
Středy doktora Středy: hubne s námi také režisér Tomáš Magnusek
Východní Čechy – Začali jsme
před rokem v Orlickém dení-
ku a pokračujeme ve všech vy-
dáních Deníků na východě
Čech. Nabízíme možnost
zhubnout čtenářům, kteří se
potýkají s kily navíc. Pomůže
vám naše rubrika a naše ordi-
nace, kterou v Poliklinice Do-
pravního zdravotnictví v Čes-
ké Třebové organizuje MUDr.
Leoš Středa a Obezitologická
aliance.

Ordinujeme každý čtvrtek,
tento měsíc už ale není jediné
místečko, takže objednávkový
mail a telefon uveřejníme za-
se příští týden. Abyste se ne-
cítili v hubnutí osamoceni, na
stránkách Deníku budou před
vašima očima hubnout tři
známé osobnosti, které s re-
dukční dietou StředaForm už
začaly. Jen připomínáme, že
dieta StředaForm není žádný
preparát, který by se kupoval,
ale klasické dieta, kterou roz-
pracoval MUDr. Leoš Středa
během své lékařské praxe a

která má tu výhodu, že při ní
nepočítáte kalorie a ani netr-
píte hladem, jak to u někte-
rých jiných diet bývá. Kromě
zpěvačky Ilony Csákové „ve-
řejně“ hubne také doktor Stře-
da a náchodský režisér Tomáš
Magnusek. Dnes tedy píšeme o
něm. Jak hubne zpěvačka Ilo-
na Csáková se dočtete příští
středu.

Hubnutí pod
kontrolou
Filmový režisér Tomáš Mag-
nusek začal držet dietu Stře-
daForm před čtyřmi týdny.
Tehdy mu doktor Středa změ-
řil tuky, metabolismus a do-
poručilsvojidietu.Zpočátkuto
s dietou nebylo až tak moc slav-
né. Premiéru měl Magnuskův
film Jedlíci aneb Sto kilo lás-
ky. A premiéry obvykle bývají
spojeny s rauty a oslavami. Na-
štěstí i při nich se dá dieta Stře-
daForm vcelku držet. Omezuje
jen ty potraviny, které v sobě

mají sacharidy, a naopak přeje
bílkovinám. To umožňuje
hubnout bez pocitu hladu.
Takže pokud je člověk na osla-
vě a je mu nabízen obložený
chlebíček, může sníst jen šun-
ku a vajíčko. A veku se salá-
tem vrátit hostiteli.

Tomáš Magnusek měl na
počátku 144 kg (viz snímky),
takže při jeho výšce 178 cm byl
body mass index v pásmu
morbidní obezity s hodnotou
45,4. Teď má pan režisér 141 kg
a kdo se chce o jeho zhubnutí
přesvědčitosobně,aťzavítá12.

června na Novoměstský hr-
nec smíchu, kde Tomáš Mag-
nusek osobně uvádí svůj film.
A co pro něj bylo na dietě ten-
to měsíc nejtěžší? Prý překo-
nat chuť na melouna.

Odpovídáme
na vaše otázky
Jak jsme slíbili, otevíráme
„poradnu“, v níž MUDr. Leoš
Středa odpovídá na dotazy,
které mu posíláte.
„Ráda bych se optala pana
doktora na jeho názor na kra-
bičkové diety. Hodně lidí s ni-
ma zhublo, mně to přijde hod-
ně drahé.“ Jaroslava, Svitavy

MUDr. Leoš

Středa: Četl jsem
někde test krabič-
kových diet a řada
z nich nedopadla
dobře. Mnohdy je
sestavují nutriční
poradci, ti však
nejsou kuchaři. Ale všeobec-
ně řečeno, dá se s nimi shodit,

protože obvykle jde o klasic-
kou nízkokalorickou dietu.
Potíž je spíš v tom, že krabič-
kové diety bývají mnohdy da-
leko od složení jídla, jak si ho
připravujeme sami doma. To
pak vede k jo-jo efektu, když
člověk přejde na „vlastnoruč-
ní“ vaření. Riziko toho, že po
zhubnutí naberete více, než
jste měli před tím, je u krabič-
kových diet veliké. Krabičky
se vyrábějí hromadně, nejsou
nijak uzpůsobovány pro jed-
notlivce. Je to vynikající ná-
pad z hlediska obchodního.
Vzpomínáte na velké reklamy
na krabičky s Michalem Da-
videm? Podívejte se na jeho
fotky dnes a přečtěte si jeho
větu: „Párkrát jsem zkusil
krabičkovou dietu a opravdu
jsem zhubl, ale není to ono.“ Já
osobně upřednostňuji ty die-
ty, které si každý šije sám sobě
na míru. Takové diety pak mí-
vají efekt dlouhodobý. (re)

