
Středy doktora Středy: Nová sezona
hubnutí v ambulanci v České Třebové
Východní Čechy – Přesně za
týden nám končí léto a ofici-
álně začíná podzim. Příroda se
krásně zbarví do různých od-
stínů oranžové, červené a hně-
dé, sukně a kraťasy vymění-
me za kalhoty a tílka za miki-
ny. Kromě toho je toto období
druhé nejideálnější pro začá-
tek hubnutí. Téměř všichni už
se vrátili z dovolených, grilo-
vat venku už se také moc ne-
dá, a tak nic nebrání v zaháje-
ní redukční kúry.

S létem sice odchází vysoké
teploty, ale především se z očí
ztrácejí různá velmi kaloric-
ká lákadla. Těmi jsou v let-
ních měsících hlavně zmrzli-
ny, sladké ovoce, ale také tře-
ba klasické a ovocné pivo. Po-
časí je venku velmi příjemné,
teploty nejsou ani moc vyso-
ké, ani nízké, a tak se dá velmi
dobře sportovat, jezdit na ko-
le, běhat, nebo jen chodit na

procházky.
Možná předběhneme

všechny supermarkety, ale
musíme si připomenout, že
Vánoce se již blíží. Ruku na
srdce, kdo z nás se netěší na to
výborné cukroví? Proto je vel-
mi dobré ještě před svátky
zhubnout a samozřejmě po-
kračovat i po nich. Když bu-
dete čekat s dietou až po svát-
cích, může se stát, že budete
náhle shazovat o několik kilo-
gramů více. Neodkládejte
hubnutí, začněte hned.

Jak začít
Již jsme to v naší rubrice psali
několikrát, ale opakování je
matkou moudrosti. Nejlepším

způsobem, jak zhubnout, je
vhodně zvolená dieta. Často
sice slýcháme, že hubnout bez
pohybu se nedá, ale přece jen
to jde. Sportem nikdy nespálí-
me tolik energie, kolik ušetří-
me změnou jídelníčku. Pohyb
je vhodným doplňkem k re-
dukční dietě a po jejím skon-
čení. Je to ideální prevence jo-
jo efektu a zároveň tvaruje po-
stavu.

Pokud jste se rozhodli zato-
čit s nadbytečnými kilogra-
my, nemusíte hned utrácet pe-
níze za výživové poradce a nu-
triční terapeuty. Hubnutí
zvládne každý sám doma, sta-
čí motivace, odhodlání a trpě-
livost. Internet je plný zaru-
čených diet, každému však vy-

hovuje něco jiného. Pokud
vám nevadí počítání kalorií,
stačí najít hotový jídelníček a
řídit se jím. Nebo pokud máte
chytrý telefon, stáhněte si
aplikaci, která vám bude den-
ní energetický příjem počítat
sama.

Nechcete-li se zdržovat po-
čítáním kalorií a vážením por-
cí, zkuste některou z aktiv-
ních diet. Fungují na jiném
principu než ty nízkokaloric-
ké. Stačí pozměnit skladbu jí-
delníčku. Povolené potraviny
můžete jíst do sytosti a netr-
píte tak hladem.

Pro ty čtenáře, kteří trpí
velkou obezitou, nabízíme
hubnutí s odborníkem v ordi-
naci v České Třebové. S hub-
nutím pomáhá a radí MUDr.
Leoš Středa a Bc. Veronika Po-
dobová. Stačí se objednat (tel.
777 976 583) a poté v ordinaci
vyplnit pár informací v dotaz-
níkuazaplatitpoplatek50,-Kč.
Po úspěšném zhubnutí se ob-
jevíte právě na této stránce a
váš příběh se stane inspirací a
motivací dalším čtenářům,
kteří se třeba ještě neodhod-
lali začít hubnout. (red)

Dělal si databázi aut, pak je ve velkém
kradl. Vyfasoval sedm let natvrdo
Tandem zlodějů aut si vyslechl rozsudek.
Hlava gangu, Martin Prokeš, vyfasoval
sedm let, jeho komplic vyvázl s podmínkou.

Hradec Králové – Na sedm let
ve věznici s ostrahou byl od-
souzen Martin Prokeš, který
by si mohl pořídit živnosten-
ský list v oboru krádeže aut
nebo vloupaček do nich. Ukra-
dl jich možná až čtyřicet, do-
kázáno mu jich bylo jen pár.

Jeho komplic Josef Polgár,
který mu jako pomocná ruka
pomáhal odcizená auta legali-
zovat, vyfasoval od Krajského
soudu v Hradci Králové čtyř-

letou podmínku a zákaz říze-
ní motorových vozidel na dva
a půl roku.

Oba verdikty jsou nepravo-
mocné. Obžalovaní si pone-
chali lhůtu na rozmyšlenou,
stejně jako státní zástupce.

