
Středy doktora Středy: Životospráva není jen o stravě a pohybu
Východní Čechy – V minu-
lých dílech jsme se věnovali
jednotlivým úsekům zdravé
životosprávy. Popsali jsme si,
jak změnit svůj jídelníček na
zdravější, jak začít sportovat a
hýbat se. Pojďme se dnes spo-
lečně zamyslet nad tím, proč
bychom tohle všechno měli
podstoupit. Zdravý životní
styl je vhodný nejen z hledis-
ka našeho zdraví, ale také z
hlediska estetického a psy-
chického.

V dnešní době je zdravá ži-
votospráva a životní styl veli-
ce moderní a módní. Přede-
vším se tomuto tématu věnují
ženy, ale nejsou výjimkou ani
muži. Ke zdravému životnímu

stylu se lidé obracejí hlavně z
důvodu problémů s nadvá-
hou. Kromě boje s nadbyteč-
nými kilogramy napomáhá
zdravý jídelníček také k do-
konalému povrchu těla – bo-
juje proti celulitidě a ochablé
kůži a také odstraňuje strie.

Nezdravý způsob života, ja-
kým v současnosti žije většina
naší populace, velmi často
způsobuje nadváhu, či dokon-
ce obezitu. Tato nemoc je pří-
činou řady poruch a onemoc-
nění, kterým se říká civili-
zační. Jedná se především o
diabetes, revmatické choro-
by, vysoký krevní tlak a různá
kardiovaskulární onemocně-
ní. Pro zlepšení zdravotního
stavu navíc mnohdy stačí
zhubnout pouhých pár kilo-

gramů.
Pokud se nemocnému člo-

věku podaří shodit nadbyteč-
né kilogramy a svou novou
hmotnost si udržet, zbaví se
zdravotních potíží jednou
provždy. Spolu se štíhlou linií
se dostaví také dobrý pocit z
hezké postavy a pochvaly od
okolí. Ženy mnohdy motivuje
také nutná obměna šatníku a
uznání kamarádek či kolegyň
v práci.

Životospráva není
pouze jídlo a pohyb
Zdravou životosprávou se ro-
zumí způsob života, který po-
zitivně ovlivňuje naše fyzické
i duševní zdraví. Není to pou-
ze o stravování a pohybu, ale
také o celkové psychické po-
hodě a vyrovnanosti. K tomu
samozřejmě přispívá také do-
statek zdravého a kvalitního
spánku, stejně tak jako vhod-
né rozložení zátěže a odpočin-
ku.

Velmi důležitou věcí, kte-
rou mnozí považují za na-
prosto zbytečnou ztrátu času,

je relaxace. Pro relaxaci platí
jednoduché pravidlo – tzv.
pravidlo tří. To znamená, že
bychom si pro sebe a svůj klid
měli najít 3 minuty denně, 3
hodiny týdně, 3 dny měsíčně a
3 týdny v roce. Tento čas
bychom měli věnovat svým
koníčkům, zájmům a všemu,

co nás naplňuje a uvolňuje.
Pro zdravé tělo i ducha je

nutné udržovat kamarádství a
dobré rodinné a partnerské
vztahy. Doma by mělo být při-
měřeně uklizeno, aby se nám
tam hezky a příjemně žilo. Al-
kohol by se na nápojovém líst-
ku měl objevovat pouze výji-

mečně a stejně tak bychom ne-
měli kouřit a pít příliš mnoho
kávy.

Poslední radou, která při-
spívá k celkové životní poho-
dě a správné životosprávě, je
mít dobrou práci. V zaměst-
nání trávíme většinu svého
času, a proto je důležité, aby
nás práce bavila a uspokojo-
vala. Rozhodně by nás neměla
stresovat ani nadbytečně vy-
čerpávat.

