
Středy doktora Středy: Jak se hubne s Deníkem...
Východní Čechy – V posled-
ních dnech klesly teploty na
našich teploměrech o mnoho
stupňů. Léto je tedy definitiv-
ně za námi, dokonce i to „ba-
bí“ léto. Je právě ideální ob-
dobí s nastartováním dietního
režimu, pokud jste se rozhodli
zhubnout a se svými nadby-
tečnými kilogramy se poprat.
A hlavně vyhrát.
Do boje s nadváhou či obezi-
tou rozhodně nemusíte jít sa-
mi. Po letní pauze se opět na-
startovalo hubnutí s Deníkem
v ordinaci v České Třebové.
Tam s redukčním režimem
pomáhá odborník, kterým je
MUDr. Leoš Středa nebo jeho
spolupracovníci z Fakulty bio-
medicínského inženýrství
ČVUT. Poradí, jaká dieta je
vhodná a účinná, dohlíží na
hladký průběh hubnutí, kont-

rolují výsledky a odpovídají
na otázky ohledně redukce
hmotnosti. Ordinace je každý
měsíc, ale nemusíte čekat.
Všechny rady jsou publiko-
vány na webu www.nadva-

ha.cz a pokud se chcete zeptat,
můžete použít webovou strán-
ku http://odpovedi.kalo-
ricketabulky.cz

Hubnoucí ordinaci pro své
čtenáře organizují východo-

české Deníky a prostory za-
půjčuje Poliklinika Doprav-
ního zdravotnictví v České
Třebové. Snažíme se zůstávat
nekomerční, proto nehradíte
žádné obrovské sumy. Sym-
bolický poplatek padesát ko-
run je malý ve srovnání s tím,
kolik se platí ve firmách s hub-
noucím programem a u výži-
vových poradců. Ti musejí
pracovat na komerční bázi,
takže mnohdy vybírají i ně-
kolik tisíc korun za pouhé se-
stavení jídelníčku. Za každou
další kontrolu klient zaplatí
dalších několik set korun. Ono
se ale není čemu divit. Hub-
nutí se stalo v posledních le-
tech dobrým byznysem.
Téměř každý chce zhubnout a
vypadat i cítit se lépe. Pod do-
hledem to jde vždy snadněji.
Naše ordinace má to štěstí, že

je pod záštitou již zmíněné FB-
MI ČVUT. V rámci programu
distanční medicíny, který za-
jišťuje Centrum eHealth, a te-
lemedicíny 1. lékařské fakulty
UK mají hubnoucí pacienti
možnost komunikace s léka-
řem na dálku. Přes Facebook,
webové stránky i přes moder-
ní aplikaci WhatsApp.

Jak to bylo
v ordinaci?
Minulý čtvrtek se po letní pře-
stávce konala opět hromadná
přednáška s následnou po-
radnou. Účast byla hojná a
všichni zájemci o hubnutí by-
li usměvaví a milí. Jakoby při-
šli jen tak na kávu. Odcházeli
však obohaceni o nové zna-
losti a tipy v oblasti shazování
kilogramů.

Rekordmankou byla kli-
entka vážící téměř dvě stě ki-
lo. Jsme velmi zvědaví, s ja-
kým úspěchem přijde na kon-
trolu. A nejen ona, ale i všich-
ni další, kteří přišli poprvé.

Motivací může být napří-
klad i paní Pavla, která přišla
na kontrolu. Ta od dubna sho-
dila krásných 15 kg. S hubnu-
tím bude ještě pokračovat a
následně svou novou hmot-
nost zafixuje. Po fixaci je mož-
né opět začít s dietou a tak se
postupně dostat až na svou vy-
touženou váhu. (red)

V autě uhořel muž a popálila se
žena. Asi to byl pokus o vraždu
Náchod – Mrtvého muže a
vážně popálenou ženu si včera
ráno vyžádal požár osobního
auta v Náchodě. Příčinou tra-
gické události zřejmě nebyla
nehoda ani technická závada,
ale vážné partnerské spory.
„Policie případ vyšetřuje jako
podezření z pokusu o vraždu,“
řekla Deníku policejní mluvčí
Hana Klečalová.

Řidička troubila
a prosila o pomoc
Ford Escort začal hořet kolem
šesté hodiny nedaleko ná-
chodské nemocnice. „Podle
svědků řidička couvala od
transfuzní stanice, troubila,
volala o pomoc a žádala, aby
někdo zavolal policii,“ uvedla
Hana Klečalová.

Jiná řidička tedy zastavila,
ale pak už jen viděla, jak v cou-
vajícím autě vypukl požár.

Když lidé zavolali na tísňo-
vou linku, vyjeli na místo zá-
chranáři a hasiči. „Při příjez-
du první jednotky na místo
události byla jedna osoba, kte-
rá utrpěla popáleniny, v péči
záchranářů a personálu ne-
mocnice,“ informovala mluv-
čí královéhradeckých hasičů
Martina Žahourková.

