravní podnik dva autobusy.
Hodně práce ale bylo především na ohroženém
jeřábu, který pro jistotu zajišťovaly přivolané
autojeřáby. O opravu stabilizačních prvků se
společně s hasiči před půlnocí postarali pra-
covníci dvou firem. Uzavírka ohroženého okolí
trvala až do časných ranních hodin.
Celkově znamenala likvidace následků bouřky
jen pro hasiče v metropoli přes 150 různých
případů; v naprosté většině se jednalo o od-
straňování spadlých stromů a odčerpávání vo-
dy. Práce se protáhly před celou noc až do do-
poledne. Foto: HZS Praha/Radek Krahulík

Hádku kvůli úklidu ukončilo bodnutí nožem
Praha – Pobodáním spo-
lubydlícího vyvrcholila včera
odpoledne hádka dvou mužů
v pražských Záběhlicích. Do
rodinného domu v ulici U Spla-
vu vyjížděli záchranáři necelé
dvě hodiny po poledni – a vzá-
pětí na místo dorazili i policis-
té. Ti přímo v domě zadrželi
podezřelého 62letého muže.

Proč spolubydlícího – podle
policie je zraněným 51letý Slo-
vák, zatímco záchranáři hovo-
ří o tom, že na ARO vinohrad-

ské nemocnice převáželi 40le-
tého muže – bodl kuchyňským
nožem do hrudníku, vysvětlil
další muž přítomný na místě
činu, očitý svědek konfliktu.
Motiv byl malicherný – strhla
se prý hádka kvůli úklidu.
Konkrétně o uklízení v kuchy-
ni. Dechovou zkouškou u za-
drženého policisté zjistili, že
na rozpoutání potyčky se pod-
statnou měrou podepsal alko-
hol. Podezřelý muž nadýchal
přes 1,7 promile.

Bylo to vražedné jednání?
Nebo snad pokus o zabití
z omluvitelné pohnutky? Či
pouhé ublížení na zdraví? Pří-
padně přichází v úvahu ještě
jiná právní kvalifikace, jakou
by třeba mohla být nutná obra-
na? K tomu se zatím krimina-
listé nevyjadřují. Nejprve mu-
sí zjistit, co přesně se v domě
stalo. Chytřejší budou až po vy-
hodnocení výslechů obou ak-
térů i svědků a budou znát in-
formace získané při detailním

ohledání místa činu; důležité
budou rovněž poznatky lékařů
o zdravotním stavu zraněné-
ho.

Leccos o tom, jak se případ
jeví na samém počátku, by
nicméně mohla napovědět pří-
tomnost detektivů z pražského
policejního ředitelství, kteří
se zabývají řešením těch nej-
závažnějších násilných zloči-
nů. Mírněji posuzované jedná-
ní by totiž bylo v kompetenci
kriminalistů z obvodu… (hol)

Za volantem auta seděl nezletilý chlapec
Praha – Za volantem je dítě! To v pondělí hodinu po poledni ne-
mohla přehlédnout hlídka pražských strážníků, když pozorovala
příjezd auta na parkoviště ve Starodvorské ulici v Lysolajích. Ři-
dič byl totiž zjevně nezletilý – což se také vzápětí potvrdilo. Chla-
pec i starší žena, jež seděla na místě spolujezdce, nyní mají co vy-
světlovat policistům, kteří řešení případu převzali. (hol)Zloději ukradli veteránovi medaile

Praha – Dvojici mužů, kteří se
nerozpakovali okrást válečné-
ho hrdinu, hledají již od konce
června pražští kriminalisté.
Pátrají po dosud neznámých
pachatelích, kteří své oběti se-
brali sako uniformy vyzdobené
četnými medailemi. Nechybě-
ly mezi nimi dva Řády Bílého
lva, ocenění Za chrabrost či
Za zásluhy, připomněl Tomáš
Hulan z ředitelství pražské po-
licie. „Jelikož byly některé me-
daile vyvedeny ve zlatě, vznik-
la okradenému škoda dosahu-
jící 100 000 Kč. Především mu
ale vznikla újma morální, ne-
boť na medaile, které byly nad-
neseně řečeno mapou jeho ži-
vota, byl patřičně hrdý,“ shr-

nul Hulan důsledky řádění
grázlů bez úcty a bez svědomí.

