
Středy doktora Středy: Dozvíte se, jak rychle zhubnout
Východní Čechy – V minulém
díle naší pravidelné rubriky o
hubnutí jsme psali o tom, jak
důležité je mít ve svém okolí
někoho, kdo nás bude podpo-
rovat. Ještě lepší je, když s ná-
mi redukční kúru drží třeba
partner nebo kamarád, spolu-
pracovník či celá rodina. To
pak jde hubnutí snadněji a
rychleji. Předávání zkuše-
ností a rad a vzájemná podpo-
ra může velmi pomoci třeba
tehdy, když se hubnutí zastaví
a máme chuť s dietou skončit.
Ideální je také společná pohy-
bová aktivita.

Ve dvou to jde lépe
Do naší ordinace přišly v létě
loňského roku dvě kamarád-
ky, paní Pavlína Horáčková a
paní Hana Veselá. O Pavlíně
Horáčkové, která je zdravotní
sestra, jsme psali před týd-
nem. Tak jen připomeňme:
otázku jak zhubnout se roz-
hodly řešit obě dámy společně
a cestu za vysněnými posta-
vami si tak navzájem zpří-

jemnit a ulehčit.
Při každém hubnutí se mu-

sí kombinovat dieta a pohyb.
Nejlepší fyzická aktivita je
rychlá chůze. Paní Horáčková
s paní Veselou se aktivně vě-
nují nordic walkingu. Jejich
Facebook je plný tras, které
spolu zdolaly. Každý týden
společně nachodí několik de-

sítek kilometrů. Také díky to-
mu se jim daří hubnout. Mi-
nulý týden jsme vám na foto-
grafiích ukázali úspěch paní
Horáčkové. Dnes vidíte spo-
lečnou fotku všech tří (Pavlí-
na Horáčková, Hana Veselá a
Leoš Středa) z minulého týd-
ne, kdy byly na kontrole v or-
dinaci. Pro porovnání se po-

dívejte na dřívější fotku paní
Veselé, které se celkem poda-
řilo zhubnout 11 kilogramů.

MUDr. Leoš Středa jim ro-
zepsal dietu StředaForm, kte-
rou sám po dlouhá léta vyví-
jel. Tato dieta je založena na
zvýšeném přísunu vlákniny a
omezení příjmu rafinovaných
cukrů a živočišných tuků.

Vláknina je velmi důležitá pro
organizmus. Má pročišťující
funkci a zároveň má schop-
nost v žaludku nabobtnat a tak
způsobuje pocit nasycení po
dlouhou dobu.

Fixační období
Obě dámy krásně zhubly a teď
je důležité si novou váhu udr-
žet. Na to má MUDr. Leoš Stře-
da vlastní metodu: dieta se vy-
sazuje přesně podle rozpisu a
následuje tzv. fixační období.
Aby hubnutí bylo trvalé, ne-
smí se dieta odlišovat příliš od
toho, co normálně jíme.
Všechny ty dietní koktejly či
krabičkové diety umožní sice
zhubnout, ale zákonitě se po
nich dostaví jo-jo efekt. Stejně
nesmyslné je sestavit při hub-
nutí speciální jídelníček. Ten
je jiný než to, co jíte normálně
a po návratu k běžné stravě
pak přiberete.

Jak zhubnout, pokud se ne-
bojíte jít s kůží na trh? Na
stránkách Deníku veřejně
hubnou známé osobnosti: Ilo-

na Csáková, režisér Tomáš
Magnusek či Leoš Středa. A
také naši čtenáři. Přidejte se k
nim a zveřejněte svoji váhu a
fotky a publikujte své úspě-
chy či neúspěchy. Objednejte
se k veřejnému hubnutí e-
mailem na:
hubnetesdoktorem@denik.cz

