
Hubněte s Deníkem

Chcete hubnout pod odborným dozorem? Chcete se podělit o své
pocity při hubnutí, nebo se pochlubit svými shozenými kilogra-
my čtenářům Deníku?

Zapojte se do naší akce. Vyplňte následující údaje a zašlete tento kupon
do 30. května 2013 na adresu: Krajská redakce střední Čechy a Pražský
deník, Přátelství 986, 104 00 Praha 10 (obálku označte heslem Hubněte
s doktorem), nebo nám uvedené údaje pošlete mailem na:
hubnetesdoktorem@denik.cz. Údaje můžete i nadiktovat na telefonní
číslo 608 807 807.

Jméno a příjmení: ...................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................

Telefon, mail: ..............................................................................................................

Jste předplatitelem Deníku: ano ne jakého..............................

Poté budete zaevidováni do naší akce a získáte pozvání do ordi-
nace MUDr. Středy, která je v Nemocnici s poliklinikou v Praze
v Italské ulici. Jak vyšetření vypadá? Sestřičky vás zváží, změří,
zjistí tloušťku kožní řasy či zkontrolují váš metabolismus.
MUDr. Leoš Středa a jeho výživoví odborníci vám pak doporučí
nejvhodnější dietu. A budou vás sledovat i nadále.

Proč hubnout s MUDr. Středou
P odborná pomoc lékaře, který
se sám s obezitou potýkal
Puniverzitní zázemí Fakulty
biomedicínského inženýrství
ČVUT v Praze
P poradna je zdarma (platíte jen
poplatek 30 Kč)
Pnikdo vám nebude vnucovat
drahé přípravky na hubnutí
P dietní plán šitý na míru každé-
mu
P žádné „zázračné přípravky“
ani nesmyslné sliby, které ne-
fungují

P Přednáší obezitologii a kosmetologii na 1. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy a na Pedagogické fakultě téže univerzity.
P Píše odborné knihy, popularizuje zdravouvýživu, dietologii a kosmetiku.
P Vyvíjí léčebné a kosmetické přístroje, dietní preparáty a kosmetické pří-
pravky.
P Poslední jeho knihou je Nebezpečný svět kalorií. Napsal ji spolu s profe-
soremRajko DolečkemaMUDr. Kateřinou Cajthamlovou.

Poradna doktora Středy

Každou středu

hubneme

s doktorem

Středou

Nový seriál
Máte kila navíc?

Napište a ptejte se:

hubnetesdoktorem@denik.cz

Hádka vedla k zástavě srdce
Praha – Vítězný zápas o život
člověka svedli v noci na vče-
rejšek strážníci v samém cen-
tru metropole. Bylo to v hu-
debním klubu na Václavském
náměstí, kde se pracovník
ochranky dostal v půl třetí rá-
no do potyčky s trojicí anglic-
ky hovořících mužů. Ačkoli to-
mu průběh konfliktu neodpo-
vídal, náhle se skácel k zemi –
a zůstal bezvládně ležet v bez-
vědomí. Zástava srdce!

Právě strážníci byli na místě
velmi brzy. Hned po kolem-
jdoucí ženě, která ihned začala
s poskytováním první pomoci.
Na tísňové oznámení reagova-
la hlídka, které byla jen pár
desítek metrů od klubu, a zá-
hy se objevili i příslušníci po-
hotovostního útvaru městské
policie. Společnými silami se
postarali o nepřímou masáž
srdce – hlavní roli ale sehrál
automatizovaný externí defib-
rilátor. Nevelký přístroj pro
laické použití určený k zá-

chraně životů, jímž jsou vyba-
veny některé vozy městské po-
licie.

