
Středy doktora Středy: ohlédnutí
Východní
Čechy – V
dnešním
díle se po-
ohlédne-
me za
úspěchy
hubnutí s
Deníky.
Řada čte-
nářů, kte-
ří již
zhubli, se podělila o své zkuše-
nosti s ostatními. Naší ambu-
lancí v poliklinice dopravního
zdravotnictví v České Třebové
prošlo v loňském roce celkem
350 čtenářů Orlického deníku a
letos už skoro sto z vás, kteří se
rozhodli zhubnout s některým
z východočeských Deníků pod
dohledem odborníka. MUDr.
Leoš Středa jim naordinoval
dietu, nejčastěji to byl jeho
vlastní jídelníček StředaForm.
Ale například u pacientů s cuk-
rovkou či jinými metabolický-
mi poruchami je potřeba dieta
jiná, proto je vyšetření v am-
bulanci důležité.

Výživové poradenství a
hubnutí se staly v posledních
letech lukrativním podniká-
ním. V naší ordinaci vám na-
rozdíl od komerčních poraden
neordinujeme žádné předra-
žené koktejly či čaje. Takové
instantní diety sice pomůžou
zhubnout, ale vždy jen krátko-
době. Pokud se redukční kúra
příliš odlišuje od toho, co nor-
málně konzumujeme (to je pří-
pad různých práškových diet),
způsobí sice váhový pokles, ale
po návratu k běžnému jídlu se
kila zákonitě vracejí zpět.

Dieta StředaForm je sesta-
vena na základě normálních
potravin z obchodů. Najíst se
můžete do sytosti, a to díky slo-
žení, které omezuje pouze sa-
charidy a živočišné tuky. Die-
ta je doplněna o vlákninu, kte-
rou lze konzumovat ve formě

vlákninových tablet nebo z
přirozenýchzdrojů,např.směs
semínek lnu s jejich usušený-
mi tobolkami.

Jak hubnou
čtenáři?
Nejvíc hubnou čtenáři ze Svi-
tavska, těch se do ordinace při-
hlásilo zatím početně nejvíce.
Mezi čtenáře, kteří úspěšně
hubnou, se řadí např. paní
Pavla Musilová z Dolní
Dobrouče s úbytkem 16 kg, pa-
ní Alena Šimková z České Tře-
bové, které se povedlo shodit 20
kg a paní Radka Friedlová ze
Svitav, která je zatím na úbyt-
ku 10 kg. O všech jsme už psali,
podívejte se na internetu na
některá ze starších vydání De-
níku. Tři čtvrtiny všech hub-
noucích jsou ženy.

A naši protagonisté?
Tři známé osobnosti se do hub-
nutí pustily na stránkách De-
níku veřejně, aby vás inspiro-
valy. Zpěvačka Ilona Csáko-

vá (na snímku) shodila nejpr-
ve 5 kilogramů, potom přes ce-
lé léto svou nově nabytou váhu
fixovala. Fixace je součástí di-
ety StředaForm a jejím cílem je
naučit tělo, aby nově nabytou
váhu přijalo jako svou vlastní a
nechtělo se vracet k váze pů-
vodní. Od srpna pod vedením
dr. Středy hubne Ilona Csáko-
vá dál a teď má dole už 9 kg.
„Vypadá nesnesitelně dobře a
štíhle,“ posteskl si žertem ná-
chodský režisér Tomáš Mag-
nusek, který je dalším prota-
gonistou a hubne s námi také.
Ze svých 144 shodil na 134 kg.
„Ilona asi dělá doktoru Stře-
dovivětšíradost,nežjá.Alepro
mě je tohle jako zázrak. Léta
jsem jen tloustl a tloustl a nyní
konečně a doopravdy hubnu.“
Ani dr. Leoš Středa nestojí
stranou. Je pod hranicí 94 kg a
směřuje ke splnění svého zá-
vazku – mít pod devadesát.

Pomáháme 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) letos
vydal publikaci Nebezpečný
svět kalorií. Každý týden jezdí
do ordinace v České Třebové,
kde se hubnout a zhubnout pod
jeho dohledem úspěšně snaží
stovky čtenářů Deníku. Pokud
chcete hubnout i vy, zavolejte
na 608 807 807.

Všechny díly seriálu věnovaného
hubnutí najdete nawebechDeníků

Z pálenek lidé neoslepnou.
Dřív jim prý ztvrdnou játra
Při destilaci v pálenicích vzniká jenmalémnožstvímetanolu, které je pro člověka neškodné

KAMIL DUBSKÝ
JAN PRUŠKA

Východní Čechy – V Králové-
hradeckém kraji lidé důvěru k
pěstitelským pálenicím ne-
ztratili ani po loňském pro-
blému s metanolem.

„Zákazníci se u nás nebojí
pálit ovoce. Nemají ani důvod.
Metanol, se kterým byly potí-
že, se totiž do lahví dostal při
míchání za studena a ne při
destilaci. Při pálení vzniká ne-
patrné množství přírodního
metanolu a i kdyby se nedodr-
žel správný postup, tak lidé ne-
oslepnou ani nebudou mít
zdravotní potíže,“ vysvětlila
Iva Labaštová z Pěstitelské pá-
lenice v Češově na Jičínsku.