Seriál Středy doktora Středy mů-
žete sledovat také nawebechDeníků

Adam míří na mladé a řidičky
Kategorii velmi malých, ale dobře vybavených a stylových automobilů nedávno obohatil
zajímavý a originální model ze stáje Opel.

KAREL BERÁNEK

Č
esko není krajinou,
kde by se malým, re-
spektive miniauto-
mobilům zase tak pří-

liš dařilo, jako je tomu v mno-
ha jiných evropských zemích.
Vždyť na ně v poslední době
připadají jen necelá čtyři pro-
centa tržního podílu a to ho vý-
znamně zvýšilo Citigo od Ško-
dovky. Nabídka je ale přesto
velmi zajímavá a svým způso-
bem i bohatá.

Model Adam od značky Opel
ji vylepšil o stylové auto míří-
cí na specifickou kategorii zá-
kazníků, kteří dávají před-
nost originalitě a možnosti
velkého množství individuál-
ních výbav a variant.

Dobře vybavený vůz
Cílem Opelu Adam však není
oslňovat vnitřním prostorem,
ale líbivostí a roztomilostí
malého, dobře vybaveného
vozu, který upoutá především
mladší „single“ řidiče a zřej-
mě hlavně řidičky.

Mluvíme-li o vybavení, pak
už základní verze, nazvaná
prostě Adam, se může pochlu-
bit elektronickým stabilizač-
ním systémem ESP, brzdo-
vým asistentem, i když ABS je
dnes už samozřejmostí, šesti
airbagy, asistentem rozjezdu
do kopce, autorádiem, posilo-
vačemřízenísmodemCitypro
snadnější manévrování, elek-
tricky ovládanými vnějšími
zpětnými zrcátky a okny ve
dveřích, dálkově ovládaným
centrálním zamykáním či dě-
lenými zadními sedadly 50:50.

Svým způsobem chybí re-
zervní kolo, které nahrazuje

sada na opravu pneumatik.
Ale dá se dokoupit.

Vyšší stupeň výbavy obsa-
huje navíc klimatizaci, tem-
pomat s omezovačem rych-
losti, palubní počítač a mnoho
dalších vymožeností .

Individuálně zaměření uži-
vatelé si mohou vybrat pro-
světlení interiéru v osmi růz-
ných barvách, různé barevné
kombinace, odlišnou barvu
střechy, vyhřívání nejen se-
dadel, ale také volantu, denní
svícení diodami LED, auto-
matické přepínání světel
a množství dalších výbavo-
vých sad. Zmínku zaslouží ješ-
tě parkovací asistent či vzadu
vysouvací systém FlexFix na
přepravu jízdních kol, který
prodlužuje Adama o zhruba
40 cm a umožňuje pohodlnou
dopravu i dvou kol.

Možnosti výbav umocňuje
hifi systém od renomované
značky Intimity, který cenu
tohoto auta dokáže výrazně
zvýšit. Reprodukce hudby je
ovšem na vysoké úrovni. Po-
hon Adama obstarávají vý-

hradně benzinové čtyřválce
1.2 nebo 1.4 l s výkony 70, 88 ne-
bo 100 k, na které navazují pě-
tistupňové převodovky.

Nejvýkonnější a oproti zá-
kladnímu modelu o 85 tisíc
dražší verze umí jet rychlostí
až 185 km/h a zrychlit z nuly
na 100 km/h za 11,5 s, zákaz-
nicky bude avšak určitě oblí-
benější základní motorizace
1.2 l, která danému účelu, pře-
vážně městskému či příměst-
skému, bohatě vyhovuje.

Spotřebou benzinu patří
Adam spíše k hospodárnějším
vozům a v praktickém kombi-
novaném provozu se dokázal

spokojit s méně než šesti litry
na 100 km. Verze se systémem
start/stop je přitom ješ-
tě úspornější.