Tyhle defibrilátory jsou
opravdu šikovné mašinky. Po
připojení k tělu pacienta doká-
žou samy vyhodnotit jeho zdra-
votní stav, zajistit nejvhodněj-
ší postup – a k tomu ještě lid-
ským hlasem radí obsluze, co
přesně je třeba udělat. To, že
tentokrát bylo opravdu zle, roz-
poznal i defibrilátor. Doporučil
elektrický výboj. Pak strážníci
pokračovali v srdeční masáži.
S tím nejšťastnějším koncem.
Ještě před příjezdem sanitky
nabyl muž vědomí. Záchranáři
pak pacienta převezli do ne-
mocnice.

Pro strážníky tím ale akce
neskončila. Podle popisu svěd-
ků začali pátrat po cizincích,
s nimiž měl muž z ochranky vý-
stup. Podařilo se je najít na dru-
hé straně Václavského náměs-
tí. Okolnosti incidentu nyní še-
tří policisté. (hol)

Kauza řidičáků za úplatky:
odmítání viny nebo mlčení
MILAN HOLAKOVSKÝ

Praha – Využívám svého prá-
va odmítnout výpověď. Tako-
vé stanovisko zaujímá většina
obžalovaných k projednávání
kauzy údajné korupce při vy-
dávání řidičských průkazů
v některých pražských auto-
školách. Proces začal včera
v Justičním areálu Na Míčán-
kách čtením obžaloby a výsle-
chem obžalovaných. Větší část
ze 23 souzených (mezi nimiž je
22 mužů a pouze jedna žena) ale
k soudu poslala omluvenku.
Jelikož u hlavního líčení ne-
chtějí nic uvádět, stejně ja-
ko mlčeli u výslechů na policii
v přípravném řízení, nechali
se zastupovat pouze advokáty.

Korupční aféra
Získávání řidičských průkazů
bylo podle obžaloby provázeno
korupcí. Však to také předloni
v květnu byla aféra, která vzru-
šila nejen obyvatele metropole,
ale hovořila o ní celá republi-
ka. Kdo také kdy dříve viděl,
aby na základě policejního vy-
šetřování muselo být rozehná-
no téměř celé oddělení zkušeb-
ních komisařů magistrátu
hlavního města!

Skutky, které policisté zma-
povali a podložili důkazy, shr-
nulo státní zastupitelství do 18
bodů obžaloby. Ty mapují hří-

chy, k nimž mělo v konkrét-
ních autoškolách docházet při
závěrečných zkouškách adep-
tů řidičského umění (případně
zájemců o rozšíření skupin
oprávnění) od sklonku roku
2010 do poloviny května roku
následujícího. Tehdy policejní
komando zasáhlo přímo v době
zkoušek.

Mírnost za peníze
Jednotlivé body obžaloby si
jsou podobné jako vejce vejci:
učitelé předali úplatek komi-
sařům, kteří pak přimhouřili
oči nad výkony konkrétních
žáků. Kritériem pro výrok
„prospěl“ se pak u zkušební

jízdy, ale také v případě otázek
z nauky o konstrukci a údržbě
i u zdravotnické přípravy stal
podle obžaloby výhradně pře-
daný úplatek – a nikoli doved-
nosti a znalosti. A v některých
případech měli komisaři do-
konce tolerovat pomoc učitelů
poskytovanou žákům při vypl-
ňování testu z pravidel silnič-
ního provozu!

Jednotlivé případy jsou jak
psány přes kopírák. Liší se da-
ta, místa, jména – a výše pře-
dávaných částek. Ty se podle
obžaloby v jednotlivých přípa-
dech pohybovaly od minimál-
ně dvou tisíc korun po 29 tisíc.
Za zkušební půlden s účastí ví-
ce osob – tedy ne za jednoho.

