
Středy doktora Středy: Úspěch
paní Jany. Inspiruje ostatní?
Rádi se s vámi dělíme o pří-
běhy čtenářů, kterým se po-
dařilo zhubnout. K hubnutí
vás v této rubrice inspirují
známé osobnosti, jako režisér
Tomáš Magnusek, zpěvačka
Ilona Csáková, ale i doktor Le-
oš Středa. Ti všichni hubnou
on-line a pravidelně uvádějí
svou aktuální váhu. Ještě vět-
ší inspirací však je, pokud si v
novinách přečteme například
o sousedovi. Hned si pomyslí-
me: „Dokázal to on, dokážu to
taky.“ V dnešním díle se po-
díváme na úspěch paní Jany
K. z Litomyšle, která se roz-
hodla hubnout s Deníkem v
červnu letošního roku.

Paní Jana byla celý život
štíhlá. Stejně jako většina žen,
i ona přibrala po přechodu.
Několik let se snažila zhub-
nout sama různými způsoby.
Držela spoustu diet, např. bo-
dovou či kalorickou. Vždy se
jí podařilo pár kilogramů sho-
dit, ale pokaždé se dostavil jo-
jo efekt. Pravidelně sledovala
televizní pořad „Jste to, co jí-
te“ s MUDr. Kateřinou Cajt-
hamlovou. Paní doktorka jí
přišla velmi nekompromisní a
tvrdá. Poslouchala také rady
výživového poradce Petra
Havlíčka. Teď však raději čte
naši pravidelnou rubriku ve
Svitavském deníku.

Zhubla až s Deníkem
Po přečtení článku o úspěš-
ném zhubnutí šéfredaktora
Orlického deníku Karla Po-
korného se i ona rozhodla na-
vštívit ordinaci. Tu k hubnutí
půjčuje poliklinika Doprav-
ního zdravotnictví v České
Třebové. Pan doktor rozepsal
paní Janě dietu StředaForm.
Dieta je zaměřena na omezení

přísunu sacharidů a živočiš-
ných tuků. Zároveň dbá na do-
statek bílkovin a nerozpustné
vlákniny. Ta má příznivý úči-
nek na trávicí trakt a pročiš-
ťuje organizmus. Výhoda této
redukční diety je v tom, že si
člověk nemusí hlídat kalorie a
velikost porcí. Stačí se vyhý-
bat zakázaným potravinám a
přebytečná kila jdou dolů.

Při hubnutí je nejdůležitěj-
ší strava. Bez pravidelného
pohybu se ale také neobejdete.
Paní Jana se držela rady pana
doktora Středy. Ta zněla ujít
denně minimálně 10 tisíc kro-
ků. Úspěchy na sebe nenecha-
ly dlouho čekat, za dva měsíce
byla paní Jana o šest kilogra-
mů lehčí. Na fotografiích se
můžete podívat, jak jí to sluší.
A včera napsala panu dokto-
rovi email: „Pomalu pokraču-
ji v hubnutí, byla jsem týden v
thermálech, tak jsem alespoň
zjistila, že se dá stravovat pod-

le Vaší diety všude. Moje váha
jde dolů. Těším se na osobní
setkání. Jana K.“

Pomáháme čtenářům
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 jez-
dí do ordinace v České Třebo-
vé, kde se hubnout a zhubnout
pod jeho dohledem úspěšně
snaží stovky čtenářů Deníku.
Ti, kteří se na našich strán-
kách podělí s ostatními o své
zkušenosti s dietou, jsou mo-
tivací těm, kteří ještě s hub-
nutím váhají. (re)

Všechny díly seriálu věnovaného
hubnutí najdete nawebechDeníků

ČEZ prohrál se zákazníkem
soud o černý odběr elektřiny
Hradec Králové – Odběratel
elektřiny zvítězil u Krajského
soudu v Hradci Králové ve
sporu s firmou ČEZ, která po
něm žádala 284 000 korun za
to, že prý načerno odebíral
elektřinu.

Podle soudkyně ale firma
škodu ani její výši neprokáza-
la a měla by naopak muži
uhradit soudní výlohy. Zá-
kazník ČEZu, novobydžovský
kavárník Vladimír Haltuf,
měl sice přetočený elektro-
měr své provozovny, ale tvrdí,
že ho nepoškodil on. Rozsu-
dek, který padl v pondělí v ob-
chodní agendě soudu, je ne-
pravomocný, ČEZ se podle
všeho odvolá.

O případu, který může být
naprosto přelomový v dalších
podobných sporech, jako prv-
ní informovala Česká televize.

Východočeská mluvčí fir-
my Šárka Beránková uvedla,
že ČEZ u elektroměru Haltu-
fovy kavárny v Novém By-
džově zjistil černý odběr, pře-
točení číselníku elektroměru
a ještě falzifikaci plomby. Dis-
tributor pak podle zákona a
vyhlášky automaticky spočí-
tal, že mu Haltuf za černý od-
běr dva roky zpětně dluží 284
000 korun.

„Já proud nekradl“
„Prostě odmítám platit, když
jsem žádnou elektřinu neu-
kradl,“ řekl televizi Haltuf.
Včera už byl jeho telefon ne-
dostupný, ačkoliv je kontakt-
ním i pro jeho kavárnu.

Soud nárok firmy neuznal,
podle soudkyně Ludmily Ko-
lářové se k elektroměru na
chodbě činžovního domu na
náměstí, v němž se kavárna
nachází, dostane kdokoli, pří-

stroj byl poškozený nápadně a
technici přišli na udání.