Zdravému životnímu stylu
se dnes učí žáci na základních
i středních školách, např.
střední škola Euroinstitut,
která je praktickou školou a
odborným učilištěm pro po-
stižené žáky, má výuku o zdra-
vém stylu jako součást vzdě-
lávacího plánu. Tento článek
je také pomůckou při vyučo-
vání. (zr)

SERIÁL DENÍKU

Slibovali jsme, že akcie prodáme co
nejlépe. Ne za kolik, řekl obchoďák
Byl jedním z nástrojů, který získával od lidí
akcie či pozemky. Obchodní zástupce popsal
systém podvodů, kvůli němuž stojí před
soudem dvojice podnikatelů.
JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Klíčem k je-
ho práci byly inzeráty. A to ve
dvou směrech. Kvůli jedno-
mu, jež prezentoval nabídku
práce, se stal František Maza-
nec obchodním zástupce fir-
my RP Euro Partners.

„Pracoval jsem pro ni dva
roky,“ řekl muž, který dostá-
val pravidelnou měsíční
mzdu 12 tisíc korun.

Druhým inzerátem společ-
nost lákala potenciální zá-
jemce o prodej akcií a pozem-
ků. Ty od nich pak získala –
jenže v drtivé většině případů

za ně neodeslala zpět slíbenou
odměnu.

Kvůli tomu nyní stojí před
Krajským soudem v Hradci
Králové dva muži: čtyřicetile-
tý Robert Klášterka a o tři
roky starší Jiří Palacký.

Mazanec nastoupil do firmy
v roce 2011. První pohovor
s ním vedl Klášterka, který
však dnes tvrdí, že neměl s ob-
chody nic společného. Na při-
jímacím řízení byli také další
zájemci, například Růžena
Řezáčová, jež stejně jako Ma-
zanec začala pro RP Euro
Partners dělat.

„Také já jsem se dohodla

s panem Klášterkou,“ vypo-
věděla.

Činnost obchodních zá-
stupců byla vlastně rutinní.
Od Klášterky dostali seznam
lidí, které mají oslovit. Ten
firma získávala opět pro-
střednictvím inzerátů.

Nakonec poškození lidé by-
li například z Plzeňského kra-
je, kde bylo sídlo firmy, ale ta-
ké z Královéhradeckého – tře-
ba z Trutnovska. Celkem jich
je kolem dvou stovek, škoda se
podle obžaloby vyšplahala na
víc než 11 milionů.

Vztah se zástupci upravo-
vala mandátní smlouva.
K dispozici měli také plnou
moc na nákup akcií i pozem-
ků. „Objížděli jsme akcionáře
a nabírali jsme akcie na zá-
kladě zprostředkovatelských
smluv,“ popsal Mazanec.

Poté společnost domluvila

prodej akcií zájemci, a to za
sumu, která byla menší než
původní. „Jejich ceny byly
nepřiměřené,“ hájil se obža-
lovaný Klášterka.

To by však nebyl takový
problém, horší bylo, že dří-
vější majitele nedostali ani
slíbené peníze.

„My jsme nikdy neslibovali
konkrétní výdělek, ale slibo-
vali jsme, že je prodáme co

nejlépe,“ objasnil Mazanec,
jak vypadaly dohady s původ-
ními vlastníky. „Smlouvy se
neuzavíraly ve spěchu ani pod
nátlakem,“ ujišťoval.

Sepsáním kontraktu podle
něj práce obchodních zástup-
ců skončila. „Ohledně prodeje
jsem s nikým nejednal,“ řekl.
„Na všech inzerátech bylo ta-
ké telefonní číslo pana Kláš-
terky,“ upozornil.