Snadné parkování
Velkou předností Adama je
zejména ve městě jeho dobrá
manévrovatelnost, která těží
z délky 3,7 metru. Zaparkovat
i v malém prostoru je díky par-
kovacímu modu posilovače
řízení opravdu snadné.

A pokud je vůz vybaven par-
kovacím asistentem, je to ješ-
tě snadnější. Jízdní vlastnosti
odpovídají určení vozidla.
Adam se příjemně řídí, po-
slouchá v zatáčkách, je při-
měřeně komfortní, ale může
mít i sportovněji naladě-
ný podvozek.

Opel vsadil u nového mode-
lu Adam na neskutečně boha-
té, až skoro nepřehledné
množství stylových a de-
signových výbav na přání,
které dávají tomuto modelu
velmi široké možnos-
ti individualizace.

Zákazníci si tedy budou mo-
ci opravdu vybírat. Je však
otázkou, zdali toho u tak ma-
lého automobilu opravdu vy-
užijí, když každé přání ně-
co stojí.

karoserie: čtyř/pětimístný třídveřový hatchback; motor: zážehový čty-
řválec; zdvihový objem: 1229 cm3; výkon: 51 kW (70 k) při 5600 min-1;

točivý moment: 115 N.m při 4000 min-1; převodovka/pohon:
pětistupňová mechanická, pohon předních kol; podvozek: pneumatiky

185/65 R 15; vnější rozměry: 3698 x 1720 x 1484 mm; zavazadlový
prostor: 170/663 l; pohotovostní/celková hmotnost: 1086/1455 kg;

maximální rychlost: 165 km/h; zrychlení z 0 na 100 km/h: 14,9 s;

kombinovaná spotřeba paliva: 5,3 l/100 km; cena: od 249 900 Kč

Ford Fiesta v ostré verzi ST
Když se zapřáhne do necelé
čtyři metry dlouhé, třídveřo-
vé karoserie s velmi dobře na-
laděným podvozkem 182 koní,
je jisté, že takové stádo dokáže
nabídnout nejen nevšední vý-
kony, ale také mimořád-
né zážitky.

Špičkové jízdní vlastnosti
a příkladná ovladatelnost jsou
pro Fiestu ST synonymem,
takže pro zvláště mlsné je ny-
ní k dispozici velmi atraktivní
auto, které dokáže hravě
zrychlit z nuly na sto za 6,9 s
a na německé dálnici se zasta-
ví ručička rychloměru na čís-

lici 220 km/h. Úplně málo sice
460, respektive 486 tisíc za ver-
zi plus není, ale levněji se u no-
vého vozu takové parametry
asi sehnat nedají. (kb)

Modelová ofenziva pokračuje
Krátce po uvedení nové Octa-
vie Combi představila mlado-
boleslavská automobilka svo-
ji výrazně inovovanou vlaj-
kovou loď, model Superb.

Na trh přichází nejen jako
limuzína s třístupňovou ka-
roserií a vylepšeným origi-
nálním otevíráním dělených
pátých dveří, ale současně ta-
ké jako mimořádně prostorné
kombi. Chybět nebude ani
verze s pohonem 4x4.

Zavazadlový prostor limu-
zíny má objem 595 l, kombi pak
633 l a po sklopení zadní řady
sedadel vynikajících 1865 lit-
rů. Dílčí tvarové změny do-
znal exteriér i interiér, který
ještě víc ctí současnou de-

signovou identitu značky
Škoda. V nabídce pohonných
jednotek jsou čtyři benzinové
a tři naftové motory s výko-
novou škálou od 77 do
191 kW, přičemž jejich spotře-
ba klesla až o neuvěřitelných
19 procent.

Špičkovou úroveň mají ta-
ké nové asistenční a bezpeč-
nostní systémy. Mezi nimi na-
příklad střešní okno s inte-
grovanými fotovoltaickými
články, které umožňují snížit
teplotu v interiéru v létě
na slunci až o 25 °C, a dal-
ší vymoženosti.

Nový Superb se začne pro-
dávat od 539 900 Kč (limuzína)
a od 569 900 Kč (kombi). (kb)

Opel Adam 1.2

KAROSERIE JE JEN3,7METRUDLOUHÁ. Přesto překvapivě nabízí
dostmísta nejen vpředu, ale i na zadních sedadlech. Foto: Opel

Všechno podstatné z vašeho města, 

z naší země i z celého světa

váš
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