
Středy doktora Středy:
Rodina zhubla o šedesát kilo!

Východní Čechy – Dnes je opět
na řadě ohlédnutí za vámi, čte-
náři, kteří jste se rozhodli hub-
nout s Deníkem. Konkrétně
bude řeč o rodině pana Neu-
mana. Ten se rozhodl vyřešit
jednou pro vždy otázku, jak
zhubnout. A daří se mu to
opravdunáramně.Postupněse
k němu přidali i ostatní členo-
vé rodiny, kteří také bojovali s
přebytečnými kilogramy.

Nechtěli ho pojistit
Jiří Neuman pracuje jako
makléř. Zabývá se jednak ob-
chodováním na burze, ale ta-
ké sjednává různá výhodná
pojištění. Jeho samotného
však nechtěla pojišťovna po-
jistit kvůli výraznému riziku
zdravotních komplikací spo-
jených s jeho obezitou. Proto
se rozhodl vyřešit otázku jak
zhubnout a navštívit ordina-
ci, kterou spolu organizují re-
dakce Deníku a MUDr. Leoš
Středa. Zapůjčují nám ji kaž-
dý týden zdarma polikliniky
Dopravního zdravotnictví v
České Třebové a v Praze v Ital-
ské.

Zaujal ženu i syna
Do hubnutí se nepustil v době
nejvhodnější pro diety, a to na
začátku prosince loňského
roku. Vánočních svátků a
hrozeb v podobě cukroví se
však tolik nebál. Dieta Stře-
daForm má tu výhodu, že při
ní necítíte pocit hladu a i slad-
kosti se v ní dají nahradit.
Úspěchy pana inženýra, které
se dostavily poměrně rychle,
zaujaly i jeho manželku a sy-
na. Opravdu se jim to líbilo a
tak se od Nového roku přidali.
Manželka pana Neumana Jit-
ka pracuje na městském úřa-

du a syn Jiří je policista. Dnes
má celá rodina dole už 60 kilo-
gramů.

Minulý víkend se přišli spo-
lečně ukázat na veletrh Boju-
jeme s tuky, kde byla prezen-
tována i naše akce Hubnutí s
Deníkem. Bojujeme s tuky je
největší veletrh o hubnutí u
nás a doprovázejí ho i odborné
konference. Náš seriál o hub-
nutí, do kterého se zapojujete
vy, naši čtenáři, byl právě v
odborné části prezentován ja-
ko velmi úspěšná osvětová ak-
ce. Hubnutí s Deníky začínalo
v Orlickém deníku v dubnu
2012, pak se připojily celé vý-
chodní Čechy a to inspirovalo
i Pražáky a Středočeský kraj.
Dnes s námi hubne několik set
čtenářů a pomalu se blížíme k
tisícovce.

Váha šla rychle dolů
Celá rodina Neumanových dr-
ží dietu StředaForm, kterou
jim rozepsal MUDr. Leoš Stře-
da. Je to dieta, která dbá hlav-
ně na omezení rafinovaných
cukrů, živočišných tuků a vy-
žaduje zvýšený příjem vlákni-
ny. Vláknina velmi blahodár-
ně působí na trávicí trakt a
celkově čistí a detoxikuje or-
ganizmus. Měli bychom jí
konzumovat každý den 25 až 30
gramů.Podlestatistikvšakiti,
kteří se stravují zdravě a dbají
na nakupování v prodejnách
zdravé výživy, mají denní pří-
jem vlákniny nižší než 15 gra-
mů. Přitom i u lidí s normální
váhou vláknina snižuje rizika
civilizačních chorob, zpoma-
luje vstřebávání cukru do kr-
ve, udržuje normální hladinu
cholesterolu a dokonce snižu-
je hladinu zlého LDL cho-
lesterolu. Podporuje také čin-
nost střev a je prevencí nádo-

rů trávicího traktu.
Pan Neuman začínal na 174

kilogramech a nyní je na váze
148 kilo. To znamená, že za čty-
ři měsíce zhubnul 26 kilogra-
mů. Měl potíže s vysokým
krevním tlakem, dnes má ide-
álních 120/80. Jeho manželka
Jitka zhubla o 12 kilogramů, z
90 na 78 kilo. To jsou krásné
výsledky, co myslíte? Podí-
vejte se na fotografie, jak dob-
ře rodina vypadá po čtyřmě-
síční dietní kúře. V popředí je
syn. Nehádali byste asi, že na
začátku roku měl tento štíhlý
mladík 118 kg? Dnes má nece-
lých 95, tj. o 23 kilo méně.

