
Charitativní projekt podpoří
Českou olympijskou nadaci
Praha – Nezáleží na talentu,
ale na chuti sportovat. Heslo,
kterým se řídí Česká olym-
pijská nadace, která podpo-
ruje individuální malé spor-
tovce ve věku 6-18 let. Za své
si toto motto vzala také spo-
lečnost Procter & Gamble,
sponzor Zimních olympij-
ských her v Sochi 2014, která
se rozhodla podpořit mladé
znevýhodněné sportovní ta-
lenty částkou v minimální
hodnotě půl milionu korun.

Společnosti P&G a Coca-
cola spojily své síly a roz-
hodlysevěnovatfinančnídar
České olympijské nadaci,
která v letošním roce slaví
první výročí od svého vzni-
ku.

Prezidentem České olym-
pijské nadace je Jan Železný,
trojnásobný olympijský ví-
těz v hodu oštěpem. Patrony
projektu jsou olympijští me-
dailisté z Vancouveru a Lon-
dýna. Patří mezi ně napří-
klad Bára Špotáková, David
Svoboda a Martina Sáblíko-
vá, kteří jsou zároveň amba-
sadory kampaně „Děkuji,
maminko“, která podporuje
maminky olympioniků.

„U příležitosti druhého
ročníku kampaně „Děkuji,
maminko“ jsme se rozhodli
podpořit nejen maminky
současných olympioniků,
ale také mladé talentované
děti, které neměli to štěstí,

aby vyrůstali v podmínkách,
které jim zajistí, aby se moh-
li naplno věnovat sportu,
který mají rády. České olym-
pijské nadaci jsme se proto
zavázali věnovat minimálně
půl milionu korun. Finance
budou právě mezi tyto děti
rozděleny,“ uvedl Juraj Krá-
lik, zástupce společnosti
Procter & Gamble.

Pomáhá i jedno
procento z ceny
Mechanismus celé kampaně,
která probíhá od začátku led-
na do konce února 2014 je vel-
mi jednoduchý. Z každého
produktu společnosti P&G
zakoupeného v síti nákupní-
ho řetězce Tesco, je věnová-
no 1 % jeho ceny na podporu
znevýhodněných dětí. Cha-
ritativní kampaně se zúčast-
ní také společnost Coca-cola,
která se do projektu zapojí
stejným způsobem.

Česká olympijská nadace
podporuje jednotlivé spor-
tovce od 6 do 18 let. Příspěvek
mohou dostat děti z rodin,
které pobírají příspěvek na
dítě, a děti vyrůstající v so-
ciálních ústavech. O finanč-
ní podporu musí žádat vždy
zákonní zástupci. Peníze jsou
určeny na konkrétní věci –
sportovní vybavení, spor-
tovní kurzy, kroužky a sou-
středění. (zd)

Bohemia Energy dodává plyn
pražské Nemocnici Na Františku
Praha – Společnost Bohemia
Energy, největší alternativní
dodavatel elektřiny a plynu v
České republice, dodává od
ledna letošního roku zemní
plyn Nemocnici Na Františku
v Praze 1.

„Zvítězili jsme v soutěži for-
mou obálkové ceny, v níž roz-
hodujícím kritériem byla nej-
nižší cena. V letošním roce do-
dáme této významné pražské
nemocnici více než čtyři tisíce
MWh zemního plynu,“ řekl Ji-
ří Písařík, jednatel Bohemia
Energy.

Předpokládaná hodnota do-
dávky dle zadávací dokumen-

tace byla 4,5 milionu korun,
Bohemia Energy v soutěži
uspěla s nabídkovou cenou v
hodnotě 3 123 890 Kč.

Zákazníkem je také
Město Mladá Boleslav
Kromě Nemocnice Na Fran-
tišku dodává Bohemia Energy
elektřinu či plyn celé řadě dal-
ších významných firem, stát-
ních institucí nebo měst a ob-
cí.

Mezi zákazníky Bohemia
Energy patří například města
Brno, Mladá Boleslav či Jab-
lonec nad Nisou. (zd)

Lyžaře na sjezdovkách
ochrání bezpečnostní bariéry
Praha – Sjezdovky lyžař-
ských areálů Snowhill byly
vybaveny osmnácti novými
ochrannými bariérami, které
výrazně pomohou zvýšit bez-
pečnost lyžařů.

Zábrany v hodnotě dvě stě
tisíc korun pořídila značka
nealkoholického piva Birell.
Největší počet bezpečnost-
ních bariér byl instalován v
oblíbeném krkonošském ly-
žařském středisku Herlíko-
vice.

Horská služba
nové bariéry vítá
„Každá instalace prvků je z
pohledu lyžařů přínosná.
Tento způsob ochrany pev-
ných překážek na sjezdov-
kách, jako jsou například
sloupy či stromy, je velmi
účinný a může do značné míry
eliminovat následky v přípa-
dě nárazu do nich,“ vítá in-
stalaci ochranných zábran v

lyžařských střediscích Adolf
Klepš, zástupce ředitele Hor-
ské služby České republiky.