Napíšemeovás. Inspirujtek
hubnutí další naše čtenáře.
Pomůže vám MUDr. Leoš
Středa se svými spolupracov-
níky z 1. lékařské fakulty z
Prahy a Fakulty biomedicín-
ského inženýrství. Se spolu-
autory (Profesor Rajko Dole-
ček a MUDr. Kateřina Cajtha-
mlová) vloni vydal publikaci
Nebezpečný svět kalorií. Kaž-
dý čtvrtek přijíždí do polikli-
niky Dopravního zdravotnic-
tví v České Třebové. (re)

Všechny díly seriálu věnovaného
hubnutí najdete nawebechDeníků

Obchodníci se zbraněmi dostali
podmíněné odnětí svobody
IVANA VITOVSKÁ

Hradec Králové – Trojici ob-
chodníků se zbraněmi včera
krajský soud odsoudil za falšo-
vání značek na zbraních a udě-
lil jim podmíněné tresty odnětí
svobody. Naopak je zprostil ob-
žaloby z nedovoleného ozbrojo-
vání a z toho, že dováželi do Čes-
ka vojenský materiál bez pat-
řičných povolení. Obchodní-
kům z Ústí nad Orlicí původně
hrozilo až osmileté vězení.

Soud se případem zabýval už
podruhé. Loni trojici osvobo-
dil, odvolací soud však případ
vrátil do Hradce Králové.

Vinu odmítli
Daniela a Marcela Řehákovy a
jejich matku Radmilu policie
stíhala od roku 2009 kvůli ob-
chodování s padělanými histo-
rickými zbraněmi. Později je
obvinila, že údajně bez povolení
přivezli z Německa a Rakouska
pistole, pušky a samopaly. Při
domovních prohlídkách policie
zabavila asi 300 zbraní.

Trojice vinu odmítla. „K na-

šemu obvinění vedla závist a
snaha firmu kriminalizovat a
zcela ji zlikvidovat,“ prohlásila
Radmila Řeháková

Podle soudu obžalovaní zá-
kon neobcházeli, protože požá-
dali ministerstvo průmyslu o
licenci na dovoz konkrétních
zbraní. „Kdyby úřad usoudil, že

jde o vojenský materiál, licenci
by jim neudělil. Tím, že ob-
chodníkům licenci udělil, zba-
vil je viny,“ řekl včera předse-
da senátu Petr Mráka.

Obžalovaní se podle soudu
nedopustili ani nedovoleného
ozbrojování. V době, kdy se u
nich konaly domovní prohlíd-

ky, totiž platila takzvaná zbra-
ňová amnestie, takže lidé mohli
odevzdat nelegálně držené
zbraně, aniž by jim hrozil trest.
„Je zbytečné zabývat se otáz-
kou, zda tak (obžalovaní) učinit
chtěli nebo nechtěli,“ podotkl
předseda senátu.

Falšované značky
Soud však obchodníky uznal

vinnými z toho, že opatřovali
zbraně padělanými německý-
mi značkami. U kupců tak pod-
le soudců vzbudili dojem, že
kupují zbraň, kterou budou
moci užívat k soukromým úče-
lům, a způsobili jim škodu pře-
sahující milion korun.

Bratři dostali podmíněný
trest 2,5 roku vězení, matka os-
miměsíční podmínku. Rozsu-
dek zatím není pravomocný,
obě strany si ponechaly lhůtu k
podání odvolání.

Soud odmítl návrh žalobce,
aby trojici udělil zákaz činnos-
ti. „Pokud budou odsouzeni,
přijdou o zbrojní pas a se zbra-
němi nebudou moci obchodo-
vat,“ řekl předseda senátu.

DANIELŘEHÁK (vlevo) a Radmila Řeháková. Foto: Deník/Ondřej Littera

AKTUÁLNĚ

Dva muže v pondělí zavalila
zeď při bourání, oba zemřeli
Podůlší – Při bourání zdi ze-
mřel v pondělí odpoledne v Po-
důlší jednadvacetiletý muž.
„Mladík spolu s dalšími členy
rodiny rozebírali torzo objektu.
Přitom se však sesunula cihlo-
vá stěna a zavalila ho,“ řekla
mluvčí jičínské policie Hana
Klečalová. Na místě zasahova-

la letecká záchranka, muž však
vážným zraněním podlehl. Ne-
štěstí vyšetřuje policie.

