
Středy doktora Středy: Jak rychle zhubnout?
Východní Čechy – Lidí, kteří
úspěšně hubnou s Deníkem,
stále přibývá a přibývají i ti,
kteří se nebojí se svým příbě-
hem o hubnutí pochlubit tak-
to veřejně v novinách. Jinak
na tom nejsou ani švagrové
Irena a Marta Němečkovy z Ji-
čína. Jejich výsledky jsou po
krátké době tak skvělé, že by
opravdu byla škoda si je ne-
chat jen pro sebe.

Hubnou společně
Tyto dvě mladé dámy se roz-
hodly vyřešit problém, jak
zhubnout a nadobro se roz-
loučit s vysokými čísly ve ve-
likostních tabulkách obleče-
ní. Pohled na váhu při pravi-
delné kontrole své hmotnosti
chtějí mít také mnohem pří-
jemnější. S tímto úkolem se
perou společně, protože ne na-
darmo se říká, že ve dvou se to
lépe táhne. Švagrové se na-
vzájem podporují a také se
motivují k lepším výsledkům.
V jejich snažení je podporuje
Doc. MUDr. Leoš Středa.

První z nich je Irena Ně-
mečková, která postupně po
dětech přibírala na váze. Před
půl rokem se dokonce dostala
na váhu 120 kilogramů. Zkou-
šela už snad všechny diety, ale
žádná nebyla dlouhodobě
úspěšná. Před několika měsí-

ci nastoupila do práce v kra-
víně, takže díky fyzicky ná-
ročné práci začala hubnout.
Společně se svojí švagrovou,
kterou je Marcela Němečko-
vá, pracují obě jako ošetřova-
telky v zemědělství. Paní Mar-
cela s dietami už nějaké zku-
šeností má, v minulosti držela
nízkokalorickou dietu, ale
pravidelné počítání joulů a
odvažování jídla ji moc neba-
vilo.

Jak to začalo?
Paní Irena s paní Marcelou
přišly poprvé do ordinace le-
tos na jaře. Ačkoliv jsou z vý-
chodních Čech, objednaly se
do ordinace v Praze v Italské,
protože čtvrteční ordinace v
České Třebové je přeplněná. A
taky z Jičína to mají do Prahy
tak přibližně stejně daleko.
Paní Irena začínala na 113 kg,
její švagrové Marcele chybělo
jen málo do 79 kg.

Jaké byly jejich výsledky
při kontrole po třech měsí-
cích? Paní Irena shodila cel-
kem11kilogramů,přesbokyje
hubenější o 11 centimetrů a v
pase dokonce o 13 cm. Navíc se
jí upravilo zažívání. Tomu jis-
tě dopomohly také vlákninové
tablety Středa-life, které si dá-
vá namísto bonbonů. Dieta jí
velmi vyhovuje, protože se

přizpůsobila jejímu životní-
mu stylu a také práci. Při fy-
zické námaze by určitě nebylo
příjemné mít hlad a hlídat si
kalorie.

Paní Marcela je na tom s
hubnutím stejně dobře. Cel-
kem zhubla o 9 kilo, v pase sho-
dila 9 centimetrů a přes boky
13. Když za ní přijel na ná-
vštěvu tatínek, hned si změny
všiml. Vzal si dietu pro svého

kamaráda, který je invalidní a
nemůže se pohybovat. I tomu
velmi vyhovuje a prospívá.
Paní Marcela také užívá
vlákninové tablety a někdy si
dělá čerstvý chléb ze lněné či
žitné vlákniny. Ten jí ze za-
čátku moc nechutnal, ale pro-
tože je zdravý, tak si na něj
zvykla. Má ráda sladkosti,
které si vyrábí z vlákniny inu-
linu. Když vaří pro rodinu, tak

si porci pro sebe odebere dří-
ve, než jídlo zahustí moukou.
Inspiraci hledá také mezi re-
cepty na www.nadvaha.cz.
Paní Marcele hodně pomohly
články v Jičínském deníku,
kde viděla, že s dietou Středa-
Form lidi zhubnou, ale hlavně
pak nepřibírají kila zpět.

Obědámysidalyzávazek,že
ještě shodí pár kilogramů a
budou svou nově získanou

váhu fixovat, aby předešly ne-
chtěnému jo-jo efektu. Na na-
šich fotografiích se podívejte,
jak to paní Marcele a paní Ire-
ně sluší.

