
Pití kávy při hubnutí
Dobrý den, snažím se zhub-
nout, jím hodně zeleniny a ovo-
ce, tučná jídla vynechávám.
Jediné, bez čeho se neobejdu, je
káva. Tu piji s mlékem a s jed-
nou lžičkou cukru, průměrně
dvakrát denně. Chtěla bych se
zeptat, jestli má pití kávy vliv
na hubnutí? Děkuji za odpo-
věď. (Jana H., Kladno)

MUDr. Leoš Středa: Dobrý den,
pití kávy nemá na hubnutí žádný
vliv. Ani černá káva, ani zelená
vám nezajistí štíhlou linii. Jedi-
né, na co je potřeba dbát, je dosta-
tečný přísun jiných tekutin, ne-
obsahujících kofein. Ten má za následek odvodňování organismu, který má poté tekutin nedostatek,
a proto se je snaží zadržovat tzv. do zásoby. Je tedy dobré k jednomu šálku kávy vypít alespoň jednu skle-
nici jiné tekutiny, ideálně vody. Slazení cukrem není při redukční dietě dobré. Vhodné je nahradit jej
umělým sladidlem. Pokud nechcete chemická sladidla, můžete si sladit přírodním sladidlem ze stévie.

Máte kila navíc? Chcete hubnout? Napište a ptejte se na diety, cvičení na hubnutí či správný
jídelníček. Posílejte své otázky e-mailem na: hubnetesdoktorem@denik.cz.

MUDr. Leoš Středa
P Narodil se 5. července 1963, byl jednou ženatý,má
tři děti.
P Přednáší o hubnutí, léčběobezity a o kosmeticena
1. lékařské fakultě UK
P Vědecké zázemí má na Fakultě biomedicínského
inženýrství ČVUT.
P Zhubnout se pod jeho dohledem úspěšně snaží
stovky čtenářů Deníku.
P Píše odborné knihy, popularizuje zdravou stravu,
hubnutí, diety a kosmetiku.

P Poslední jeho knihou je Nebezpečný svět kalorií, jejímiž spoluautory jsou pro-
fesor Rajko Doleček aMUDr. Kateřina Cajthamlová.

Poradna doktora Středy

Velkopopovický pivovar v letošním
roce navštívilo již 25 tisíc turistů
Velké Popovice – Pivovar ve
Velkých Popovicích přivítal
již 25 tisícího návštěvníka v
letošním roce. Vloni navští-
vilo pivovar téměř 28 tisíc tu-
ristů a během letošních prv-
ních deseti měsíců si pivovar
prohlédlo více než 25 tisíc ná-
vštěvníků a zájem o prohlíd-
ky Kozlova pivovaru nadále
trvá i během podzimních dní.

Návštěvník, který prošel
branou pivovaru jako 25 000.,
získal pivní dárek z rukou Ja-
roslava Hacka, manažera
velkopopovického pivovaru.

Jubilejním návštěvníkem
je pan Petr Kuldan ze Straš-
nic. „Kozla mám rád a mým
nejoblíbenějším pivem je Ko-
zel Medium 11°. Těší mě, že
jsem se dnes do velkopopo-

vického pivovaru na pro-
hlídku vypravil a viděl, kde se

mé oblíbené pivo vaří. Pro-
hlídka pivovaru byla skuteč-
ně nevšedním zážitkem a nej-
více se mi líbila ochutnávka
nefiltrovaného piva Kozel
přímo v ležáckém sklepě,“
uvedl šťastný výherce.

„Mile mě překvapila i pří-
tomnost živého kozla, který v
pivovaru žije, a pomyslně tak
na všechno dohlíží. Návštěvu
určitě doporučím svým ka-
marádůmaznámýmaijásám
doufám, že zde nejsem napo-
sledy,“ užíval si dárky Petr
Kuldan, který si od manažera
velkopopovického pivovaru
Jaroslava Hacka převzal cer-
tifikát čestného hosta a také
pivo Velkopopovický Kozel
na doma.

(mv)

Jubilejní návštěvník Petr Kuldan
(vpravo) amanažer pivovaru
JaroslavHack. Foto: archiv pivovaru

Cyklus přednášek Pomáháme jim
přežít seznámí s projekty Zoo Praha

Praha – Listopadové úterky v
pražské zoo budou patřit in si-
tu projektům. Přednáškový
cyklus „Pomáháme jim pře-
žít“ představí snahy zahrady o
záchranu koně Převalského,
goril nížinných, gaviálů in-
dických nebo orlosupů brada-
tých.

In situ projekty Zoo Praha se
dočkaly mimořádného uznání
na nedávné Výroční konfe-
renci Světové asociace zoolo-
gických zahrad a akvárií. Díky
podpoře zřizovatele i veřej-
nosti se zahradě daří chránit
ohrožené druhy hned na třech
kontinentech. Všechny zá-
jemce teď seznámíme s nejza-
jímavějšími událostmi v Ka-
merunu, Mongolsku, Indii ne-
bo na vrcholcích Alp.

Přednášky začínají vždy v
18.00 ve Vzdělávacím centru u
hlavního vchodu. Vstupné na
přednášku je 50 korun.