Hořící auto najelo do plotu,
kde je hasiči uhasili. Muže,
který ve vraku zůstal, už se
však zachránit nepodařilo.

„Zjišťujeme totožnost uho-

řelého,“ sdělila včera odpo-
ledne policejní mluvčí. Podle
nepotvrzených informací ve
voze zahynul manžel řidičky.
Přesnou příčinu jeho smrti by
měla zjistit pitva.

Sedmapadesátiletá žena
utrpěla těžké popáleniny a
musela být transportována na
popáleninové centrum praž-
ské vinohradské nemocnice.

Požár hasili profesionální i

dobrovolní hasiči z Náchoda s
technickým automobilem a
třemi cisternami.

Slyšela jsem rány,
klakson a křik
„Nejdřív jsem slyšela troube-
ní a myslela jsem si, že se ně-
komu na parkovišti zasekl
alarm. Ale potom se ozvaly rá-
ny, jako když mlátí do cedule,

a pak křik té paní a znovu
klakson,“ řekla Deníku mladá
žena, která bydlí nedaleko.

Zvuky ji vzbudily, ale
nejdříve si prý myslela, že
hluk tropí nějaký opilec.

Teprve když se na místo za-
čali sjíždět hasiči a objevil se
sloup dýmu, bylo zřejmé, že se
stalo nějaké neštěstí. „Je to
hrůza uhořet pár metrů od špi-
tálu,“ dodala žena. (vit. reh)

Z AUTA, v němž zahynul muž, zbyl jen ohořelý vrak. Foto: Policie ČR
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Řešení podvodu za 15 milionů se odkládá
HradecKrálové– Měl spáchat pdovod za 15 milionů korun. Zde-
něk Pechan je obžalován, že osmimiliónovou půjčku využil k ji-
nému účelu, než tvrdil při jejím dojednávání, a sedmimilióno-
vou vůbec nesplácel.

Proces s ním běží už od ledna u Krajského soudu v Hradci Krá-
lové a neskončil ani včera, kdy se konala jeho další část. „Hlav-
ní líčení v trestní věci bylo odročeno na 27. října,“ oznámila Iva
Matušková z tiskového oddělení soudu.

Podle obžaloby měl Pechan falšovat dokumenty, aby se do-
stal k úvěrům. Podvody měl spáchat v roce 2006, kdy v Pardubi-
cích působil jako jednatel společnosti nazvané GlobalTech.

„Nepředkládal jsem žádné padělané dokumenty,“ dušoval se
Pechan při výslechu. Zásadní kroky ve všech akcích měli podle
něj konat právník Zdeněk Svoboda a také Josef Musil, který do-
kázal vyjednat s finančním ústavem půjčky.

Obžaloba však viní Pechana. „Byl jediným zástupcem firmy
GlobalTech. Věděl, že listiny jsou padělané. Naplnil všechny zá-
konné znaky trestného činu úvěrového podvodu,“ prohlásil
státní zástupce Zdeněk Štěpánek.

Pokud bude Pechan nakonec za podvod odsouzen, hrozí mu až
desetileté vězení. (fej)

Kotlíkové dotace chtějí stovky lidí
Po Královéhradeckém kraji se kotlíkové dotace poprvé rozjíždějí také v Pardubickém kraji
Pardubický kraj – Získat v
premiéře dotaci na výměnu
kotlů na tuhá paliva chtějí v
Pardubickém kraji stovky li-
dí. Hejtmanství v srpnu zve-
řejnilo předběžné podmínky
poskytování dotací, zájemci
vyplňují dotazník na webu
kraje. Mnozí další se infor-
mují jinými způsoby.

„Dotazník vyplnilo asi 600
potenciálních žadatelů plus
evidujeme desítky emailo-
vých a telefonických dotazů,
případně osobních konzulta-
cí,“ uvedl mluvčí hejtmanství
Dominik Barták.

Pardubický kraj do 30. září
požádá o přidělení peněz na
výměnu kotlů z Operačního
programu Životní prostředí,
do regionu by tak mělo přijít
178 milionů korun. Do konce
roku 2018 by mělo být vymě-
něno minimálně 1180 zastara-
lých kotlů za moderní nízko-
emisní. První výzvu chce
hejtmanství vyhlásit letos v
prosinci, příjem žádostí o do-
tace by měl být zahájen v led-
nu 2016.

Žadatelé o dotaci musejí
udělat alespoň jedno další
energetické opatření, napří-
klad zateplit část budovy či
vyměnit nebo zatěsnit okna
nebo dveře, případně doložit,
že již energetickou náročnost
budovy na kategorii úsporná
snížili. Možná je i kombinace s
instalací solárních teplovod-
ních panelů pro přitápění ne-
bo přípravu teplé vody. Po-
drobnosti o podmínkách zís-

kání dotací jsou zveřejněny na
stránkách kraje.

Podle údajů Českého sta-
tistického úřadu, které má
hejtmanství k dispozici, je v
Pardubickém kraji zhruba 38
tisíc bytů v rodinných do-
mech, které jsou vytápěny
kotlem na pevná paliva. Kolik
z nich by bylo potřeba vymě-
nit za moderní, není známé.

