
Středy doktora Středy: Moderní trendy v hubnutí?
Východní Čechy – Nejenom
oblečení, auta či elektronika
podléhají trendům. V dnešní
době může být také moderní
způsob shazování nadbyteč-
ných kilogramů. Celebrity
nejsou jedinou skupinou lidí,
kteří se předhánějí v tom, kdo
zhubnul snadněji a rychleji,
bez cvičení a bez diety. S tako-
vým soupeřením se můžeme
setkat i mezi zcela obyčejnými
lidmi, jakými jsme my sami.
Sice si to kolikrát nepřizná-
me,alesnažímesebýtlepšínež
bratr, kamarád, kolega, sou-
sed. Zdravé soupeření zkrátka
k životu patří.

MUDr. Leoš Středa: Obéz-
ní lidé se mezi námi pohybo-
vali již v minulosti, v někte-
rém období jich bylo více, v ji-
ném zase méně. Ve středově-
ku se dokonce lidé s nadváhou
a trpící obezitou považovali za

zámožné, protože měli dosta-
tek jídla. Dnes je jídlo všude
kolem nás, je ho dostatek a na
našich postavách je to bohužel
vidět. Obézních lidí stále při-
bývá a s nimi se také zvyšuje
procento lidí trpících různý-
mi nemocemi spojenými s
obezitou. Nestor české obezi-
tologie Prof. Rajko Doleček
trefně říká: „Obezita je ne-

vhodná adaptace na prostředí
s dostatkem potravy.“ Jinými
slovy řečeno přijímáme více
potravy, než naše tělo skuteč-
ně potřebuje.

Pod dohledem
Hubnutí pod dohledem je vel-
mi moderní záležitostí. Mno-
ho lidí vyhledává odborníky –
nutriční terapeuty, výživové
poradce či lékaře. Spoléhají na
to, že pod jejich dozorem půjde
shazování kilogramů snadně-
ji a rychleji. To však není
pravda a problém, jak zhub-
nout, si musí každý vyřešit
sám, nikdo jiný to za něj udě-
lat nemůže.

Někdo druhý nám může po-
moci psychicky, maximálně
poradit, co a jak dělat správ-
ně. Průběh a hlavně výsledek
je jenom na nás. Výživový po-

radce, a dokonce ani lékař ne-
vymyslí nic nového ani zá-
zračného, než to, co už všichni
dávno víme. Základem úspěš-
ného hubnutí je redukční die-
ta, pohyb, sebekázeň a vytr-
valost.

Hubnutí jako byznys
Redukce hmotnosti, zdravý
životní styl, správná životo-
správa, to vše se stalo ohrom-
ným byznysem. Reklama a
marketing vládnou světu a je
neobyčejně lehké propadnout
sloganům a věřit zázrakům,
které slibují. Kdo by nechtěl
zhubnout 14 kilogramů za 4
týdny bez diety a pohybu?
Vážně ale věříte, že je to mož-
né? Rychle shozené kilogramy
se ještě rychleji umí vrátit ja-
ko bumerang.

Ani to, že navštívíte výži-

vového poradce, vám nezaru-
čí zhubnutí. Za takového od-
borníka na výživu se totiž mů-
že vydávat kdokoliv a ani ne-
musí mít žádné vzdělání. Bo-
hužel ani na velké a známé fir-
my se nedá stoprocentně spo-
lehnout.

Většina zázračných diet
totiž stojí na principu in-
stantních prášků, náplastí či
různých bobulí.

Pokud tedy najdete někoho,
kdo vám nebude slibovat ne-
možné, máte zčásti vyhráno.
Skutečný odborník by vám
měl vysvětlit, jak správně sha-
zovat.

Není účelem zhubnout
rychle, ale trvale. K tomu je za-
potřebí trpělivosti, vždyť vaše
tělo si na tu změnu, i když k
lepšímu, musí také postupně
zvykat. Pravděpodobnost, že
poté bude mít tendenci rychle

znovu nabírat kilogramy, je
velmi malá.

Dokážete to
Co se vám ale snažíme tímto
článkem sdělit, je to, že zhub-
nout dokážete i sami. Infor-
mací je všude spousta, jen ne-
smíte věřit nemožnému. Op-
timální je hubnout půl kila až
kilogram týdně. Stačí si vy-
brat vhodnou dietu, která vám
bude vyhovovat a nebude vás
příliš omezovat. Podporu vám
může poskytnout někdo blíz-
ký a kontrolu vlastně také. Je
to jednoduché, tak pojďte do
toho! (red)

Podoba nové Petrovky se inspiruje
vzhledem boudy z počátku 20. století
Památkáři a firma Snowy Chalet se
dohodli na podobě nového objektu, který
vznikne na místě spáleniště Petrovy
boudy na hřebenech Krkonoš.
Hradec Králové – Firma
Snowy Chalet na místě posta-
ví dvě menší budovy inspiro-
vané vzhledem boudy z přelo-
mu 19. a 20. století. Petrovu
boudu zničil v srpnu 2011 zni-
čil rozsáhlý požár, tehdy ji
tvořily tři objekty.