Program:
Miroslav Bobek: Cesta

k Toulavému autobusu
12. 11. 2013

Zoo Praha provozuje auto-
busový spoj, a to pět tisíc kilo-
metrů od vchodu do svého are-
álu. Tento autobus jsme na-
zvali Toulavý, protože nemá
pevně stanovenou trasu. Vozí
školáky z pralesních oblastí
Kamerunu na exkurze do Lim-
be či do Mefou, aby v tamních
záchranných stanicích absol-
vovali vzdělávací program, ale
zejména spatřili gorily nikoli
jako maso na talíři, nýbrž jako
fascinující živé tvory.

Jaroslav Šimek: Návrat
divokých koní

19. 11. 2013
Z Prahy se do Mongolska

vrátilo od roku 2011 už 12 koní.
Prožijte s námi cestu do divo-
činy zatím posledních z nich.
Barča, Jácint, Spange a Lotusz
se vydaly z Dolního Dobřejova
na Benešovsku do Gobi B letos
v červenci. V transportních
bednách strávily na cestě ar-
mádním letounem i na kor-
bách náklaďáků 35 hodin. Ná-
ročnou cestu zvládly bez potíží
a dnes již následují divokého

hřebce Mogoie. Brzy se dočka-
jí hříbat.

Antonín Vaidl: Návraty
krále Alp

26. 11. 2013
Koncem května nalezli or-

nitologové nedaleko němec-
kého Zhořelce, stovky kilome-
trů od místa jejího dosavadní-
ho pobytu mladou samici or-
losupa Bernd. Vyčerpaná
Bernd putovala do Zoo Praha,
kde nabrala potřebné síly a za
pomoci kurátora ptáků Anto-
nína Vaidla se vrátila do švý-
carských Alp. Seznamte se s
příběhem Bernd i dalších or-
losupů na cestě do divočiny.

In situ programy Zoo Praha
podporují návštěvníci dvěma
korunami z každého vstupu.
Pomoci mohou také zasláním
libovolného finančního pří-
spěvku na konta Toulavý au-
tobus (č. ú. 107 – 475 696 0237 /
0100), nebo Návrat divokých
koní (č. ú. 107 – 475 684 0227 /
0100), zasláním dárcovské SMS
nebo nákupem speciálních su-
venýrů.

TOULAVÝAUTOBUS na cestě za gorilami. Foto: Khalil Baalbaki, Zoo Praha

Cena zlata se po mírném 

červnovém poklesu opět 

šplhá nahoru. Podle ekono-

mických serverů stoupla 

právě od června o osmnáct 

procent. Zlatnictví Sherri 

nabízí za Vaše zlato atrak-

tivní ceny, o kterých se mů-

žete přijít nezávazně pře-

svědčit již do tří poboček 

v Praze, a to v Galerii Fénix 

v Praze 9 (stanice metra Vy-

sočanská), v Galerii Myšák 

v Praze 1 (Vodičkova ulice, 

naproti domu u Nováků) 

a v obchodním centru Cho-

dov v Praze 4 (stanice metra 

Chodov). 

Kromě obsluhy příjem-

ným a profesionálně vyško-

leným personálem nabízí 

toto zlatnictví také bezplat-

né odborné poradenství a in-

dividuální přístup ke kaž-

dému zákazníkovi. Máte-li 

tedy doma nepoužívané či 

dokonce poškozené, zlaté, 

ale i stříbrné šperky nebo 

různé předměty v podobě 

stříbrných příborů, zlatých 

korunek, broží atd., kterých 

se chcete zbavit a výhodně je 

zpeněžit, neváhejte a přijďte 

se informovat. 

Věrnou zákaznicí zlatnic-

tví Sherri je i paní Honzí-

ková, která získala za jed-

nu zlatou minci a náramek 

přes dvacet tisíc korun. „Do-

poručení jsem dostala od mé 

známé, která byla se služ-

bami, ale hlavně s cenami, 

nesmírně spokojena. Nejpr-

ve jsem byla obezřetnější, 

proto jsem nechtěla všech-

ny šperky prodat, ale díky 

vysokým cenám vidím, že 

se prodej vyplatí a už jsem 

tu potřetí,“ říká s úsměvem 

paní Honzíková.

„Nyní se cena ryzího zla-

ta pohybuje kolem 920 Kč za 

gram. U nás mají zákazníci 

garanci nejlepší výkupní 

ceny,“ říká manažerka zlat-

nictví a dále dodává: „Nyní 

se platí kolem 28 600 Kč za 

unci, což je cca 920 Kč za 1 

gram. Pokud tedy někdo 

koupil např. v roce 1 990 zla-

té náušnice za 9 400 Kč, nyní 

za ně získá 12 450 Kč.“ Pro-

dej zlata je při současných 

cenách poměrně snadný 

způsob znovuzhodnocení 

peněž, tak neváhejte ani Vy. 

Zlatá horečka pokračuje

Galerie Fénix

Freyova 945/35, 190 00, 
Praha 9. Horní pasáž, naproti 
České poště. 

Galerie Myšák 
Vodičkova 710/31, 110 00, 
Praha 1. Naproti domu
u Nováků. 

OC Chodov

Roztylská 2321/19, 148 00, 
Praha 4.

Rychlou a výhodnou hotovost za Vaše zlato nabízí zlatnictví Sherri
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