
Středy doktora Středy: Hubněte s námi!
Východní Čechy – Trápí vás
nadbytečné kilogramy? Ne-
můžete se jich dlouhodobě
zbavit? Chcete zhubnout, ale
nevíte, jak se do hubnutí pus-
tit? Hlavně neskočte na špek
nějakému podvodníkovi nebo
lživé reklamě. V dnešní ko-
merční době je všude spousta
tzv. taháků na peníze, které
nemají vůbec žádný efekt. Po-
kud opravdu chcete shodit a
cítit se zase fit, hubněte pod
dohledem odborníků. Právě
pro vás je tu akce Hubněte s
Deníkem, kterou zaštiťuje Fa-
kulta biomedicínského inže-
nýrství ČVUT.

Zájem neutichá
Hubnutí v rámci této akce za-
čalo již v roce 2012. Tehdy při-
šel s nápadem veřejného hub-
nutí tehdejší šéfredaktor Or-
lického deníku Karel Pokor-

ný. 350 čtenářů se zapojilo do
hubnoucí soutěže, a dokonce i
pan Pokorný hezky zhubnul.
Hubnoucí akce se následně
rozšířila do celých východ-

ních Čech a psalo se o ní ve
všech východočeských Dení-
cích. A tak je tomu dodnes. Do
ordinace, kterou zdarma za-
půjčuje Poliklinika Doprav-

ního zdravotnictví v České
Třebové, se každý měsíc hlásí
desítky lidí.

Jak jsme již mnohokrát psa-
li, hubnutí pod dohledem od-
borníka je nejideálnější. Tím
odborníkem je známý obezi-
tolog MUDr. Leoš Středa, kte-
rý přednáší monitoring a te-
rapii obezity na 1. lékařské fa-
kultě UK v Praze. V deníkov-
ské ordinaci navíc neplatíte
žádné ohromné sumy, jak je
tomu u mnohých výživových
poradců či v centrech na hub-
nutí, v ordinaci zaplatíte pou-
zesymbolickýpoplatek50,-Kč.

Východočeské Deníky or-
ganizují tuto zdravou osvětu s
chutí pro své čtenáře. Na
oplátku nežádají nic víc, než
jen to, aby se lidé, kterým se
povedlo zhubnout, pochlubili
se svým příběhem a inspiro-
vali tak další čtenáře. Motiva-
ce je při hubnutí totiž nesmír-

ně důležitá. Chuť začít se se-
bou něco dělat je mnohem vět-
ší, když si přečtete příběh ně-
koho ze sousedství, komu se to
povedlo. Na anonymy z re-
klam nebo na celebrity se ne-
můžete spolehnout. Mnohdy
za peníze napíšou cokoli. Jest-
li ale opravdu zhubla soused-
ka, to vidíte na vlastní oči.

Buďte inspirací
Ordinace je sice stále velmi pl-
ná, ale pro velký zájem jsme v
únoru naplánovali termín na-
víc, ten bude ve čtvrtek 19.
února. Můžete se objednat na
čísle 608 807 807. Ale pozor:
pouze ti, kteří se nebojíte po-
dělit o svůj hubnoucí příběh v
novinách a chcete být inspi-
rací pro další nerozhodné čte-
náře. V tento únorový termín
však bude dr. Středu zastupo-
vat jeho spolupracovnice z Fa-

kulty biomedicínského inže-
nýrství ČVUT Bc. Veronika
Podobová. MUDr. Leoš Středa
bude v ordinaci online, tedy
přes počítač. Takže s ním také
budete moci promluvit aspoň
na dálku.

Každý z nás občas potřebuje
postrčit. Proto se nebojte být
tou inspirací právě vy a moti-
vujte ostatní. Pokud se vám
zhubnout nepodaří, příběh
nezveřejníme. My z ordinace
ale víme, že se vám shodit po-
vede a že se ještě rádi
pochlubíte novým vzhledem.
Kdo by se přece rád nepochlu-
bil pořádným úspěchem? (red)

Šéf svitavské kriminálky před soudem
Jaroslav Král čelí obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby. Podle obžaloby zneužíval tajné informace

Ústí nad Orlicí – Zdejší okres-
ní soud včera otevřel hlavní lí-
čení proti vrchnímu komisaři
svitavské policie Jaroslavu
Královi, který je nyní kvůli
svému obvinění postaven mi-
mo službu.