Dům přitom podle zjištění
Deníku neobývají sociálně
slabí, kteří bývají častými pa-
chateli nelegálních odběrů
elektřiny. „V žádném případě,
v domě bydlí slušní nájemní-
ci,“ potvrdil včera starosta
Nového Bydžova Pavel Louda.

Zloděj elektřiny je nezná-
mý, stejně tak ovšem i údajná
škoda způsobená energeti-
kům. „Žalobce neprokázal, že
mu škoda a v jaké výši vznik-
la,“ uvedla soudkyně.

ČEZ tak teď musí Haltufovi
zaplatit 109 000 korun za soud-

ní výlohy. Firma na rozsudek
podle mluvčí Beránkové za-
reaguje, až dostane oficiální
vyjádření soudu. „Odpověd-
nost za kontrolu stavu elek-
troměru má však jednoznačně
odběratel elektřiny,“ po-
dotkla včera. Víc nechtěla ko-
mentovat.

Ach ti vymahači...
„Ročně evidujeme ve východ-
ních Čechách kolem 700 čer-
ných odběrů, případy postu-
pujeme policii,“ dodala Be-
ránková s tím, že vyhrané
částky firma získává od dluž-

níků někdy i formou exekucí.
Zajímavé v této souvislosti

je, že ČEZ před měsícem zrušil
tendr, v němž chtěl vybrat
soukromou firmu, která by
pro energetiky sledovala a ře-
šila neoprávněné odběry
elektřiny. Do výběrového ří-
zení se totiž nikdo nepřihlásil.

Neoprávněné odběry dříve
řešila speciální skupina za-
městnanců ČEZ. Před třemi
lety však byla zrušena po kri-
tice kvůli nevybíravým meto-
dám při vymáhání dluhů. Za-
městnanci ČEZ kvůli tomu
dokonce čelili žalobě, ale sou-
dy stíhání zrušily. (kim, čtk)

NAČERNOSENAPÍCHNOUTna elektřinu je velmi lákavé, ČEZmányní navíc problém: Ve sporu s domně-
lým zlodějemproudu poprvé neuspěl. Ilustrační foto: Deník

Nenechte si ujít

Bytová show vypukne v Aldisu již zítra
Hradec Králové – By-
tová show, největší
výstava v našem kraji
zaměřená na bytový
interiér, míří do
Hradce.

Od 7. do 10. listopa-
du v královéhradec-
kém Aldisu uvidíte
přehlídku nábytku,
interiérů a bytových
doplňků od výrobců a
obchodních firem,
které mají letité pozi-
ce na našem trhu a nabízí nábytek převážně od českých výrob-
ců. Vystavovat bude 109 firem na ploše zhruba 5 000 metrů čtve-
rečních. Na výstavě bude letos hodně zajímavostí a novinek pře-
vážně v oblasti sedacího nábytku, postelí a kuchyní.

Dále se můžete těšit na kancelářský nábytek, elektrospotře-
biče, podlahy, dveře, osvětlení, bytové doplňky, zahradní ná-
bytekaspoustudalšínovinek.Připravenyjsoukuchařskéshow.

Největší zájem je každý rok o poradnu bytových architektů,
kterou návštěvníci mohou zdarma využít v průběhu výstavy.
Jsou připraveny přednášky na témata: Největší komplikace na
stavbě a při rekonstrukci, Profese: Bytový designér a Elegancí
k užitku a harmonii.

Pro návštěvníky, kteří si vytisknou poukaz na dárek ze strá-
nek www.bytovashow.cz, je připraven dárek ke vstupence. Ote-
vřeno bude každý den od 9 do 18 hodin v neděli do 16 hodin.

Nenechtesiujít tonejlepšízinteriérůnavýstavěBytováshow
od 7. 11. do 10.1 1. v Hradci Králové v Kongresovém a výstavním
centru Aldis. Vše podstatné naleznete nawww.bytovashow.cz.

BYTOVÁŠHOW je největší akcí svého dru-
hu vKrálovéhradeckémkraji. Foto: archiv

To nejlepší z programu výstavy
BYTOVÁ SHOW – 18. ročník kontraktační a prodejní výstavy nábytku,
interiérů a bytových doplňků
• kde a kdy: 7. – 10. 11. 2013, kongresové a výstavní centrum Aldis
www.bytovashow.cz: možnost celoročního virtuálního prohlížení výstavy
• cca 5 000 m2 výstavní plochy, 109 vystavovatelů
• otevřeno: 9 – 18 hod., 10. 11. 9 – 16 hod., vstupné 60,- Kč, děti zdarma

CO ZDE UVIDÍTE:
• Obývací pokoje, ložnice, kuchyně, dětské pokoje, sedací nábytek, kovový
nábytek, rustikální nábytek, vestavěný nábytek, zakázková výroba interi-
érů, zahradní nábytek, kancelářský nábytek, okna dveře, schodiště,
osvětlení, vytápění, podlahové krytiny, doplňkové a ozdobné předměty...

DOPROVODNÝ PROGRAM:
• Poradna bytového architekta zdarma
• Přednáška Největší komplikace na stavbě a při rekonstrukci (Čt 16.30 hod.)
• Přednáška Profese: Bytový designér (Pá 16.30 hod.)
• Přednáška Elegancí k užitku a harmonii (So 18 hod.)
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