
Středy doktora Středy: Ordinace v České Třebové
Východní Čechy – V této rub-
rice vás pravidelně informu-
jeme o tom, jak hubnou čtená-
ři všech našich východočes-
kých Deníků. A většině z vás
to jde opravdu moc dobře. Am-
bulance, kterou zdarma za-
půjčuje Poliklinika Česká
Třebová, prošla poslední mě-
síce několika organizačními
změnami.

Zájem o hubnutí v rámci
osvětové akce, na které se spo-
lu s redakcemi podílí také Fa-
kulta biomedicínského inže-
nýrství ČVUT, je obrovský.
Stále se hlásí velké množství
čtenářů, kteří chtějí vyřešit
problém jak zhubnout. Kapa-
cita ordinace, kterou pro nás
vede MUDr. Leoš Středa, už
nestačí. Takže na úvod se vždy
schází zájemci ve skupince.
Úvodní přednáška docenta
Středy je na téma hubnutí,
zdravá životospráva a dieta.
Při přednášce společně s Bc.
Veronikou Podobovou z FBMI
ČVUT vysvětlí pacientům in-
formace o redukční kúře. Do-
konce jim promítnou krátké
videorecepty. Jak si třeba za 2
minuty „upéci“ v mikrovlnce
chléb z lněné vlákniny, který

neobsahuje žádnou mouku.
Oblíbené jsou tortilky Středa-
Form připravené také bez
mouky, jen z žitné vlákniny.

Potom jde každý pacient sa-
mostatně do ordinace na osob-
ní konzultaci s panem dokto-
rem. Nemusíte se bát, že by
vám někdo vnucoval dietní
koktejly či polévky, jak to bý-
vá ve většině zařízení, které
hubnutí berou komerčně. Dr.
Středa většinou doporučuje
svoji vlastní dietu Středa-
Form, protože je mezi pacien-
ty velmi oblíbená. Je sestave-
ná z běžných potravin. Dieta je
účinná a její dodržování je jed-
noduché.

Moderní vybavení
Také přístrojové vybavení
ambulance se změnilo. Všich-
ni pacienti procházejí vyšet-
řením pomocí bioimpedanční
analýzy. Takové vyšetření
stojí u výživových poradců
běžně až několik tisíc korun. V
naší ambulanci mají čtenáři
všezdarma,resp.zapoplateku
lékaře 30 Kč. Bioimpedancí se
zjistí, kolik tuku má člověk v
těle a na kterých místech je

uložen. Nejzajímavější pro pa-
cienty bývá informace o jejich
tzv. metabolickém věku. Me-
tabolický věk určuje, zda a jak
jetělozdevastovánoobezitoua
nesprávnou životosprávou. Je
logické, že organismus obéz-
ních má řadu problémů. Když
potom úspěšně hubnou, jejich
metabolický věk se snižuje.
Omlazeni jde ruku v ruce s
hubnutím.

Proč jsou výsledky našich
čtenářů tak výrazné? Samo-
zřejmě, že je v tom odborné lé-
kařské vedení a publicita v no-
vinách. Do ambulance chodí
čtenáři pravidelně každé dva

měsíce a i v okamžiku, kdy
shodí na požadovanou váhu,
mají pana doktora k dispozici.
V tom je hubnutí s Deníkem ji-
né. Vedeme vás, abyste zhub-
li, a pak vám nadále pomáhá-
me, abyste nepřibírali. Ne-
znamená to, že do konce živo-
ta musíte chodit do ambulan-
ce. Moderní medicínskou dis-
ciplínou je telemedicína, kte-
rá umožňuje dálkovou komu-
nikaci lékaře a pacienta. S na-
ším panem doktorem můžete
komunikovat třeba přes tele-
fon nebo na Facebooku ve sku-
pině nadváha (www.face-
book.com/groups/nadvaha.c

z). Vaše úspěšné příběhy pub-
likujeme pravidelně v této
rubrice. Je to jediná podmín-
ka k přijetí do ordinace: podě-
lit se o své úspěchy v hubnutí
s dalšími čtenáři. Možná prá-
vě vaše fotografie bude inspi-
rací pro to, jak zhubnout, dal-
ším čtenářům.

