
Pohřešovaná stařenka
se našla v polské nemocnici
Trutnov/Kammiena Góra –

Až za hranicemi v Polsku na-
šli policisté vyčerpanou se-
dmdesátiletou ženu s Alzhei-
merovou chorobou z Trutno-
va, po níž bylo v pondělí vy-
hlášeno pátrání.

Žena zmizela z domova už v
neděli a nikomu o sobě od té
doby nedala vědět. Vedle poli-
cistů po ní přes noc po velké
části Krkonoš pátrali i horští
záchranáři se psy.

„Polští policisté našli vy-
čerpanou ženu na silnici kou-
sek za hranicemi, odkud ji od-
vezli do nemocnice ve městě
Kammiena Góra, kde je nyní
na pozorování,“ uvedl trut-
novský policejní mluvčí Udo
Ertner. Jak podotkl, žena až
sem nejspíš došla pěšky. Z
Trutnova je to nejkratší ces-
tou na hranice 15 kilometrů.

Policisté pátrání vyhlásili v
pondělí odpoledne, v úterý ve

dvě hodiny ráno o spolupráci
požádali horskou službu.

„Seniorka se měla pohybo-
vat v nepřehledném horském
terénu. Okamžitě jsme tedy
povolali naší kynologickou
brigádu,“ řekl k nočnímu pát-
rání Adolf Klepš, náčelník
Horské služby Krkonoše. Do
akce se zapojilo pět psů se svý-
mi psovody. „Použití psů je ve-
lice efektivní a vzhledem ke
zdravotnímu stavu pohřešo-
vané umožní rychlé pátrání ve
velkém prostoru,“ dodal.

Šťastná zpráva přišla včera
vosmhodinráno,kdysehorští
záchranáři od policistů do-
zvěděli, že žena leží v polské
nemocnici.

Podobné případy toulek se-
niorů trpících Alzheimero-
vou chorobou nejsou ojedině-
lé. známý je případ muže, kte-
rý z Jičína došel až do Mladé
Boleslavi. (kim)

Středy doktora Středy: Poradna
Stáří a obezita
Dobrýden,mématceje79roků,
měří asi 162 cm a váží 102 kg.
Chodí o berlích, je stále čilá,
tak si myslím, že má pohybu
dost. Má za sebou mimo jiné
operaci srdeční. Nadváhou tr-
pí mnoho let, vždy byla tělna-
tější. V poslední době ale při-
brala 7 kilo a s jejím věkem a
zdravotním stavem se jí zhor-
šuje dýchání. Už byla na růz-
ných vyšetřeních, vše je v po-
řádku a tak si myslí, že zhor-
šení dýchání má na svědomí
váhový přírůstek. Dočetla se z
Deníku, že radíte lidem, jak a
co jíst, aby zhubli.Chtěla jsem
vás poprosit o radu pro mou
matku. Čtenářka

MUDr. Leoš Středa: U lidí
se sklonem k nadváze a obezi-
tě se zvyšujícím věkem riziko
obezity roste. Dochází jednak
k omezování pohybové akti-
vity, a to jak pracovní, tak i v
oblasti volného času. Je to pře-
vážně dáno ukončením pra-
covního poměru a také funkč-
ním stavem pohybového apa-
rátu těla. Často jsou postiženy
klouby, např. artrózou. To ve-
de člověka k omezení pohybo-
vé aktivity a dále ke snížení fy-
zické zdatnosti. Dochází také k
poklesu hladiny androgenů,

estrogenů a dalších hormonů.
To hraje důležitou roli při
ovlivňování složení těla a tě-
lesné hmotnosti. Také se mění
složení jídla. Starší lidé ome-
zují potraviny dobře rozkou-
satelné, což jsou často potra-
viny bohaté na vlákninu,
např. zelenina. Potraviny bo-
haté na cukry a tuky mívají
výhodnější texturu a proto je
starší lidé preferují. Někdy se
také zhoršuje ekonomická si-
tuace, což vede k upřednost-
ňování levných potravin,
např. nekvalitních uzenin.

Píšete, že maminka je o ber-
lích a že je pohyblivá, přesto si
myslím, že i v omezení pohy-
bu kvůli berlím může být pří-
čina. Poslední studie proka-
zují, že možnost chůze je ve
vyšším věku rozhodující pro
prevenci vzniku obezity. Při-
tom chození může být také

společenskou záležitostí, po-
máhá překonat izolaci starší-
ho člověka. Existuje i teorie, že
jde o prevenci Alzheimerovy
choroby. Četl jsem zajímavou
studii o tom, že starší lidé, kte-
ří ujdou alespoň 10 kilometrů
týdně, jsou méně ohroženi
úbytkem mozkových buněk,
tedy i paměťových schopností.

