
Středy doktora Středy:
Zelená káva a hubnutí
Východní Čechy – V našem
pravidelném seriálu přichází
opět na řadu „poradna“, v níž
MUDr. Leoš Středa odpovídá
na dotazy čtenářů.

Ptáte se odborníka
Dobrý den, pane doktore, chtě-
la bych poradit jak zhubnout.
Četla jsem o účincích zelené ká-
vy, ale přijde mi jen těžko uvě-
řitelné, že bych pouhým pitím
nějakého nápoje mohla hub-
nout. Jaký je váš názor na ze-
lenou kávu? Děkuji za odpo-
věď. J. Dolejšová, Svitavy

Ptala jste se na zelenou ká-
vu na hubnutí: to je samozřej-
mě nesmysl a reklamní trik.
Kdyby to bylo tak, jak se píše v
reklamě, jsou všichni hubení.
Většinou je nabízena ve formě
SPAMových e-mailů, které se
pravidelně opakují. Pod jako-
by učeným článkem nějakého
amerického odborníka jsou
pak zobrazeny desítky smyš-
lených komentářů od tzv.
šťastných konzumentů.

Kdybyste však chtěla při-
dat vlastní komentář, nejde to,
neboť ty komentáře jsou jen
trik. Pokud prodejce rozešle

tisíce opakovaných e-mailů,
vždycky se najde někdo, kdo si
řekne, že to zkusí. A o to jde:
donutit vás koupit produkt,
který se levně vyrábí a draze
prodává.

Zelená káva se získává z
těch druhů kávovníku, které
sice poskytují velké výnosy,
káva má však pouze průměr-
nou kvalitu. Pro podporu její-
ho prodeje byl vytvořen mý-
tus toho, že podporuje hubnu-
tí. Jenže stejně funguje jaká-
koli káva: má mírný močo-
pudný efekt. Odvodní vás,
čímž se přechodně sníží váha.
Tuk však žádný z těla nezmizí.
Urychlení metabolismu při
pití zelené (ale i jakékoli jiné)
kávy je rovno spotřebě ener-
gie, jakou spálíte jedním dře-
pem. Srandovnínacelévěci je,
že zelená káva je často propa-
gována jako americký hit. Tak
proč jsou Američané stále nej-
tlustším národem na světě?

Dieta a pohyb
Pokud chcete opravdu zhub-
nout a vyvarovat se jo-jo efek-
tu, nic jiného, než úprava jí-
delníčku a pohyb, vám nepo-
může. Pouze vhodná redukční
dieta a zvýšená fyzická akti-
vita vám zaručí úspěšné hub-

nutí. To je sice pomalejší, než
slibujívýrobcizelenékávy,ale
zato trvalejší. Po vysazení re-
dukční diety je vhodné začít se
stravovat podle zásad zdravé
životosprávy. Jen tak docílíte
toho, že se shozené kilogramy
nevrátí.

Jak zhubnout, pokud se ne-
bojíte jít s kůží na trh? Na
stránkách Deníku veřejně
hubnou známé osobnosti: Ilo-
na Csáková, režisér Tomáš
Magnusek či Leoš Středa. A
také naši čtenáři. Přidejte se k
nim, zveřejněte svoji váhu a
fotografie a publikujte své
úspěchy či neúspěchy.

Objednejte se k veřejnému
hubnutí e-mailem na:
hubnetesdoktorem@denik.cz.
Napíšeme o vás. Inspirujte k
hubnutí další naše čtenáře.
Pomůže vám MUDr. Leoš
Středa se svými spolupracov-
níky z 1. lékařské fakulty z
Prahy a Fakulty biomedicín-
ského inženýrství. Se spolu-
autory (Profesor Rajko Dole-
ček a MUDr. Kateřina Cajtha-
mlová) vloni vydal publikaci
Nebezpečný svět kalorií. Kaž-
dý čtvrtek přijíždí do polikli-
niky Dopravního zdravotnic-
tví v České Třebové. (re)

Všechny díly seriálu věnovaného
hubnutí najdete nawebechDeníků

Dobrovolných hasičů v regionu
slouží 50 tisíc. Modernizují se
Východní Cechy – Každý dva-
cátý člověk je v Pardubickém
kraji dobrovolným hasičem.
Slouží jich zde 24 818. V sou-
sedním hradeckém kraji jich
napočítáte zhruba 26 tisíc
včetně dětí.

Téměř neexistuje vesnice,
kde by jednotky nepůsobily,
někde jsou dokonce dvě i více.
Kromě zásahů u dopravních
nehod, záplav, požárů a jiných
nebezpečných situací se také
většinou výrazně podílejí na
společenském, kulturním a
sportovním životě obcí.

„Dobrovolné hasičství se
jednoznačně dědí po mnoho
generací. Je naprosto běžné,
že jsou všichni členové rodiny
organizováni v dobrovolném
hasičstvu,“ vysvětluje Josef
Bidmon, starosta pardubic-
kého krajského sdružení
hasičů .

V Pardubickém kraji půso-
bí 579 sborů dobrovolných
hasičů, v jejichž řadách je 4481
žen a 3587 dětí. Nejstarší sbory
jsou v obci Karle a v Jevíčku
na Svitavsku. V Královéhra-
deckém kraji to je 509 jedno-
tek, ve kterých působí 4226
hasičů.

Techniku obnovují
Hasičská technika v někte-
rých obcích je 50 i více let sta-
rá, ale mnohde se v posled-
ních letech obnovila. Nové
vybavení získávají prioritně
jednotky určené k rychlým
zásahům i mimo svou obec,
případně specializované jed-
notky.