Podobný případ se stal v pon-
dělí dopoledne v Malém Poříčí
na Náchodsku. Dvaačtyřiceti-
letého muže při bourání zavali-
la asi třímetrová zídka. Také on
byl na místě mrtev. (vit)

Obchod zřejmě prodával
padělané erotické pomůcky
Chrudimsko – Pardubičtí cel-
níci v pondělí nalezli stovky
padělaných erotických po-
můcek. Kontrolní akce se
uskutečnila na základě pod-
nětu americké společnosti a
jejím cílem bylo výdejní místo
internetového obchodu na
Chrudimsku.

„Při kontrole celníci odha-
lili 430 kusů erotických po-
můcek, o kterých zástupce
majitele ochranných známek
prohlásil, že se jedná o paděl-
ky,“ uvedl mluvčí pardubic-
kých celníků Václav Kánský.

Podle něj by cena originál-

ních výrobků činila přibližně
820 tisíc korun. Celníci padě-
lanézbožízajistiliapřevezlido
celního skladu. Celní úřad
případ dále vyšetřuje. (vit)

Soud potvrdil trest ženě, která
nutila svou dceru k prostituci

Brno – Za donucení tehdy tři-
náctileté dcery k sexu za pení-
ze si žena z Trutnovska odpy-
ká pět let ve vězení. Verdikt,
podle kterého se matka do-
pustila obchodování s lidmi a
ohrožování výchovy, defini-
tivně potvrdil Nejvyšší soud
(NS). Odmítl ženino dovolání.

Matka, jež se v minulosti sa-
ma živila prostitucí, vinu od
počátku popírá. Také v dovo-
lání zopakovala, že dceru k
„prostitučnímu chování“ ne-
naváděla, dcera se prý rozho-
dovala o své vůli. Žena navíc
tvrdila, že soudy ignorovaly
důkazní návrhy obhajoby, a
porušily tak její práva.

Závady nenašli
Nejvyšší soud ovšem v proces-
ním postupu Krajského soudu
v Hradci Králové a Vrchního
soudu v Praze nenašel žádné
závady. Soud prvního stupně
prý u hlavního líčení srozumi-
telně a pádně odůvodnil, proč
nebude provádět důkazy na-
vrhované obhajobou, napří-

klad proč si nevyžádá nový
znalecký posudek věrohod-
nosti třináctileté dívky.

Matka podle pravomocného
verdiktu nejprve dopustila,
aby se do její domácnosti při-
stěhoval mladý muž, kterého
nezletilá dcera pokládala za
svého přítele a který s dívkou
sdílel lože.

Později dceru opakovaně
přesvědčila k sexuálním prak-
tikám se dvěma muži, jimž by-
lo 54 a 55 let. Dívka od nich po-
každé dostala 300 korun a pře-
dávala je matce, která peníze
použila pro vlastní potřebu.

Skončila v ústavu
Podle matky, která obvinění
od začátku popírala, měla
dívka výchovné problémy –
kradla, lhala a ve škole prý
obvinila chlapce z pohlavní-
ho zneužívání.

Soudní znalkyně však do-
spěla k závěru, že vyprávění
dcery v hrubých rysech od-
povídá skutečnosti.

Po odhalení událostí skon-
čila dívka v ústavu, mužští
aktéři případu čelili trestní-
mu stíhání. (čtk)

Ze soudní síně

Ředitel rádia
zve posluchače
na šálek kávy
Pardubice – Pokud jste po-
sluchači Českého rozhlasu
Pardubice a chcete si o jeho
vysílání promluvit přímo s ře-
ditelem stanice, máte šanci.

