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Jaká je naše ideální váha?

Východní Čechy – Nyní na ja-
ře, těsně před tzv. plavkovou
sezonou, na nás z časopisů vy-
kukují články o hubnutí, de-
toxikaci a zdravém životním
stylu. Tím vším bychom se
měli zabývat pro dosažení do-
konalé postavy a ideální
hmotnosti. Jaká by ideální vá-
ha měla být? A je opravdu žá-
doucí mít dokonalé míry?

Mnoho lidí se alespoň jed-
nou v životě setkalo s dietou.
Štíhlá postava se stala přímo
fenoménem dnešní doby. Vě-
domě či podvědomě se řídíme
různými tabulkami a indexy a
srovnáváme se s hubenými
modelkami a celebritami.
Hubnutí a honba za dokona-
lou postavou na sebe nene-
chají dlouho čekat. Po mno-
haletém výzkumu však vědci
přišli na to, že daleko zdravěj-
ší je mít asi pět kilogramů nad-
váhy. Takoví lidé jsou prý da-
leko šťastnější než ti s ideální
váhou. Koho by přeci nestre-
sovalo to věčné hlídání jídel-
níčku a počítání kalorií?

„Náš“ odborník na diety
MUDr. Leoš Středa je zastán-
cem hubnutí s rozumem. Sna-
žit se zhubnout za každou ce-

nu je nesmysl. Není potřeba se
vejít do tabulek. Mnohdy to
dokonce ani není možné. Po-
kud máme silnou maminku a
babičku, těžko budeme sami
štíhlí. Lidská postava a kon-
strukce je dána mimo jiné ta-
ké geneticky. A s geny se jen
velmi těžko bojuje.

V Čechách navíc nejsme
milovníky salátů a odlehče-
ných jídelníčků. Vítězí u nás
omáčky, knedlíky, koblihy či
smažený řízek. Ženy si rády
dají víno a chlapi milují pivo.
Také proto se nám proti obe-
zitě bojuje obtížněji.

Vnímání krásy
Ve vnímání tělesné krásy se
však blýská na lepší časy. Hu-
bené missky a modelky ne-
mají být idolem krásy. Po-
slední ročníky soutěží krásy
ukazují, že krásné jsou i dívky
s plnějšími tvary. Někdy až
příliš hubených modelek či
zpěvaček je bohužel stále vět-
šina, i když těch s hezkými
ženskými křivkami docela
rychle přibývá.

Po přečtení tohoto článku
by neměl vzniknout pocit, že

na váze vůbec nezáleží. Jen jde
o to držet ji v rozumném roz-
mezí. Mírná nadváha nevadí,
extrémní obezita je však prů-
švih. Nejde jen o vzhled, ale
hlavně o zdraví. Těžká obezita
způsobuje cukrovku, srdeční
onemocnění, mozkové přího-
dy, či dokonce nádorová one-
mocnění.

Výuka ve střední škole Eu-
roinstitut se zabývá také zdra-
vým životním stylem. Tento
článek je součástí vzdělávání
žáků. Jako pomůcka slouží i
tabulka minimální a maxi-
mální hmotnosti k určité tě-
lesné výšce. Jednoduchým
výpočtem lze zjistit, kolik by
člověk při své výšce měl vážit.
Stačí od tělesné výšky odečíst
číslo sto a od výsledku odečíst,
resp. přičíst deset procent. (zr)

minimum maximum

150 45 55

155 49,5 60,5

160 54 66

165 58,5 71,5

170 63 77

175 67,5 82,5

180 72 88

185 76,5 93,5

190 81 99

195 85,5 104,5

výška cm
hmotnost (kg)

V RESTAURACI HOŘELA LEDNICE,
ŠKODA JE TÉMĚŘ PŮL MILIONU

POŽÁRVEVRCHLABÍ. Bylo pondělí ráno, krátce po čtvrté hodině, když v jedné restauraci ve
Vrchlabí začalo hořet. Epicentrempožáru se stala lednice umístěná v kuchyni. Hasiči zvládli oheň
běhemnecelých dvacetiminut. „Z bytu nad restaurací byly evakuovány tři dospělé osoby, dítě a
pes s kočkou. Prostory byly silně zakouřené, proto hasičimuselimístnosti odvětrat. Poté pro-
vedli kontrolu pomocí termokamery, jelikož se v prostorách nacházely dřevěné stropy. Krátce
před sedmou hodinou ranní bylomísto předánomajiteli,“ řekla tiskovámluvčí krajských hasičů
AlenaKuthanová. Škoda byla stanovena na450 tisíc. Včasnýmzásahembyl uchráněnmajetek
v hodnotě 12milionů. Příčinou byla technická závadamrazícího zařízení. Foto: HZSKHK