Důkladné kontroly
A pokud by měl přeci jenom
někdo obavy, tak pálenice
jsou, vedle potravinářské in-
spekce, pravidelně a důkladně
kontrolovány Celní správou.
„Kontroly palíren provádíme
pravidelně, ale s žádnými ne-
dostatky jsem se nesetkal,“ ře- kl mluvčí pardubických kraj-

ských celníků Václav Kánský.
Majitelé a provozovatelé

pálenic přeci jenom mají letos
práce méně. „Pokles zájmu
jsme letos sice zaznamenali,
ale je to kvůli špatné úrodě.
Jablek je málo a hrušky nejsou
skoro žádné. Ty na jaře měly
hezké květy, ale nepomohla
jim letní vedra. Nejvíce se tak
letos pálí švestky. Jsme závislí
na ovoci a stromy rodí lépe
každý druhý rok,“ uvedla Len-
ka Podaná z Pěstitelské pále-
nice Libčany na Hradecku.

Ani na Jičínsku není situa-

ce lepší. „Letos je rekordní
množství mirabelek a poměr-
ně hodně švestek. Jablek a
hrušek je o dost méně než v
loňském roce a nepálili jsme
téměř žádné třešně,“ dodala
Iva Labaštová.

Riziko je malé
Na nedostatek ovoce si stěžují
i jinde. „Letos bude holt slabší
rok,“ řekl majitel pálenice ve
Sloupnici na Svitavsku Jan
Pecháček. Nejvíc sem lidé
podle jeho slov vozí jablka, ná-
sledují švestky a hrušky.

Podobně jako ostatní se ale
vysmál otázce týkající se do-
padu loňské metanolové aféry
na důvěru zákazníků v pěsti-
telské pálenice. „Víte, oni nej-
více straší novináři. Právě u
pěstitelských pálenic je riziko
otravy metanolem prakticky
vyloučené,“ dodal Pecháček.

Po pálence z ovoce podle
majitelů pálenic nikdo nikdy
neoslepne. „Obsahuje pokaždé
sice určité množství metylal-
koholu, ale je tak minimální,
že by člověku dřív ztvrdla ját-
ra, než by oslepl,“ říkají mnozí
z nich s nadsázkou.

VPÁLENICÍCHSE nezastaví. Prácemají stále dost. Ilustrační foto: Deník

Pálenice z obliga
To, že pěstitelské pálenice byly
v metanolové aféře nevinně,
potvrzuje mluvčí státní potra-
vinářské inspekce Pavel Kopři-
va. „Pálenic se nebezpečí ne-
týkalo, inspekce u nich nic ne-
zjistila. Otravy souvisely spíše
s padělaným alkoholem v li-
kérkách,“ řekl mluvčí. Dodal, že
lidé mohou mít větší důvěru
k alkoholu z pálenic než k tomu
z likérek.

Aktuálně

Přijímačky na střední
školy budou i letos
Pardubický kraj – Také v
tomto školním roce budou žá-
ci do maturitních oborů střed-
ních škol přijímáni na zákla-
dě jednotných přijímacích
zkoušek. Pardubický kraj již
vybral dodavatele testů, kte-
rým bude stejně jako v přede-
šlých třech letech společnost
SCIO.

„Zavedení jednotných při-
jímacích zkoušek se ukázalo
jako krok správným směrem.

Ve spolupráci s řediteli škol se
podařilo optimálně nastavit
kritéria přijímacího řízení,
úspěšnost žáků v testech se
každoročně zvyšuje,“ uvedla
krajská radní pro školství Ja-
na Pernicová.

Pozitivněpodle ní reagují na
zavedení přijímacích zkoušek
také učitelé ze základních škol.
„Žáci jsou více motivováni k
učení, zlepšila se jejich kázeň i
pozice pedagogů.“ (kim)

V povodňové sbírce
kraj vybral 1,7 milionu
Královéhradecký kraj –
Zhruba milion a sedm set tisíc
korun rozdělí královéhradeč-
tí krajští zastupitelé mezi ob-
ce a lidi, které postihla červ-
nová povodeň. Sbírka, kterou
kraj vyhlásil v létě včera skon-
čila. O tom, kam peníze popu-
tují, rozhodnou zastupitelé na
své nejbližší schůzi.

Na konto poslalo peníze sto
padesát dárců, mezi nimiž by-
lo třiapadesát měst a čtrnáct
firem či spolků. „Ohlas, který
sbírka zaznamenala, mě vel-
mi potěšil. Je důkazem soli-
darity a obětavosti obyvatel
našeho regionu. Rád bych ješ-
tě jednou poděkoval všem,
kteří poskytli svůj příspě-
vek,“ řekl hejtman Lubomír
Franc.

V Královéhradeckém kraji
postihly červnové povodně ví-
ce než stovku obcí. Peníze ze
sbírky poputují tam, kde vel-

ká voda napáchala škody za
více než dva miliony korun.
Zvláštní komise navrhne roz-
dělení peněz ze sbírky, které
pak finálně schválí rada kra-
je, respektive krajské zastu-
pitelstvo.

Záplavy v hradeckém kraji
postihly 125 obcí. Na majetku
obcí a kraje způsobily škody
za 519 milionů korun. Povo-
deň si v kraji vyžádala tři lid-
ské životy. (jap)
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