Dnes mezi 9. a 11. hodinou
zve ředitel stanice Pavel
Kudrna na kávu do svojí pra-
covny ve třetím patře budovy
ČRo Pardubice v ulici Svaté
Anežky České 29, všechny,
kterým není vysílání pardu-
bického rozhlasu lhostejné.

Program ČRo Pardubice
totiž prošel řadou změn a od
nového roku nabízí kromě
osvědčených pořadů i nové
rubriky a hudební speciály.
Částečně se změnila i hudba a
znělky.

Řediteli stanice můžete u
kávy říci, co se vám ve vysílá-
ní líbí a co byste třeba rádi
změnili a slyšeli.

Pro ty, kteří pozvání na ře-
ditelskou kávu nevyužijí, od-
vysílá dnes dopoledne pardu-
bický rozhlas od 11.15 besedu s
ředitelem Kudrnou, do které
se budou moci posluchači za-
pojit prostřednictvím telefo-
nu. (kzr)

Šéf lidovců Bělobrádek zavinil
nehodu, zranil motocyklistu
Náchod – Vicepremiér a šéf
KDU-ČSL Pavel Bělobrádek
zavinil v pondělí večer v Ná-
chodě, kde žije, dopravní ne-
hodu, při níž lehce zranil
59letého člověka jedoucího na
mopedu. Bělobrádek jel po ve-
dlejší silnici a při vjezdu do
křižovatky nedal muži na mo-
pedu přednost.

Včera kvůli nehodě dokon-
ce svolal tiskovou konferenci.
Na ní prohlásil, že se chce se
zraněným, který bydlí poblíž
jeho bydliště, brzy sejít a
omluvit se mu. Při vyšetřová-
ní nehodlá ani nijak využívat
své poslanecké imunity.

„Při přejíždění hlavní vo-
zovky do mě narazil člověk,
který jel na mopedu nebo na
babetě,“ popisoval lidovecký
předseda havárii. „Já jsem v
podstatě zaznamenal náraz a
potom jsem zaznamenal přil-
bu, která přeletěla přes auto,“
uvedl dále.

„Já jsem samozřejmě oka-
mžitě vyskočil z automobilu,
při tom prvotním ohledání
jsem zjistil, že není potřeba dě-
lat ani oživovací pokusy,“ po-

psal. „Nikde nebylo krvácení
očividné, takže jsem s ním
promluvil, viděl jsem, že rea-
guje,“ dodal. Pak prý okamži-
tě zavolal záchranku.

Zraněný je nyní podle in-
formací, které Bělobrádek má,
v domácím léčení.

Policie Bělobrádkovu verzi
nehody v zásadě potvrdila.
„Řidič automobilu přijížděl po

vedlejší silnici a nedal před-
nost přijíždějícímu mopedu,
jeho řidič utrpěl lehké zraně-
ní a byl převezen do nemocni-
ce k ošetření,“ charakterizo-
val bouračku mluvčí králové-
hradecké policie Jan Čížkov-
ský.

Policie nehodu vyšetřuje
pro podezření z ublížení na
zdraví z nedbalosti. Řidiči v
případě prokázání viny hrozí
až roční vězení či zákaz čin-
nosti. Podle Bělobrádka, kte-
rý po nehodě podal vysvětle-
ní, je věc řešena jako přestu-
pek. Jeho auto se s mopedem
střetlo v nízké rychlosti. Ško-
du policie, podle níž nebyl ani
jeden z řidičů pod vlivem al-
koholu, odhadla na 40 tisíc ko-
run.

Nebyla to první nehoda Bě-
lobrádka. Zhruba před dvěma
lety nedobrzdil vůz a narazil v
koloně v Praze. Nikdo podle
něj tehdy nebyl zraněn.

Bělobrádek zároveň odmítl,
že by mohl mít při řízení sní-
ženou pozornost kvůli lékům
na roztroušenou sklerózu,
které užívá. (čtk, kim)

Pavel Bělobrádek, šéf KDU-ČSL

4 VÝCHODNÍ ČECHY středa 12. března 2014deník