Na stránkách Deníku ve-
řejně hubnou známé osobnos-
ti: Ilona Csáková, režisér To-
máš Magnusek či Leoš Středa.
A také naši čtenáři. Zapojte se
a zavolejte na číslo 608 807 807
a objednejte se. Inspirujete k
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 Nebezpeč-
ný svět kalorií. (re)

Doktor Leoš Středa aVeronika Podobová z FBMIČVUT. Foto: archiv

Uvařili jedenáct kilo pervitinu.
Soud jim udělil vysoké tresty
IVANA VITOVSKÁ

Hradec Králové – Martinu
Kovářovi a Jiřímu Slavíkovi,
kteří byli obžalováni, že vy-
robili a částečně i přechová-
vali a distribuovali téměř 11,5
kilogramu pervitinu, včera
krajský soud uložil vysoké
tresty. Šestačtyřicetiletý Ko-
vář stráví 9,5 roku a jed-
načtyřicetiletý Slavík 8,5
roku ve věznici s ostrahou.
Kovář byl navíc uznán vin-
ným i z nedovoleného ozbro-
jování a padělání dokladů.
Další dva obžalovaní dostali
tresty mírnější.

Hlavní líčení trvalo téměř
devět měsíců. „Případ nebyl
jednoduchý,“ podotkl předse-
da senátu Miroslav Mjartan.

Přiznal se, ale
pak to odvolal
Podle obžaloby dva hlavní pro-
tagonisté vyráběli pervitin v
obci Kochánky na Mladobo-
leslavsku. Od května do října
roku 2012 se jim podařilo vyro-
bit téměř 11,5 kilogramu drogy,
kterou pak prodávali po 600 ko-
runách za gram, část také roz-
dali. Čtyřiatřicetiletý Miroslav
Medek jim pomáhal postavit
boudu, v níž pervitin vařili, a
podle obžaloby jim nakupoval
některé potřebné suroviny,
uklízel zbytky chemikálií a čis-
til pomůcky, které k vaření po-
užívali. Za to ho jeho společníci
odměňovali pervitinem.

Muž u soudu řekl, že několi-
krát viděl, jak drogu vařili, ale

tvrdil, že postup při výrobě per-
vitinu nezná.

Čtvrtý obžalovaný třiačtyři-
cetiletý Pavel Rejman od vý-
robců drogu nakupoval a pro-
dával ji dál za cenu od tisíc do
1500 korun. Jednou ji vyvezl do-
konce na Slovensko. Policii se
přiznal. Svůj čin odůvodnil tím,
že byl v těžké situaci. „Přišel
jsem o práci, zemřel mi otec a
zjistil jsem, že můj syn není
můj,“ vypověděl tehdy.

U soudu však přiznání odvo-
lal. Tvrdil, že ho k němu přinu-

tili policisté, kteří mu hrozili,
že už neuvidí děti.

Podle odposlechů
byla výroba rozsáhlá
Kromě Rejmanova doznání a
dalších důkazů soud vycházel
také z odposlechů a kamero-
vých záznamů. „Množství je-
denácti kilogramů drogy pů-
sobí ohromujícím dojmem, ale
z odposlechů bylo zřejmé, že
výroba byla skutečně rozsáh-
lá,“ řekl předseda senátu.

Rejmanovi soud udělil 5,5
roku vězení, Medek dostal jen
podmíněný trest. Jako jediný
ze čtveřice trest přijal, ostatní
muži si ponechali lhůtu k po-
dání odvolání.

Věci, které muži užívali k
trestné činnosti, nechal soud
propadnout. Jejich výčet při
rozsudku trval asi 15 minut.
Byla mezi nimi mimo jiné tak-
zvaná psaníčka na pervitin,
množství digitálních vah, ná-
doby, vařiče, mobily, tablet,
peníze i auto značky BMW.

OBŽALOVANÍZLEVA:Martin Kovář, Jiří Slavík, Pavel Rejman aMiroslavMedek. Foto: Deník/Ondřej Littera

AKTUÁLNĚ

PO SRÁŽCE S MOTORKOU
SKONČIL VŮZ NA STŘEŠE

TĚŽKOUNEHODOUu Lípy naHradecku skončila nepozornost
řidiče osobního vozidla, který nedal přednost projíždějícímu
motocyklu.Motorkář narazil do levé boční strany auta,
které se převrátilo na střechu. Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Při nehodě se zranilo sedm
lidí. Policie hledá svědky
Pardubicko – Policisté hle-
dají svědky dopravní nehody,
která se stala v neděli 8. červ-
na mezi obcemi Stojice a Bu-
kovinou u Přelouče.