Nedostali, nežádali
Ti z obžalovaných, kteří se roz-
hodli vypovídat, ale zásadně
odmítají, že by k bezproblémo-
vému a úspěšnému složení zá-
věrečných zkoušek uchazečů
o řidičák mohly pomoci peníze.
„Nikdo mi úplatek nenabízel a
ani jsem žádný nepřijal,“ zdů-
raznil například bývalý komi-
sař Jaroslav Č. Téměř stejná
slova použili i Robert F., Fran-
tišek L., Milan P., František D.,
Václav S. či Zdeněk V. – rovněž
někdejší zkušební komisaři;
zdůrazňovali, že o peníze ani
nikdy nežádali. Zajedno jsou
obžalovaní exkomisaři také
v tom, že nejen oni sami neměli
s úplatky cokoli společného.
A shodnou se i v tom, že ani
nikdy neslyšeli, že by všimné
bral kdokoli z kolegů.

Úplatky? Poplatky!
Policejní detektivové sledující
dění v autoškolách sice zazna-
menali, že komisaři přebírali
od učitelů peníze – podle obža-
lovaných však rozhodně ne-
šlo o úplatky. Mělo se jednat
o správní poplatek ve výši
700 Kč za každého žáka (či o niž-
ší částky, pokud někteří sklá-
dali opravné zkoušky).

Povolání zkušebního komi-
saře s sebou zjevně nese zvýše-
né riziko zapomínání peněžen-
ky. I to by mohlo vyplynout
z vysvětlení, která bývalí ko-
misaři nabídli soudu k přípa-
dům, kdy policisté zazname-
nali, jak si předávají peníze
mezi sebou. Vždy se prý jedna-
lo o půjčku (nebo vracení půjč-
ky) související se zapomenu-
tou peněženkou. Jednou šlo
o peníze za oběd, jindy o pěti-
stovku půjčenou před cestou
k doktorovi, kde bude třeba za-
platit i za léky…

Více informací najdete na
prazsky.denik.cz

MEZIPŘÍTOMNÝMIměli včera v jednací síni jasnou převahu advo-
káti. Obžalovaných přišlo poskrovnu… Foto: Deník/Milan Holakovský

KRÁTCE

Za srážku tramvají
může nepozornost

Praha – Deset zranění lidí –
naštěstí vesměs lehčích – více
než dvoumilionovou škodu a
omezení dopravy na Evropské
třídě má zřejmě na svědomí ne-
pozornost. To jsou první závě-
ry z šetření srážky pražských
tramvají, k níž došlo v úterý pět
minut po 19. hodině v zastávce
Červený vrch. Tramvaj na lin-
ce číslo 5 najela do zadní části
stojící tramvaje číslo 20 – a po-
dle policistů i Drážní inspek-
ce ČR za to zřejmě může řidič
pětky. „S největší pravděpo-
dobností se plně nevěnoval ří-
zení,“ uvedl včera Tomáš Hu-
lan z ředitelství pražské poli-
cie na adresu muže, kterého
vyprošťovali hasiči. (hol)

PŘI STŘETU tramvají utrpěli
zranění dva tramvajáci a osm
cestujících. Celkempětmužů
a pět žen. Foto: Drážní inspekce ČR

Kolem policejních záznamů lze očekávat velké boje
Soudní jednání předseda senátuKa-
rel Steiner odročil napolovinu září
(ani tehdyale proces zřejmě ještě
neskončí).Mábýt vyslechnuto
množství svědků–apředevšímby
v jednací sínimělybýt promítnuty
apuštěny záznamypořízenépolicií,
představující hlavní důkaznímateri-
ál. Žeprávě tybudou rozhodující, po-
tvrdilMilanHulík, jeden zpočetného
davuadvokátů. „Ale pokud je něco
nahráno, ještě to neznamenápřijetí
úplatku,“ zdůraznil obhájce s dodat-
kem, že nebude jednoduché rozlišit,
kdy šlo oúplatkya kdyopeníze z po-
platku. „Zrovnauméhoklientadošlo
kpředání peněz v jednompřípadě–

anelze zjistit, o jaképeníze se jedna-
lo. Přijetí úplatkubudeobžaloba
prokazovat těžko,“míníHulík. Klára
LongSlámová, další známá tvářmezi
advokáty, se v aktuálnímstavu řízení
nechtěla vyjadřovat. „Teď je to hroz-
něpředčasné,“ řeklaDeníku.