Takto přes rubriku asi těž-
ko najdu optimální radu, pro-
tože Vaši maminku neznám
osobně. Bylo by možná dobré
přijít s ní do ordinace, kterou
nám k hubnutí čtenářů dení-
ku půjčuje poliklinika Do-
pravního zdravotnictví v Čes-
ké Třebové. Již jsem několi-
krát psal, že zatím je přeplně-
no, ale věřím, že v průběhu zá-
ří se na všechny dosud přihlá-
šené pacienty dostane a od říj-
na by zase mohly být termíny
volnější.

Hlídáte u Vaší maminky ta-
ké pitný režim? V mojí ordi-
naci se mnou dělá sestřička,
která si stěžuje, že její babička
málo pije. Možná je tomu tak i
u vaší maminky. Organismus,
který strádá nedostatkem te-
kutin, má tendenci si je zadr-
žovat.

Jak hubnou čtenáři
Ordinace hubnutí v poliklini-
ce Dopravního zdravotnictví v

České Třebové je stále plná. V
minulých dílech jsme uveřej-
nili povídání těch úspěšných,
kteří zhubli opravdu pěkně. Je
škoda, že ne každý z vás se chce
s úspěšným hubnutím pochlu-
bit. Je přece jen dobře inspi-
rovat ty, kteří se ještě neroz-
hodli.

Nejvíce čtenářů hubne z
Pardubicka a okresu Ústí nad
Orlicí. Možná v tom hraje roli
i fakt, že ti to mají do České
Třebové nejblíž. Nejobéznější
pacient, který do ordinace při-
šel, měl 173 kilogramy a úspěš-
ně každý týden shazuje. Nej-
hubenější pacientka měla 58
kilogramů, ale té MUDr. Leoš
Středa hubnutí rozmluvil. Vy,
kteří chcete hubnout s Dení-
kem,vydržte,prosím,ještěpár
týdnů. Naše sesterská redak-
ce pro Prahu a Středočeský
kraj pořádá hubnutí s dokto-
rem Středou také, ale i jejich
ordinace je nyní přeplněná.

Příští týden se podíváme za
humna ke Středočechům a na-
píšeme vám o paní Vorlové z
Kladna, která jako první spl-
nila své předsevzetí, o kolik
zhubne. Máme ji i vyfocenou.
Prozradí vám i svůj dietní jí-
delníček. (re)

Všechny díly našeho seriálu
věnovaného hubnutí najdete na
webechDeníků.

CIAF 2013 vypukne již o víkendu!
Hradec Králové – Přípravy
na prestižní a rok od roku po-
pulárnější Mezinárodní letec-
ký festival Czech Internatio-
nal Air Fest (CIAF), který se
koná o nadcházejícím víken-
du v Hradci, vrcholí.

Již včera po poledni usedly
na hradecké letiště ve Věko-
ších letouny L39 akrobatické
skupiny Breitling Jet Team.
Po 11 měsících strávených na
turné po východní Asii se
chystají předvést návštěvní-
kům jubilejního 20. ročníku
show CIAF, který tady v sobo-
tu vypukne.

„Je to po hodně dlouhém ča-
se naše první přistání na ev-
ropské půdě,“ řekl po dosed-
nutínahradeckýbetonJacque
Bothelin, vedoucí týmu.

„Je milé zase po dlouhé do-
bě vítat kamarády. A jelikož
počasí má být výborné, mají se
návštěvníci jubilejního roč-
níku jistě na co těšit,“ uvedl
ředitel CIAF Aleš Cabicar.

Dalšískupinou,kteráještěv

úterý dorazila do východo-
české metropole, jsou Jor-
dánci na letounech Extra 300.
„Volali z Německa, měli pár
hodin zpoždění kvůli počasí,

ale už jsou tu,“ dodal Cabicar.
Hradecké letiště bude ote-

vírat své brány pro návštěv-
níky v sobotu i neděli od 8 ho-
din, letový program bude za-

hájen každý den v 11 hodin.
Organizátoři připravili pro
návštěvníky speciální kyva-
dlovou autobusovou dopravu
z města na letiště a zpět. (red)

JIŽVČERAUSEDLYna hradecké letiště letouny L39 akrobatické skupinyBreitling Jet Team, aby se
předvedly návštěvníkům20. ročníku CIAF, který vypukne již tento víkend. Na snímku vlevo JacqueBo-
thelin, vedoucí Breitling Jet Team. Foto: CIAF 2013

Hradečtí lidovci a pardubická
ODS už sestavili kandidátku

Hradec Králové/Pardubice

– Regionální sněm pardubic-
ké krajské ODS včera volil
kandidátku do předčasných
sněmovních voleb. Jednání se
protáhlo do pozdních večer-
ních hodin, alespoň jméno líd-
ra ale bylo známé už před uzá-
věrkou dnešního vydání. Stal
se jím dle očekávání předseda
krajské organizace „mod-
rých“ a dosavadní poslanec
Radim Jirout.