Obžalovaný je stíhán za ne-
dovolené nakládání s osobní-
mi údaji a zneužití pravomoci
veřejného činitele. Během
roku 2013 se měl Král opako-
vaně dopouštět neoprávněné
lustrace spisů a získané in-
formace následně využívat k
vlastní potřebě nebo je posky-
tovat třetím osobám.

„Obsahem obžaloby je neo-

právněné nakládání s infor-
macemi, které jsou veřejně
utajené a k nimž se obžalova-
ný dostal z titulu své funkce,“
uvedl mluvčí orlickoústecké-
ho soudu Jiří Procházka.

Policista Král to ale odmítá.
„Do spisů jsem ze své funkce
vstupoval pravidelně za úče-
lem kontroly, byl jsem tím po-
vinen,“ vypověděl Jaroslav
Král, který zároveň popřel, že
by informace komukoliv pře-
dával.

Jeho tvrzení však odposle-
chy hovorů nepotvrdily. Nao-
pak. Jaroslav Král na výzvu
soudce později nestandardní

jednání a částečné porušení
povinností uznal.

Podle informací ČTK navíc
Krále již prošetřovala inspek-
ce ministerstva vnitra, která
neoprávněné nakládání s
osobními údaji zjistila.

Soud se včera věnoval dů-
kazům obžaloby, hlavní líčení
však bylo odročeno, protože se
nedostavili dva svědci. Jejich
výslech požaduje státní zá-
stupce.

Hlavní líčení bylo proto
odročeno na 10. března, kdy by
podle mluvčího soudu Pro-
cházky také mohl padnout
rozsudek. (jiv, čtk)Jaroslav Král. Foto: archiv Deníku

HRANÍ S ATOMY
I POKUSY NA LIDECH

SOUTĚŽ PROJEKTŮ žáků devátých tříd v soutěži Mladý
chemik hostila pardubická „chemičárna“. S projekty týkají-
cími se slavných objevitelů sem zamířili žáci z Pardubického
i Královéhradeckého kraje. K vidění byly práce o životě vý-
znamných fyziků i vědců, jako byla třeba Marie Curie Sklo-
dowská, ale i funkční laboratoř na analýzu krevních skupin,
se kterou přišli žáci Základní školy Habrmanova v Hradci
Králové. „Navázali jsme na loňský projekt o Janu Janském.
Je k tomu třeba antiséra A a B do dvou kapek krve. Buď se
srazí jedna, druhá, žádná nebo obě, a z toho určíme jednu
jednu ze čtyř krevních skupin. Testovali jsme to sami na so-
bě, protože je k tomu nutné píchnout se do prstu,“ prozradil
za školní tým Ondřej Váňa. Foto: Deník/Jiří Sejkora

Data pacientů neunikla, ale kraj kauzu prověří
Okolnosti údajného úniku údajů o pacientech
krajských nemocnic, o němž hovořila reportáž
České televize, nechá kraj prozkoumat.

Hradec Králové – Královéhra-
decký hejtman Lubomír Franc
řekl, že kraj hledá nezávislou
specializovanou firmu, která by
případ prozkoumala, prověřila,
jak se s daty zachází, a zabráni-
la jejich úniku. Náklady na toto
přezkoumání kraj odhaduje na
desítky tisíc korun.

Hejtman včera zopakoval, že
na veřejnost se žádné údaje o
pacientech nedostaly. Data z
nemocnic byla potřebná pro

ekonomickou analýzu efekti-
vity zdravotní péče, kterou si
Zdravotnický holding, za-
střešující krajské nemocnice,
zadal u společnosti Stapro.

„Data, s nimiž se pracovalo,
neopustila Zdravotnický hol-
ding ani zpracovatele dat,“ zdů-
raznil hejtman. Řekl, že v ana-
lýze nebyla žádná jména ani ad-
resy pacientů. „Data byla čás-
tečně anonymizována, obsaho-
vala rodné číslo, diagnózu a

způsob léčby,“ dodal.
Šéf Zdravotnického holdingu

Jiří Skřivánek uvedl, že firma
Stapro má mezinárodní certifi-
kát pro práci s daty o zdravotní
péči, byla vázána mlčenlivostí a
smlouva s ní také obsahovala, že
ihned po vyhodnocení budou
všechna data skartována.

