
Středy doktora. Středy:
Ještě jedno ohlédnutí

Východní Čechy – Svátky jsou
již dávno za námi, uklidnil se
shon v nákupních centrech a z
našich stolů zmizela všechna
lákadla v podobě vánočního
cukroví a chlebíčků.

Dietní Vánoce
Spousta lidí během Vánoc a
Silvestra přibere a potom si
dává předsevzetí zase zhub-
nout. Našli se ale i takoví, kte-
ří byli ukáznění. Svědčí o tom
třeba e-mail paní Šárky H. z
Hrochova Týnce, která je za-
pojena do hubnutí s Deníkem
a drží dietu StředaForm. Jak
napsala, dieta jí dovoluje ry-
bu, sýry, šunku, vajíčka, uze-
né maso atd. Když přišly ná-
vštěvy, popíjela s nimi suché
bílé víno, které se v omezené
míře při dietě také smí. Na
štědrovečerní stůl si připra-
vila kapra obalovaného v žit-
né vláknině. Mouka a strou-
hanka se totiž do diety nehodí,
ale naštěstí se dají nahradit.
Žitná vláknina, to jsou roze-
mleté žitné slupky, kterým se
někdy říká otruby. Mají hod-
ně vlákniny. Místo brambo-
rového salátu si udělala vajíč-
kový. A poslala recept, tak si
ho uschovejte jako inspiraci
na příští rok.

Kapr obalovaný v žitné
vláknině

Potřebné suroviny: Filety
z kapra, sůl, kmín, máslo, vej-
ce, namletá žitná vláknina.

Příprava: filety z kapra na-

solíme a okmínujeme. Podu-
síme je na vodě s trochou más-
la. Poté namočíme v rozšleha-
ném vajíčku a obalíme v žitné
vláknině. Na oleji rybu prud-
ce osmažíme a můžeme podá-
vat.

MUDr. Leoš Středa trávil
Vánoce na Filipínách. Také
tam šíří svou dietu Středa-
Form a snaží se vymýšlet pro
své pacienty nové recepty.
Přípravu ryby tam zkusil i je-
ho kamarád Paul Santos (na
snímku). Na Filipínách se bo-
hužel nedají sehnat žitné otru-
by, tak musel použít otruby
ovesné. Ty sice nejsou tak
vhodné, jako otruby ze žita, ale
v nouzi postačí i tyto. Ale jeho
recept je úplně jiný.

Kapr podle Paula Santose
Potřebnésuroviny: filety z

kapra, mléko na marinování,
mleté žitné otruby (v nouzi
možno použít i ovesné), pepř,
sůl.

Příprava: filety z kapra

nejdříve namočíme do mléka –
alespoň na šest hodin. Je mož-
né nechat je marinovat klidně
přes celou noc. Ryba namoče-
ná v mléce je křehčí, nemá ry-
bí pachuť a dobře se obaluje i
bez vajíčka. Kapra poté
opláchneme pod tekoucí vo-
dou a osušíme. Osolíme, ope-
příme, a pokud chceme, do-
chutíme ještě dalším koře-
ním. Filety obalujeme v
namletých žitných otrubách.
Nepotřebujeme žádnou mou-
ku, ani vejce. Obaleného kap-
ra v žitné vláknině zprudka
osmažíme na oleji z obou stran
a můžeme konzumovat. Podí-
vejte se na server nadváha.cz,
tam je celý postup nafilmován
jako videorecept...

Chcete poradit?
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)

Rodina žádá za smrt holčičky
po nemocnici tři miliony korun
Žalobci nejsou spokojeni se znaleckým posudkem, podle nich navíc znalec není nestranný

IVANA VITOVSKÁ

Hradec Králové – U krajské-
ho soudu včera pokračoval
spor, v němž se rodina domá-
há na Fakultní nemocnici v
Hradci Králové odškodnění ve
výši tří milionů korun za smrt
jednadvacetiměsíční holčič-
ky. Nemocnice žalobu odmítá.
Účastníci si včera vyslechli
znalecký posudek, podle ně-
hož nemocnice při léčbě ne-
pochybila.

Sodíku bylo příliš,
tvrdí žaloba
Soud však ve věci nerozhodl.
Žalobci totiž nebyli spokojeni
se znaleckým posudkem, kte-
rý podle nich nezodpověděl
důležité otázky ohledně léčby
pacientky, a zopakovali, že
autor posudku je podjatý,
protože je mimo jiné podříze-
ným lékaře, který holčičku
ošetřoval, a spolupracuje prý i
s dalšími ošetřujícími lékaři.
To však znalec odmítl.