Ordinace je plná
Na stránkách Deníku veřejně
hubnou známé osobnosti: Ilo-
na Csáková, režisér Tomáš
Magnusek či Leoš Středa. A
také naši čtenáři. Jenomže teď
je naše hubnoucí ambulance
zatím tak přeplněná, že vás za-
tím nezveme k dalšímu při-
hlašování. Ti, kteří s námi
dobře hubnou, se dostanou na
stránky Deníku i na náš web.
Inspirují k hubnutí další naše
čtenáře. S hubnutím všem po-
může MUDr. Leoš Středa se
svými spolupracovníky z 1. lé-
kařské fakulty z Prahy a Fa-
kulty biomedicínského inže-
nýrství. Se spoluautory (Pro-
fesor Rajko Doleček a MUDr.
Kateřina Cajthamlová) vloni
vydal publikaci Nebezpečný
svět kalorií. (re)

Všechny díly seriálu věnovaného
hubnutí najdete nawebechDeníků

Akce proti střídání času se rozpadla,
Šilara jeho kolega označil za piráta
Členové iniciativy Only One Time se rozhádali.
Podle kritiků jde senátorovi víc než o zrušení
změn času o vlastní politické zviditelnění.

KAMIL DUBSKÝ

Východní Čechy – S tichou bo-
lestí v srdci a v hlubokém
zármutku oznamujeme všem
občanům České a Slovenské
republiky, že nás navždy
opustila občanská iniciativa
Only One Time.

Na stránkách známé inici-
ativy proti střídání zimního a
letního času „Jen jeden čas“,
jak zní doslovný překlad její-
ho anglického názvu, nyní vi-
sí jen parte s tímto zněním.

Patron celého projektu, li-
dovecký senátor z Horní
Čermné na Orlickoústecku
Petr Šilar se totiž nepohodl se
svým parťákem Jaroslavem
Pospíšilem a založil iniciativu
novou. S tím, že k původnímu
názvu přidal jedno slovíčko. A
pod novou hlavičkou For On-
ly One Time už rozeslal do
světa zprávu, že projekt běží
úspěšně dál.

Pospíšil nato senátora Šila-

ra nepřímo označil za piráta,
který jim celou myšlenku i
název nestydatě ukradl.

Rozkol mezi bojovníky pro-
ti střídání času tak hrozí osla-
bením všech snah. Záměrem
bylo už během dvou let pro-
tlačit zrušení střídání času do
europarlamentu.

„Reorganizace týmu“
„Z důvodu reorganizace pra-
covního týmu byla iniciativa
za zrušení změn času restar-
tována pod novým názvem
For Only One Time. Iniciativa
plynule navazuje na předcho-
zí Only One Time, nový začá-
tek znamená hlavně nové
webové stránky a obnovený
cíl zahájení celoevropské ob-
čanské iniciativy,“ vysvětlil
Šilar kosmetickou změnu ná-
zvu na nových webových
stránkách.

Deníku včera řekl, že s Po-
spíšilem měli na další směřo-

vání a taktiku rozdílný názor,
rozešli se prý však v dobrém.
„Nové stránky a nový název
sdružení jsem musel založit
jen proto, že Pospíšil je správ-
cem těch původních a na je-
jich předání jsme se nedohod-
li,“ řekl Šilar.

Pospíšil totiž trvá na tom, že
je autorem hesla Only One Ti-
me. A vyjádřil pochybnosti, že
Šilarovi ve skutečnosti nejde
ani tak o úspěch jeho snažení,
ale jen o jeho vlastní politické
zviditelnění.

„Upozornil jsem ho, že po-

kud už v nynější fázi přípravy
podá do Bruselu Evropskou
občanskou iniciativu týkající
se zrušení změny střídání ča-
su, tak s největší pravděpo-
dobností bude neúspěšná. Od-
větil mi, že to je nepodstatné,
že on ji chce hlavně co nejdří-
ve podat a výsledek není důle-
žitý. Prý i neúspěch se počítá a
je výsledkem,“ řekl Pospíšil.

I on říká, že se rozešli v dob-
rém. Ale pouze do chvíle, než
na konci března Šilar před-
stavil svůj nový projekt – to-
mu původnímu podobný jako
vejce vejci, prý navzdory
všem dohodám.

