
„Spektrometr je mercedesem
mezi přístroji,“ říká šéf centra
Předčasný porod, nádory neboAlzheimerova nemocmožná ztratí svá tajemství

JAN PRUŠKA

Hradec Králové – Hradečtí
vědci z fakultní nemocnice
jsou o krok blíže k určení před-
časného porodu žen. Pomoci
jim v tom má nový hmotnost-
ní spektrometr za 14 milionů
korun.

„Ve vzorcích plodové vody
odebraných již v 16. týdnu tě-
hotenství budeme hledat spe-
cifický protein, který by uká-
zal, zda je žena ohrožena před-
časným porodem,“ uvedl po-
rodník Marian Kacerovský.

Lékaři by tak mohli včas
ženě pomoci a tím zvýšit šan-
ci, aby porod i následná péče
proběhla bez komplikací.
První vzorky, které jim po-
skytli švédští kolegové, začali
zkoumat právě včera.

Odhaluje příčiny
„Přístroj nám také umožní
hledat příčiny vybraných ne-
mocí. V tom nám hodně po-
máhají kliniky nemocnice,
protože můžeme porovnat
vzorky nemocných a zdra-
vých lidí. Hodně nám ulehčí
naši práci. Je to takový Mer-
cedes mezi přístroji,“ vysvět-
lil Kamil Kuča, šéf Centra bi-
omedicínského výzkumu.

Spektrometr využijí vědci
také pro výzkum nádorových
onemocnění nebo nových lé-
ku na Alzheimerovou nemoc.
„Sledujeme za jak dlouho se
léčivo dostane do organismu,

jaká je jeho maximální hladi-
na a za jak dlouho opustí tělo.
Teď zkoušíme, jaký vliv má
jeden druh pesticidu na one-
mocnění mozku,“ poukázal na
výzkum vědec Daniel Jun.

Centrum vzniklo v roce
2011 a nyní má 28 pracovníků.
Jeho hlavní náplní je vývoj a
diagnostika léčiv a analýza
proteinů. Jeho výsledky jsou
celosvětově uznávané.

VĚDCI si hmotnostní spektrometr nemohou vynachválit. Pomůže jim ve výzkumu. Foto: Deník/ Ondřej Littera

Středy doktora Středy:
Motivace při hubnutí
Východní Čechy – Jak hub-
nout a jak zhubnout? To jsou
otázky, na které je jediná
správná odpověď: dieta a do-
statečná pohybová aktivita.
Nejtěžší na celém hubnutí je
začátek. Když už člověk začne
a do hubnutí se pustí, má z po-
loviny vyhráno. Není dobré
stále posouvat a odkládat za-
hájení redukční kúry. Pak se
totiž může stát, že nikdy ne-
začneme. Ne nadarmo se říká,
že dveře „zítra“ vedou do do-
mu „nikdy“. Důležitou roli při
hubnutí hraje psychika a v ne-
poslední řadě musí mít člověk
motivaci a odhodlání.

Zkuste si představit
změnu, jež vás čeká
Kde ale najít motivaci, která
by opravdu fungovala? Může jí
být v první řadě například
zlepšení zdravotního stavu.
Většina lidí však hubne z dů-
vodů estetických. Někdo hub-
ne do plavek, jiný zase na svat-
bu svých dětí. Velmi dobrou
motivací je pak i to, když si
přečteme v novinách o úspě-
chu našeho kamaráda, souse-
da, či kolegy z práce. Zhubnutí
s sebou přináší velkou změnu
životního stylu a celkové
zkvalitnění života.

Pro zahájení redukční kúry
určitě není vhodná doba, kdy
se cítíte ve stresu. Měli byste
být v klidu, vyrovnaní a plní
odhodlání provést ve svém ži-
votě změnu. Pro inspiraci je
dobré umět si představit do-
bu, kdy už budete mít tuto
změnu za sebou. Čím barvi-
tější představy budete mít, tím
lépe. Naladíte tak svůj orga-
nizmus na pocity štěstí a spo-
kojenosti, které vás v budouc-

nosti čekají. Pokud si s tímto
nedokážete sami poradit a ne-
umíte si změnu představit, po-
moci vám může kouč, psycho-
log, či odborník přes hubnutí.