Památkáři chtěli
tradiční stavbu
Památkáři, kteří původně po-
žadovali repliku vyhořelé
stavby, si vyžádali některé díl-
čí úpravy projektu, které fir-
ma už zahrnula do své doku-
mentace. Památkáři napří-
klad požadovali povrchové
úpravy obkladů či nátěry oken
v bílé barvě.

„Žádné zásadní rozpory by
tam už určitě být neměly.
Zkrátka jsme se domluvili a
většinu našich připomínek k
návrhu firma akceptovala,“
potvrdil ředitel Územního od-
borného pracoviště Národního
památkového ústavu v Josefo-
vě Jiří Balský.

Podle Balského památkáři
po firmě požadovali, aby se

projekt co nejvíce přiblížil po-
době původní Petrovy boudy.
„Chtěli jsme tradiční charak-
ter stavby, ne nějaký moder-
nistický, což nakonec akcepto-
vali,“ řekl Balský.

Firma na svém webu
www.snowychalet.cz, kde je
také vizualizace nového objek-

tu, odhaduje, že by stavební po-
volení mohla teoreticky získat
v květnu.

Projekt počítá s výstavbou
menšího komplexu. Původní
podoba je podle majitelů eko-
nomicky neúnosná, a tak plá-
nují jen dvě menší budovy, kte-
ré by mohly zčásti fungovat sa-

moobslužně.
Náklady na vybudování se

odhadují na 100 milionů korun,
stavba by měla zabrat dva roky.

Nová Petrovka by měla na-
bídnout ubytování přibližně
pro 50 lidí ve společné nocle-
hárně i samostatných poko-
jích, stravování ve venkovním

i vnitřním bufetu či welness s
vířivkou, parní lázní a sauna-
mi. Její samoobslužnost tkví v
tom, že si zájemci nejprve ve
špindlerovském infocentru vy-
zvednou klíče a na Petrovce
přespí ve spacáku s jednorázo-
vou vložkou, aniž by k tomu
potřebovali personál. (čtk)

STUDIE nové Petrovky, turisty by mohla přivítat už za dva roky. Vizualizace: Snowy Chalet

Vzestup a úpadek
První boudu na místě dnešní
Petrovky postavil v roce 1811
Johann Pittermann, podle jehož
zkomoleného příjmení se bouda
jmenovala. Následující majitel
Vinzenz Zinecker ji o 75 let poz-
ději přestavěl na hotel s plo-
chou zatravněnou střechou, pro-
skleným balkonem a verandou.
Fasádu ozdobil do vzorů vysklá-
daných dvoubarevnou břidlicí.
Úpadek zahájilo převedení Pet-
rovy boudy na odborářskou
zotavovnu v roce 1949. Do
chaty od té doby nikdo výrazněji
neinvestoval. Turistům přestala
Petrova bouda sloužit v roce
2008, kdy ji tehdejší majitel
prodal, v srpnu 2011 vyhořela.

Peníze na nové kotle
kraj rozdělí
do konce dubna
Hradec Králové – Peníze na
výměnu starých neekologic-
kých kotlů by mezi žadatele v
Královéhradeckém kraji měly
být rozděleny do konce dubna.
V rámci takzvané kotlíkové
dotace bude rozděleno 20 mili-
onů korun. Krajský radní Jan
Tippner včera řekl, že výměnu
neekologických kotlů kraj
podpoří i letos. „Dotace budou,
je otázka, v jaké podobě,“ uve-
dl radní.

O dotaci loni v květnu požá-
dalo 420 lidí. Dvě stovky žádos-
tí o dotace vyřizuje Králové-
hradecký kraj, stejný počet
Státní fond životního prostře-
dí. Kraj dosud 68 žadatelům vy-
platil více než 3,5 milionu ko-
run. O dotace byl velký zájem.
Už první den přijímání žádostí
se před úřadem tvořily velké
fronty, několik desítek prvních
zájemců čekalo na otevření po-
datelny přes noc. Následně byl
příjem žádostí bez čekání. Výše
podpory činí od 15 tisíc do 60 ti-
síc korun, podle druhu nově in-
stalovaného kotle.

Evropská komise letos na
tyto dotace plánuje sedm mili-
ard euro. O dotacích měla roz-
hodnout do konce června.

„Je předpoklad, že by do
konce letošního roku mohly
být první výzvy a lze očekávat
velmi významnou podporu
těchto dotací z evropských pe-
něz,“řeklkrajskýradníOtakar
Ruml. (vit, čtk))
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