
Středy doktora Středy:
Poruchy příjmu potravy
Východní Čechy – Dnes na
chvíli odbočíme od dietních
režimů. Už několikrát přišly
do deníkovské ordinace v Čes-
ké Třebové maminky s dcera-
mi, které hubnou, aniž to po-
třebují. Jde o poruchy příjmu
potravy, z nichž je nejčastější
mentální anorexie. Toto téma
jemomentálněaktuálnějšínež
jindy, protože se blíží léto a
hlavně mladé slečny hledají
způsob jak nejrychleji zhub-
nout.

Posedlost dokonalou posta-
vou může mít podobu psy-
chického onemocnění. Nej-
častěji jím trpí ženy, které jsou
posedlé dokonalou postavou,
či mladé dívky v pubertě
ovlivněné svým okolím, hlav-
ně pak fotografiemi vyhub-
lýchmodelekvčasopisechana
internetu. Není to jen mentál-
ní anorexie, mezi poruchy pří-
jmu potravy patří ještě buli-
mie a záchvatovité přejídání.

Právě záchvatovité přejí-
dání je často spojeno se stre-
sem. „Nervy na pochodu“ za-
háníme jídlem a přejídáme se
i tehdy, když nemáme hlad.
Tato porucha má velmi blízko
k bulimii. Někteří lidé mají po
přejedení výčitky svědomí a v
obavě, aby neztloustli, všech-
no zkonzumované jídlo vy-
zvracejí.

Nedostatek jídla
brání hubnutí
Mentální anorexie je pro-
blém, který trápí především
mladé slečny. Ty se chtějí po-
dobat modelkám v časopisech
a pro mnohdy až nepřirozeně

vyhublý vzhled jsou schopny
vůbec nejíst. Většinou tyto
dívky ani nepotřebují hub-
nout, jsou krásně štíhlé, ale
samy si připadají tlusté a ne-
hezké. Anorexie přitom může
vzniknout zcela jednoduše.
Mnoho lidí si myslí, že čím mé-
ně jídla sní, tím rychleji a více
zhubnou. Brzy ale zjistí, že to
nefunguje, a myslí si, že musí
energii ještě ubrat. Až nako-
nec přestanou jíst úplně, aniž
si to kolikrát uvědomují. Jen-
že jakmile tělo nemá dostatek
energie, nastartuje tzv. šetřící
gen, který brání proti vyhla-
dovění a tím pádem zabraňuje
i hubnutí.

Pokud se takový stav udr-
žuje dlouho, způsobí metabo-
lický rozvrat. Řada dospívají-
cích dívek maskuje svou ne-
moc a bohužel si neuvědomu-
je, jak je nebezpečná. Větši-
nou je nutná léčba psychiatra,
ale ani ta nemusí být úspěšná.
„Na svépomoc při léčbě men-
tální anorexie moc nespolé-

hejte,“ radí MUDr. Leoš Stře-
da a dodává: „Mnoho mladých
pacientek o mentální anorexii
ví a nepřipouští si ji u sebe.
Mají však dokonale nastudo-
váno, jak na to. Dokážou zmást
rodiče tím, že přiznávají, že je-
dí málo. Nepřiznají, že nejedí
kvůli postavě, ale svádějí to na
nechuť, nevolnost a podobně
Naoko třeba něco zkonzumu-
jí, aby nemusely poslouchat
rodičovské výtky, a jídlo po-
tom tajně vyzvracejí.“

Pokud se chcete o této pro-
blematice dozvědět více, po-
slechněte si v pátek noční Mi-
krofórum Českého rozhlasu. I
o anorexii si budou povídat
MUDr. Leoš Středa s prim.
MUDr. Janem Cimickým, kte-
rý je naším současným nej-
známějším psychiatrem. (re)

Vodohospodáři varují, že cena
vody brzy strmě poroste
KAMIL DUBSKÝ, ČTK

Východní Čechy – Ceny vod-
ného a stočného čeká v příš-
tích letech strmý nárůst. Va-
ruje před tím Svaz měst a obcí
a také Sdružení oboru vodo-
vodů a kanalizací. Může za to
podle nich změna dotačních
podmínek pro výstavbu ka-
nalizací.

Zatímco doposud evropské i
státní dotace podporovaly tzv.
jednotnou kanalizaci, tedy
určenou pro dešťové i splaš-
kové vody, nově chce minis-
terstvo životního prostředí
podporovat jen projekty, kte-
ré počítají s oddělením vedení
obou složek.

Hlavně menší obce, které
nákladně připravily projekty
na společnou kanalizaci, tak
ostrouhají, dotace nedosta-
nou žádné a kvůli zvýšeným
nákladům tak cena vody prý
může vzrůst až o desítky ko-
run na kubíku.

„Zůstanou-li pravidla tak,
jak se dnes navrhuje, půjde na
zlepšení kvality vody méně
veřejných peněz. Mnoho měst
a obcí totiž nebude schopno
splnit stanovené podmínky, a
tedy realizovat potřebné pro-
jekty,“ řekl předseda Svazu
měst a obcí ČR Dan Jiránek.