Lákadla
v zaměstnání
Také povolání hraje při hub-
nutí svou roli. Ne vždy je to
jednoduché. Jsou zaměstnání,
kde se hubne obtížně kvůli
různým lákadlům. Do této ka-
tegorie patří kuchaři, ale také
prodavačky v potravinách a v
obchodech s lahůdkami. Je
dobré si ale uvědomit, že dieta
je pouze přechodný stav, kte-
rý netrvá věčně. Poté se člo-
věk může zase vrátit k občas-
némumlsání,samozřejmětak,
aby nepřibral zpátky všechny
shozené kilogramy.

Důkazem, že se dá hubnout
i při takovémto povolání, je
naše čtenářka Hana Klacková,
která je prodavačkou v pulto-

vé prodejně potravin. Zhubla o
13 kilogramů. Možná je to také
proto, že dieta StředaForm,
kterou při hubnutí pacientům
rozepisuje MUDr. Leoš Stře-
da, umožňuje díky skladbě po-
travin jíst do sytosti.

Dr. Středa pomáhá
čtenářům zhubnout
Máte kila navíc? Chcete hub-
nout? Napište a ptejte se na di-
ety, cvičení na hubnutí či
správný jídelníček. Posílejte
své otázky e-mailem na:
hubnetesdoktorem@denik.cz.
Poradí vám MUDr. Leoš Stře-
da, který přednáší o hubnutí a
léčbě obezity na 1. lékařské fa-
kultě v Praze. Píše o hubnutí
odborné knihy, popularizuje
zdravou stravu, diety a kos-
metiku. Se spoluautory (Pro-
fesor Rajko Doleček a MUDr.
Kateřina Cajthamlová) vloni
vydal publikaci Nebezpečný
svět kalorií. Každý týden jezdí
do ordinace v České Třebové,
kdesehubnoutazhubnoutpod
jeho dohledem úspěšně snaží
stovky čtenářů Deníku. Čte-
náři, kteří se na našich strán-
kách podělí s ostatními o své
zkušenosti během diety, jsou
motivací těm ostatním, kteří
ještě s hubnutím váhají. (re)

Všechny díly seriálu o hubnutí
najdete nawebech deníků

ZE SOUDNÍ SÍNĚ

Soud potrestal skupinu osmi
lidí za výrobu a prodej pervitinu
Hradec Králové – Krajský soud
včera udělil čtyři nepodmíněné
a čtyři podmíněné tresty osmi-
členné skupině lidí, kteří byli
obžalováni z nedovolené výro-
by drog a z toho, že je prodávali
nebo předávali jiným lidem.
Obžalovaní ve věku od 24 do 47
let, mezi nimiž jsou i dvě dívky,
vyrobený pervitin také užívali.

Nejvyšší trest soud udělil
šestatřicetiletému Pavlu Ško-
dovi, který buď sám nebo spo-
lečně s Tomášem Vrkoslavem
(33) vyrobil z léků dovezených z
Polska asi 1,2 kilogramu pervi-
tinu. Škoda stráví ve vězení šest
let, Vrkoslav čtyři roky.

Další obžalovaní jim posky-
tovali peníze na nákup léků ob-
sahujících pseudoefedrin, jed-
na z dívek tyto léky spolu se Ško-
dou a Vrkoslavem nakupovala
v Polsku a jeden muž pronají-
mal místnost k vaření drog v do-
mě na Náchodsku.

Drogy prodali desítkám lidí
mimo jiné v Hořicích, kde ně-
kteří obžalovaní bydleli, v Pra-
ze, Hradci Králové, Pardubi-
cích, Jablonci či Liberci. Cena
za gram se podle obžaloby nej-
častěji pohybovala od 700 do
1200 korun. Pervitin však také
některým lidem darovali, nebo
jím například spláceli auto či
jej měnili za psí granule.

Někteří obžalovaní svou vi-
nu odmítli. Například Vrkoslav
prohlásil, že pervitin nevyrá-
běl, protože to neumí. „Jen jsem
rozpouštěl prášky a klepal ka-

nystrem podle pokynů Škody,“
hájil se před soudem.

