
Středy doktora Středy: Hubnutí v rádiu
Východní Čechy – Televizní
stanice jsou v posledních le-
tech plné různých pořadů o
hubnutí, zdravé životosprávě,
vhodném cvičení a o dalších
podobných tématech. Neje-
nom v televizi však takovéto
pořady najdeme. Povídání na
toto téma si můžeme naladit
také v rádiu. Ne každý má čas
sedět před obrazovkou a rádio
lze poslouchat třeba při vaře-
ní nebo v autě.

Oblíbenosttěchtovysíláníu
posluchačů z celé republiky je
stále větší. Aby ne, když čím
dál více lidí v současnosti řeší
otázku, jak zhubnout. Při hub-
nutí se hodí každá rada. Hub-
nutí s rádiem je navíc zcela
zdarma a je proloženo příjem-
nou hudbou.

Hubnutí bez
drahých poradců
Pořad o hubnutí můžete nala-
dit například na Tip rádiu.
Vysílá se každou středu a re-
prízován je v neděli. Rady a ti-
py, ale také spoustu důleži-
tých odborných informací
vám každý týden sděluje

MUDr. Leoš Středa. Jaká die-
ta je vhodná a která naopak
zdraví škodí? Jaké nejčastější
chyby lidé během diety dělají?
Pan doktor Středa a jeho hosté
vám poradí, jak si udržet
hezkou postavu nebo jak sho-
dit přebytečná kila. Ve větši-
ně případů není nutná žádná
drastická a nereálná dieta,
stačí pouze dodržovat zdravý
životní styl a vyhýbat se tuč-
ným potravinám a velkému
množství sacharidů.

V rámci osvětové akce pod
záštitou Fakulty biomedicín-
ského inženýrství ČVUT se
spojily Deníky s odborníkem
a pomohly už zhubnout tisí-
covkám obézních pacientů. O
jejich úspěších si můžete po-
slechnout v dnešním vysílání
pořadu Jak zhubnout na Tip
rádiu, který běží od 17 hodin.
Pokud vás zajímá cokoliv
ohledně hubnutí či nějaké di-
ety, neváhejte se zeptat a kon-
taktujte rádio.

Zhubněte
a inspirujte
Na stránkách východočes-
kých Deníků veřejně hubnou
známé osobnosti: Ilona Csá-
ková, 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 našim článkům pak Deník
inspiruje k hubnutí další a
další čtenáře. Pomáhá jim
MUDr. Leoš Středa (autor di-
ety StředaForm) se svými spo-
lupracovníky z 1. lékařské fa-
kulty v Praze 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

Policie přistihla 33 podnapilých
a deset zfetovaných řidičů
Východní Čechy – Při celo-
státní dopravně bezpečnostní
akci, která se konala minulý
týden, přistihli východočeští
policisté řidiče při dvanácti
stovkách přestupků. Více než
čtvrtina přistižených překro-
čila při jízdě povolenou rych-
lost, 33 řidičů vypilo před
jízdou alkohol a deset bylo pod
vlivem drog.

Chybovali řidiči aut,
cyklisté i motorkáři
Akci X, která trvala od pondělí
do neděle, vyhlásil policejní
prezident Tomáš Tuhý. Poli-
cisté měli vedle rychlosti vozi-
del sledovat mimo jiné použí-
vání bezpečnostních pásů a za-
měřit se především na riziko-
vé a méně chráněné účastníky
silničního provozu, tedy na
chodce, cyklisty a motorkáře.

V Pardubickém kraji policie
zkontrolovala 3155 řidičů a od-
halila 606 přestupků. Nejčas-
těji řidiče postihovala za pře-
kročení rychlosti – ve 135 pří-
padech. Více než stovka kont-
rolovaných měla vozidlo ve
špatném technickém stavu a 65
lidí nepoužilo bezpečnostní
pásy. Další tři vezli v autě dítě
bez autosedačky.

„Neuniklo ani 16 řidičů s po-
zitivní dechovou zkouškou na

alkohol a pět pod vlivem návy-
kových látek,“ uvedla pardu-
bická policejní mluvčí Jana Dr-
tinová. Při dopravních pře-
stupcích byli přistiženi i čtyři
cyklisté a jeden motorkář.

