
Středy doktora Středy:
Hubnutí na sto procent
Východní Čechy – V dnešním
pokračování našeho pravi-
delného seriálu o hubnutí se
podíváme na velmi úspěšný
manželský pár, který se roz-
hodl zatočit s přebytečnými
kilogramy. Otázku, jak zhub-
nout, řeší takto veřejně za po-
moci odborníka a Deníku.
Mluvíme o manželích Trčko-
vých z Linhartic. Paní Jarmi-
la a pan Zdeněk se pustili do
hubnutí v polovině dubna le-
tošního roku. Přečtěte si, jak
se jim daří boj s nadváhou vy-
hrát.

Drželi už víc diet
Manželé Trčkovi s váhou bo-
jujíuždelšídobu.Obadrželi již
několik diet, ať už pod dohle-
dem výživových specialistů či
sami doma. Efekt zhubnutí se
vždy dostavil, ale ne na dlou-
ho. Proto se oba objednali do
ordinace, kterou zdarma za-
půjčuje dopravní poliklinika v
České Třebové a kterou za
podpory Deníku vede MUDr.
Leoš Středa. Ten doporučil
manželům hubnutí za pomoci
redukční diety StředaForm.
Tato dieta je u pacientů velmi
oblíbená, protože se při ní ne-
musí hlídat velikost porcí a
můžete se najíst do pocitu sy-
tosti. Stačí pouze omezit ně-
které nevhodné potraviny a
kilogramy jdou dolů samy.

Hlavní je disciplína
Řada lidí drží dietu vágně. Tý-
den se snaží jíst podle dietní-
ho rozpisu a pak to sem tam po-
ruší. Když ale něco dělá pan
Trčka, tak pořádně a na sto
procent. S manželkou si dietu
oblíbili a dokonce vymysleli
pár receptů, které můžete na-
jít v receptáři na interneto-

vých stránkách www.nadva-
ha.cz. Paní Jarmila se stará o
stravu, každý den vaří a chys-
tá pro oba krabičky na další
den do práce. Protože se u die-
ty nedoporučuje jíst klasic-
kou mouku, naučila se jí paní
Trčková nahrazovat žitnou
vlákninou, mandlovou mou-
kou nebo lněnou vlákninou.
Namísto cukru používá stévii,
která je dietní a zdravá. Pan
Zdeněk během diety zjistil, že
spoustu jídel je schopen sníst
bez pečiva, což by dříve ne-
mohl.

Paní Jarmila pracuje jako
účetní a pohybu v práci ani
mimo ní nemá příliš. Začínala
na váze 73 kilogramů a její bo-
dy mass index (BMI) byl 30,3,
což znamená první stupeň
obezity. Pan Zdeněk má také
sedavé zaměstnání, je progra-
mátor a ani on pravidelně ne-
sportuje. Jeho startovací váha
byla 90,7 kg a BMI činil 29,6. Po

dvou měsících byli Trčkovi na
kontrole a dohromady zhubli
15kilogramů,paníJarmilapět
a pan Zdeněk deset kilo.

Veřejné hubnutí
Na stránkách východočes-
kých Deníků veřejně hubnou
také známé osobnosti: Ilona
Csáková, režisér Tomáš Mag-
nusek či Leoš Středa. A také
naši čtenáři, kteří se nebojí
veřejně se ke shazování kil
přihlásit a podělit se o své vý-
sledky v hubnutí s dalšími. Dí-
ky nim pak Deník inspiruje a
motivuje k hubnutí další a dal-
ší čtenáře. (re)

NA HRADECKÝ CIAF
PŘILETÍ I RED DEVILS

ÚČASTna zářijové
prestižní letecké
přehlídce CIAF2014
vHradci Králové po-
tvrdila i belgická ak-
robatická skupina
RedDevils. Piloti lé-
tají s letounySIAI
marchtti SF.260, s
červenou kamufláží a
belgickými národní-
mi znaky. Týmbyl
znovu obnoven v ro-
ce 2011 na základně
Beauvechain. Show
CIAF se na hradec-
kém letišti uskuteční
první zářijový ví-
kend, vloni ji navští-
vilo přes 50 tisíc di-
váků. Foto: archiv

Soukromí dopravci v kraji mají
na tratích opět červenou
Státní České dráhy ani nadále nebudou
mít ve východních Čechách soukromou
konkurenci. Nemá u hejtmanství zastání.