Hlava tandemu Prokeš byl
neuvěřitelným lapkou. Auta
kradl v době, kdy si ještě od-
pykával pětiletou podmínku –
rovněž za krádeže – uloženou
v roce 2011 Okresním soudem

v Jičíně. Evidentně mu pod-
mínka nestačila.

Jak vůbec auta tipoval? Ob-
cházel ulice a když viděl láka-
vý lup, vyfotil si ho. Pak sní-
mek auta přetáhl z telefonu do
počítače. Tak vznikala data-
báze, podle které měl devěta-
třicetiletý Prokeš vozy krást.
Další vozy jen vykrádal. Bral z
nich například navigace, ale
také další věci. Zjednodušeně:
Co v nich našel.

Jeho kumpán Polgár mu
podle obžaloby pomáhal ně-
které vozy rozebrat na díly. V
Hradci Králové měl k tomuto
účelu pronajatou garáž.

„Dával jsem mu za to pěta-

dvacet tisíc,“ řekl Prokeš při
výpovědi.

Prokešovi hrozil až dese-
tiletý žalář, Polgárovi o čtyři
roky kratší postih.

„Vozidla jsem tipoval já.
Fotky jsme měli v notebooku,
a proto jsme měli přehled o
vhodných autech k odcizení.
Polgár vozidlo odcizil tak, že
přehrál jeho software. Já jsem
hlídal, případně jsem měnil
registrační značky. Ty staré
jsme pak vyhodili. Měli jsme
vysílačky, já jsem jel před ním
v mém autě a sledoval jsem,
jestli někde nestojí policie,“
prohlásil Prokeš u soudu.

Podle soudu však Polgár

žádné auto neukradl, pouze se
provinil legalizací výnosů z
trestné činnosti.

Polgár zase tvrdil, že Pro-
kešovi (mimochodem muži,
který užíval pervitin, což po-
tvrdilo několik lidí) pouze po-
máhal vyklidit garáž v Roud-
nici, kde měl právě rozebírat
kradené vozy. „Viděl jsem, že
tam má auta bez značek. Všu-
de se válely náhradní díly. Ale
já jsem nikdy žádné díly ne-
prodával,“ ujišťoval.

„Polgár byl pro Prokeše jen
hloupý dělník. Ani mu nedá-
val žádné peníze, a ten se před
ním chtěl jen ukázat,“ po-
dotkla svědkyně. (zprav)

AKTUÁLNĚ

Brambory podraží,
farmáři s nimi končí

Východní Čechy – Letošní
úroda brambor bude až o tře-
tinunižší.Zemědělcinajiž teď,
na začátku sklizně, vědí, že
dvouměsíční sucho se pode-
psalo nejen na kvalitě a veli-
kosti brambor, ale také na je-
jich nižším výnosu. Podle od-
borníků tak výrazně vzroste i
jejich cena.

Mnoho zemědělských pod-
niků navíc omezuje pěstování
brambor už několik posled-
ních let, nebo s nimi končí úpl-
ně. Letošní neúroda tento pro-
ces může jen urychlit. „Minu-
lý rok jsme pěstovali brambo-
ry naposledy, letos již ne.
Mnoholidísitotižstěžovalo,že
jim brambory hnijí a nejsou
tak kvalitní,“ uvedl agronom
Pavel Štrobl.

Podle ředitele Výzkumného
ústavu bramborářského Ja-
roslava Čepla se dlouhotrva-
jící sucho a vysoké letní tep-
loty projevily především prá-
věnabramborách.Suchemale
také trpěly kukuřice a chmel.

„Všechny plodiny na tom
nejsou až tak špatně, ale bo-
hužel někteří zemědělci ho-
voří u brambor až o 40% ztrá-
tě. Špatná je i velikost hlíz,“
řekl Čepl. I když jsou samo-
zřejmě i lokality, kde to tak
hrozné není. „Hodně záleželo
na počasí a dešti. Jsou oblasti,
kde v létě občas trochu zapr-
šelo, ale u sousedů za kopcem
je již situace zcela opačná. Ce-
na brambor bude samozřejmě
vyšší než vloni, tedy mezi sed-
mi až osmi korunami za kilo-
gram,“ dodal Čepl.

Podle odborníků není pěs-
tování brambor až tak snad-
né, jak by se mohlo zdát.
„Brambora je náročná plodi-
na. Zemědělec musí reagovat
nejen na změny počasí, ale i na
technologické postupy a pří-
padné choroby,“ podotkl Čepl.

