
Středy doktora Středy: Jak zhubnout jednou provždy...
Východní Čechy – V dnešní
době je pohoda téměř nedo-
statkovým zbožím. Každý by
se chtěl cítit dobře, jak fyzic-
ky, tak psychicky. K tomu vše-
mu patří mimo jiné i štíhlá po-
stava a upravený vzhled. Li-
dé, kteří netrpí nadváhou, ne-
musí řešit nepadnoucí kon-
fekční oblečení, netrápí je
zdravotní potíže spojené s
hmotností a ani je nezaskočí,
že nedoběhnou autobus.
Zkrátka, bez kilogramů navíc
se zdá být život lehčí.

Jak ale zhubnout a na nové
váze se udržet?

Základem úspěšného zhub-
nutí je dobře zvolená redukč-
ní dieta. Když přidáte trochu
pravidelného pohybu, máte
vyhráno. Zní to jednoduše,
jenže ne vždy to takto zafun-
guje. Proč se vám nedaří zhub-
nout, když teorii skvěle ovlá-
dáte a všechno děláte dobře?

Kromě pohybu a diety je
velmi důležitá motivace, tedy
důvod, proč chcete zhubnout.

Tím důvodem byste měli být
pouze vy sami a ne nikdo jiný.
Pouze vy žijete ve svém těle a
vy se v něm chcete cítit lépe.
Druhá osoba vám může samo-
zřejmě pomoci, ale chtít zhub-
nout za vás nemůže. Motivace
může být různá, od vysněných
šatů na ples, po krásnou po-
stavu v plavkách na dovolené
či okouzlení partnera. Velmi
častou motivací, a ne zrovna
tou nejpozitivnější, je zdra-
votní stav. Jakmile se objeví
vysoký krevní tlak, vysoká
hladina cholesterolu, bolesti
kloubů či cukrovka, hubnutí
je více než vhodné. Veškeré
důvody, proč chcete zhub-
nout, je dobré si sepsat na kou-
sek papíru, ať je máte pěkně
před sebou pokaždé, když to
třeba budete chtít vzdát.

Další osoby, které jsou vám
více či méně blízké, vám mo-
hou s hubnutím pomoci. Ro-
dina psychickou podporou,
trenér vedením při cvičení a
výživový terapeut či jiný od-

borník kontrolou dietního re-
žimu. Zapojení cizího člověka
do hubnutí je dobré proto, že
víte, že vaše výsledky bude ně-
kdo pravidelně kontrolovat a
hodnotit. Vy se budete snažit
podat co nejlepší výkon.

Trvalý výsledek
Pro co nejdéle trvající efekt
hubnutí, ideálně navždy, je
nutné změnit celkovou živo-
tosprávu. Naučit se stravovat
vyváženě a zdravě, jíst pravi-
delně a také se pravidelně hý-
bat. Změnu by měla podstou-
pit i celá blízká rodina. Téměř
jistou cestou k neúspěchu je,
když si před vámi rodina bude
dopřávat denně chipsy, slad-
kosti či jiné vysoce kalorické
pokrmy. Velmi důležitá je
psychická pohoda a co nejmé-
ně stresujících faktorů.

Pamatujte také na to, že k
ne zrovna ideální postavě a
nezdravým stravovacím ná-
vykům jste se nedostali bě-

hem pár týdnů. Stejně tak se
během krátké doby nemůžete
naučit vše dělat správně a
hned zhubnout. Celková změ-
na trvá měsíce a je dobré začít
nejdřív s malými krůčky
(sladkosti ne každý den, peči-
vo jen k snídani apod.). Čím
postupnější a pomalejší změ-
na je, tím je trvalejší a vy se
tak vyhnete jojo efektu.