To, že nemusí být vše tak, jak se
jeví na záznamech, naznačují i slova
některýchobžalovaných. Ti napří-
kladodmítli, že by žákůmpři vyplňo-
vání testuněkdo radil. Nicméně–
pokuduchazeči o řidičákneumějí
dobře česky, pomáhají jim sporozu-
měnímúřední překladatelé. Ti také
opravdupři psaní testu asistovali.
V obžalobě, kteráuvádí i konkrétní

žáky, naněžmělybýt kvůli úplatkům
kladenynižší nároky, skutečně figu-
rují i jménavietnamskáa jména zně-
jící rusky.

Ani věta „Jak je to s úplatkem“prý
vautoškole nezazněla, i když se to
zdápolicejní záznampotvrzovat.Ve
skutečnosti prý nebyla řeč o „úplat-
ku“, ale o „poplatku“: řešilo se, jak je
to s poplatkemza zkouškuneslyšící-
honebo snadhluchoněméhožáka,
kterýmusel přijít opakovaně. Před-
chozí komisař hoodmítl vyzkoušet,
jelikož nebyl k dispozici tlumočník
znakové řeči. A jasně, že tentokrát
klient neplatil, protožeužměl zapla-
ceno zminula…
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ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA VAŠEHO ŘEZNICTVÍ
-  platná od 23. 5. 2013 do 5. 6. 2013  - 