Dobrovolníky trápí nedo-
statečné zajištění ochrany za-
sahujících členů. Jako pří-
klad toho, co by bylo třeba le-
gislativně upravit, Bidmon

uvádí například vyplácení
nemocenské při úrazech, ná-
hrada mzdy při odborné pří-
pravě a zásazích nebo opora v
zákonu při uvolnění ze za-
městnání.

Většinu času se ale dobro-
volní hasiči věnují příjemněj-
ší činnosti. „Pořádají plesy,
hasičské výlety a oslavy,
sportovní soutěže nejen
hasičské, ale i v ostatních
sportech. V mnoha obcích si
nedovedou představit bez
hasičů činnost obecních za-
stupitelstev a podobně,“ říká
Bidmon.

To sborům dobrovolných
hasičů (SDH) v Královéhra-

deckém kraji se v posledních
letech postupně daří moder-
nizovat techniku. Například v
Hradci Králové dobrovolní
hasiči vloni získali novou cis-
ternu za zhruba šest milionů
korun.

Dobrovolníci v pohranič-
ních okresech hradeckého
kraje před několika lety zís-
kali díky česko-polskému
projektu 11 nových hasič-
ských stříkaček za zhruba 100
milionů korun.

„Vozový park se mění v
souvislosti s tím, jak jsou obce
finančně silné a zda mají na to
nákup techniky podpořit,“
dodává starosta Krajského

sdružení hasičů Královéhra-
deckého kraje Jiří Orsák.
Speciální automobily dobro-
volní hasiči postupně také
získávají od profesionálních
hasičů.

V Hradci Králové SDH po-
stupně obnovují požární tech-
niku díky koncepci města,
které chce do konce roku 2018
investovat zhruba 20 milionů
korun. Loni SDH v Hradci
Králové převzalo také dva no-
vé dodávkové vozy za zhruba
1,5 milionu korun. „V obměně
techniky chceme i nadále po-
kračovat,“ potvrzuje velitel
hradeckých dobrovolných
hasičů Jiří Kubec. (jap, čtk)

NĚKTEŘÍDOBOROVOLNÍ hasiči relativně nové vozy užmají. Jinde na ně čekají. Foto: ČTK/ David Taneček

Zaujalo nás

CzechInvest zařídil zlato.
Teď je však řada na kraji
KAMIL DUBSKÝ

Pardubický kraj – Meziná-
rodní cena, již právě obdrželo
zdejší hejtmanství jako nej-
lepší východoevropský kraj
pro investory, je spíše než
skutečným odrazem atrakti-
vity regionu zásluha kvalitní
prezentace, která zapůsobila
na porotce. Jejím autorem je
agentura na podporu zahra-
ničních investic CzechInvest.

Sám ředitel pardubické po-
bočky CzechInvestu Michal
Svoboda totiž pro Deník při-
pustil, že pokud by si soutěže,
vyhlášené prestižním brit-
ským titulem fDi Magazine z
mediální skupiny Financial
Times, agentura nevšimla a
neposlala do ní přihlášku s
prezentací, kraj by určitě tak
vysoko neskončil.

„Není to ale zásluha jen
CzechInvestu. Bez spolupráce
s Pardubickým krajem, který
vhodné podmínky pro inves-
tory vytváří, bychom to ne-
zvládli,“ řekl Svoboda. „Pre-
zentace byl dokument o 3500
slovech. Nebylo to ale žádné
slohové cvičení, obsahovala
pouze tvrdá fakta.“

Prezentace zmínila přede-
vším dobudování kampusu a
rozvoj Univerzity Pardubice
či napojení Pardubic
čtyřproudovkou k dálnici D11,
stejně tak i nabídku průmys-
lových zón. „Významnou roli
sehrála dostupnost služeb po-
skytovaných naší agenturou
investorům v regionu a mož-
nost získání pobídek,“ dodal
ředitel Svoboda.

Z propozic soutěže – zaslání
kvalitní prezentace – se však
zdá, že porotci si kraj už vý-
razněji neprolustrovali. Ví-

tězné regiony vybírali nejspíš
od stolu, jak se jim líbila ta kte-
ráprezentace.Kritikůmbytak
Pardubický kraj mohl připo-
mínat průměrného studenta,
kterého k úspěchu katapulto-
vala pouze dobře napsaná se-
minární práce o tom, jak dob-
ře studuje.

Teď je tedy řada na vedení
Pardubického kraje. To se
musí postarat o to, aby se na
certifikát pouze neprášilo ve
vitríně krajské slávy. Aby své
východoevropské prvenství
dokázalo prodat investorům.

„Plánujeme vybudovat v
areálu univerzity technolo-
gický institut, dostavět ter-
minál letiště nebo tlačit na vý-
stavbu dálnic R35 či R43. Při-
pravujeme také krajskou
strategii, na jaké perspektivní
obory se s podporou fondů EU
specializovat,“ uvedl hejtman
Martin Netolický.

Své přednosti pro investory
propaguje Pardubický kraj
rovněž přímo v březnovém vy-
dání časopisu fDi Magazine
prostřednictvím inzerce. Lo-
go ocenění bude používat dva
roky také na většině kraj-
ských tiskovin.

Se samotnými investičními
pobídkamialehejtmanstvínic
neudělá, ty jsou v režii státu.

Pardubický kraj získal v
soutěži také třetí místo v ka-
tegorii Strategie podpory
přímých zahraničních inves-
tic. Z českých regionů se v žeb-
říčku na horních místech
umístil také Plzeňský kraj a
hlavní město Praha.

Pardubický kraj v soutěži
časopisu fDi Magazine nebo-
doval poprvé, v minulém hod-
nocení před dvěma roky skon-
čil pátý.
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