
Středy doktora Středy:
Jak příkladně zhubnout?
Východní Čechy – Při dietě se
vyplatí být důsledný. Dnešní
článek bude o rodinném hub-
nutí, kdy se problém, jak
zhubnout, rozhodla řešit ma-
minka se svými dvěma dětmi.
Paní Kopecká z Jindřichova
nalákala na boj s kilogramy i
svou dceru Terezu a syna Jo-
sefa. Všichni měli na začátku
přes 110 kilo.

Začínali v lednu
Hana Kopecká se svými „sko-
rodospělými“ dětmi přišla do
ordinace na konci ledna letoš-
ního roku. Ordinace, kde lidé
hubnou pod odborným dohle-
dem, se nachází v České Tře-
bové. Zdarma ji pro akci Hub-
nutí s východočeskými Dení-
ky zapůjčuje Poliklinika Do-
pravního zdravotnictví. S
hubnutím v ní radí odborník:
MUDr. Leoš Středa, který
svým pacientům nejčastěji do-
poručuje dietu StředaForm.

Když dorazila rodina Ko-
peckých poprvé, byli všichni
dietou nadšení. StředaForm je
jednoduchá dieta, u které se
najíte do sytosti, a přesto v
průměru shodíte každý týden
kilo. Bohužel ne všichni u di-
ety vydrželi, nakonec u diety
zůstala jenom maminka. Dce-
ra Tereza slíbila při kontrole,
že se do diety znovu pustí, pro-
tože maminka zhubla oprav-
du báječně. Podívejte na foto-
grafie, má dole 22 kilogramů.

Paní Kopecká je kuchařka,
což bývá pro každou dietu
handicap. Vyřešila to, v práci
nechává např. ochutnávat
ostatní kolegy. Dříve si nedo-
vedla představit život bez pe-
čiva. Moučné výrobky však v

dietě StředaForm nemají mís-
to. Takže dnes si chystá podle
receptu na www.nadvaha.cz
chleba ze lněné a žitné vlákni-
ny. Připravuje se v mikrovln-
ce, trvá to jen dvě minuty, tak
se to snadno zvládne i ráno ke
snídani.

Úspěšná maminka
Bitvu s obezitou nakonec vy-
hrála jen maminka. Ani dcera
ani syn u diety nevydrželi.
Dcera se učí kuchařkou, ale na
to se vymlouvat nemůže, pro-
tože mají s maminkou stejné
povolání. Na druhé fotce je
MUDr. Leoš Středa s oběma
dámami Kopeckými. Mamin-
ka za 5 měsíců shodila 22 kilo-
gramů, přes břicho jí ubylo 17
centimetrů a přes boky 7 cm.
Důležité je i to, že nemá pro-
blémy s pohybem, jelikož byd-
lí dva kilometry za vesnicí a
všude chodí pěšky. Porovnej-
te fotky, jak vypadá dobře. Dr-
žíme palce i slečně dceři.

Posílejte své dotazy
Na stránkách východočes-
kých Deníků veřejně hubnou
známé osobnosti: Ilona Csá-
ková, režisér Tomáš Mag-
nusek či Leoš Středa. Pan re-
žisér se přes prázdniny dostal
do formy, počkejte na jeho po-
vídání v některé ze zářijových
rubrik. Ambulance pro čte-
náře je do září tak přeplněná,
že vás zatím nezveme k další-
mu přihlašování. Můžete však
poslat vaše dotazy na mail:
hubnetesdoktorem@denik.cz
nebo se přihlaste do skupiny
Nadváha.cz na Facebooku.
Tam zastihnete s dotazy i
MUDr. Leoše Středu, ale po-
radí vám i ti, kteří úspěšně
zhubli. (re)

Neváhal ani minutu, pomohl dopadnout zloděje
Zatímco ostatní lidé přihlíželi, jak zloděj utíká,
Michal Vaněček jel za ním a zavolal policii.
JAN PRUŠKA

Hradec Králové – Dvaatřice-
tiletý Michal Vaněček jel na
oběd na kole ulicí S. K. Neu-
manna v Hradci Králové. U
jedné herny uslyšel, jak žen-
ský hlas volá o pomoc a ze dve-
ří utíká muž s rukou v kapse.
V té chvíli ještě nevěděl, že v
ní drží nůž se čtrnácticenti-
metrovou čepelí.

„Jel jsem hned za ním a za-
volal policii. Snažil se ztratit
v uličkách. Chvílemi i běžel,
moc se neohlížel. Strážníky
jsem navigoval zhruba dva
kilometry a pak ho zatkli,“
vypráví Vaněček, který zlo-
děje sledoval zpovzdálí.