Seniora, který svůj život
spojil s působením v armádě,
okradli pachatelé přímo v do-
mě pro válečné veterány. Tam
ho 28. června navštívili s tím,
že mu jdou opravit toaletu. Za-
tímco jeden ze zlodějů vylákal
oběť z místnosti – prý aby uká-
zal, co přišli opravovat – druhý
řádil v jeho skříni.

Při hledání zločinců by mo-
hly pomoci záběry bezpečnost-
ních kamer. Ty včera policis-
té zveřejnili a žádají veřejnost
o pomoc. Jakékoli poznatky,
které by mohly pomoci při pát-
rání, lze předat kriminalistům
na lince 158. (hol)

Hledají se dva neznámí s čepicemi

Policejní detektivové mají k dispozici základní popis pachatelů. Mladší
z nich měl na sobě bílou tříčtvrteční bundu s kapucí, šedý svetr, tmavé
kalhoty a na hlavě kšiltovku. Druhému muži může být kolem 60 let. Ten si
oblékl tmavě zelené oblečení a tmavou kšiltovku. Na očích měl brýle.

Foto: Policie ČR 3x

V brzdícím autobuse se zranilo šest lidí
Praha – Šest lehkých zranění cestujících si včera vyžádal prud-
ký manévr řidiče autobusu pražské městské hromadné dopravy,
který ve Stroupežnického ulici na Smíchově chtěl zabránit havá-
rii. Prudce brzdil a snažil se vyhnout cyklistovi, jemuž kolo
bicyklu uvízlo v tramvajových kolejích. V autobuse lidé popadali
– přičemž si dvě děti a čtyři dospělí přivodili zhmožděniny na hla-
vě a na nohou. K vyšetření do motolské nemocnice sanitky pře-
vážely sedm lidí – tím dalším pacientem byl psychicky rozrušený
řidič. Pomoc záchranářů potřeboval i cyklista; v jeho případě ale
postačilo ošetření odřených končetin na místě. (hol)

KRÁTCE

Za napomenutí rány pěstmi!
Praha – Zábavu v podobě úto-
ků na své okolí si našla skupi-
na výrostků, kteří v noci na
včerejšek cestovali pražskou
tramvají. Čtveřice mladíků ve
věku od 16 do 20 let se nerozpa-
kovala nejen ničit majetek, ale
nezastavila se ani před brutál-
ním napadením muže, který je
napomenul.

Vše začalo v půl jedenácté
večer, kdy se věc zprvu jevila
jako „obyčejné“ chuligánství.
V tramvaji jedoucí právě Nu-
selskou ulici vytrhl jeden

z mladíků označník a vyhodil
ho oknem. Vzápětí ale udeřila
celá partička. Vrhla se na
32letého cestujícího, který vr-
hače tramvajového čísla okři-
kl, a začala ho mlátit pěstmi.
Doslova hlava nehlava. V za-
stávce Horky pak násilníci vy-
stoupili, začali do tramvaje ko-
pat a snažili se ji demolovat. Je-
jich řádění ukončili až policisté
přivolaní řidičem.

Nejstarší ze zadrženýchuž za
podobné jednání byl v podmín-
ce. Očistila ho amnestie. (hol)

Přepadávání žen jako zábava
Praha – Pachatele máme, ne-
víme ale o všech jejich obětech.
Tak hodnotí aktuální stav své-
ho případu pražští kriminalis-
té z oddělení loupeží, kteří za-
drželi mladou dvojici přepadá-
vající starší ženy a seniorky.
„Muž a žena se od konce červ-
na doslova bavili tím, že jim
strhávali z krku zlaté řetízky,“
konstatovala Jana Rösslerová
z ředitelství pražské policie.