„Řidič Mazdy 323 jedoucí od
Stojic, měl v kopci předjíždět
dodávkové vozidlo bílé barvy.
Při předjíždění zřejmě neměl
dostatečný rozhled a před vr-
cholem se střetl s automobi-
lem Škoda Felicia. Dodávkové
vozidlo odjelo bez zastavení
neznámo kam,“ uvedla Jana
Drtinová, mluvčí pardubic-
kých policistů.

Při dopravní nehodě došlo
ke dvěma těžkým zraněním, v
nemocnici skončilo celkem
sedm lidí.

Alkohol byl u řidiče Škoda
Felicia na místě vyloučen de-
chovou zkouškou, druhý muž
se v nemocnici podrobil odbě-
ru krve a výsledky ukáže až la-
boratorní vyšetření. Při vy-
šetřování policisté úsek silni-
ce uzavřeli a dopravu odklá-
něli přes okolní obce.

Policisté hledají svědky té-
to dopravní nehody, kteří by
mohli poskytnout informace k
neznámé bílé dodávce.

„Můžete se dostavit osobně
na Skupinu dopravních ne-
hod Pardubice v Rožkově uli-
ci, nebo zavolat na telefonní
číslo 974 566 254, případně vy-
užít bezplatnou tísňovou lin-
ku 158,“ dodala Drtinová. (jap)

Kyselina unikla kvůli zrezivělému šroubu
Radioaktivní materiál uskladněný ve firmě
nebyl při sobotní havárii v ohrožení.
KAMIL DUBSKÝ

Chrudim – Sobotní havárii ve
firmě Penta v Chrudimi, ze
které dvakrát během odpo-
ledne unikl žlutý mrak nebez-
pečné kyseliny dusičné, způ-
sobil zkorodovaný šroub a ná-
sledné uvolnění objímky na
kontejneru.

Případ vyburcoval nejen
chrudimskou radnici, která se
díkytomudozvědělatakéo zde
uskladněném radioaktivním
materiálu, ale i pardubické

hejtmanství a Českou inspek-
ci životního prostředí.

„Havárii způsobil únik ky-
seliny dusičné z poškozeného
IBC kontejneru, ten následně
reagoval s litinovými mříže-
mi umístěnými přes záchytné
kanálky. Chemickou reakcí
uniklé kyseliny dusičné a že-
leza vznikal za vývoje nitróz-
ních plynů dusičnan železi-
tý,“ řekla mluvčí inspekce Ja-
na Rambousková.

Dodala však, že nedošlo k
úniku radioaktivních látek.

„Ty se v provozovně nevyrá-
bějí a jejich malé množství je
umístěné ve skladu na opačné
straně od skladů chemických
látek a hořlavin. Tyto látky te-
dy nebyly ve skladě, ve kte-
rém došlo k úniku kyseliny
dusičné, skladovány.“

Hejtmanství požaduje pro-
vádět ve firmě preventivní
kontroly opotřebení a kvality
materiálu, v nichž jsou nebez-
pečné materiály skladovány,
aby se eliminovalo riziko ha-
várií. Kraj bude rovněž firmě
udělovat pokutu za havárii.

Radnice v Chrudimi už dří-
ve odmítla kritiku, že o úniku
kyseliny neinformovala včas:

První odpolední byl neškod-
ný, mimo areál se dostal až ve-
černí únik kyseliny. A tehdy
občané byli varováni, aby ne-
větrali a nechodili ven. Stíž-
nosti však trvají na nesrozu-
mitelnost hlášení.

„Když hasiči po likvidaci
prvního úniku odjeli a ozná-
mili vedení firmy, co mají udě-
lat, vedení se na to s klidem
Američana vykašlalo. Potom
to začalo opět reagovat,“ po-
stěžoval si včera starosta
Chrudimě Petr Řezníček. Kri-
tizuje také, že nevěděl o 50 ki-
logramech uskladněného ra-
dioaktivního materiálu. Na en
má však firma povolení.

UDÁLOSTI OBRAZEM
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