Kandidátka královéhra-
decké krajské ODS bude zná-
ma až dnes po večerním regi-
onálním sněmu.

Jasno už mají po pondělku i
hradečtí lidovci. V čele jejich
kandidátky jsou předseda
strany Pavel Bělobrádek, ná-
městkyně hradeckého primá-
tora Anna Maclová a krajský
předseda lidovců a primář ná-
chodské nemocnice Jiří Vese-
lý. Bělobrádek byl jako lídr ur-
čen již dříve, pořadí na dalších
místech hradečtí lidovci sta-
novili v minulých dnech. Kan-
didátku ještě musí schválit ce-
lostátní výbor strany. (zprav)

...SE ŠŤASTNÝM KONCEM

Spadlá trakce ochromila koridor
Pardubice – Hlavní železnič-
ní koridor z Prahy na Moravu
byl včera vpodvečer uzavřen
mezi Kostěnicemi a Pardubi-
cemi. Spadlo tam trakční ve-
dení, do něhož najel odpolední
rychlík mířící z Prahy do Žili-
ny. Bylo poškozeno trakční
vedení a sběrač vlaku Euroci-
ty 151 Hukvaldy jedoucího do
Žiliny. Škoda byla odhadnuta
na půl milionu korun.

Vlaky nabíraly zpoždění
desítkyminut,nejvíctéměřtři
hodiny, drážní pracovníci je
museli odklánět na jiné tratě.
Vlaky z Prahy například ob-
jížděly hlavní tah přes Hradec
Králové a Nymburk.

Podobná nehoda se na kori-
doru stala i v sobotu. U Ústí
nad Orlicí spadlo trakční ve-
dení, do něhož vzápětí najel
vlak Eurocity. (njt, čtk)

AKTUÁLNĚ

Zašlete SMS na číslo 900 11 07 ve tvaru: 

DEN PRA AneboBneboC JMENO PRIJMENI ADRESA PSC 

od 4. září 0:00 hodin do 6. září 12:00 hodin. Technicky zajišťuje ATS. 

Cena 1 SMS je 7 Kč včetně DPH. www.platmobilem.cz. (infolinka 776 999 199)

Ze všech zaslaných správných odpovědí vybereme 1.- 10. správnou SMS 

a výherci získávají 2 vstupenky na koncert v Praze.

neděle 1. 12. 2013 ve 20:00 hodin v TIPSPORT Aréně v Praze

Soutěžní otázka:

Ve kterém roce 

vznikl 120-ti 

členný armádní 

pěvecký sbor?

a) 1928

b) 1967

c) 1999

ooo vvvssstttuuuppppeeennnkkkyyyy nnnaaa kkkooonnnccceeerrrttt ppppěěěvvveeeccckkkéééhhhooo sssbbbooorrruuu

Více info na www.alexandrovci.eu

Soutěžte s Deníkem
Sólista Vadim Ananev, The 

Alexandrov Red Army Cho-

rus a jejich hosté Eva Urba-

nová s Petrem Kolářem vás 

zvou na speciální vánoční 

program 2013 – v Praze na-

víc ještě s Budapešťským 

symfonickým orchestrem 

– 100 cikánských houslí

Podmínky předplatného se řídí Všeobecnými podmínkami pro předplatné, 
které jsou umístěny na www.mojepredplatne.cz nebo na všech redakcích 
Deníku. Nabídka platí pouze pro nové předplatitele do vyčerpání zásob. 
Minimální týdenní předplatné vašeho regionálního Deníku na 1 rok.

Objednejte si své předplatné:

 www.mojepredplatne.cz 

 840 336 459 

 ve vaší okresní redakci (viz tiráž)

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč 

včetně DPH za každou započatou 

minutu pro volání z pevné linky. 
Volání z mobilního telefonu 

dle tarifu mobilního operátora.

Předplaťte si svůj regionální Deník 
a získejte jako dárek

Vzrůstající obliba kvalit-
ních a nových surovin, 
televizních pořadů o vaření 
a kuchařských kurzů odráží 
skutečnost, že lidé chtějí jíst 
lépe a jinak než dříve. Proto 
jim Gurmet přináší tu 
nejlepší školu vaření, 
která je naučí zvládnout nové 
trendy v gastronomii, a nabízí 
tak možnost jíst i doma stejně 
dobře jako v restauraci.

Časopis Gurmet 
přináší každý měsíc

skvělé recepty 
a tipy.

Všechny recepty jsou ori-
ginální, připravované těmi 
nejlepšími profesionálními 
šéfkuchaři, kuchaři a cuk-

ráři nebo kuchaři-amatéry. 
Ti všichni učí vařit naše 

čtenáře způsobem, který 
je jednoduchý, přehledný 

a dává kvalitní základ 
bravurnímu zvládnutí 
kulinářského umění.

zdarma předplatné časopisu Gurmet
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