Veřejné hubnutí
Na stránkách východočes-
kých Deníků veřejně hubnou
také známé osobnosti: Ilona
Csáková, režisér Tomáš Mag-
nusek či Leoš Středa. A hlav-
ně 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. Pomáhá jim MUDr.
Leoš Středa se svými spolu-
pracovníky z 1. lékařské fa-
kulty z Prahy a Fakulty bio-
medicínského inženýrství,
který jezdí každý týden do or-
dinace v České Třebové. Se
spoluautory (Profesor Rajko
Doleček a MUDr. Kateřina
Cajthamlová) vloni vydali Ne-
bezpečný svět kalorií. (re)

Všechny díly seriálu
o hubnutí najdete nawebechDeníků

Vraždil pro 17 korun. Muže
však zachránila všímavost lidí
Parta výrostků okradla o 17 korun muže
spícího v nezamčeném bytě a jeden z nich
ho brutálně pobodal. Nebýt všímavých lidí
a pečlivosti policistů, muž by vykrvácel.
KAMIL DUBSKÝ

Lanškroun – Kvůli 17 ko-
runám a nevysvětlitelné zlobě
jednoho z trojice útočníků v
sobotu téměř přišel o život
53letý, samotářsky žijící muž.
Trojice mladých výrostků si
ho vyhlédla jako snadnou oběť
pro loupež, muž se totiž ve
svém domě na okraji Lan-
škrouna nezamykal.

Nejmladšízkumpánůmuve
spánku zasadil několik bod-
nořezných ran a muž téměř
vykrvácel, nebýt jednoho vší-
mavého chodce na ulici a peč-
livosti jím přivolané policejní
hlídky, která muže poté obje-
vila na posteli prolité krví.

A díky stejným dvěma okol-
nostem se podařilo pachatele

už po dvou hodinách dopad-
nout a usvědčit.

„S tak otřesným případem
jsem se dlouho nesetkal,“ řekl
šéf krajské kriminálky Milan
Šimek.

Neštěstí se stalo v sobotu
odpoledne na rušné ulici. „Je-
den všímavý občan zavolal na
linku 158, že se kolem zapar-
kovaných aut podivně scho-
vávají nějací muži. Hlídka po-
licistů je sice už na místě ne-
objevila, prozkoumala však
sousední dům, který nebyl za-
mčený a vycházely z něho po-
divné zvuky. Díky tomu muže
našli včas, silně krvácel z hla-
vy. Poraněn byl i na trupu a
měl téměř amputovaný člá-
nek palce, což signalizuje
obranný charakter před úto-

kem,“ dodal Šimek.
A díky popisu, který jim

předtím poskytl oznamovatel,
hlídka brzy zatkla všechny tři
pachatele. Zapírat se snažili
jen chvíli, měli ještě zakrvá-
cené oblečení. Dva z nich
skončili ve vazbě: 19letý mla-
dík je obviněn z porušování
domovní svobody a krádeže, o
rok mladší navrch z pokusu o

vraždu a hrozí mu až 20 let vě-
zení. Na muže podle všeho za-
útočil neplánovaně v domě na-
lezeným nožem. Venku dvoji-
ci kryl záda 26letý kumpán.

Všichni pachatelé byli opilí
a jsou z Lanškrounska. Po od-
chodu z domova však nemají
vlastní bydlení ani stálou prá-
ci a už měli oplétačky se záko-
nem. Jak se Deníku podařilo
zjistit, rasový či jiný sociální
podtext činu je v tomto přípa-
dě nepravděpodobný. Pacha-
telé ani oběť nejsou Romové.

„Nevysvětlitelný je útok
nožem, pachatel nám důvod
neřekl. K případu jsme proto
přizvali znalce z oboru psy-
chiatrie,“ uvedl vyšetřovatel
František Vychytil.

Šimek ocenil také všíma-
vost občanů a pečlivost poli-
cejní hlídky. „Měli jsme šestý
smysl... A také jsme jen dělali
svoji práci, která se nám po-
vedla. Jinak si to nepřipouš-
tím,“ prohlásil Martin Mareš,
člen policejní hlídky.

PŘÍKLADNÁHLÍDKA z Lanškrou-
na. Zleva podpraporčík Zdeněk
Hanzlíček a praporčíkMartin
Mareš. Foto: Deník/Karel Pokorný

Cizinci řádili na benzínkách
Hradec Králové – Policie
pronásledovala a dopadla
dva Poláky, kteří v minu-
lý týden v Kratonohách
poškodili dvě benzinové
čerpací stanice a jednu z
nic vykradli. Způsobili
škodu přesahující 40 tisíc
korun. Osmadvacetile-
tému muži a o deset let
mladší ženě hrozí za krá-
dež a poškození cizí věci
až tříleté vězení.