Ten netušil, že má za sebou
stín. Když mu na rukou za-

cvakla pouta, vůbec nechápal,
jak ho muži zákona mohli tak
daleko od místa činu objevit.

„Chtěl bych poděkovat, že
nám pan Vaněček pomohl do-
padnout pachatele. Na dru-
hou stranu ale musím zdůraz-
nit, že zadržení je činností po-
licie. Stačí nás informovat.
Jako policistu mne potěšilo,
že jsou kolem lidi, kteří si vší-
mají,“ uvedl Martin Červíček,
ředitel Královéhradeckého
krajského ředitelství policie.

Nic si neodnesl
A co se vlastně stalo v baru?
Násilník zaútočil na barman-
ku s nožem se slovy „Dej mi
všechny peníze“. „Žena začala
křičet, takže muž hernu opus-

til, aniž by cokoliv odcizil,“
popsala situaci Lenka Burýš-
ková, mluvčí královéhradec-
kých policistů. Útočník čeká
ve vazbě na soud. Hrozí mu až
deset let za mřížemi.

Jedenáct statečných
Michal Vaněček dostal za svůj
čin od policistů a Allianz po-
jišťovny titul Pomocná ruka
zákona a chytrý telefon.

„Cílem projektu je ukázat,
že kolem nás nejsou pouze ne-
všímaví lidé, ale také ti, kteří
pomohou. Někdy zachrání
člověka, jindy zase dopadnou
zloděje. V celé republice bylo
oceněných jedenáct lidí,“ vy-
světlil Václav Bálek, tiskový
mluvčí Allianz.

Loni ocenění získal napří-
klad Václav Doubal z Pardu-
bic, který zachránil starší
sousedku z plamenů domu.PŘEPADENÍ se odehrálo v této herně u nádraží.Michal Vaněček se zachoval jako hrdina. Foto: Deník/ O. Littera

Školáci si mohou přispat, kraj
upravil jízdní řády autobusů
Královéhradecký kraj – Dí-
ky podnětům od cestujících i
obcí se od posledního srpno-
vého dne změní autobusové
jízdní řády v kraji. Nejvíce se
úpravy dotýkají školních spo-
jů, ale posílí se i víkendové
spojení na Královédvorsku.

„Vyslyšeli jsme podněty
především k úpravě jízdních
řádů školních spojů. Delší do-
bu jsme například řešili pro-
blém brzkého příjezdu dětí z
Říček do školy do Rokytnice.
Letos se podařilo najít kom-
promis. Spoj z Bartošovic po-
jede už v 7.12 a nově obslouží
právě Říčky. Děti pak budou u
školy v 7.45 hodin,“ vysvětlil

náměstek hejtmana a radní
pro dopravu Karel Janeček.

Změny školních spojů se ale
netýkají pouze dětí v Říčkách.
Podobné zlepšení čeká také
děti ze Ždírnice na
Vrchlabsku, které dojíždí do
školy do Dolní Kalné. Původ-
ně jel autobus už v 6.05 hodin,
změnou se ale odjezd posouvá
na 6.46 hodin.

Dochází i k úpravám času
odjezdu linky 660203/50 kvůli
nově otevřené speciální škole
pro děti se zdravotním posti-
žením v Bartošovicích. Linka
spojuje Žamberk a Bartošovi-
ce, přičemž bude dále obslu-
hovat ještě chráněné dílny v

Neratově.
Kraj také převzal náklady

na zavedení autobusových
spojů do Stěžer, kde je jím zři-
zovaná Obchodní akademie,
Střední odborná škola a Jazy-
ková škola.

„Dosud bylo spojení zajiš-
ťováno speciálními spoji hra-
decké MHD, které financovali
studenti společně s obcí Stě-
žery. Nově budou mít studenti
po předložení průkazu dopra-
vu do školy zdarma,“ doplnil
Janeček.

Kraj také zrušil takzvané
Radiobusy, protože se tyto
spoje na zavolání ekonomicky
neosvědčily. (jap)

Soutěžní 

otázka: 

Kolikáté 

výročí slaví 

skupina 

CHINASKI?

a)  15

b)  20

c)  25

Soutěžte s Deníkem a vyhrajte vstupenky na

Soutěž pro čtenáře Deníku

Chinaski,

Mandrage,

Walda Gang,

Marek Ztracený

Jak můžete 

vyhrát vstupenky?

Správné odpovědi posílejte 

dnes do 18:00 hodin 

na e-mail 

jana.ruzickova@denik.cz. 

K odpovědi nezapomeňte připsat 

vaše jméno, adresu a kontakt. 

Soutěžíme o deset vstupenek. 

29. 8. 2014

v 17:30 hodin

Srdečně 

Vás zve
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