
Středy doktora Středy: Žitná vláknina je nejen na hubnutí
Východní Čechy – Další rost-
lina, které se v naší pravidel-
né rubrice budeme věnovat, je
žito seté. Je to obilovina, ze
které se mele mouka pro vý-
robu chleba, perníků či těsto-
vin. Žito oproti pšenici obsa-
huje mnohem více vlákniny a
někteří vědci tvrdí, že dokon-
ce obsahuje látky s protinádo-
rovými účinky a chrání orga-
nizmus proti srdečním a cév-
ním chorobám. Vhodnější než
mouka je potom žitná vlákni-
na, která je vyrobena mletím
zrn společně s jejich obaly a
slupkami.

O všeobecných účincích
vlákniny jako takové jsme
psali již mnohokrát. Její kon-
zumace je vhodná nejenom při
zdravém životním stylu či re-
dukční dietě, ale také jako pre-
vence dnešních civilizačních
onemocnění. Jednou z nich je
například diabetes 2. typu ne-

boli cukrovka, která postihu-
je hlavně starší lidi a ty, kteří
trpí obezitou. Při diabetické
dietě je vhodné konzumovat
právě žitné pečivo, které zvy-
šuje hladinu cukru v krvi
mnohem pomaleji než pečivo
pšeničné.

Nezdravý životní styl dneš-

ní populace způsobuje nárůst
výskytu kardiovaskulárních
onemocnění, a to i u mladých
lidí. Příčinou těchto srdečně-
cévních chorob je cholesterol,
konkrétně LDL cholesterol,
tedy ten škodlivý. Jeho zvýše-
ná hladina v těle je strašákem
každého druhého člověka. Žit-

ná vláknina nastartuje v or-
ganizmu složitý proces, jehož
důsledkem je snižování hla-
diny cholesterolu v krvi, a tím
slouží jako prevence vzniku
srdečních onemocnění.

Další onemocnění, proti
kterému pomáhá bojovat žit-
ná vláknina, je rakovina tlus-
tého střeva a konečníku. Při
rozkladu vlákniny v tlustém
střevě dochází k tvorbě mast-
ných kyselin, jakými jsou ky-
selina octová, propionová a
máselná. Jejich tvorba snižu-
je pH a brání množení bakte-
rií. Zároveň snižují tvorbu
karcinogenních látek a půso-
bí jako prevence nádorových
onemocnění a zánětů v tlus-
tém střevě.

Žitná vláknina
a hubnutí
Vláknina hraje velmi důleži-

tou roli také při redukci hmot-
nosti. Její rozpustné složky v
žaludku nabobtnají, zvětší
svůj objem a tím navodí pocit
sytosti. Člověk potom nesní
tolik jídla, nepřejídá se a při-
jme tedy mnohem méně kalo-
rií. Rozpustná vláknina navíc
v tenkém střevě vytvoří gelo-
vitou hmotu, která zpomaluje
vstřebávání glukosy (cukru)
do krevního oběhu.

Některé diety, ale i stres či
špatná životospráva, mohou
způsobovat zácpu. Neroz-
pustná vláknina podporuje
správnou funkci střev, zrych-
luje průchod potravy zažíva-
cím traktem a zároveň čistí
stěny střev od toxických lá-
tek.

Žitnou vlákninu si můžete
přidávat do jogurtů či müsli,
můžete z ní upéct zdravý chléb
či ji použít namísto strouhan-
ky při smažení řízků. Podí-

vejte se na recept na karba-
nátky s cuketou a žitnou
vlákninou. Vyzkoušet můžete
takéněkterýzreceptůnawebu
www.nadvaha.cz.
Karbanátky s žitnou
vlákninou:

Ingredience: 200 g mletého
masa, 1 vejce, 50 g cukety, 2 lží-
ce žitné vlákniny, sůl, pepř,
česnek, majoránka.

Postup: Mleté maso smí-
cháme s nastrouhanou cuke-
tou. Přidáme vejce, žitnou
vlákninu a koření. Vše dobře
promícháme a tvarujeme
menší placky. Smažíme na
oleji z obou stran. (red)

Když zhodnocení peněz nabízí jaderný
fyzik a zvěrolékař, je výsledek nejistý
Potřeboval nutně peníze pro
podnikatelský záměr, a tak se obrátil na
zprostředkovatele. Výsledek byl žalostný:
přišel o sedm milionů korun.
IVANA VITOVSKÁ

Hradec Králové – Muž, který
podle obžaloby podnikatele o
peníze připravil, však jakou-
koli vinu popírá. Třiapadesáti-
letý jaderný fyzik Jaroslav Pro-
pš z Velichovek naopak tvrdí,
že podnikatel byl jeho dlužní-
kem a jeho firma se kvůli němu
dostala do těžkostí, které už ne-
překonala.

