
Středy doktora Středy: Můžete se objednat
Ptáte se

Jsem ráda, že se můžu svěřit se
svým problémem. Mám 77 kilo
při 169 centimetrech. Doktorka
stále hudruje, abych držela di-
etu. Když jí povím, že mám spo-
čítáno, že určitě nesním víc než
2000 kalorií denně, nevěří mně.
Jenže ona je to pravda. Když
porovnám, co snědí kolegyně v
práci a jsou štíhlé… čtenářka

MUDr. Leoš

Středa: Obezi-
ta patří mezi ty
poruchy, které
označujeme ja-
ko civilizační.
Asi třetina
osob u nás trpí
nadváhou a pětina z nás je
obézní. Nadváha znamená, že
body-mass index je v rozmezí
25 až 30. Snadno si ho spočtete
na internetových kalkulač-
kách. To, co je nad hodnotou
30, se už nazývá obezita. Ve va-
šem případě je body-mass in-
dex 27, což znamená nadváha.
Jenže, jak prokázala statisti-
ka prováděná ve Spojených
státech, nejnižší riziko úmrt-
nosti je u osob s BMI v rozsahu
18 až 27. Vy do této kategorie
patříte a nemusíte hořekovat
nad nadbytečnými kily a ani
zřejmě nepotřebujete shodit. I
když to neposoudím po mailu.

Řada lidí chce zhubnout, mají
často v paměti svou váhu z ob-
dobí před mnoha lety. Jenže je
přirozené,že jakstárneme,tak
také tloustneme.

Tělesná hmotnost souvisí
jednak s metabolismem, jed-
nak s výživou a životním sty-
lem. Ale populární je svádět
nadváhu a obezitu na přejídá-
ní. Zejména hubení lidé pode-
zřívají nás silnější, že nezří-
zeně jíme, málo cvičíme, a pro-
to si za tloušťku můžeme sa-
mi. Statistické studie opravdu
prokazují, že jde o mylnou
představu dokonce i mezi ně-
kterými lékaři, kteří by měli
být odborníci.

Ale ve skutečnosti jen asi 15
až 20 procent obézních se
opravdu přejídá. Asi třetina jí
normálně. A pozor: dobrá po-

lovina lidí s nadváhou jí
opravdu málo! Zkrátka, není
to jen v tom, kolik jíme. Jde o
celkový životní styl, faktory
dědičnosti, ale také o metabo-
lismus. Já vždy rád cituji své-
ho přítele, pana profesora Raj-
ko Dolečka, který se obezitou
zabývájiž60let.Pamatujetena
jeho pořad Nebezpečný svět
kalorií v televizi v roce 1974?
Sám je štíhlý, ale nikdy neza-
pomene 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
Deníky připravily pro své čte-
náře. Ambulance je zdarma
(resp. platí se jen klasický po-
platek 30 Kč), dostane se vám
jak vyšetření, tak potřebných

dietních rad.

Naše ambulance

Kdosechcezapojit,mávsrpnu
možnost se objednat do naší
ambulance, kterou pro soutěž
Deníků východních Čech za-
půjčuje Poliklinika Doprav-
ního zdravotnictví v České
Třebové. MUDr. Leoš Středa
tam jezdí ordinovat každý
čtvrtek, můžete se objednat
buď po telefonu na čísle 608 807
807 nebo poslat e-mail na
hubnetesdoktorem@denik.cz.
Připište své jméno a příjmení,
odkud jste a telefon na vás. A
napište, zda chcete do česko-
třebovské či pražské ordina-
ce. Obdobně, jako běží hub-
nutísDeníkyunás, je akcepro
zdraví s dr. Středou i v Praze a
Středočeském kraji. Ambu-
lanci v Praze půjčuje Nemoc-
nice s poliklinikou Praha Ital-
ská a koná pro změnu vždy v
úterý. Jak Česká Třebová, tak
Praha patří skupině Agel, kte-
rá provozuje síť zdravotnic-
kých zařízení. Kromě doktora
vás v ordinaci čekají příjemné
sestřičky, které s vámi sepíší
údaje, změří a zváží vás. A pak
se v ordinaci domluvíte na di-
etě, cvičení a všem, co s hub-
nutím souvisí. (re)
Všechny díly seriálu najdete také na
webech východočeskýchDeníků.

Lidé jsou bez proudu i bez střech nad hlavou

Východní Čechy – Silná bouř-
ka, která se v pondělí večer
prohnala východními Čecha-
mi, strhávala střechy nebo
způsobila požár bioplynové
stanice v Litomyšli. Strom v
Pardubicích spadl na člověka
a lehce ho zranil. V Chrudimi
se museli evakuovat lidé, pro-
tože jim zatékalo do domu.
Bouře poškodila i elektrická
vedení, stromy vyvracela a
vyplavila desítky domů také
v Hradeckém kraji.

Požár způsobil na bioply-
nové stanici škodu pět milio-
nů korun. Hasiči od noci i bě-
hem dneška zasahovali u po-
padaných stromů, zatopených

sklepů a utržených střech i
spadlých drátů elektrického
vedení. Kvůli výpadkům elek-
trického proudu museli také
vyprošťovat lidi z výtahů.