Na východě Čech
padaly teplotní
rekordy
Východní Čechy – Díky mi-
mořádně teplému počasí vče-
ra na východě Čech padly tep-
lotní rekordy. V Pardubicích
bylo naměřeno rovných 25
stupňů Celsia, dosavadní re-
kord z roku 1961 pro 5. duben
měl hodnotu 23 stupňů.

Výrazné překonání rekor-
du ohlásila stanice Svratouch
na Chrudimsku, kde dnes by-
lo 21,9 stupně Celsia, zatímco
dosud platil rekord 17,6 stup-
ně z roku 1961. O více než dva
stupně na 24,6 stupně vystou-
pala nová rekordní teplota v
Ústí nad Orlicí.

V Hradci Králové včera od-
poledne teplota vystoupala na
24,9 stupně a těsně se přiblíži-
la k rekordnímu zápisu 25
stupňů z roku 1946. V Hradci
Králové se teploty měří
nejdéle na východě Čech, řada
měření trvá od roku 1921.

„Po 15. hodině letního času
jsme na 113 stanicích za 142 v
celé republice, které měří déle
než 30 let, zaznamenali teplot-
ní rekord. Padl i rekord v
Praze-Klementinu, kde jsme v
15 hodin naměřili teplotu 23,3
°C. Původní rekord 22,8 °C je z
roku 1961,“ uvedla Milena Fe-
rebauerová z pražské centrály
Českého hydrometeorologic-
kého ústavu.

Dnes se začne ochlazovat, o
víkendu má pršet a teploty do-
sáhnou jen asi 11 stupňů. (kim)

AKTUÁLNĚ

Předstíral infarkty a z nemocnice si
dělal ubytovnu. Dostal pět a půl roku
Jezdil po celém Česku. Když se potřeboval
ubytovat, zašel do nemocnice a sehrál
naučenou roli. Za pět let tak způsobil škodu
více než 5,6 milionu korun.
JIŘÍ FEJGL

Hradec Králové – Chytili ho
přímo v nemocnici, tedy v in-
stituci, kterou využíval jako
velmi příjemnou noclehárnu.
Vydrželo mu to celých pět
roků, ale nakonec se mu si-
mulanství nevyplatilo.

Devětapadesátiletý Pavel
Krupička z Dobrušky byl vče-
ra poslán Krajským soudem
v Hradci Králové do vězení na
pět a půl roku.

Rozsudek je zatím nepra-
vomocný, protože si odsouze-
ný muž nechal čas na rozhod-
nutí, zda se proti verdiktu od-
volá. Státní zástupkyně Lenka
Faltusová se tohoto práva
hned po líčení vzdala.

„Jsou to jen polopravdy a
nesmysly,“ řekl bezdomovec,
který měl trvalé bydliště na
obecním úřadu v Dobrušce.
Tvrdil však, že žil u své přítel-
kyně.

To je ale asi jen zastírací
manévr. Krupička totiž ce-
lých pět let (2009 -2014) jezdil
po Česku a navštěvoval ne-
mocnice. Tam vždy předvedl

naučenou úlohu, ve většině
případů předstíral bolesti na
prsou a tvrdil, že má infarkt.

„S úmyslem dosáhnout při-
jetí k hospitalizaci záměrně
ošetřujícímu lékaři uváděl
nepravdivé údaje o svém
zdravotním stavu, například
že má bolesti na hrudi s pro-
pagací do levého ramene, že
zvrací a hůře se mu dýchá či
další známé příznaky infark-
tu myokardu,“ napsala státní
zástupkyně do obžaloby.

Celkem měl Krupička
zvládnout svou roli v sedm-
nácti stech případech. Ukázal
se v Prostějově, České Lípě či
Chebu. Vždy přišel se stejnou

pohádkou, jak se dostal do
těch či oněch končin. Tvrdil,
že je řidičem kamionu, či po-
mocník řidiče. Jindy se paso-
val na majitele autodopravy,
který měl zrovna cestu tímto
regionem.