Případ se stal v únoru 2008.
Žaloba tvrdí, že nemocnice.
holčičku převodnila a dávala jí
nadměrné dávky sodíku. Odů-
vodňuje to tím, že dítě během
necelých 18 hodin přibralo tři
kilogramy: při přijetí vážilo 8,5
kilogramu, v pitevní zprávě je
však uvedeno 11,5 kilogramu.
Náhrady nemajetkové újmy se
domáhají otec, matka, bratr a
sestra zemřelé pacientky.

Odborník: Jiná
léčba neexistuje
Nemocnice od začátku odmítá
tvrzení, že chybovala. Její

právník uvedl, že holčička by-
la ve velmi vážném stavu už
při přijetí. Roztoky se sodí-
kem prý dostávala kvůli léčbě
acidózy. Podle odhadů lékařů
mohla během léčby přibrat
maximálně na 9,5 kilogramu.
Vyšší váhu v pitevní zprávě
nemocnice vysvětlila pochy-
bením sanitáře.

Podle znalce Vladimíra
Němce dítě trpělo těžkou me-
tabolickou acidózou, tedy ky-
selostí vnitřního prostředí ,
která se léčí sodíkem. „Žádný
jiný postup léčby neexistuje,“

prohlásil znalec. Připustil
však, že reakce dítěte na léčbu
nebyla standardní. Podle něj je
možné, že holčička trpěla ne-
léčitelným mitochondriálním
onemocněním, které mohlo je-
jí reakci na léčbu ovlivnit.

Spor o údajnou
podjatost znalce
Podle žaloby však znalec ne-
spočítal množství sodíku, kte-
ré dívka dostala, ani rychlost,
jakou byl preparát podáván.
„Navíc znalec vypracoval po-

sudek ještě předtím, než mu
soud zaslal spis. To je šokují-
cí,“ řekl právní zástupce ža-
lobců Mario Švehelka.

Soud jednání odročil na
březen, aby nemocnice mohla
předložit další listiny o zdra-
votním stavu dítěte. Následně
zváží doplnění znaleckého po-
sudku, případně to, zda jej ne-
chá vypracovat znovu, ovšem
u jiného znalce.

Rodina pro prožité bolesti
nyní zřejmě opět zažívá chvíle
štěstí. Rodiče totiž včera přišli k
soudu s miminkem v kočárku.

Ilustrační foto: Deník/Ondřej Littera

Senior ležel doma na zemi tři dny bez pomoci
Nový Bydžov – Obavy o život
svého pětaosmdesátiletého
klienta měla pečovatelská
služba v jedné obci na Novo-
bydžovsku. Senior jim totiž
neotvíral dveře.

„Na místo události byla
proto okamžitě vyslána hlíd-
ka. Policisté na místě zjistili,
že okolo domu běhají tři agre-
sivní vlčáci, kteří znemožňují
jak vstup na pozemek, tak ta-
ké do samotného obydlí,“
uvedla mluvčí královéhra-

deckých policistů Lenka
Burýšková.

Psy nakonec odchytla při-
volaná zásahová jednotka a
umístila je do kotců u domu.
Vnější prohlídkou nemovi-
tosti bylo zjištěno, že dveře
jsou uzamčeny klíčem ze-
vnitř.

„Oknem poté policisté spat-
řili v obývacím pokoji ležet na
zemi nemohoucího seniora,
který však naštěstí jevil
známky života a hýbal se. Po-

licisté proto neprodleně vyu-
žili svého oprávnění a vnikli
dovnitř, kde poškozenému
přivolali rychlou záchrannou
pomoc,“ dodala policejní
mluvčí.

Muž policistům sdělil, že se
mu před třemi dny udělalo
špatně a zřejmě upadl. Pří-
tomná lékařka následně roz-
hodla o jeho hospitalizaci v ne-
mocnici. Policisté poté dům
uzamkli a klíče předali maji-
teli. (jap)

AKTUÁLNĚ

Opilý cyklista trefil automobil,
hrozí mu vysoká pokuta
Choceň – Každý správný řidič
ví, že alkohol za volant nepat-
ří. Pro cyklisty to během jízdy
i před ní platí také.

Na to však nejspíše zapo-
mněl pětačtyřicetiletý muž,
který pod vlivem alkoholu
krátce po deváté hodině ve-
černí na křižovatce protínají-
cí ulice Komenského, Mistra
Choceňského a místní komu-
nikaci v Chocni, nerespekto-
val dopravní značku Dej před-
nost v jízdě a střetl se s autem
Volkswagen Touran, které ří-
dil o dva roky starší řidič.

„Policisté u obou účastníků
nehody provedli dechové
zkoušky na alkohol. U řidiče
automobilu s výsledkem ne-
gativním a u cyklisty s namě-
řenou hodnotou 3,27 promile
alkoholu v dechu,“ uvedla
Lenka Vilímková, mluvčí or-
lickoústecké policie.