Najdete nás ve vybraných prodejnách Tesco* a Penny**
Bechyně, U Vodojemu 992* v Benátky nad Jizerou**, Tř. Osvobozených polit.vězňů** v Bílina, Pivovarská 116** v Brno-Bystr, Přístavní ul.** v Čerčany, Tovární* v České Budějovice, ul. M. Horákové** v Český Brod, 
ul. Jana Kouly** v Česká Lípa, Žitavská 3022** v Dobruška, Solnická ul.** v Domažlice, Husova ul.** v Dvůr Králové, ul. 17. listopadu** v Duchcov, Osecká ul.* v Habartov, 1. máje* v Frýdlant, Hejnická ul.* v 
Havlíčkův Brod, Masarykova 3552** v Hlinsko, Poličská 1625** v Hlučín, Cihelní ul.** v Holice, Hradecká ul.** v Horní Slavkov, Nová ulice* v Hradec Králové, Akademika Bedrny 383** v Cheb, Ašská ul.** v Chodov, 
Tovární* v Chomutov, Bezručova ul.** v Chomutov, Dr. Farského 4732* v Ivančice, Krumlovská ul.** v Jablonec nad Nisou, U přehrady 40* v Jaroměř, Na Kameni 23** v Jičín, Husova ul.** v Kadaň, Kpt. Jaroše 
1682** v Kamenice-Želivec, Pražská ul.* v Karlovy Vary Stará Role, Frimlova** v Karlovy Vary-Tuhnice, Západní ul.** v Karlovy Vary-Rybáře, Třeboňská 2* v Kladno I, Vítězná 118** v Kladno II, ul. Milady Horákové** 
v Kladno III, Arménská ul.** v Klášterec nad Ohří, Chomutovská 464, areál Norma v Kolín, Benešova ul.** v Kralupy n. Vltavou, Mostní ul.** v Krupka, Revoluční 311** v Liberec I, Na Žižkově 973/10** v Liberec II, 
Olbrachtova 808/2* v Liberec 14, Vrchlického 830/41* v Litovel, Dukelská* v Litvínov, U Bílého Sloupu 2086** v Mariánské Lázně, Chebská ul.** v Milovice, Italská* v Mladá Boleslav, Havlíčkova ul.** v Mnichovo 
Hradiště, ul. Víta Nejedlého** v Moravské Budějovice, Tyršova ul.** v Most, Višňová ul.** v Neratovice, Na Výsluní 1368* v Nové Město, Masarykova ul.** v Nový Bydžov, Revoluční ul.** v Olomouc, Rooseveltova 
100** v Osek u Duchcova, Tyršova 684* v Ostrava-Slezská, Hladnovská ul.** v Ostrov n. Ohří, Jáchymovská ul.** v Pardubice, ul. Karla IV** v Pečky, V Kaštánkách* v Polička, ul. Terezy Novákové** v Praha Dubeč, 
Starodubečská 16* v Praha 3-Žižkov, Malešická ul.** v Praha 4-Novodvorská, Nad Lesním divadlem** v Praha 4 Modřany, Hasova ulice** v Praha 5, nám. 14. října* v Praha 6, Na Pískách 1815* v Praha 9-Letňany, 
Havířovská 473** v Praha 10-H.Měcholupy, Hornoměcholupská** v Praha 10-Zahradní Město, Žirovnická 316/8** v Praha Háje, Mendelova* v Praha 10-Jabloňová ulice 300/15* v Příbram, Jiráskovy sady 16, 
soukromý objekt v Roudnice n/L., Neklanova* v Roztoky, Lidická 2419* v Rumburk, Pražská* v Rychnov n. Kněžnou, Smetanova ul.** v Říčany, Říčanská ul.** v Slaný, Ouvalova 550** v Soběslav, Nová ul.* v 
Sokolov, B. Němcové 2057** v Semily, Bořkovská 573* v Semily, Nádražní ulice 587, soukromý objekt v Slavičín, Hrádecká ulice* v Stochov, Osvobození *v Strakonice, Katovická ul.** v Studénka, Budovatelská 
ulice* v Svitavy, Brněnská ul.** v Šluknov, Rumburská ulice** v Tábor, Purkyňova ul.** v Telč, Myslibořská 299, soukromý objekt v Teplice, U Červeného kostela 1863** v Trutnov, Horská ul.** v Třeboň, Táboritská 
1674** v Třinec, Jablůnkovská ul.** v Turnov, Sobotecká 258** v Ústí nad Labem, Moskevská ulice* v Ústí nad Labem, Seifertova 574* v Ústí nad Orlicí, Letohradská 1485** v Velké Meziříčí, K Novému nádraží** v 
Veselí nad Lužnicí, Budějovická 650* v Vimperk, Sušická ul.* v Vodňany, Dr. Hajného 1274* v Vrchlabí, Nádražní 1513** v Zruč n. Sázavou, 1.máje 1043* v Zubří, Hlavní ulice* v Žďár n. Sázavou, Strojírenská ul.**

TÝDENNÍ AKČNÍ NABÍDKA:
27. 5. - 2. 6. Grilovací klobása se zelím 1 kg 79,- Kč

  3. 6. - 9. 6. Novákovo tradiční cigáro 1 kg 95,- Kč  

Vepřová kýta bez kosti

1 kg 99,90

Šunka Lada výběrová

100 g 14,90

Anglická slanina

100 g 12,90

Debrecínská pečeně

100 g 13,50

Camping salát

100 g 6,90

100 g 13,50

Trvanlivý holandský 
salám se sýrem

Hledáme oblastní vedoucí a vedoucí prodejen pro Prahu a pro kraje Ústecký, Vysočina, Pardubický, 
Oloumouský, Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský. Životopisy zasílejte na: cizinsky@zimbo.cz                 

Hledá se pes!
Dne 8.5.2013 v oblasti 

Kozích Hor (Nový Knín, 

Dobříš) se ztratil jednoletý 

pes rasy Tibetská doga.

Nálezci bude poskytnuta inanční odměna 10 000 Kč

Kontakt na majitele: 606 920 738, 728 152 632

Slyší na jméno Don, není agresivní, je zvyklý na lidi.