Na rychlodráhu a nadjezd v
Pardubicích u rosického ná-
draží dopadla střecha a zata-
rasila na krátkou dobu všech-
ny čtyři jízdní pruhy. V
Sobětuchách na Chrudimsku
hasiči odstraňovali utrženou
střechu z chléva. Uvnitř bylo
asi deset ovcí a jedna koza.
„Odletělo čtvrt střechy, zvířa-
ta si majitel ustájil jinde. Další
škody jsou na rodinných do-
mech, spadané tašky, poško-
zené je vybavení zahrad,“ řekl

starosta Sobětuch Jiří Sokol.
V Chrudimi utrhl silný vítr

střechu z paneláku. Střecha
pak zablokovala silnici. Deš-
ťová voda zatékala do celého
panelového domu. Podle sta-
rosty Petra Řezníčka lidé od-
mítli náhradní bydlení a šli

spát k příbuzným a známým.
„Od dnešního rána se byto-

vé družstvo snaží odstraňovat
škody. V Chrudimi je problé-
mů víc, shořela i trafostanice
a zhruba 3000 lidí na sídlišti
Větrník je bez elektřiny,“ do-
dal Řezníček.

Vydatný déšť zaplavil i
sklepy hotelu Alessandria v
Hradci Králové.

Energetici se včera snažili
všechny nahlášené výpadky,
kvůli kterým se stovky do-
mácností ocitly bez proudu,
opravit. Nejhorší byla situace
na Pardubicku a Chrudim-
sku, na Trutnovsku zase čety
musely čekat kvůli terénu na
těžkou techniku. „Pracuje se
na tom, ale těch poruch je
opravdu velmi mnoho. Může
se stát, že v některých přípa-
dech bude ta oprava složitěj-
ší,“ řekla mluvčí východočes-
ké skupiny ČEZ Šárka Berán-
ková. (zprav, čtk)

Silný vítr z pondělí na úterý namnohamístech na východěČech vyvracel stromy a strhával elektrické vedení. Energetici včera odstraňovali poruchy vedení vysokého napětí třeba
u obceDlouhéDvory naKrálovehradecku, odkud je snímek vlevo. V Chrudimi odlétla z jednoho paneláku dokonce celá střecha (snímek vpravo). Foto: 2x Deník,1x ČTK

Kempaře zranil
padající strom

Pardubice – Hasiči byli při-
voláni také k vyproštění člo-
věka, na kterého měl spad-
nout strom v kempu za kou-
palištěm Cihelna. Po příjezdu
na místo se ukázalo, že šlo o
pád stromu na stan. Kmen
stromu naštěstí padl dosta-
tečně daleko a stan zasáhly jen
větve. I tak ale obyvatel stanu
utržil zranění. Hasiči se navíc
přes spadané větve museli ke
stanu prořezat motorovými
pilami. „Naše posádka mu
ošetřila asi třícentimetrovou
tržnou ránu na hlavě,“ uvedla
dispečerka pardubické zá-
chranné služby. (sejk)

Radvanicemi se
přehnalo tornádo

Trutnov – Zřejmě malé tor-
nádo se v pondělí večer pře-
hnalo obcí Radvanice na Trut-
novsku. Strhlo střešní kryti-
nu na škole a způsobilo škodu
ve výši zhruba 1,5 milionu ko-
run. „Situaci už od noci řeší-
meprovizornímzakrytím,aby
nám neteklo do budovy a bě-
hem srpna, než přijdou děti do
školy, musíme vybudovat
střechu novou,“ řekl starosta
Vladimír Diblík. (jm)

Potok vyplavil
pavilon v nemocnici

Náchod – Velké množství sté-
kající vody ze stráně nad ná-
chodskou nemocnicí kanali-
zace nepobrala, a tak voda
pronikla až do jednoho z pavi-
lonů, zaplavila technické
místnosti a sklad sterilního
materiálu. Prohnala se i po
chodbě a nevynechala ani
okolní ordinace. „Po chodbě
teklo asi pět centimetrů vody,
která se dostala i do ordinací.
S odčerpáním a hrubým úkli-
dem nám pomohli hasiči, a
úklid načisto, včetně vy-
dezinfikování, jsme zvládli
vlastními silami. Provoz or-
dinací byl už v šest ráno zcela
v provozu,“ informoval Vla-
dimír Kapucián, vedoucí
úseku provozních služeb ne-
mocnice. Bouře a přívalový
déšť napáchaly velké škody i v
okolních obcích, kde byly vy-
plaveny desítky domů. (bed)

• Nárazy větru dosáhly na pardubickém letišti 75,6 km/h a v Ústí nad
Orlicí 86 kilometrů za hodinu, což odborníci označují jako vichřici.

• Vůbec nejvíc však fičelo ve Skutči na Chrudimsku– v nárazech 126
km/h. To byla v pondělí druhá nejvyšší hodnota v republice.

• V kraji také napadly desítky milimetrů vody. V Pařížově na Chrudimsku
spadlo 55,7 milimetru, přes 50 milimetrů napršelo během pár hodin ale
také západně od Pardubic a Hradce Králové.
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