Méně kontrol,
více přestupků
Policie v Královéhradeckém
kraji sice prověřila o něco mé-

ně řidičů, zato odhalila více
hříšníků. „Policisté zkontro-
lovali 2658 vozidel a zjistili 618
přestupků,“ sdělila policejní
mluvčí Ivana Ježková. Doda-
la, že hlídky na místě uložily
565 blokových pokut v celkové
výši 251 tisíc korun.

Také v Královéhradeckém
kraji bylo nejvíce postihů za
překročení rychlosti. Dopla-
tilo na to 217 řidičů, dalších 91

vyjelo na silnice bez ohledu na
špatný technický stav svého
vozidla a 50 si zapomnělo za-
pnout bezpečnostní pás.

Policisté odhalili celkem 17
řidičů pod vlivem alkoholu.
„Vždy šlo o hladinu do jedné
promile alkoholu v dechu, te-
dy o přestupek,“ upozornila
mluvčí. Pět řidičů bylo pod
vlivem drog.

V regionu letos do konce
července zahynulo na silni-
cích 35 lidí, 16 v Královéhra-
deckém a 19 v Pardubickém
kraji. Jedna z nejtragičtějších
nehod se odehrála poslední
červencový den v Ostřeša-
nech, kde při srážce osobního
a nákladního auta zahynula
osmatřicetiletá žena, její de-
setiměsíční dítě zemřelo na
následky zranění o den poz-
ději v nemocnici. (vit)

Foto: Policie ČR

Tragický červenec
Dopravně bezpečnostní akci X
vyhlásil policejní prezident To-
máš Tuhý kvůli nepříznivému
vývoji nehodovosti, který policie
zaznamenala v červenci. Během
prvního prázdninového měsíce
na českých silnicích zahynulo 67
lidí. Červenec se tak stal z hle-
diska nehodovosti nejtragičtěj-
ším měsícem letošního roku.

HRADEČTÍ USPĚLI NA MAMUTOVI

DRUHÉMÍSTO závodu v disciplínách TFA známých pod názvemNejtvrdší hasič přežívá vybojo-
valo o víkendu vHarrachově družstvo hasičůKrálovéhradeckého kraje. Týmve složení Pavel
Kubín, Ondřej Rosenkranz, JanMejsnar aVojtěchHrubý nestačil pouze na soupeře z jižních Čech.
Soutěže HarrachovskýMamut 2014 se zúčastnilo 70 hasičů z ČR a z Polska,mezi jednotlivci
skončil na třetímmístě jičínský Pavel Kubín. Foto: HZS Královéhradeckého kraje

NEUŠLO NÁM

Soud zrušil pokutu
vodárnám za tendr

Pardubice/Brno – Krajský
soud v Brně zrušil devítimili-
onovou pokutu od antimono-
polního úřadu (ÚOHS) pro
společnost Vodovody a kana-
lizace Pardubice. Případem,
který se týká tendru za 300 mi-
lionů korun na modernizaci
čistírny odpadních vod v par-
dubickém Semtíně, se bude
znovu zabývat ÚOHS. Šlo o
jednu z nejvyšších pokut za
veřejné zakázky v historii.
Vodárny podle ÚOHS chybo-
valy, když ve zprávě o hodno-
cení nabídek neuvedly, jakým
způsobem dospěly k výsled-
kům posouzení zdůvodnění
„mimořádně nízkých nabíd-
kových cen uchazečů a vy-
světlení nabídek uchazečů“.
Tím se jejich postup stal údaj-
ně netransparentním. S vy-
branou firmou pak vodárny
uzavřely smlouvu ještě před
rozhodnutím ÚOHS. (čtk, zr)

Zapojte se 
s regionálním Deníkem 

DO LETNÍ 
FOTOSOUTĚŽE 
o týdenní pobyt pro celou 

rodinu na farmě ze sdružení 

Roter Hahn v Jižním Tyrolsku.

Na vaši dovolenou vás 

odveze nový SUBARU 

Legacy Outback.

Sledujte svůj regionální Deník, 

kde najdete více informací k soutěži.

Pravidla soutěže najdete na 
www.ceskojedenadovolenou.cz

2. CENA:
zájezd do 

resortu Valachy 
+ Canon Powershot 

SX 700HS

1. CENA:
zájezd do Jižního 

Tyrolska 
+ Canon EOS 
100D White 
+ zapůjčení 

 auta SUBARU

2. CENA:
zájezd do 

esortu Valach

auta SUBARU

2 CENA:

3. CENA:
zájezd do 

hotelu Zlatá Hvězda 
v Třeboni + tiskárna 

Canon Pixma MG7150
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