
Středy dr. Středy: Dietní recepty Vlasty Friedlové
Východní Čechy – V poslední
době se stále víc lidí začíná za-
jímat o svůj vzhled a pečovat o
své zdraví. Mnoho obézních
pochopilo, že jejich zdravotní
komplikace nepřišly jen tak
zčistajasna, ale že je to důsle-
dek jejich přebytečných kilo-
gramů. Pro většinu obézních
bývá velmi těžké držet re-
dukční diety. Slovo dieta zna-
mená pro tělo určitá omezení
v příjmu potravy. Jak to tak
bývá, zakázané jsou převážně
ty potraviny, které máme nej-
radši. Ať už se jedná o knedlí-
ky, čokoládu, banány, či třeba
brambory. Dodržování diet
velmi často ztroskotá právě na
jednotvárnosti jídelníčku.

Vymýšlí recepty
pro svou dceru
Prostřednictvím dnešního dí-
lu naší pravidelné rubriky
bychom chtěli poděkovat paní
Vlastě Friedlové. Ta pro svou
dceru Radku vymýšlí stále no-
vé dietní recepty, které se pří-
liš neliší od normálních nedi-
etních. Její recepty pro dietu
StředaForm najdete na strán-
kách www.nadvaha.cz, nech-
te se inspirovat. Radka Fried-
lová má také shozených 20 ki-
logramů. Nápady její mamin-
ky vám dokáží, že i při re-

dukční dietě se můžete stra-
vovat chutně. Velkou výho-
doutěchtoreceptůjeto,žesina
nichpochutnajívšichni, i ti,co
nejsou na dietě. Vy nemusíte
vymýšlet zvláštní jídlo pro se-
be a pro zbytek rodiny. Zde
vám přinášíme malou ochut-
návku:

Vuřtguláš zahuštěný cu-
ketou

Ingredience: 100 g točené-
ho salámu, 1 malá cibule, 1
středně velká cuketa, červená
mletá paprika, sůl.

Postup: Cibuli nakrájíme
nadrobno. Salám nakrájíme
na malá kolečka. Cuketu uva-
říme, slijeme vodu a rozmixu-
jeme tyčovým mixérem. Na
rozpáleném oleji orestujeme
cibulku do zlatova. Přidáme
salám, osolíme ho a posypeme
červenou paprikou. Zalijeme
trochou vody a necháme

chvilku povařit. Nakonec
vuřtguláš zahustíme rozmi-
xovanou cuketou.

Plněná roláda z kuřecího
masa

Ingredience: 200 g kuřecí-
ho masa, 1/2 malé cibule, šun-
ka, rajče, hořčice, sůl.

Postup: Cibuli nakrájíme
na půlměsíce. Rajče nakrájí-
me na kolečka. Maso rozkle-
peme na tenké plátky. Plátky
posolíme a potřeme trochou
hořčice. Dáme na ně plátek
šunky (nebo slaniny), trochu
nakrájené cibule a 2 plátky
rajčete. Maso zabalíme a spo-
jíme pomocí párátek. Takto
hotové rolády dáme dusit a
průběžně podléváme.

Leoš Středa pomáhá
hubnout čtenářům
Máte kila navíc? Chcete hub-
nout? Napište a ptejte se na di-
ety, cvičení na hubnutí či
správný jídelníček. Posílejte
své otázky e-mailem na:
hubnetesdoktorem@denik.cz.
Poradí vám MUDr. Leoš Stře-
da, který přednáší o hubnutí a
léčbě obezity na 1. lékařské fa-
kultě v Praze. Píše o hubnutí

odborné knihy, popularizuje
zdravou stravu, diety a kos-
metiku. Se spoluautory (Pro-
fesor Rajko Doleček a MUDr.
Kateřina Cajthamlová) letos
vydal publikaci Nebezpečný
svět kalorií. Každý týden jezdí
do ordinace v České Třebové,
kdesehubnoutazhubnoutpod
jeho dohledem úspěšně snaží
stovky čtenářů Deníku. Čte-
náři, kteří se na našich strán-
kách podělí s ostatními o své
zkušenosti během diety, jsou
motivací těm, kteří ještě s
hubnutím váhají. (re)

Všechny díly seriálu věnovaného
hubnutí najdete na webech Deníků

AKCE 1+1 ZDARMA
Regionální Deník přichází

s unikátní nabídkou pro své čtenáře:
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2013

Kupte si jednu vstupenku na koncert zpěváka 

PETRA KOTVALDA
a druhou vstupenku získáte

zcela zdarma! 
Koncert se uskuteční

v neděli 1. prosince od 18 hodin 
v sále královéhradecké filharmonie.

