
Středy doktora Středy: Hubněte obyčejně
Východní Čechy – Po měsíci
opět přišla řada na zhodnoce-
ní hubnutí našich čtenářů,
kteří navštěvují ordinaci v
České Třebové. Tu zdarma za-
půjčuje Poliklinika Doprav-
ního zdravotnictví v rámci ak-
ce s Deníkem. Odborníkem,
který radí pacientům, jak
zhubnout, není nikdo jiný než
MUDr. Leoš Středa. Hlavními
postavami našeho dnešního
příběhu jsou dvě dámy z Mo-
ravské Třebové, maminka
Zdeňka Růžičková a její dcera
Zdeňka Hynčicová. Z Morav-
ské Třebové jezdí do naší or-
dinace hubnout několik paci-
entů.

Přišly koncem srpna
Obě Zdeňky jsou velmi milé a
veselé. Když na konci srpna
poprvé vkročily do ordinace
pana doktora, byly samý
úsměv. To jim vydrželo po ce-
lou dobu. Ne vždy jim však by-
lo do smíchu, během diety se
sem tam objevil i nějaký men-

ší problém, který na chvíli vy-
maloval ve tvářích hubnou-
cích dam vrásky. O co kon-
krétně šlo, si povíme za oka-
mžik, nejprve si hubnoucí dá-
my trochu představme.

Paní Růžičková pracuje ja-
ko zdravotní sestřička v do-
mově pro seniory. Za svůj ži-
vot už vyzkoušela nespočet di-
et, většinou zhubla, ale bohu-
žel ne na dlouho. Jo-jo efekt je
jejím nepřítelem, stejně tak ja-
ko mnohých dalších lidí, kteří
se snaží navždy zhubnout. Pa-
ní Hynčicová, dcera paní Rů-
žičkové, je také zdravotní
sestra, ale momentálně je na
mateřské dovolené a užívá si
radosti a starosti spojené s pé-
čí o děťátko. Jak to tak u ma-
minek bývá, kilogramy po po-
rodu většinou zůstávají a jen
těžko se jich jde zbavit.

Když všechny domácí po-
kusy o dodržování diety
selžou, nastupuje odborník, ať
už výživový poradce nebo v
tom lepším případě lékař. Do
deníkovské ordinace dámy

zavítaly poprvé na konci srp-
na. Podstoupily základní vy-
šetření a poté si povídaly o
svých problémech s hmotnos-
tí s panem doktorem. Ten jim
doporučil redukční režim,
kterým je dieta StředaForm.
Každý pacient je v ordinaci se-
známen s jejími pravidly a pak
už vše záleží jen na jeho od-
hodlanosti a poctivosti. Zhru-
ba po třech měsících se chodí
na kontrolu.

Roli hraje i psychika
Při listopadové kontrole se u
paní Růžičkové a paní Hynči-
cové názory na dietu lišily.
Mamince dieta velmi vyho-
vuje a je s ní spokojená. Zhub-
la celkem o 6 kilogramů a v pa-
se je o 7 centimetrů užší. Zato
dcera si na dietu zvykala déle.
Chyběly v ní její oblíbené
ovesné vločky, a proto jí občas
porušila. To však není dobře a
způsobuje to pomalejší hub-
nutí. Ale zas tak pomalé to ne-
bylo: Zdeňka Hynčicová cel-

kem shodila 5 kg a přes břicho
i boky zhubla o 4 cm. Ze začát-
ku diety byla dokonce prý ob-
čas vzteklá a protivná, ale po-
tom si našla svůj vlastní styl a
vrátil se jí na tvář úsměv.

Obě dámy hubnou sice po-
maleji, než jste zvyklí u ostat-
ních čtenářů, ale to není vů-
bec na škodu. Čím pomaleji
totiž člověk hubne, tím menší
je pravděpodobnost jo-jo efek-
tu po skončení diety. Důležité
je, že se kilogramy s jistotou
ztrácí a že je se sebou nakonec
člověk spokojený. Psychická
pohoda hraje při hubnutí svou
důležitou roli, a jak úsměvy
sluší našim úspěšným čte-
nářkám, se podívejte na foto-
grafii. (re)

Případ chlapce, který zemřel, protože
nedostal inzulin, se vrací do Hradce
Vrchní soud rozhodl, že případ rodičů, kteří
nedali šestiletému dítěti trpícímu cukrovkou
inzulin, znovu projedná hradecký krajský soud.