Pokud se chcete pustit do
hubnutí s Deníkem, anebo po-
kud již s námi hubnete a chce-
te přijít na kontrolu, objed-
nejte se na tel.: 777 976 583. V
hubnoucí deníkovské ordina-
ci v Poliklinice Dopravního
zdravotnictví v České Třebo-
vé se ordinuje již zítra 24. září.
Ale je potřeba se objednat pře-
dem. (red)

Boj o zámek Opočno trvá dvacet čtyři
let, dědička se přihlásila v roce 1991
Od roku 1991 se táhne soudní kauza, v níž
jde o budoucnostu zámku v Opočně. Před
čtyřiadvaceti lety se o něj totiž přihlásila
dědička Kristina Colloredo - Mansfeldová.
Hradec Králové – Soud dal
včera zapravdu dřívějším ver-
diktům, zámek zůstává v ma-
jetku státu. Dá se však čekat
další pokračování, právní zá-
stupce se dědičky se totiž od-
volá ke krajskému soudu.

Jak šel čas v tomto případu?
1991 – Dědička rodu, dcera

posledního majitele, Kristina
Colloredo- Mansfeldová požá-
dala o vydání zámku.

Září 1995 – Soud v Rychnově
nad Kněžnou neuznal nároky
Colloredo-Mansfeldové na
vydání nemovitostí.

4. ledna 1999 – Žalobu
Colloredo-Mansfeldů na vy-
dání Opočna zamítl Krajský
soud v Hradci Králové.

16. března 1999 – Okresní
soud v Rychnově zamítl žalo-
bu Colloredo-Mansfeldové
proti Památkovému ústavu v
Pardubicích na vydání zámku
včetně pozemků. O rok pozdě-
ji potvrdil rozhodnutí Krajský
soud v Hradci Králové.

31. srpna 2000 – Nejvyšší
soud vyhověl dovolání
Colloredo-Mansfeldové a věc
vrátil okresnímu soudu.

12. června 2002 – Okresní
soud v Rychnově nařídil vy-
dání zámku i přilehlých po-
zemků a budov Colloredo-
Mansfeldové. Památkový
ústav se odvolal.

13. května 2003 – Krajský
soud v odvolacím řízení roz-
hodl, že stát má Colloredo-
Mansfeldové vrátit zámek a
pozemky. Památkáři podali
dovolání k Nejvyššímu soudu,
bylo neúspěšné.

13. ledna 2005 – Ústavní
soud zrušil verdikty okresní-
ho a krajského soudu a vrátil
celou věc okresnímu soudu .

13. září 2005 – Rychnovský
soud rozhodl, že zámek v
Opočně by měl patřit Národ-
nímu památkovému ústavu.

11. září 2006 – Krajský soud
potvrdil rozhodnutí okresní-
ho soudu o tom, že zámek pat-
ří státu. Colloredo-
Mansfeldová podala dovolání
k Nejvyššímu soudu.

10. dubna 2007 – Zámek v
Opočně převzal do své péče
opět stát.

18. října 2007 – Pardubická
pobočka hradeckého krajské-
ho soudu v odvolacím řízení
rozhodla, že mobiliář zámku v
Opočně náleží státu.

Listopad 2007 – Nejvyšší
soud odmítl dovolání
Colloredo-Mansfeldové proti
rozsudku krajského soudu z
roku 2006. Zámek a další ma-
jetek zůstal státu.

19. března 2008 – Soud
v Rychnově zamítl návrh na
obnovení sporu o vlastnictví

zámku, který podala dědička
kvůli novým důkazům.

2. března 2009 – Nejvyšší
soud odmítl dovolání zástup-
ců rodu Colloredo-Mansfeldů,
kteří se domáhali vydání mo-
biliáře zámku.

2. září 2010 – Ústavní soud
odmítl stížnost Jeroma
Colloredo-Mansfelda, jenž se
spolu se sestřenicí Kristinou
domáhal vydání mobiliáře
zámku v Opočně.