Jen kvůli volbám?
„Najednou se objevil Pirát. Na
Facebooku se v projektu obje-
vily změny, které neprovedl
nikdo z nás. Většina organi-
zátorů projektu samozřejmě
znala přístupová hesla k face-
bookovým stránkám projek-
tu. Nebylo tedy těžké zjistit,
kdo pro piráta provedl změny
a podsunul pro nás nepřija-
telné informace, které odka-
zovaly na projekt piráta,“ píše
Pospíšil.

A tvrdí, že jedinou větší od-
lišností nového Šilarova pro-
jektu je to, že zatímco původní
iniciativa byla občanská, Ši-
lar ji politizuje. Kvůli euro-
volbám i senátním volbám.

„Náš bývalý lídr mi slíbil,
že logo ani název našeho pro-
jektu nepoužije. Vlastně to
dodržel. Logo je jiné. A název
vlastně také,“ dodal Pospíšil
ironicky.

Jeho rozčarování i rozčaro-
vání celého původního týmu,
v němž podle Pospíšila zůstala
většina lidí, bylo obrovské.
Přesto se ale rozhodli starý
projekt ukončit, aby netříštili
síly v zájmu boje za stejnou
věc. „Vyčkáme, jak se bude
panu Šilarovi dařit. Není pro-
blém naši iniciativu případně
znovu obnovit,“ podotkl.

Šilar řekl, že Pospíšil jako
webmaster svou práci jedno-
duše nestíhal a projekt Only
One Time poslední měsíce stál
na místě. „Naopak s novou
iniciativou už mám obrovské
ohlasy,“ dodal Šilar. Jeho sta-
rý projekt s novou hlavičkou
propagují lidovci jako jedno z
hlavních hesel před květno-
vými eurovolbami.

HÁDKAOLOGO?Toto je logo
původní iniciativy, Šilarův nový
web nyní hledá nové.

AKTUÁLNĚ

Nezaměstnanost
konečně klesá

Východní Čechy – Nezaměst-
nanost v regionu po krušných
zimních měsících, kdy přepi-
sovala historické rekordy, ko-
nečně výrazně klesla. A to o
tři desetiny procentního bodu
na 7,5 procenta lidí bez práce.
Situace na trhu práce by se na-
víc i nadále měla zlepšovat.
Jednak díky dalšímu boomu
sezonních prací, jednak díky
postupnému oživování prů-
myslu, který začíná pomalu
nabírat nové pracovníky.

„Zaměstnavatelé žádají
kvalifikované profese, napří-
klad obráběče, elektrotechni-
ky, konstruktéry, technology.
Takových lidí však máme v
evidenci minimum,“ řekl ře-
ditel hradeckého úřadu práce
Martin Horák. Nezaměstna-
nost by podle něj měla klesat i
v dubnu a v trendu poklesu by
měla pokračovat až do začát-
ku letních prázdnin.

„Zatím jsou zprávy z prů-
myslu optimistické. Zpoždění
v náboru lidí je více než půl
roku, do té doby se firmy snaží
krýt zakázky zvýšenou pro-
duktivitou práce a teprve poté
se rozhodnou, že vezmou nové
pracovníky,“ přisvědčil ředi-
tel pardubického krajského
úřadu práce Petr Klimpl.

Výrazně klesla nezaměst-
nanost například na Chru-
dimsku. „Okres Chrudim je
velmi výrazně závislý na se-
zonních pracích, řada lidí pra-
cuje pod širým nebem a venku
se udělalo hezky. V Pardubi-
cích jsou sezonní vlivy nao-
pak malé,“ dodal Klimpl.

Pomalu se daří zvyšovat i
počet hlášených volných míst,
úřady práce totiž začaly u za-
městnavatelů aktivně vyhle-
dávat volná místa a dávat je do
své evidence. Mají na to nyní
více času a také pracovní po-
sily. (čtk, kim)

Stát dá peníze na opravy silnic
Královéhradecký kraj – Dvě
stě dvacet pět milionů korun
by mohl příští rok získat kraj
od ministerstva financí na re-
konstrukci silnic 2. a 3. třídy.
Do všech krajů by mělo puto-
vat kolem čtyř miliard.
Hejtmani se na tom dohodli s
ministrem financí Andrejem
Babišem.

„Stát na kraje převedl sil-

nice 2. a 3. třídy, ale jejich re-
konstrukce jsme v posledních
sedmi letech spolufinancovali
bez přispění státu s význam-
nou spoluúčastí Evropské
unie. Až nebudeme mít k dis-
pozici peníze z unie, tak to bu-
de velký problém. Věřím, že
stát svůj slib dodrží,“ uvedl
hejtman Královéhradeckého
kraje Lubomír Franc. (jap)
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