Proč značka Birell investo-
vala právě do zábran na sjez-
dovkách, vysvětlil její marke-
tingový manažer Luděk
Baumruk.

„Nealkoholický Birell je
ideální nápoj na doplnění po-
třebných tekutin po sportu a
dalších volnočasových akti-
vitách. Snažíme se tak podpo-
rovat zařízení, kam chodí lidé

sportovat. Instalací zábran
chceme přispět k tomu, aby si
lidé lyžování užili a bylo po-
staráno o jejich bezpečnost.“

Se zábranami se mohou lidé
setkat ve všech střediscích
Snowhill, tedy v areálech Her-
líkovice, Šachty, Kamenec,
Kašperky, Mariánky a Kozi-
nec. Největší počet jich je
umístěn v prvně jmenova-
ných Herlíkovicích, které jsou
ze středisek Snowhill největ-
ší. (zd)

Hubneme s Leošem Středou: Příběh Hany Klackové
Střední Čechy – Čtenáři v
Hubnutí s Deníkem jsou vel-
mi úspěšní. Podařilo se zhub-
nout řadě čtenářů, a splnit si
tak svůj sen o štíhlé postavě.
Ne všichni se však do hubnutí
pustili pouze kvůli tomu, že
jim vadilo, jak vypadají. Ně-
kteří měli kvůli obezitě zdra-
votní komplikace, a zhubnutí
jim pomohlo je zmírnit a v ně-
kterých případech dokonce
odstranit.

Mezi nejúspěšnější čtenáře
Deníku, kterým se podařilo
zhubnout, patří například pa-
ní Hana Klacková z Nymbur-
ka. Ta v minulosti vyzkoušela
spoustu diet a navštívila ně-
kolik výživových poradců.
Dokonce zkusila také hubnutí
pomocí akupunktury či mag-
netických náramků. Nic však
nezabralo, a když ano, tak
pouze na pár měsíců. Poté se
dostavil největší nepřítel
všech hubnoucích – jojo efekt.
Paní Hana se tedy rozhodla
vyhledat odbornou pomoc a
navštívila lékaře, specialistu
přes hubnutí. Do ordinace při-
šla poprvé na začátku září loň-
ského roku. MUDr. Leoš Stře-
da jí doporučil vhodnou dietu
a pohybovou aktivitu.

Základem diety, která po-
mohla paní Klackové v boji s
nadbytečnými kilogramy, je
přísun vlákniny jak rozpust-
né, tak nerozpustné. Rozpust-
ná vláknina v žaludku na-
bobtná, a způsobí tak pocit na-

sycení. Nerozpustná má příz-
nivé účinky na trávicí trakt a
celkově pročišťuje organiz-
mus. Důraz je také kladen na
snížení příjmu rafinovaných
cukrů a živočišných tuků. Sa-
mozřejmostí je pravidelný re-
žim ve stravování, tedy jíst 5 až
6 krát denně menší porce.

Dodržování diety nebylo
pro paní Hanu úplně jedno-
duché. Pracuje totiž jako pro-
davačka v potravinách a má
kolem sebe neustále různá lá-
kadla. I přesto všechno se drží
a za odměnu už má 13 kilogra-
mů dole. Jak vypadala paní
Hanapředzačátkemhubnutía
jak jí to teď sluší, se můžete po-
dívat na našich fotografiích.
V hubnutí i nadále pokračuje.

Jídelníček
Hany Klackové
Jak vypadá běžný jídelníček
paní Klackové? K snídani si
dává ovocný čaj, bílý jogurt
nebo tenký plátek tmavého
chleba se šunkou a sýrem. K
obědu a večeři si nejraději při-
pravuje maso na různé způso-
by, například kuřecí maso se
sýrovou omáčkou, rybí filé se
žampiony, králičí maso na
česneku a zelenině. Dopřává si
i takové pochoutky, jako jsou
kapustové karbanátky, seka-
ná nebo guláš, který je samo-
zřejmě nezahuštěný. Všechna
tato jídla jsou bez příloh, ma-

ximálně si k nim paní Hana
dává tenký plátek tmavého
pečiva. Ve velkém začala kon-
zumovat také vejce, která si
dělá na mnoho způsobů, třeba
vařená, míchaná nebo s hou-
bami, či si usmaží omeletu.

Občas má každý z nás chuť
na nějakou tu sladkost. V ta-
kovém případě paní Hana
sáhne po krémovém sýru
mascarpone se čtvrtkou ba-
nánu a umělým sladidlem. Bě-
hem dne je velmi důležitý pit-

ný režim. Žízeň paní Klacková
zahání vodou, nebo ochuce-
nými light nápoji. Pije také
kávu s mlékem a čaj z listů sen-
ny, který je vhodné popíjet při
dietách. Působí totiž proti zá-
cpě, která se může objevit. Na-
místo plátku tmavého pečiva
si někdy paní Klacková při-
pravuje čerstvý chleba ze lně-
né vlákniny.