Hradec Králové/Praha –
Krajský soud matku (29) chlap-
ce a jejího druha (41) uznal vin-
nými z vraždy a udělil oběma
patnáctiletý trest vězení. Podle
soudu partneři v rozporu s po-
kyny lékařů snižovali a po-
stupně vysadili dávky inzulínu.
Chlapec zemřel na následky
oběhového selhání při hyper-
glykemickém komatu. Před
smrtí trpěl zvracením a krutý-
mi bolestmi břicha, obžalovaní
však nepřivolali lékaře.

Podle rodičů hoch od naroze-
ní trpěl mnoha chorobami, mi-
mo jiné epilepsií. Byl prý men-
tálně retardovaný, měl pro-
blémy se zažíváním a dlouho
nechodil ani nemluvil. Později
se u něj projevila i cukrovka.

Matka i otčím u soudu vypo-
věděli, že se začali zajímat o al-
ternativní léčbu a pardubičtí lé-
čitelé, kteří zkoumají zdravotní
stav lidí z jejich oční duhovky,
jim prý poradili, aby chlapci vy-
sadili inzulin.

Od chvíle, kdy dítě nedostá-
valo inzulin, se však jeho stav

zhoršoval. Loni v dubnu chla-
pec upadl do hyperglykemické-
ho kómatu a zemřel.

Obžaloba rodiče původně vi-
nila z těžkého ublížení na zdra-
ví a z týrání svěřené osoby. Po
dokazování však státní zástup-

kyně Lucie Žabková soudu na-
vrhla, aby čin kvalifikoval jako
vraždu. S tím nesouhlasily ob-
hájkyně. Podle nich byli rodiče
vyčerpáni náročnou péčí o dítě
a zmanipulováni léčiteli.

„Soud se shodl s hodnocením

státní zástupkyně,“ řekl před-
seda senátu Luboš Sovák. Do-
dal, že lékaři rodiče poučili, že
jinak než inzulinem diabetes lé-
čit nelze a rady léčitelů obžalo-
vané odpovědnosti nezbavují.
Rodičům přitížilo i to, že trpící-

mu chlapci nepřivolali lékaře a
falšovali diabetický deník

O tom, že se jednání vrátí do
Hradce, rozhodl Vrchní soud v
neveřejném jednání. Důvody,
které k tomu soudce vedly, za-
tím nejsou známy. (vit, čtk)

MATKA A OTČÍM zemřelého chlapce opět stanou před hradeckým krajským soudem. Foto: Deník/Ondřej Littera

Spor s léčiteli
Rodiče u soudu řekli, že inzulin dí-
těti vysadili na doporučení pardu-
bických léčitelů, kteří zkoumají
zdravotní stav lidí podle jejich oční
duhovky. „Sami bychom si to ne-
dovolili,“ řekl soudu otčím. Jedna-
tel společnosti, zabývající se
irisdiagnostikou, to popřel. „Dali
jsme mu přípravky na posílení
imunity. Diabetem jsme se neza-
bývali. Věděli jsme, že ho má, ale
léčili ho lékaři,“ vypověděl svědek.
Podle něj se pak matka snažila v
médiích „šikovně hodit vinu“ na ně.
Bratr obžalované, který léčitele
rovněž navštěvoval, však vypově-
děl, že byl u toho, když léčitel řekl
rodičům, aby dávky inzulinu ome-
zovali a po měsíci jej zcela vysadili.

OHEŇ PONIČIL STŘECHU PENZIONU

ŠKODU TŘI MILIONY korun způsobil požár, který včera časně ráno vypukl v penzionu v obci Mladé
Buky. Hořet začalo zřejmě za přístavkem v zadní části penzionu a oheň se rozšířil přes dřevěné oblo-
žení a trámy až na střechu. V budově v té době naštěstí nikdo nebyl. Oheň likvidovalo pět hasičských
jednotek, pod kontrolu jej dostaly kolem šesté hodiny. „Hasiči pak museli rozebrat část zničené
střešní konstrukce, obložení a dohasit ohniska,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Žahourková. Plameny
zničily kromě části střechy také stropní konstrukci a poškodily vybavení. Foto: SDH Svoboda nad Úpou

VĚŘTE NEVĚŘTE

Muž bojuje s městem o užívání pozemku.
Chce se obrátit na Ústavní soud
Hradec Králové/Havlíčkův Brod – Jiřímu Tichému z Havlíčko-
va Brodu, který už řadu let bojuje o právo užívat vlastní pozemek,
včera krajský soud v Hradci Králové přiznal finanční náhradu za
používání schodiště a rampy, které byly na jeho pozemku vybu-
dovány. Soudci tak potvrdili rozsudek havlíčkobrodského okres-
ního soudu. Ten rozhodl, že muž, který stavbu několik let používal
ke komerčním účelům, musí Tichému zaplatit 17 280 korun. Žalo-
vaný se tehdy odvolal a totéž chtěl učinit i žalobce Tichý, protože
původně po muži žádal za bezdůvodné obohacování 224 tisíc ko-
run. Jeho advokát však odvolání poslal až den po vypršení lhůty,
takže krajský soud je nemohl uznat a včera jednal jen o odvolání ža-
lovaného. Částka, kterou Tichý získá, je tak výrazně nižší než jeho
požadavek. Navíc, jak včera řekl, bude muset za náklady soudní-
ho řízení zaplatit sto tisíc korun, z toho značnou část žalovanému.