„Muž a žena z Polska
přicestovali minulý týden
do České republiky zřej-
mě s představou, že si za
hranicemi mohou dělat, co
chtějí,“ konstatovala po-
licejní mluvčí Ivana Jež-
ková. Podle ní si dvojice v
Kratonohách vyhlédla v
noci benzínku, kterou
chtěla vykrást a zadarmo
si v ní natankovat. Nic z
toho se jim však nezdaři-
lo, na zařízení však způ-
sobili pětitisícovou ško-
du. Na druhé stanici měli
zpočátku více štěstí. Zničili zabezpečovací zařízení, poškodili vy-
sokofrekvenční sirénu a vnikli dovnitř. Štěstí je však opustilo ve
chvíli, kdy se chystali ukradené cigarety, losy, motorový olej, na-
nuky a další zboží naložit do auta. Na místo totiž dorazila policejní
hlídka. Pachatelé se snažili ujet, ale honička skončila na polní ces-
tě u Trnavy, kde cizinec vjel do potoka a havaroval. Z místa se sna-
žil utéci, policisté ho však po pár metrech dopadli. Oba zadržení se
přiznali, policie navíc zjistila, že vozidlo WV Transportér, kterým
přijeli, je opatřeno odcizenou registrační značkou. (vit)

PONEVÍTANÉnávštěvě dvojice cizinců
zbyla na benzínce vKratonohách vyslo-
vená spoušť. Foto: Policie ČR

Tuny padělaných pil skončily v drtičce
Vysoké Mýto – Ve vysoko-
mýtské odpadové firmě
Recycling včera skončilo v
recyklační drtičce téměř 1700
motorových pil, které napo-
dobovaly značku STIHL. Cel-
níci je zabavili v roce 2010 v
Chebu, od té doby se ale vedly
soudní tahanice, zda jde sku-
tečně o padělky.

„Přivezly se tehdy do EU pa-
trně z Číny. Měly se distribu-
ovat do obchodů a domovním
prodejcům. Jsou to padělky,
mohou být i zdraví nebezpeč-
né, mají nekvalitní materiály,
brzda není funkční,“ řekl Da-
niel Petr z celního úřadu. Mo-
torové pily měly typické oran-
žové a šedé zabarvení, jaké fir-
ma STIHL používá, jen logo
firmy postrádaly. Pily o cel-
kové váze asi deset tun byly
vybaleny z krabic a kladivový
mlýn je rozdrtil na kusy velké
maximálně deset centimetrů.
Pomocí magnetů a separátorů
se kovy poté roztřídily na že-
lezo, barevné kovy a ostatní
odpad. (čtk, zr)

SEDMNÁCTSETnebezpečnýchmotorových pil z Číny, které napodobovaly značkuSTIHL, včera za dohle-
du celníků skončilo v recyklační drtičce veVysokémMýtě. Foto: ČTK/Josef Vostárek

AKTUÁLNĚ

VĚŘTE NEVĚŘTE

Jsem Bůh a občanku nepotřebuju, křičel.
Nevzali ho na záchytce ani v nemocnici

Jičín – „Já jsem Ježíš Kristus“, vykřikoval ve večerních hodi-
nách dosti zanedbaný 49letý muž v jedné z restaurací v Libáni
na Jičínsku. Vůči ostatním hostům, které svými výroky a se-
bestředným chováním obtěžoval, začal být i agresivní. Jenže ra-
dy si s ním nevěděli ani policisté, s nimiž také nespolupracoval
s odůvodněním, že jako Bůh nepotřebuje žádné doklady. Chtěli
ho odvézt na záchytku do Pardubic, ale tam je poslali pryč, pro-
tože muž nebyl dostatečně opilý. Jenže na hospitalizaci v ne-
mocnici byl zase opilý až příliš. Takže s ním jezdili policejním
autem tak dlouho, dokud nevystřízlivěl.

„Muž byl silně opilý. Nutno zdůraznit, že s policisty nespolu-
pracoval, hrubě je urážel a odmítal prokázat svoji totožnost.
Venku se pak několikrát pokusil o útěk, a když se mu to nepo-
dařilo, tak se různě 'obmotával' kolem sloupu veřejného osvět-
lení a přitom stále křičel 'Já jsem Bůh, já žádný doklad nepotře-
buju',“ líčí policejní mluvčí Hana Klečalová. Zbytečný byl bo-
hužel nákladný převoz do 80 kilometrů vzdálených Pardubic na
tamní protialkoholní záchytnou stanici. Ta výtržníka odmítla
přijmout, protože byl málo opilý. „Naopak na hospitalizaci v ne-
mocnici byl prý zase opilý až dost. Po několikahodinovém ces-
tování se muž naprosto uklidnil, pochopitelně i vystřízlivěl, a
tak ho policisté propustili ze zajištění,“ dodala mluvčí. (kim)
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