Cyklista se při dopravní ne-
hodě zranil a byl rychlou zá-
chrannou pomocí transporto-
ván do nemocnice. Tomu za ří-
zení pod vlivem alkoholu hro-
zí ve správním řízení pokuta
od 25 do 50 tisíc korun. (jap)

Muž je podezřelý, že okrádal
rodinu a chtěl vyloupit pumpu
Trutnovsko – Ve vazbě skon-
čil čtyřiadvacetiletý mladík,
který má na svém kontě něko-
lik krádeží a pokusil se vylou-
pit čerpací stanici.

„Na policejní linku volal
šestapadesátiletý muž, který
mužům zákona oznámil lou-
pež. Z telefonátu vyplynulo, že
pachatel pod pohrůžkou nási-
lí požadoval od obsluhy jedné
z úpických benzinových čer-
pacích stanic vydání finanční
hotovosti. Pro aktivní odpor
člověka, který stál v době lou-
peže za pultem provozovny,
zloděj od svého záměru upus-
til a zmizel neznámo kam,“
uvedl mluvčí trutnovské poli-
cie Udo Ertner.

Chytili ho brzy
Po necelých třech hodinách
policisté podezřelého zadrželi
v centru Úpice. Skončil s pou-
ty na rukou na policejní sta-
nici, kde se přiznal. Muži zá-
kona ovšem zjistili, že toho má
na svědomí více.

Koncem loňského roku měl
shora uvedený násilím vnik-
nout do jedné z garáží v Úpici,
ze které zmizela sekačka, mo-
torová pila, kompresor a další
věci. Škoda byla v tomto pří-
padě vyčíslena na necelých 15
tisíc korun.

Nešetřil příbuzné
Dalších 14 tisíc korun ukradl
na Silvestra mladík svým ro-
dičům. Ani další členy své ro-
diny neušetřil a okradl je o fi-
nanční hotovost, šperky, elek-
troniku a další věci.

Policejní komisař tedy za-
hájil trestní stíhání zadržené-
ho čtyřiadvacetiletého mladí-
ka, který si vyslechl obvinění
ze spáchání loupeže, krádeže,
porušování domovní svobody
a neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění plateb-
ního prostředku, za které mu
může soud v případě pravo-
mocného odsouzení uložit
trest odnětí svobody až na de-
set let. (jap)

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.

Získejte zdarma dárek
Předplaťte si svůj regionální Deník a navíc dostanete knihy

Jaroslav Rudiš: NÁRODNÍ TŘÍDA
Klub osamělých rváčů. Hlavní hrdina, přezdívaný 
Vandam, vypráví příběh svých životních soubojů 
s městem, nedávnou minulostí a rodinnými 
démony. Drsná a zároveň melancholická novela 
ze sídliště, kde lidé a domy vzdorují přírodě i ne-
odvratnému zániku. Nový Rudiš zasáhne čtenáře 
přímo na solar. Inspirováno skutečnými událostmi.

Fred Vargas: ZÁHADA MRTVÝCH NOHOU
Ve svém posledním detektivním případu se au-

torka Fred Vargas vrací k případům nám již dobře 
známého, sympatického, ale ne zrovna systema-

tického, zato velkou intuicí nadaného komisaře 
Adamsberga a jeho věrných spolupracovníků, 

především majora Danglarda.

Magdaléna Platzová: ANARCHISTA
Román vypráví o idealistech z konce 19. století 
a o těch dnešních, kempujících v ulicích Manha-
ttanu. Příběh se odvíjí od nezdařeného atentátu 
na pittsburgského podnikatele z přelomu 
19. a 20. století Johna C. Kolmana.

Dawn Frenchová: DRAHÁ SILVIE
Silvia Shutová spadla z balkónu, upadla 

do kómatu a je na přístrojích udržujících 
životní funkce. Nevypadá to jako komedie? 

Ale je to komedie. Dawn Frenchová opět 
zalidňuje svou knihu plejádou excentriků 
a v sérii jejich monologů nechává „spící“ 

hrdinku čtenáři poznat. Probudí se Silvia? 
Dokud se smějeme nad každou stránkou 

jejího života, má pořád ještě šanci. 

David Walliams: MALÝ MILIARDÁŘ
Joe je boháč, přesně řečeno nejbohatší 

dvanáctiletý kluk v celé Británii. Má 
všechno, nač si vzpomene: vůz formule 1, 

kino, pět set párů sportovních bot, orangu-
tana jako sluhu. A přece mu něco důleži-

tého chybí: kamarád… Poprosí proto tátu, 
aby směl chodit (světe, div se!) do docela 

obyčejné školy, inkognito! Tím rozpoutá 
sérii bláznivých situací a neuvěřitelných 

trapasů, na jejímž konci Joe zjišťuje, že 
peníze a bohatství ke štěstí nestačí.
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