
Středy dr. Středy: Jak to probíhá u nás v ambulanci...
Východní Čechy – Naše „de-
níkovská ordinace“ v polikli-
nice Dopravního zdravotnic-
tví v České Třebové, kterou
vede MUDr. Leoš Středa, je
stále přeplněna.

Samozřejmě nás enormní
zájem čtenářů o hubnutí těší,
asi největší inspirací pro
všechny jsou úspěchy těch,
kteří otázku, jak zhubnout, už
vyřešili.

Fakulta biomedicínského
inženýrství ČVUT, se kterou
spolupracujeme, posílila naši
ordinaci o dalšího odborníka,
Mgr. Taťanu Kuhnovou, kte-
rá společně s MUDr. Středou
minulý týden poprvé radila
našim čtenářům, kteří přišli
hubnout.

Paní magistra pracuje na
společném pracovišti FBMI

ČVUT a 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy.

Menší skupiny
Jak to vlastně v ordinaci pro-
bíhá? Aby rady mohlo získat co

nejvíce čtenářů, schází se nyní
na začátku noví zájemci o hub-
nutí v menší skupině. V úvod-
ní přednášce pan docent Stře-
da pohovoří na téma hubnutí,
dieta a zdravá životospráva.
Také společně se sestřičkou
podají informace o redukční
kúře a promítnou krátké vi-
deorecepty.

Oblíbený je recept na chléb
z lněné vlákniny, který je mož-
ný připravit si během pár mi-
nut v mikrovlnné troubě. Je
zdravý, dietní a neobsahuje
žádné sacharidy, které je po-
třeba při redukční kúře vý-
razně omezit.

Následuje vyšetření u
sestřičky. Ta každému změří
parametry metabolismu. Toto
vyšetření, které jinak stojí
stovky až tisíce korun, je u nás

díky přístroji zapůjčenému z
FBMI ČVUT poskytováno čte-
nářům úplně zdarma. V ordi-
naci zaplatíte pouze běžný lé-
kařský poplatek 30 Kč. Lékař
vám pak doporučí redukční
dietu i vhodný režim. A v rám-
ci tzv. telemedicínského mo-
nitoringu můžete své pro-
blémy s hubnutím konzulto-
vat po telefonu, mailu, přes
Facebook nebo Skype. I dietu
StředaForm a vhodný pohy-
bový režim najdete na webu
www.nadvaha.cz.

Pravidelné kontroly
Nakontroludoambulancepak
chodí čtenáři pravidelně kaž-
dé dva až čtyři měsíce. I po-
tom, co zhubnou na požado-
vanou váhu, chodí na kontro-

ly. Není důležité jenom sa-
motné zhubnutí, ale i nadále
pak čtenářům pomáháme, aby
nepřibírali a váhu si udrželi.
Účastníkům dietního progra-
mu se daří nejen snižovat
váhu, ale také zlepšovat svou
fyzickou kondici a mají radost
z toho, že nejen lépe vypadají,
ale také se mnohem lépe cítí.

Dieta StředaForm je u čte-
nářů velmi oblíbená. Je sesta-
vená z běžných potravin do-
stupných v obchodech. Ne-
musíte se bát, že by vám ně-
kdo vnucoval různé koktejly,
umělé přípravky a nutil vás
nakupovat instantní dietní
prášky. Naše dieta vybírá nor-
mální jídla. Najíst se při ní
můžete do sytosti, a to díky je-
jímu složení, protože omezuje
pouze sacharidy a živočišné

tuky. Základem diety je do-
statečný přísun vlákniny, kte-
rá v běžné potravě v součas-
nosti bohužel schází.

Při této dietě se obvykle se-
tkáváme s přepočtem jedno-
tek na jednotlivou porci. Je to
proto, aby dieta byla jednodu-
chá a snadná. Tabulku se zá-
kladním rozpisem jednotek na
jednotlivé potraviny najdete
například v knize Nebezpečný
svět kalorií, kterou napsal pan
doktor společně s Kateřinou
Cajthamlovou a Rajko Doleč-
kem. (re)

Dítě zemřelo při porodu, gynekologovi
hrozilo až šestileté vězení. Včera mu soud
potvrdil dvouletou podmínku. Lékař nadále
vinu odmítá.
Trutnov – Okresní soud
v Trutnově včera potrestal lé-
kaře soukromé nemocnice
Vrchlabí Aloise Krula za úmr-
tí dítěte při porodu dvěma
roky vězení s tříletým podmí-
něným odkladem.

Zároveň mu na tři roky za-
kázal práci gynekologa a po-
rodníka.