Škodu, kterou 18letý mladík
a 20letá žena mají na svědomí,
policisté zatím vyčíslili na sto
tisíc. Nevylučují ale, že během
šetření se částka ještě zvýší.
Detektivové zatím mají infor-
mace o pěti skutcích, spácha-
ných na území Prahy 2, 3 a 10.
Vědí ale, že zločinů má dvojice
na svědomí víc. Zadržení se
totiž přiznali ještě k dalším

třem přepadením, o nichž poli-
cisté dosud neměli ani tušení.
K prvnímu z nich došlo kon-
cem června odpoledne v Mile-
šovské ulici, kde se obětí stala
žena v černém oblečení s šedi-
vými vlasy. Dějištěm dalších
dvou skutků bylo okolí tram-
vajové zastávky Radhošťská na
Vinohradské ulici. Tam poblíž
prodejny s potravinami měla
být přepadena asi 60letá žena
a před fotoprodejnou asi 40letá
žena v dlouhé sukni.

„Kriminalisté žádají tyto že-
ny nebo i další případné oběti,
aby kontaktovaly tísňovou lin-
ku 158 a případy nahlásily,“
připomněla policistka Rössle-
rová. Podle jejích slov je důle-
žité čin oznámit, i kdyby hod-
nota ukradeného šperku byla
zanedbatelná. (hol)

Loupež i zneužívání
Jako pachatele kradoucí řetízky
odhalili policejní detektivové
mladíka, figurujícího v databázi
hledaných osob pro podezření
z loupeží, a ženu, které je ve 20 le-
tech matkou dvou dětí: ve věku
3,5 roku a necelý rok. Oba vy-
slechli obvinění z krádeže a lou-
peže; v případě odsouzení mohou
skončit za mřížemi až na 10 let.
A 18letý muž má na krku ještě
navíc pohlavní zneužití. Udržoval
totiž poměr se 14letou uprchlicí
z diagnostického ústavu na Be-
nešovsku, hledanou již od února,
která byla rovněž zadržena. Ta už
je zpátky v péči vychovatelů. Ob-
viněnou dvojici chtěli kriminalisté
poslat do vazby, soud s tím ale
nesouhlasil.

S ÚSMĚVEM prchali podezřelí
od místa činu. Policie hledá jejich
další oběti. Foto: Policie ČR

Otci nalezené
holčičky hrozí
pět let vězení
Praha – Obvinění otce z opuš-
tění dítěte plus návrh na jeho
vzetí do vazby. To jsou podle
kriminalistů novinky v šoku-
jícím případu nalezeného ba-
tolete, po němž se nikdo neshá-
něl, který pražští kriminalisté
řeší od sobotního podvečera.

Tehdy policii přivolal muž
s tím, že má u sebe asi dvoule-
tou holčičku, kterou mu ke
krátkému pohlídání svěřili
bezdomovci, když stál na tram-
vajové zastávce Václavské ná-
městí. Pro dítě si už nikdo ne-
přišel. Následně vyšlo najevo,
že k osobám bez přístřeší se dí-
tě dostalo úplně stejným způ-
sobem: dal jim ho pohlídat muž,
který se představil jako otec,
aby se už neukázal. Matka se
o dítě starat nemohla, už před
dvěma týdny skončila na Ruzy-
ni. Ano, ve vazební věznici.

Pokud by na trestný čin
opuštění dítěte kývl i soud, mů-
že být ve hře až pět let vězení.
Holčička našla azyl v kojenec-
kém centru Thomayerovy ne-
mocnice v Krči. Tam byl také
podezřelý v pondělí zadržen,
když za dítětem, jehož osud
prostřednictvím médií sledo-
val od neděle celý národ, při-
šel. Dívenka tam zatím stále zů-
stává. (hol)
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