24. dubna 2012 – Ústavní
soud potvrdil, že zámek a dal-

ší majetek zůstane státu.
Soudci po čtyřletém zkoumá-
ní odmítli stížnost Colloredo-
Mansfeldové.

4. června 2013 – Nejvyšší
soud odmítl dovolání
Colloredo-Mansfeldové, která
tak nedosáhla obnovy řízení.

18. března 2014 – Ústavní
soud vyhověl stížnosti
Colloredo-Mansfeldové, která
žádala obnovu řízení. Dědička
se obnovy řízení domáhala na
základě údajně nového důka-
zu, který nemohla uplatnit v

původním řízení. Výpis z Al-
manachu židovské šlechty z
roku 1913 podle ní dokazoval,
že její babička byla židovské-
ho původu a že konfiskace
majetku nacisty v roce 1942
měla nejen politické, ale také
rasové pozadí.

22. října 2014 – Okresní soud
povolil obnovu řízení, po od-
volání památkářů obnovu po-
volil v lednu krajský soud.

22. září 2015 – Okresní soud
rozhodl, že zámek v Opočně by
měl patřit státu. (čtk, fej)

SOUDNÍ MARATON. Spor o zámek v Opočně už se táhne dvacet čtyři let. Včera proběhlo v Rychnově nad
Kněžnou další kolo soudního nekonečného příběhu. Foto: ČTK/David Taneček

Ze soudní síně

Rozsudek v kauze
Jiruška padne
už příští středu
Hradec Králové – Je obžalo-
ván z dotačního podvodu za
téměř dva miliony korun.

Milan Jiruška, někdejší
jednatel firmy Senior Chru-
dim, která stavěla domov pro
seniory. může jít až na osm let
do vězení za to, že nespráv-
ným způsobem využil dotace
od Evropské Unie.

Jeho kauzu řeší Krajský
soud v Hradci Králové. Včera
bylo líčení odročeno na příští
středu. „Je to za účelem vý-
slechu svědka, přednesu zá-
věrečných řečí,“ vysvětlila
Iva Matušková z tiskového
oddělení soudu. „S největší
pravděpodobností bude vy-
hlášen rozsudek,“ prozradi-
la.

Jsem nevinný
Sám Jiruška vinu odmítá,
„Naopak jsem hrdý na to, co
jsme vybudovali,“ opakoval.

Společnost postavila s po-
mocí evropských dotací Do-
mov se zvláštním režimem a
Domov pro seniory v Chrudi-
mi, jenže podle zadavatelů ne-
splnila podmínky pro udělení
dotace a měla by ji vrátit.

Firma skončila v insolven-
ci, navíc se vynořil problém,
jenž vygradoval až do obžalo-
by. Potíž se týkala tři hydro-
masážních van a několika lů-
žek. Jedna z van je podle Ji-
rušky v komplexu, další měly
být v části, jež nebyla dosta-
vena. „Lůžka jsme v době, kdy
poskytovatel dotace odstou-
pil od smlouvy, odprodali,“
tvrdí Jiruška. (fej)

AKTUÁLNĚ

Řidička skončila
v nemocnici, policie
hledá svědky
Chrudim – Jak se udála ne-
hoda, která se stala 10. září
v lesním úseku mezi obcemi
Podlažice a Přibylov na Chru-
dimsku? Policie to stále zjiš-
ťuje, proto hledá svědky bou-
račky, po níž skončila řidička
Škody Fabie v nemocnici.

„V levotočivé zatáčce zřej-
mě nepřizpůsobila rychlost
jízdy a najela ke středu vozov-
ky a dále i do protisměrného
jízdního pruhu a to v době, kdy
tudy projížděl řidič vozidla
Avia. Následně řidička nara-
zila levým předním rohem a
levým bokem do levého boku
vozidla Avia,“ popsal tiskový
mluvčí policie Jiří Tesař.

Alkohol byl u obou řidičů
vyloučen zkouškou. (fej)