Tajemný investor
Taamal se neobjevil
Všechnoprýzačalovroce2003,
kdy se podnikatel přes zpro-
středkovatele zkontaktoval s
Lubošem G., který mu nabídl

zajímavoutransakci:Kdyžmu
poskytne 125 tisíc eur, za mě-
síc se mu vrátí dvojnásobek a
navíc si bude moci vzít úvěr
na 50 milionů korun. „Vybral
jsem peníze z účtů i od rodičů.
Peníze převzal pan Propš,
směnku na 125 tisíc eur mi dal
pan G.,“ řekl včera poškozený.
To ještě netušil, že se na dvoj-
násobek i na velký úvěr těší
zbytečně. Podle něj Propš i Lu-
boš G., vystudovaný zvěrolé-
kař, vystupovali jako tým.

Jenže pak byl s penězi pořád
nějaký problém, navíc prý po
něm Propš neustále požadoval
částky v řádech deseti nebo i
stotisíců korun – tu na admi-
nistrativni poplatky, bez nichž

nelze čerpat úvěry, tu jako
půjčku anebo jako sumu, kte-
rá měla zabezpečit setkání s
údajným zahraničním inves-
torem, který měl „proinvesto-
vat“ podnikatelovy projekty.
Jenže na setkání do Frankfur-
tu nad Mohanem muž cestoval
zbytečně a údajného investora
až do dnešního dne neviděl.

Propš u čtyř bodů obžaloby
jen konstatoval, že peníze ne-
převzal a směnku nepodepsal.

Zahraniční investor Hillar
Taamal však podle něj existu-
je. Údajně jde o významného
finančníka a dědice správce
majetku ruského carského ro-
du Romanovců.

Prodal firmu
údajnému dlužníkovi
„Já jsem do obchodu s Hilla-
rem investoval stovky tisíc
dolarů,“ tvrdil včera u soudu

Propš. Pak ale připustil, že
Hillar Taamal v Česku bohu-
žel nakonec nic neinvestoval.

O to víc si obžalovaný stě-
žoval na poškozeného, jehož
údajná bídná platební morál-
ka přivedla Propšovu firmu
JPC Net do platební neschop-
nosti. Nakonec mu ji prý mu-
sel prodat. „Koupil si sto pro-
cent akcií, aby si na ni mohl
vzít úvěr tři miliony korun,“
vypovídal Propš roztrpčeně.

„Nedomnívám se, že jsem se
stal akcionářem. Akcie neby-
ly přejmenovány a na řízení
firmy jsem se nijak nepodí-
lel,“ řekl poškozený. Podle něj
si vzalo úvěr tehdejší vedení
společnosti a peníze mu po-
slalo jako mimořádné řešení
do doby, než mu přijdou pení-
ze od Hillara. Žádné peníze
však nepřišly, a tak podnika-
tel odmítl úvěr splácet.

Dnes soud pokračuje výsle-
chem Luboše G.

Podnikatel: Tonoucí se stébla chytá
„Je mi hrozně trapně. nechtěl jsem, aby to řešil soud. Myslel jsem, že se s
Propšem a panem G. domluvím. Vím, že to vypadá, že jsem se asi musel
zbláznit,“ řekl včera poškozený, když se vyjadřoval k tomu, proč Propšovi
dával další a další peníze.
K posledním 200 tisícům korun řekl, že to viděl, jako poslední možnost,
jak se ke svým penězům dostat. „Tonoucí se stébla chytá,“ konstatoval
smutně. Dodal, že má dodnes velké problémy nejen finanční, ale také ro-
dinné. „Za tuto chybu budu platit do konce života,“ řekl muž. Předseda
senátu Petr Mráka k tomu podotkl, že poškozených, kteří spoléhali na lidi
zprostředkující půjčky, už stálo před krajským soudem mnoho.