Případ se stal před třemi le-
ty. Sedmaosmdesátiletému
Krulovi za trestný čin usmr-
cení z nedbalosti hrozilo až
šest let vězení. Lékař vinu od-
mítá.

Okresní soud se případem
zabýval již podruhé.

Letos v březnu Krula rov-
něž potrestal dvěma lety věze-

ní s tříletým podmíněným od-
kladem.

Odvolací krajský soud ale
odsuzující verdikt nad porod-
níkem zrušil a případ s poža-
davkem na doplnění důkazů
vrátil k prvoinstančnímu
soudu.

Případ proběhl v srpnu 2011
v porodnici Česko-německé
horské nemocnice Krkonoše.
Krul podle březnového ver-
diktu před porodem špatně
odhadl váhu novorozence a
místo císařského řezu ne-
správně zvolil spontánní po-
rod. Ten se ale kvůli velikosti

plodu nedařil. Nakonec lékaři
nezbylo než spolu s dalším ko-
legou plod vytáhnout z těla
matky násilně.

Dítě při porodu zemřelo.
Lékař, který v té době byl

zaměstnancem nemocnice,
před soudem vinu odmítl. Há-
jil se mimo jiné tím, že díky
své devětapadesátileté praxi
měl dostatek zkušeností na to,
aby odhadl, kdy vést porod
klasicky a kdy přistoupit k cí-
sařskému řezu.

Obhajoba také namítala, že
plod mohl být poškozený již
před porodem. (čtk)

Ze soudní síně

Praštil tchyni? Nebo ne? Soud
rozhoduje také posudkový boj
JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – I názory ex-
pertů mohou zásadně ovlivnit
budoucnost Viktora Resska,
jedenapadesátiletého muže
obžalovaného z těžkého ublí-
žení na zdraví.

Ressek je obžalován, že tře-
mi ránami pěstí způsobil mat-
ce své družky krvácení do
mozku. „Tchyni jsem neuho-
dil, zásadně to odmítám,“ zo-
pakoval i druhý den líčení u
královéhradeckého krajské-
ho soudu.

Při prokázání opaku mu
hrozí trest až dvanáct let vě-
zení. Přítěží je pro něj i to, že
už byl za podobný násilný čin
jednou odsouzen.

Včera u soudu vypovídali
soudní znalci, lékař neurolog,
psycholožka i psychiatrička.

„Myslím, že jsou jejich ná-
zory velmi zásadní,“ řekl stát-
ní zástupce Milan Vacek.

K rozsudku tyto výpovědi
zatím nevedly, po dvou dnech
líčení odročil soudce Miroslav
Mjartan jednání na 16. října.

Necítí vinu
Ale jak vlastně potetovaný bý-
valý policista z posudků vy-
šel? Jeho reakce (a samozřej-
mě) i jeho obhájce na to dává
jasnou odpověď. Oba se snaži-
li závěry expertů znehodnotit
a zpochybnit.

Například tím, že neuznali
délku rozhovoru s psychi-
atričkou a psycholožkou. Ty
tvrdily, že debata ve vazební
věznici v Olomouci trvala ho-
dinu a půl, Ressek to odmítl.

Každopádně obě lékařky
velmi pečlivě popsaly před
soudem jeho náturu.

„Má nepříznivou skladbu
osobnosti,“ řekla Lenka Čer-
máková. „Je průměrně inteli-
gentní, ale jeho sebekritičnost
je potlačena. Často hledá vinu
v okolí, s policisty, úřady, lid-
mi ze sousedství má celoži-
votní problém,“ dodala.

To potvrzují i Resskova slo-
va o komplotu policistů, kteří
podle něj zfalšovali důkazy.

„Necítí vinu, staví se do ro-
le oběti,“ doplnila Čermáko-
vá. „Pokud by mu byl čin pro-
kázán, útok by odpovídal jeho
osobnosti,“ poukázala na
agresivitu obžalovaného.

Zranění má vývoj
Druhou otázkou, již řešilo vy-
stoupení znalce, byl fakt, zda
napadená paní mohla po úde-
rech ještě dva dny fungovat.
Obžalovaný to považuje za ne-
možné, lékař však jeho pře-
svědčení vyvracel.

„Může se chovat normálně
po delší dobu, každé zranění
má svůj vývoj. V podobném
případě může trvat několik
hodin až dní, než se projeví,“
řekl Petr Balač.

Ressek se při jeho slovech
smál – až ho musel okřiknout
předseda senátu.

A také tvrdil, že se jeho
tchyně praštila v posteli. „Mu-
sela by se praštit do temene,
ne do týla. A to není typické,“
odmítl znalec.