Problémy s pozemkem se táhnou už od roku 2003, kdy jej Jiří Ti-
chý koupil od restituentů. Prázdný pozemek po domě, který město
nechalo zbourat, má rozlohu 510 metrů čtverečních a tvoří prolu-
ku v zástavbě havlíčkobrodské Dolní ulice. Nový majitel jej chtěl
využívat jako parkoviště, ale město pozemek označilo za veřejné
prostranství a jako takový figuruje i v novém územním plánu, kte-
rý letos v říjnu schválili havlíčkobrodští zastupitelé „Tím se zcela
změnil jeho funkční charakter a já s ním nemohu nakládat podle
svých představ,“ uvedl Tichý. Dodal, že radnice vůbec nevzala v
potaz námitky proti návrhu územního plánu, které podal loni.

Sousední pozemek patřící městu je přitom stále veden jako plo-
cha smíšené zóny centrální zástavby. „Město nerespektuje má
ústavně garantovaná práva na ochranu vlastnictví,“ prohlásil Ti-
chý. Radnice mu v říjnu nabídla, že od něj pozemek odkoupí. „Sa-
mospráva jej chce získat z důvodu plánované rekonstrukce Dolní
ulice,“ sdělil mu starosta Jan Tecl. Tichý je však rozhodnut obrá-
tit se na Ústavní soud. Stížnost by podle něj zřejmě způsobila, že
město by nedostalo dotace, o něž požádalo. (vit)

Jak asi cizinec
(ne)zmlátil svou
asi manželku, která
asi vidí krev
Jičín – O tom, že policisté sku-
tečně nemají jednoduchou
práci, svědčí výčet víkendo-
vých (pseudo)událostí, ke kte-
rým byli voláni policisté na Ji-
čínsku. Jeden z nejpitoresk-
nějších a nejzbytečnějších vý-
jezdů, které museli absolvo-
vat, měli v sobotu hodinu po
půlnoci.

„Na policii se před jednou
hodinou ranní obrátil muž z
Nové Paky s tím, že v jedné z
restaurací napadl asi cizinec
asi svoji manželku, která asi
krvácí, protože asi vidí krev.
Hlídka, která vyjela na místo,
zjistila, že se opilý oznamova-
tel asi spletl. K žádnému na-
padení totiž nedošlo,“ uvedla
policejní mluvčí Hana Kleča-
lová.

Opilý oznamovatel však za
planý výjezd přesto pokuto-
ván nebyl.

„Lidé často volají kvůli na-
prostým blbostem,“ postěžo-
vala si jičínská policejní
mluvčí. „Na druhou stranu je
ovšem pravdou, že je lepší za-
volat při sebemenším pode-
zření, než nad tím mávnout
rukou, kdy by se přitom něco
skutečně mohlo stát,“ dodala
Klečalová. (kim)

Horští záchranáři
testovali své
znalosti i techniku
Čenkovice – Lyžařská sezona
letos začíná velmi pozvolna,
horská služba je však už při-
pravena. V Orlických horách
záchranáři o víkendu prošli
testy ze zdravovědy a vy-
zkoušeli techniku k záchraně
lidí, kteří se při zimním spor-
tování zraní, ztratí nebo uvíz-
nou v těžko přístupném teré-
nu. V areálu Bukové hory
otestovali například vyproš-
ťování osobním kladkostro-
jem určeným pro záchranu li-
dí z trhliny při ledovcové nebo
skialpové túře. Jednoduchý
systém se vejde do malého ba-
líčku na sedák.

Členové horské služby také
prověřili hledání pomocí lavi-
nového vyhledávače a sondo-
vání. „Doškolení bylo zaměře-
no i na lyžařskou část, ač to ješ-
tě sněhové podmínky moc ne-
dovolují. Díky dobré práci
snowmakeru ze střediska jsme
mohli navíc i vyzkoušet svozy
a motorizovanou techniku pří-
mo na sněhu,“ uvedl na webu
Horské služby ČR Jan Po-
chobradský. Víkendové testy
záchranáři zakončili cvičnou
hledačkou. (vit)
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