Východní Čechy – Soukromí
dopravci na regionálních tra-
tích ani v příštím roce jezdit
nebudou.

Podle pardubického kraj-
ského radního pro dopravu
Jaromíra Duška totiž nikdo z
nich o vlakovou osobní pře-
pravu neprojevil zájem. Na
provoz na mnoha tratích mají
navíc České dráhy (ČD) dlou-
hodobé smlouvy.

A hlavně, ČD mají u Duška
coby bývalého železničářské-

ho odborového bosse velké za-
stání. Podle něho mají ČD na-
příklad i lepší vozový park.
Dušek navíc nevěří tomu, že
vůbec existuje soukromý do-
pravce, který by mohl ČD s
úspěchem konkurovat.

„Když jsme jednali se spo-
lečností Arriva například o
trati Česká Třebová – Morav-
ská Třebová – Chornice, ne-
projevili o to zájem. Není to
pro ně zřejmě lukrativní, asi
chtějí jen ozobat pralinky z

dortu,“ uvedl Dušek.
Arriva se vloni na podzim

přihlásila o provozování ně-
kterých tratí v regionu, a to i
bez krajských dotací. Měla zá-
jem jezdit na tratích Morav-
ská Třebová – Chornice,
Chornice – Dzbel a Chornice –
Velké Opatovice – Skalice nad
Svitavou. Letos ale firma oto-
čila a bez krajských dotací, ja-
kým se těší i ČD, už jezdit ne-
chce. „Nové vedení firmy nás
i starosty obcí, kteří se těšili
na kvalitnější soupravy a do-
pravní obsluhu, zklamalo,“
uvedl Dušek.

Pardubický kraj v minu-
losti uvažoval, že by soukromí
dopravci mohli zajišťovat

přepravu například na tratích
z Holic do Borohrádku, z Mo-
ravské Třebové do Chornice a
Skalice nad Svitavou, z Heř-
manova Městce do Chrudimi
nebo od pondělí do pátku z
Hanušovic do Dolní Lipky.

Všechno jsou to ale málo
vytížené, leckdy ztrátové ne-
bo dokonce už nevyužívané
tratě, na kterých kraj spoje ČD
doplácel mnohamilionovými
částkami.

Arriva se ucházela i o pro-
vozování lukrativní tratě z
Liberce přes Hradec do Par-
dubic. Tu však, stejně jako po-
dobně vytíženou trať z Plzně
do Mostu. získaly ČD, jež po-
daly lepší nabídku. (kim, čtk)

Předplaťte si regionální Deník 

na 1 rok a získejte zdarma 

2 vstupenky formou permanentky 

na Benátskou! v hodnotě 2 700 Kč.

Získejte zdarma 2 permanentky na Benátskou! 2014Zís
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Vyplňte objednávkový kupón a zašlete nebo osobně doručte na adresu: 

Jana Růžičková, Komenského 43, 516 02 Rychnov nad Kněžnou nebo na e-mail: 

jana.ruzickova@denik.cz. Bližší informace získáte na tel. čísle 602 177 209. 

Permanentky obdržíte po úhradě předplatného Deníku. Akce je časově omezena, 

platí do vyčerpání zásob a pouze pro nové předplatitele.  www.mojepredplatne.cz

Doručte na adresu:

Jméno:  ................................................................................................................

Příjmení:  ............................................................................................................

Ulice a č.p.:  ........................................................................................................

Město - obec:  ....................................................................................................

PSČ:  ....................................................... Telefon:  ............................................  

E-mail: .................................................... Podpis: ..............................................

Platba: SIPO         

 složenkou Objednávám od:  ..............................

Zavazuji se k odběru Deníku a k řádné úhradě předplatného. Předplatné se auto-

maticky prodlužuje, dokud nebude písemně vypovězeno. Každý účastník akce po-

skytuje podpisem na objednávce předplatného souhlas s použitím osobních údajů 

k marketingovým účelům společnosti VLP do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Nechte si donést náš Deník - ušetříte svůj čas i peníze

Ano, předplácím si celotýdenně (Po-So)

....................................................................................... Deník

a obdržím 2 permamentky na Benátskou! 2014.

Na akci Vás zve Váš regionální Deník
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