NEUŠLO NÁM

POLÁK PŘEVÁŽEL TUNU NEZDANĚNÉHO TABÁKU

CELNÍCI na Trutnovsku při namátkové kontrole polské dodávky
objevili nečekaný kontraband. Našli v ní 1,2 tuny nezdaněného
tabáku. Únik na daních vyčíslili na téměř 2,3 milionu korun. „Pří-
pad prověřujeme pro podezření z trestného činu zkrácení daně,
poplatku a podobné povinné platby, za který hrozí až osm let vě-
zení,“ řekla mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj
Martina Kolinská. Hlídka celníků auto s polskými poznávacími
značkami zastavila poblíž bývalého hraničního přechodu Králo-
vec. Čtyřiatřicetiletý polský řidič jim pouze řekl, že veze tabák z
Polska. Doklady prokazující zdanění tabáku, který byl uložen ve

12 velkých papírových krabicích, ale nebyl schopen předložit.
Celníci v Královéhradeckém kraji letos zjistili 61 případů nele-
gálního nakládání s tabákem, únik na spotřební dani byl vyčíslen
na šest milionů korun. Letos v únoru speciální tým Kobra v hra-
deckém kraji odhalil případ se zkrácením daně o 84 milionů ko-
run. Z rozsáhlého nelegálního obchodování s listovým tabákem je
podezřelý 61letý Polák. „Surový tabák byl nedávnou novelou zá-
kona o spotřebních daních zdaněn stejnou sazbou jako tabák ke
kouření, a to částkou 1 896,- Kč za 1 kg právě z důvodu, že se s
ním nelegálně obchodovalo,“ podotkla Kolinská. Foto: Celní správa

NEUŠLO NÁM

Kamion skončil převrácený v poli

Stará Skeneř – Dvaačtyřice-
tiletý řidič kamionu značky
Daf doplatil u Staré Skeneře
na Hradecku na cestě z Nové-
ho Bydžova do Skochovic na
špatně upevněný náklad, když

neustál mírnou levotočivou
zatáčku a převrátil na bok do
obilného pole (na snímku).

„Policisté na místě nehody
zjistili, že náklad uvnitř ná-
věsu nebyl zřejmě umístěn a
upevněn tak, aby byla zajiště-
na stabilita a ovladatelnost
vozidla a aby nedošlo k ohro-
žení provozu na pozemní ko-
munikaci,“ uvedla policejní
mluvčí Lenka Burýšková.

Řidič se z kamionu naštěstí
dostal sám již před příjezdem
záchranky a jeho zranění jsou
lehká. Nehodou ale způsobil
škodu za 800 tisíc korun. (kim)

Lidé mohou vybrat Stavbu roku
Pardubice – Lidé, kteří mají
rádi architekturu, se také le-
tos mohou zapojit do hlasová-
ní o nejlepší stavbu roku Par-
dubického kraje. „Ve hře je 23
přihlášených objektů. Zatím-
co porota objíždí v těchto
dnech stavby osobně a hodno-
tí je v pěti kategoriích, veřej-
nost si může vybrat bez ohle-
du na kategorie svou nejmi-
lejší stavbu a hlasovat pro ni
doma u počítače,“ píše se na
krajském webu.

Přihlášky včetně fotografií
jsou k prohlédnutí na webové
stránce stavbaroku.pardu-
bickykraj.cz, kde je i možnost
hlasovat. Mezi nominovaný-
mi je mimo jiné multioborový
pavilon pardubické nemocni-
ce, technologické centrum v

Lanškrouně, autobusová za-
stávka v Dolní Čermné, rezi-
dence Bačinova vila v Pohře-
bačce (na snímku), revitaliza-
ce Zámeckého návrší v Lito-
myšli či modernizace silnice
mezi Poličkou a Sebranicemi.

Loni se veřejnost a odbor-
ná porota shodly – oběma se
nejvíce líbila rekonstrukce
staré budovy Univerzity Par-
dubice. (vit)

Policisté zadrželi
dovozce zakázaných
léků a prodejce drog
Svitavsko – Tři muže pode-
zřelé z drogových deliktů za-
držela během několik dní svi-
tavská policie. Nejmladší z
nich (19) byl obviněn z prode-
je marihuany, druhý (29) z dis-
tribuce pervitinu. Oba drogy
prodávali mladým lidem
hlavně na Poličsku, druhý z
mužů je navíc sám užíval.

Třetí zadržený (36) je pode-
zřelý, že z Polska dovážel léky
Sudafed, z nichž je možné vy-
rábět pervitin. „U dotyčného
bylo pracovníky Celní správy
zajištěno víc než 1650 kusů
tablet zmíněného léku, ze kte-
rých by se dalo vyrobit asi 90
gramů pervitinu v hodnotě
stovek tisíc korun,“ uvedla
policejní mluvčí Anna Steg-
nerová. Dodala, že muž se sna-
žil vyšetřování uniknout a
skrýval se, proto skončil ve
vazbě. Podle policistů zabý-
vajících se bojem proti drogo-
vé kriminalitě se v součas-
nosti chystá obvinění dalších
podezřelých. (vit)