Tento kupon můžete uplatnit v předprodeji 
královéhradecké filharmonie,

Eliščino nábřeží 777, Hradec Králové. 
Kontaktní osoba: Ivana Malá, telefon 495 221 901, 

e-mail mala@fhk.cz 

Slibovali úvěry, ale zájemce podvedli o miliony
Krajský soud včera uznal Michaelu
Čechovou a Mojmíra Šincla vinnými, že
nabízeli zájemcům velké úvěry, ale namísto
toho je připravili o více než 15 milionů korun.
Hradec Králové – Soud roz-
hodl, že se obžalovaní dopusti-
li zvlášť závažného zločinu
podvodu.Čechovástrávípětlet
ve věznici s dozorem, Šincl o
půl roku více. Kromě toho mu-
sí oba nahradit podvedeným
lidem škodu. Šincl se proti roz-
sudku odvolal, Čechová a stát-
ní zástupce si ponechali lhůtu.

Falešné tituly
Obžaloba oba vinila, že od
roku 2006 nabízeli možnost
úvěru od tehdy již nefungující
společnosti Credit Capital
Corporation z Dominikánské
republiky. Aby zvýšili svou
důvěryhodnost, založili řadu
e-mailových adres a Šincl uží-
val tituly Ing. a JUDr. Čerpání
úvěru však podmiňovali za-

placením řady poplatků.
Na lákavou možnost získá-

ní velkého úvěru ze zahraničí
nachytali řadu zájemců, podle
obžaloby jim však žádnou
půjčku nezprostředkovali,
naopak je připravili o vysoké
částky, některé z nich doslova
přivedli na mizinu.

Jeden z poškozených u sou-
du vypověděl, že vlastnil spo-
lečnost zabývající se zpro-
středkováním úvěrů, ke své
smůle však narazil právě na
obžalovanou a domluvili se na
spolupráci. Na poplatcích na
její i další účty poslal čtvrt mi-
lionu korun.

Skončil na mizině
„Vše skončilo katastrofou.
Klienti se od nás odvrátili, že

poskytujeme lživé informace,
a my jsme zkrachovali. Já
jsem přišel o veškerý majetek
a nyní jsem bez domova,“ řekl

soudcům podvedený muž.
Poslední poplatek prý mu-

sel poslat jeho syn, protože on
už neměl žádné peníze. „Če-

chová mi tehdy sdělila, že
když tyto peníze nepošleme,
odstoupí od smlouvy,“ dodal.

Další podvedený uvedl, že

potřeboval úvěr téměř 22 mi-
lionů korun., Za poplatky dal
178 tisíc korun.

„Úvěr jsem měl dostat v řá-
du měsíců, ale nic jsem nedo-
stal. Když jsem jim oznámil, že
už jej nepotřebuji a chci vrátit
poplatky, už se mi neozvali,“
řekl svědek. (vit)

ZA PODVODY stráví Mojmír Šincl ve vězení 5,5 roku, Michaela Čechová pět let. Foto: Deník/Ondřej Littera

Rozsudek
...od roku 2006 až do 25.9.2009,
na různých místech ČR, zejména v
Hronově, Hradci Králové, Praze,
Prostějově a Mníšku pod Brdy, se
záměrem získat neoprávněným
způsobem finanční prostředky vý-
lučně pro vlastní potřebu, nabízeli
jednotlivým zájemcům možnost
získání úvěru v zahraničí...
....se zájemci komunikovali, a to
zejména ve formě požadavků na
zaplacení poplatků předem...
...ačkoliv neměli reálné možnosti
takto zajistit jejich zprostředko-
vání, veškeré finanční prostředky
daným způsobem získané použili
výlučně pro vlastní potřebu...

AKTUÁLNĚ

Tomáš Zdechovský křtil novou
knihu. Výtěžek putuje dětem
Hradec Králové – Novou kni-
hu Nekonečné ticho v pondělí
v podvečer představil a po-
křtil její autor básník a expert
na neurotechnologie Tomáš
Zdechovský. Patronem svaz-
ku se stal divadelní režisér
David Drábek.

Autor je známý spíše svými
básněmi. „Když se člověk dlou-
hodobě věnuje básním, tak by
měl ukázat, že má rozsah dale-
ko větší. Odmalička jsem psal
divadelní hry i prózu. Tato
knížka je přesně ten přechod

mezi tím krásným a romá-
nem,“ vysvětlil Zdechovský.

Kniha vypraví o vztahu me-
zi mladším mužem a starší že-
nou a vykresluje pocity žen.
Čtenář zde najde i nějaké au-
tobiografické prvky auto-
ra.„Písmena doplnila geniál-
ní grafička Klára Klose z Par-
dubic,“ dodal autor.

Výtěžek z prodeje knihy po-
putuje na charitativní účely,
konkrétně pojedou děti po on-
kologické léčbě na ozdravné
pobyty. (jap)

INZERCE

10
00

98
70

45
_K

5VÝCHODNÍ ČECHYdeník středa 27. listopadu 2013