Další majitelé rodinných
domků dostanou ještě letos

možnost vyměnit staré a ne-
vyhovující kotle na pevná pa-
liva za ekologičtější topení
rovněž v Královéhradeckém
kraji, kde kotlíkové dotace bě-
ží již několik let. Hejtmanství
na takzvané kotlíkové dotace
dostane celkem 600 milionů
korun z Operačního progra-
mu Životní prostředí,prvních
200 milionů by mohlo být roz-
děleno ještě na konci letošní-
ho roku. (čtk, kim)

Podmínky dotace

• Výše podpory na jeden projekt se bude po-
hybovat mezi 70 a 85 procenty podle typu
pořizovaného kotle, ať už na pevná paliva, plyn
nebo tepelné čerpadlo, a podle lokality.
• Nejvyšší dotaci mohou získat lidé v České
Třebové, Holicích, Lanškrouně, Litomyšli, Mo-
ravské Třebové, Linharticích, Pardubicích,
Svitavách a Jablonném nad Orlicí, kde je
špatná emisní situace.
• Zbylé náklady zaplatí žadatel. Maximální
výše dotace může být 127 500 korun. Mohou
ji získat pouze fyzické osoby, které rodinný
dům vytápějí kotlem na pevná paliva.

Inspektoři prověřovali poctivost pohřebních
služeb. Dvě třetiny z nich zákazníky klamaly
Východní Čechy – Pohřební služby klamou zákazníky, zjistila
při kontrolách Česká obchodní inspekce. Ve dvou třetinách
kontrolovaných provozoven inspektoři mimo jiné odhalili, že
prodávající neuváděli ceny služeb, pozůstalým nevyplnili řád-
ně objednávku a doklady o koupi nebo jim neposkytli pravdivé
informace o reklamaci.

„Poskytovatelé pohřebních služeb by měli být vůči pozůsta-
lým, kteří si objednávají tyto služby, ohleduplní a nezneužívat
jejich těžké situace,“ uvedl ředitel ČOI Mojmír Bezecný. Dodal,
že takové jednání není jen protiprávní, ale i neetické.

ČOI ve druhém čtvrtletí prověřovala pohřební služby v celé
České republice. Kontrolovala 65 provozoven, nedostatky našla
téměř u poloviny z nich. Ve 24 případech byly prohřešky tak vel-
ké, že provozovatel musel zaplatit pokutu. Stejně špatně jako ve
východních Čechách dopady i kontroly v Ústeckém a Liberec-
kém kraji, naopak nejpoctivěji přistupovaly k zákazníkům po-
hřební služby v západních Čechách. (vit)

ZAUJALO NÁS

Sklizeň cukrovky v Královéhradeckém
kraji by měla klesnout o více než třetinu
Hradec Králové – Sklizeň cukrové řepy v Královéhradeckém
kraji by letos kvůli mimořádnému suchu měla meziročně kles-
nout o 38 procent na 495 tisíc tun. Hradecký kraj patří mezi nej-
větší pěstitele cukrovky v zemi, pochází z něj téměř pětina re-
publikové produkce cukrové řepy. Větší plochy cukrovky bu-
dou letos sklízet jen farmáři ze Středočeského a Olomouckého
kraje. V celém Česku se čeká pokles sklizně o 35 procent na 2,87
milionu tun. Vyplývá to z letošního prvního odhadu sklizně pod-
zimních plodin. Pokles sklizně v hradeckém kraji je dán zejmé-
na nižším výnosem, v němž se odráží sucho. Výnos by se podle
statistiků měl meziročně propadnout o 30 procent na 50 tun z
hektaru. V nižší očekávané sklizni se odráží i pokles ploch ose-
tých cukrovkou o 11 procent na 9916 hektarů. Cukrovka z hra-
deckého regionu míří hlavně do cukrovaru v Českém Meziříčí
na Rychnovsku, který patří společnosti Tereos TTD z Dobrovi-
ce na Mladoboleslavsku. (čtk, zr)

Ve dvorské nemocnici pracuje unikátní
zařízení na výrobu medicinálního vzduchu
Dvůr Králové n. L. – Unikátní stanice na výrobu medicinální-
ho stlačeného vzduchu a medicinálního vzduchu obohaceného
kyslíkem pracuje od včerejšího dne ve dvorské nemocnici. „Tu-
to technologii používají královédvorští lékaři jako první v re-
publice,“ informovala mluvčí Královéhradeckého kraje Marti-
na Götzová.

Nemocnice potřebuje medicinální velmi čistý vzduch k dý-
chání a pro určité případy také k vytvoření dostatečného vakua
hlavně pro operační sály, jednotky intenzivní péče a některé ne-
mocniční pokoje. Nové zařízení jejich zásobování výrazně zjed-
noduší a zlevní. Náklady na pořízení stanice činily asi tři mili-
ony korun, které šly z krajského rozpočtu. (vit)