Pokud by mu byl čin
prokázán, útok by
odpovídal jeho
osobnosti.“

Lanka Čermáková, znalkyně

Chytali řidiče, místo něj našli ukradený veterán značky Jawa
Vysoké Mýto – Bylo to nečekané vyús-
tění akce, již prožili v noci z neděle na
ponděli policisté a strážníci ve Vyso-
kém Mýtě.

Ta přitom začala tak trochu nevinně.
Na jedné z křižovatek nezastavil citro-
en, ač na semaforu svítila červená. Pro-
to za ním strážníci vyrazili, spustili vý-
stražné světlo – jenže řidič neragoval.

Zbrzdila jej až bouračka, narazil totiž
do sloupu elektrického vedení a plyno-
vé přípojky, kterou poškodil. Ani to ho
však nezastavilo, z auta totiž utekl.

Při jeho hledání se spojili policisté s místními strážníky. V půl
třetí ráno jedna ze společných hlídek zahlédla při průjezdu ko-
lem zahrádkářské kolonie stojící auto s vypnutými světly, v němž
seděli tři muži.

„Mohlo se jednat o řidiče zdemolovaného citroenu, proto se ko-
legové rozhodli, že zkontrolují osádku i vozidlo,“ vysvětlila Hana
Kaizarová, mluvčí policie Pardubického kraje. „Jaké bylo pře-
kvapení, když v kufru objevili motocykl značky Jawa. Čerstvé
bláto na pneumatikách a další indicie vedly policisty k domněn-
ce, že by se mohlo jednat o kradenou věc,“ popsala.

To se také potvrdilo. Trojice byla zadržena, majiteli nevznikla
žádná škola a svůj stroj si na místě převzal. (fej)

AKTUÁLNĚ

Lékař dostal za smrt dítěte při
porodu podmínku. Vinu odmítá

POTRESTANÝ LÉKAŘ. Gynekolog Alois Krula odešel od soudu s dvouletou podmínkou za smrt dítěte při porodu. Foto: ČTK/David Taneček

Předplaťte si svůj 
regionální Deník 

a získejte 
dárek

Podmínky předplatného se řídí 
Všeobecnými podmínkami pro 
předplatné, které jsou umístěny 
na www.mojepredplatne.cz 
nebo na všech redakcích Deníku. 
Nabídka platí pouze pro nové 
předplatitele do vyčerpání zásob. 
Minimální týdenní předplatné 
vašeho regionálního Deníku 
na 1 rok.

Objednejte si své předplatné:
 www.mojepredplatne.cz 
 840 336 459 
 ve vaší okresní redakci 
 (viz tiráž)

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč včetně 
DPH za každou započatou minutu pro 
volání z pevné linky. Volání z mobilního 
telefonu dle tarifu mobilního operátora.

zdarma roční 
předplatné 

časopisu GURMET 
v hodnotě 300 Kč

Časopis Gurmet přináší každý 
měsíc skvělé recepty a tipy.
Všechny recepty jsou originální, připra-
vované těmi nejlepšími profesionální-
mi šéfkuchaři, kuchaři a cukráři nebo 
kuchaři-amatéry. 
Ti všichni učí vařit naše čtenáře způso-
bem, který je jednoduchý, přehledný 
a dává kvalitní základ bravurnímu 
zvládnutí kulinářského umění.
Vzrůstající obliba kvalitních a nových 
surovin, televizních pořadů o va-
ření a kuchařských kurzů 
odráží skutečnost, 
že lidé chtějí jíst lépe 
a jinak než dříve. Proto 
jim Gurmet přináší 
tu nejlepší školu vaření, 
která je naučí zvládnout nové trendy 
v gastronomii, a nabízí tak možnost jíst 
i doma stejně dobře jako v restauraci.

a-

o-

Cena ho
DPH za
volání z
telefonu

ý, p ý
d bravurnímu 
ho umění.
alitních a nových 
pořadů o va-
kurzů 

e
oto 
ší 
vaření,

nout nové trendy 
bízí tak možnost jíst

jako v restauraci.

INZERCE

10
01

08
10

61
_B

7VÝCHODNÍ ČECHYdeník středa 1. října 2014

České vydavatelství Kompakt, fi r-
ma s dvacetiletou tradicí vypisuje kon-
kurz na místo obchodního zástupce 
(prodejce inzertních ploch na vlastních 
produktech). Jste-li pracovně a organi-
začně zdatní, samostatní, komunikativní 
a fl exibilní, získáte samostatnou, pestrou 
a velmi dobře placenou práci (400–700 ti-
síc Kč ročně). Zkušenosti v obchodní čin-
nosti výhodou. Po zapracování služební 
vozidlo a dle výsledků práce další bene-
fi ty. Informace a domluvení osobního 
pohovoru na telefonu 608 813 237.