Krupička většinou trávil
v nemocnicích krátkou dobu –
od jednoho do tří dnů. Vedle
samotné hospitalizace také
vyžadoval rozličná vyšetření.
I když je vůbec nepotřeboval.
Právě kvůli nim vyšplhala
škoda až na více než 5,6 milio-
nu korun.

Policie případ vyšetřovala
od března 2014. Loni v červen-
ci se podařilo muže zadržet na
ambulanci interního oddělení
nemocnice v Klatovech.
K soudnímu líčení ho dovedla
eskorta z vazby, ale on hned
požádal, aby nemusel proces
absolvovat. „Nechci napad-
nout soud,“ řekl.

BEZDOMOVECUSOUDU.Muž, který několik let zneužíval péči v ne-
mocnicích, půjde do vězení na pět a půl roku. Foto: Deník/Jiří Fejgl

U soudu nebyl poprvé, už byl trestán
například za zneužití nezletilé dívky

Problémy se zákonem nemá Pavel Krupička zdaleka poprvé. Nemocniční
pohostinnost navíc začal zneužívat právě po odchodu z vazby v roce
2009. Potíže měl však už v roce 2007, kdy byl potrestán třiceti hodinami
veřejně prospěšných prací za krádež holicího strojku.
Později už šlo o horší delikty, především o zneužití nezletilé dívky. Za to
byl poslán na rok a půl do vězení a navíc měl absolvovat sexuologickou
léčbu – a to ambulantní formou. Jenže to nesplnil. (fej)

Podmínky předplatného se řídí 
Všeobecnými podmínkami pro 
předplatné, které jsou umístěny 
na www.mojepredplatne.cz 
nebo na všech redakcích Deníku. 
Nabídka platí pouze pro nové 
předplatitele do vyčerpání zásob. 
Minimální týdenní předplatné 
vašeho regionálního Deníku 
na 1 rok.

Objednejte si své předplatné:

 www.mojepredplatne.cz 

840 336 459 

ve vaší okresní redakci 

(viz tiráž)

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč včetně 
DPH za každou započatou minutu pro 
volání z pevné linky. Volání z mobilního 
telefonu dle tarifu mobilního operátora.

Předplaťte si svůj regionální Deník 
a získejte široký sortiment 

pomocníků pro péči o dům a zahradu

Stanley 
- vidle 

zahradní

Stanley 
- lopata 

univerzální

Stanley 
- nůžky 

na živý plot 

ATAK proti 
klíšťatům 

a komárům

Hnojivo KH 
Extra - Start 

- 400 g

Kovaná ocel 
s povrchovou úpra-
vou práškovým 
lakováním. Ergo-
nomická násada 
z kompozitního 
materiálu vyztu-
ženého skelnými 
vlákny zajišťující 
větší pevnost.

Karbonová ocel 
s povrchovou úpra-
vou práškovým 
lakováním. Ergo-
nomická násada 
z kompozitního 
materiálu vyztu-
ženého skelnými 
vlákny zajišťujícími 
větší pevnost. 

Hliníkové rukojeti 
s měkkými držadly 
pro tlumení 
nárazů. Karbo-
nové nože 4mm 
silné s povlakem 
proti ulpívání 
rostlinných zbytků. 
Možnost nastavení 
tuhosti. 
Rovný výbrus. 
Celková délka 
53 cm 
Délka nože 20 cm 
Hmotnost 1000 g

Balení: 50+50 ml, 
100+100 ml 
Sada insekticid 
+ adjuvant. Hubí 
a odpuzuje klíšťata 
a komáry při ploš-
ných aplikacích 
(pod stromy a keři 
zastíněných trávní-
ky, nebo na jiných 
plochách) 
v zahrádkářských 
koloniích, cha-
tových osadách, 
okolo domů, 
na sportovištích, 
dětských hřištích, 
atd. 

Krystalické hno-
jivo ve speciální 
struktuře krystalů 
pro dobrou kondici 
okrasných rostlin 
ozdobných listem 
(např. chryzan-
témy, hortenzie, 
stálezené rostliny, 
pokojové rostliny, 
balkonové rostliny, 
apod.), zeleniny 
(brukvovitá, 
kořenová, listová, 
sadba, plodová – 
v období výsadby), 
cibulovin, jahod 
a bobulovin. 
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