Leoš Středa
pomáhá 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 Nebezpečný svět kalo-
rií. Každý týden jezdí do ordi-
nace v České Třebové, kde se
hubnout a zhubnout pod jeho
dohledem úspěšně snaží stov-
ky čtenářů Deníku. Čtenáři,
kteří se na našich stránkách
podělí s ostatními o své zku-
šenosti během diety, jsou mo-
tivací těm ostatním, kteří ješ-
tě s hubnutím váhají. (zd)

Hana Klacková a Leoš Středa. Foto: archiv Leoše Středy

Pilsner Urquell je na olympiádu připraven
Plzeň – Pilsner Urquell, dlou-
holetý partner Českého olym-
pijského týmu, připravil limi-
tovanou edici balení s olympij-
ským designem, multipacky se
sběratelskými podtácky a sou-
těž v téměř tisícovce restaura-
cí a hospod.

Sportovní fanoušci, kteří si
nebudou moci vychutnat at-
mosféru her a „plzeň“ přímo v
Sochi, kam už před Vánoci vy-
pravili úspěšní olympionici
Kateřina Neumannová, Jaro-
slav Špaček a Martin Doktor z
plzeňského pivovaru kamion
se 120 sudy, mohou zažít atmo-
sféru her v originálním stanu
na pražské Letné, kde budou
Pilsner Urquell (v perfektní
kondici) čepovat šampioni me-
zi výčepními – finalisté soutěže
Master Bartender.

I fanoušci našich olympio-
niků a příznivci zlatého ležáku
z Plzně, kteří nebudou moci
fandit přímo v dějišti her, si
přijdou na své. Již nyní si mo-
hou spotřebitelé zakoupit Pils-
ner Urquell v limitované olym-
pijské edici s designem reflek-
tujícím zlaté olympijské oka-
mžiky. Speciální obaly s leto-
počty zimních olympijských
her, na kterých získali naši
sportovci zlaté medaile, nově
zdobí lahve a plechovky o ob-
jemu 0,5l. Ve vybraných ob-
chodech čekají na příznivce
zlatého ležáku a sběratelství
kartonové multipacky s jed-
ním ze tří sběratelských pod-

tácků s motivy zlatých úspě-
chů českých sportovců.

V období průběhu olympiá-
dy v Soči budou moci fanoušci
ve vybraných 350 restauracích
získat za 10 piv Pilsner Urquell
jeden ze tří zmíněných sběra-
telských podtácků. V dalších
500 restauracích bude fungo-
vat mechanika za 5 piv Pilsner
Urquell okamžitá výhra – buď
pivo Pilsner Urquell 0,5 l, nebo

olympijský půllitr. S řetězcem
Tesco a společností Alpine Pro
připravila značka spotřebitel-
skou soutěž s hlavní výhrou v
podobě setu olympijského ob-
lečení Alpine Pro, kterou dopl-
ní speciální půllitry s de-
signem vycházejícím z této ko-
lekce.

„Věřím, že naše speciální
edice a akce zpříjemní fa-
nouškům sportu sledování

Olympijských her v Soči a při-
nesou trochu olympijské at-
mosféry přímo do jejich oblí-
bených restaurací a domovů.
Všem našim reprezentantům
přejeme tu nejlepší formu a vě-
říme, že oslavíme oroseným
půllitrem tekutého zlata přímo
v Soči i ve stanu na Letné řadu
úspěchů našich olympioniků,“
říká Lukáš Novotný, manažer
značky Pilsner Urquell. (zd)

Limitovaná edice balení piva Pilsner Urquell. Foto: archiv

Kutnohorští vinaři
lisují slámové víno
Kutná Hora – 6. ročník li-
sování slámového vína
uspořádají v pátek 7. února
kutnohorští vinaři.

Sklizeň zdravých a vy-
zrálých hroznů, které do-
sahovaly cukernatosti 20,5
stupňů normalizovaného
moštoměru, se uskutečnila
21. října 2013. Hmotnost
sklizených hroznů byla
2000 kg. Po téměř čtyřech
měsících uložení na slá-
mových rohožích v dobře
větraném prostoru jsou
hrozinky nádherně vy-
schlé. I přes vysoký obsah
cukru si ponechaly svěží
kyselinku, což je pro vý-
sledný produkt velice dů-
ležité. Lisovat se budou na
malém ručním lisu s obje-
mem koše 150 litrů. Práce je
to zdlouhavá, ale výsledek
bude stát jistě za to. Před-
pokládá se, že bude vyliso-
váno asi 120 litrů krásně
vonící šťávy o vysoké cu-
kernatosti kolem 45° nor-
malizovaného moštoměru.

Čekání si návštěvníci
mohou zpestřit degustací
archivních vín společnos-
ti, kde budou moci ochut-
nat skvosty jako svatova-
vřinecké ročníku 2006, kte-
ré bylo dvojnásobným
šampionem Českých čer-
vených vín a jiných zají-
mavých vín.

Slámové víno se prodává v
lahvích o objemu 0,2 l. (mv)
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