Ani Martin Mejtský (47), kte-
rý dostal trest 3,5 roku vězení,
se necítí vinen, ačkoli podle spi-
su prodal nebo předal téměř 330
gramů pervitinu. „Z nikoho
jsem narkomana neudělal, se-
známil jsem se s nimi, když už
drogu užívali,“ tvrdil .

Soud jim však neuvěřil a ne-
uvěřil ani některým svědkům
Jejich výpovědi byly podle
soudců vedeny obavou z obža-
lovaných nebo snahou jim po-
moci. Řadu svědků navíc mu-
sela k soudu přivézt policie.

Nepodmíněný dvouletý trest
dostal také Petr Kašpar, který
kromě pervitinu prodával i ma-
rihuanu. Další dva muži dostali
tresty podmíněné, stejně jako
obě dívky. Soud je však varo-
val, že ve zkušebním období
musí vést řádný život a zdržet
se užívání drog. Zda to dodrží,
ukáží náhodné kontroly.

Jedna z dívek trest přijala,
zbylí obžalovaní se odvolali ne-
bo si ponechali lhůtu. (vit)

ObžalovanýPavel Škoda u soudu.
Foto: Deník/Ondřej Littera

Sledovali hokej a popíjeli. Pak
přišla hádka a rána sekerou
Hradec Králové – Svátek
svatého Valentýna skončil
špatně pro devětačtyřiceti-
letého muže bez domova, kte-
rého odpoledne napadl seke-
rou jeho známý. Muž utrpěl
zranění obličeje a krku, de-
větadvacetiletého útočníka
zadržela policie. Oba byli sil-
ně opilí.

Případ se stal za zahrád-
kářskou kolonií u fakultní
nemocnice. Muži tam spo-
lečně bydleli ve stanu.

Zadržený policii řekl, že
poslouchali hokejový zápas,
který vysílal rozhlas, a při-
tom pili alkohol. Poté, co vy-
pili pět až šest litrů vína, se
nepohodli. Následovala hád-
ka a rvačka a pak mladší muž
na druhého zaútočil sekerou.

„Poškozenému, který ležel
na zádech na zemi, měl
ostřím sekery způsobit dvě
sečné rány v oblasti obličeje

a krku,“ uvedla policejní
mluvčí Lenka Burýšková.

Útočník pak přivolal zra-
něnému lékařskou pomoc.
Na místo přijeli také policis-
té kteří provedli u podezře-
lého muže dechovou zkouš-
ku a zjistili, že nadýchal
téměř tři promile alkoholu.
Kolik promile měl zraněný,
se zjistit nepodařilo, protože
kvůli zranění a výrazné opi-
losti nebyl dechové zkoušky
schopen.

Muž se podrobil chirur-
gickému zákroku, útočníka
policie obvinila z pokusu o
těžké ublížení na zdraví.

„Obviněnému za tento
skutek nyní hrozí trest odně-
tí svobody až na deset let,“
sdělila Lenka Burýšková. (vit)

permanentku 
do lyžařského areálu 
Skicentrum Deštné

Soutěžte s Deníkem a vyhrajte

Jak můžete vyhrát vstupenky?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který vyhrává permanentku 

do lyžařského areálu Skicentrum Deštné v Orlických horách. 

Odpověď zasílejte na e-mail: jana.ruzickova@denik.cz do 20. února 2014 do 18:00 hodin. 

K odpovědi na soutěžní otázku nezapomeňte připsat vaše jméno, adresu a kontakt.

Soutěžní otázka:

Skupina RWE je partnerem informačního portálu pro lyžaře, 

jak se tento portál jmenuje? 

RWE - energie českého lyžování

RWE - energie českého lyžování je jedinečný projekt na podporu rozvoje rekreačního lyžování

Významnou součástí projektu RWE - energie českého lyžování je 

podpora výchovy a sportování dětí a mládeže

Zvýšení bezpečnosti lyžařů na svazích je pro RWE nejvyšší prioritou

ní

Soutěž pro čtenáře Deníku

Více informací 

o projektu naleznete 

na www.rwekarta.cz

Srdečně Vás zve
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