Rok od roku se zmenšují i
plochy, na kterých tuzemští
producenti brambory pěstují.
Letos osázeli 22 681 hektarů,
což je o pět a půl procenta mé-
ně než loni. Je to důsledek nad-
úrody minulých let, dotova-
ného dovozu, následného pro-
padu výkupních cen i menší-
ho zájmu spotřebitelů. (pej)

NA VRCHOL SNĚŽKY VČERA VYSTOUPALA
ZE ŠPINDLEROVA MLÝNA PĚTICE JEZDCŮ V SEDLE KONÍ

NAVRCHOL Sněžky včera vystou-
palo pět koní s jezdci. Jezdci vyrazili
ze ŠpinderovaMlýna, přes Výrovku a
Luční boudu.
„Už dříve jsme s koňmi vystoupali na
vrchol Černé hory, kdemě napadlo,
zda by se nedalo vyjet i na Sněžku.
Tak jsemvzal pár lidí a koní různých
plemen, a prostě jsme to vyjeli,“ řekl ,
řekl iniciátor výstupuMartin Häckl.
Podle nějměli jezdci obavy hlavně z
případného deště. „Ráno, když jsme
vyjížděli z Bedřichova, tak lilo jako z
konve, ale teď se docela vyčasilo,“
řekl v poledneHäckl, který zatím
nebyl rozhodnutý, jakou cestu vyu-
žijí pro návrat do údolí.
Jezdci jeli celou cestu až na vrchol
včetně prudkého stoupání k Výrovce
v sedle. Poslední úsek z Obřího sedla
na Sněžku absolvovali po dlážděné
Jubilejní cestě, a vyhnuli se tak
prudkému stoupání po červené tu-
ristické značce. „Koně to zvládli úpl-
ně v pohodě, jen jedna kobylka si od-
řela přední nožku o kámen, ale není to
nic vážného,“ řekl Häckl. Podle něj se
už jezdci v sedle koní na Sněžce v
minulosti objevili. „Na internetu jsem
našel nějakou zprávu o huculech,
kteří ale absolvovali cestou na
Sněžku delší putování,“ řekl.
Foto: ČTK/David Taneček

Vodárny nebudou platit pokutu
Jičín – Vodohospodářská a
obchodní společnost Jičín
uspěla s odvoláním k Úřadu
pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS) a nebude pla-
tit pokutu milion korun za
údajné pochybení ve výběro-

vém řízení na stavbu kanali-
zací Čistá Cidlina. To se totiž
stalo promlčeným, změnila se
navíc i legislativa. Obří pro-
jekt Čistá Cidlina za 700 mili-
onů korun s dotací z EU se se
stavěl v letech 2008 až 2009. (zr)

Přijmeme obchodního 
zástupce na prodej inzertních 
ploch na produktech našeho 

vydavatelství Kompakt.

Očekáváme pracovní nasazení, 
organizační schopnosti, samostatnost, 
komunikativnost, psychickou odolnost, 

vytrvalost a fl exibilitu. Nabízíme 
samostatnou, pestrou a nadstandardně 
placenou práci (400–700 tisíc Kč ročně), 
služební vozidlo po zapracování, další 

benefi ty dle pracovních výsledků. 

Praxe v obchodu výhodou.  

Informace na 608 813 237

Jak urychlit hojení po operaci
Praha – Pokud vás čeká ope-
race, jistě máte určité obavy
z toho, jak dopadne. A i když
všechno proběhne tak, jak má,
velmi záleží na tom, jak rychle
se bude hojit pooperační rána,
protože na tom bude do znač-
né míry záviset, kdy zase bu-
dete zcela fit.

Rychlost hojení ovlivňuje
především váš celkový zdra-
votní stav. Mezi nejčastější
příčiny poruchy hojení poo-
perační rány patří zhoršené
prokrvení tkání. Mohou za to
cévní choroby (ateroskleróza,
chronická žilní nedostateč-
nost), ale také nedostatečná
funkce lymfatického systému.
Rány se všeobecně hůře hojí
s přibývajícím věkem, zvlášť
intenzivně trápí tento pro-
blém nemocné cukrovkou
a obézní osoby. Neblahou úlo-
hu hraje také špatná životo-
správa a stres.

Pooperační rány obvykle
doprovázejí otoky, krevní vý-
rony a podlitiny, které zpo-
malují hojení a jsou také jed-
nou z příčin bolesti. Závažnou
komplikací rány bývají různé

infekce, které se do ní mohou
dostat. V takovém případě je
zpravidla nezbytné nasadit
antibiotika. Každá rána se ho-
jí jizvou. Jestliže je ale jizva
příliš velká, může to pozna-
menat nejen konečný vzhled
místa, kde proběhla operace,
ale v některých případech
i přinášet nepříjemné zdra-
votní komplikace.

Přirozený proces hojení po-
operačních ran lze vhodnými
prostředky podpořit. Poslední
dobou se v rámci této kom-
plexní péče stále více osvěd-
čuje podpůrná léčba enzymo-
vými léky (nejznámější je Wo-
benzym). Enzymy, které tyto
léky obsahují, urychlují
vstřebávání otoků, krevních
výronů a podlitin a zmírňují
bolest. Omezují také výskyt
pooperačních komplikací, ja-
ko je hnisání rány nebo nad-
měrné jizvení. Proto se také
tyto enzymové léky často po-
užívají po plastických opera-
cích, kde je celkový kosmetic-
ký výsledek včetně tvorby co
možná nejmenší jizvy zvlášť
důležitý. (fuk)
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