„Byli jsme obviněni, že ne-
mocnice o projektu analýzy ne-
věděly. Ale ony jej schválily a
projednaly na představen-
stvech,“ řekl Jiří Skřivánek.

Vedení kraje už minulý tý-
den připustilo, že chyba byla
zřejmě v nedostatečné komuni-
kaci mezi nemocnicemi a hol-
dingem. (vit)

Reportáž
V reportáži, kterou odvysílala
Česká televize, zaznělo, že u sto-
vek až tisíců pacientů, kteří se
loni od ledna do září nechali
ošetřit v nemocnicích ve Dvoře
Králové, Náchodě, Rychnově nad
Kněžnou a Trutnově, došlo k na-
rušení soukromí, protože ze
zdravotnických zařízení unikla
jejich rodná čísla, jména, přísluš-
nost k pojišťovnám a data o dia-
gnózách i léčebných postupech.
Televize za viníka označila spo-
lečnost Stapro, která pro zmíně-
né nemocnice vytvořila a spra-
vuje informační systém.

Jiří Kajínek podal
stížnost k soudu
Mírov – Doživotně odsouzený
vězeň Jiří Kajínek z Pracho-
vic na Chrudimsku si podal
stížnost proti rozhodnutí
šumperského okresního sou-
du, který zamítl jeho přeřaze-
ní do mírnějšího typu věznice.
Rozhodovat tak o tom bude
krajský soud. Kajínek, který
si nyní trest odpykává ve věz-
nici s ostrahou na Mírově na
Šumpersku, žádal o přemístě-
ní do věznice s dozorem. Podle
soudu to však zákon v jeho pří-
padě nepřipouští. Kajínek byl
totiž již loni v lednu převeden
z věznice se zvýšenou ostra-
hou do mírnějšího typu s ost-
rahou. (zr)

Aktuálně

V Krkonoších včera spadla největší
lavina za poslední tři desítky let
Pec pod Sněžkou – Lavina,
která se včera utrhla z jižního
úbočí Studniční hory a spadla
do Modrého dolu, byla podle
svědků a horských záchraná-
řů možná největší v Krkono-
ších za poslední tři desítky let.

Lavina měla podle náčelní-
ka Horské služby Krkonoše
Adolfa Klepše délku přes je-
den kilometr. Šíře odtrhu byla
přes 200 metrů a výška odtrhu
se pohybovala mezi jedním až
třemi metry. Měla by to být
největší lavina v Krkonoších
za poslední desítky let.

Konkrétně se utrhla z loka-
lity, která je známá pod příz-
viskem Mapa republiky. Prá-
vě tady totiž sníh každoročně
vydrží nejdéle, nakonec tající
sněhové pole získá podobu bý-
valého Československa. Když
je zima bohatá na sníh, moc-
nost navátých sněhových vrs-
tev tam dosahuje až 17 metrů.

Letos to je sice zatím mno-
hem méně, sněhové vrstvy
jsou však kvůli počasí a sráž-
kám posledních týdnů velmi

nestabilní a v celých Krkono-
ších platí třetí, nejzrádnější
stupeň lavinového nebezpečí.

„Na hřebenech leží kolem

120 centimetrů sněhu. Ve žla-
bech a na lavinových svazích
je vlivem větru uloženo velké
množství sněhu. Možnost pá-
du deskových lavin,“ varovali
v posledních dnech horští zá-
chranáři.

Pád laviny zachytila i ka-
mera umístěná u Boudy na
Muldě v Peci pod Sněžkou, na
zvětšeném záběru je vidět, že
se masa sněhu zastavila jen
zhruba 30 metrů boudy Děvín.

Minulý týden si lavina v ne-
daleké Studniční jámě vyžá-
dala lidský život. Při neštěstí
zemřel osmadvacetiletý lyžař.
Další dva lyžaři ve věku ko-
lem třiceti let pád laviny pře-
žili, jeden z nich skončil se zra-
něním v péči lékařů.

Předtím naposledy zemřela
pod lavinou v Krkonoších v
prosinci 2008 36letá skialpi-
nistka, kterou sníh zasypal v
Červinkově muldě. (kim, čtk)

LAVINOVÁ POLE v Krkonoších – Kotelní jámy, Labský důl, Dlouhý důl,
Údolí Bílého Labe, Modrý důl, Studniční jámy a Obří důl. Reprofoto: HS
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