Kolik měli brát zástupci? Tři procenta
Základní plat měl dvanáct tisíc. František Mazanec byl hlavním obchod-
ním zástupcem firmy. K tomu měl dostávat provizi z toho, když domluvil,
že firma bude moci zprostředkovat prodej akcií nebo pozemků. „Měla to
být tři procenta,“ řekl.
Jenže on pouze jednou dostal odměnu 70 tisíc korun – a vůbec nevěděl,
jak k této sumě hlavní obžalovaný Robert Klášterka dospěl.
Další prodejci na tom byli stejně. Jeden z nich však například neinkasoval
vůbec nic. Naboural totiž auto vypůjčené od Klášterky. „K vyrovnání mezi
námi nikdy nedošlo,“ řekl. (fej)

ZE SOUDNÍ SÍNĚ

Kauza prodeje
železného šrotu
bude pokračovat
Hradec Králové – Tak jako
podle obžaloby dokola vozili
jimi najatí řidiči železný šrot,
tak se protahuje proces,
v němž je čtveřice mužů vině-
na z daňového podvodu.

Krajský soud v Hradci Krá-
lové odročil líčení s čtveřicí
podnikatelů kolem Petra Vo-
říška ze Sezemic u Pardubic.
Jemu a jeho společníkům hro-
zí za to, že se pokusili stát při-
pravit na dani z přidané hod-
noty až o 220 milionů korun, až
osmileté vězení.

Státní zástupkyně Dagmar
Pětníkoví tvrdí, že muži spo-
lečně s maďarským dodavate-
li vytvořili kolečko fiktivních
firem. Ty si měly prodávat že-
lezný šrot, ale podle obžaloby
řidiči jen převáželi stále stej-
né dodávky. Někteří z nich to
při výsleších potvrdili.

Petr Voříšek a spol. však vi-
nu odmítají. (fej)

UHÁNĚLA A PO SMYKU SKONČILA VE STROMĚ

NEHODA NA KRÁLOVÉHRADECKU. Podle všeho jela příliš rychle,
a proto dostala smyk. Řidička jedouci od Libčan směrem na Ho-
myli vylétla ze silnice do příkopu. „Vyjela vpravo mimo komuni-
kaci, kde se s vozidlem převrátila a jeho přední částí narazila do
stromu,“ řekla tisková mluvčí policie Lenka Burýšková. Škoda na

autě značky Peugeot byla vyčíslena na 20 tisíc korun. „Hasiči
provedli na vozidle protipožární opatření a odpojili autobaterii.
Zraněná řidička byla ošetřena zdravotnickou záchrannou služ-
bou,“ doplnila mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Alena
Kuthanová. Foto: HZS KHK

AKTUÁLNĚ

Za hřištěm v Srchu našli utonulého muže

Srch – V malém rybníčku vedle dětského hriště u fotbalového
trávníku v obci Srch u Pardubic našli včera odpoledne místní li-
dé plavat tělo utonulého muže. Tělo z vody pomohli vylovit hasi-
či před šestnáctou hodinou. „Se vší pravděpodobností šlo o míst-
ního občana. Podle prvotního ohledání k úmrtí nedošlo cizím za-
viněním. Proč a jakým způsobem se muž ve vodě ocitl krimina-
listé zjišťují, ale přivítáme i případné svědky, kteří by situaci
mohli pomoci objasnit,“uvedla mluvčí pardubické policie Eva
Maturová. (sejk)

Odmítl test na drogy. Na alkohol přitom ne
Trutnov – Bylo pondělí ráno, krátce po půl třetí. Tedy spíše hlu-
boká noc. Trutnovští policisté na ulici Hradecká v Trutnově ve
směru na Dvůr Králové nad Labem zastavili vozidlo Mazda, kte-
ré řídil pětačtyřicetiletý muž.

„Nejprve s ním policisté bez problémů provedli dechovou
zkoušku na alkohol s negativním výsledkem,“ řekla tisková
mluvčí policie Šárka Pižlová.

„Avšak test na drogy a též lékařské vyšetření spojené s odbě-
rem biologického materiálu odmítl. Řidič nepředložil řidičský
průkaz a muži zákona mu dále zakázali další jízdu,“ dodala.

Ve správním řízení mu hrozí pokuta až 50 tisíc korun. (fej)