Přes 60 procent odpadních
vod se v Česku podle něj odvá-
dí prostřednictvím jednotné
kanalizace, kde se oba druhy
vody míchají. Část obcí budo-
vala projekty jednotné kana-
lizace v minulých letech a s
investicemi do ní počítaly ob-
ce i do budoucna. Jejich ná-
kladně připravované projekty
by nyní přišly vniveč.

„Pokud by se jednotná ka-
nalizace vyloučila z uznatel-
ných dotačních nákladů, zna-
menalo by to zmařené inves-
tice související s přípravou a
schvalováním projektů v ob-

lasti čistoty vod v řádu stovek
milionů korun. A protože pří-
prava projektu, územní a sta-
vební řízení a vlastní výstav-
ba vždy trvá několik let, hrozí,
že se peníze v novém progra-
movacím období ani nebudou
čerpat,“ přidal se člen před-
sednictva Svazu měst a obcí
Pavel Drahovzal.

S postojem svazu souhlasí i
Sdružení oboru vodovodů a
kanalizací (SOVAK). To navíc
upozorňuje i na další připra-

vovanou legislativu, která
může ke zdražení vody pro
spotřebitele až o 15 procent
vést. Jde například o pláno-
vané navýšení poplatku za
objem vypouštěných odpad-
ních vod. SOVAK upozorňuje,
že již dnes patří Česko ke stá-
tům, kde je zpoplatnění od-
padních vod z nových člen-
ských států největší.

S těmito obavami však na-
padané ministerstvo životní-
ho prostředí nesouhlasí a o

hrozícím skokovém zdražení
vody pochybují i šéfové ně-
kterých vodáren.

„Můžeme ubezpečit obča-
ny, že v důsledku změn, které
chystáme v systému přidělo-
vání evropských dotací do vo-
dohospodářství, rozhodně
žádné zdražení vody nehrozí.
Změny podmínek mohou na-
opak zefektivnit provoz na
obecní čistírně odpadních vod
a obce tak mohou ušetřit pro-
středky na další zkvalitňová-
ní vody a zlepšování stavu na-
šeho životního prostředí,“
uvedla mluvčí ministerstva
Petra Roubíčková.

Ministerstvo rovněž tvrdí,
že oddělená kanalizace je
nejen ekologičtější, ale i eko-
nomičtější. „Čistírny odpad-
ních vod mají omezenou ka-
pacitu a vyčištění každého
kubíku vody obec něco stojí.
Pokud se dešťová voda odvede
jinam anebo se vytvoří pod-
mínky pro její zasakování na
místě, celý provoz se zefektiv-
ní a zároveň je možné dešťo-
vou vodu následně ekonomic-
ky využít,“ dodala.

Třetí pohled nabízejí šéfové
některých vodáren. „Nemys-
lím si, že kvůli přesměrování
dotací na oddělenou kanali-
zaci dojde ke zdražení vodné-
ho a stočného. Spíše v tom vi-
dím problém pro rozpočty
menších obcí, které do pro-
jektů na jednotnou kanalizaci
masivně investovaly a jejich
snaha o získání dotací teď při-
jde vniveč. Na cenu samotné
vody to však nebude mít vliv,“
řekl šéf pardubických vodá-
ren Josef Fedák.

Pravdou však rovněž je, že
většina Deníkem oslovených
východočeských obcí, které se
chystají na výstavbu kanali-
zace, dnes už připravují pro-
jekty právě na oddělenou ka-
nalizaci.

ZDRAŽÍ skokově voda? Zatímco vodohospodáři a obce varují, že ano,
napadané ministerstvo životného prostředí obavy odmítá. Foto: Deník

VĚŘTE NEVĚŘTE

Když Romové nedostali česnačku
s nudličkami, začali urážet
Vysoké Veselí – Hosté k pohledání zavítali vpodvečer do jedné z
restaurací ve Vysokém Veselí na Jičínsku. Šlo o dva Romy ve vě-
ku 35 a 36 let, kteří byli zjevně pod vlivem alkoholu. A dožado-
vali se pokrmů, s jakými by neuspěli ani v Alcronu. Když poža-
dovaný pokrm, nad kterým by kroutil hlavou i sebeavantgard-
nější kuchař – česnačku s nudličkami, nedostali, udělali v re-
stauraci pořádný rozruch, ke kterému byla zavolána i policie.

„Oba si objednali pivo a k tomu česnekovou polévku, kterou
chtěli s nudličkami. Číšník jim sdělil, že do polévky dávají pou-
ze uzené maso, sýr a brambory a nikoliv nudličky. Nato mu star-
ší z mužů sdělil, že tam tedy chce vejce. To už se do hovoru zapo-
jila i servírka, která muži vysvětlila, že vejce do polévky rovněž
nedávají,“ líčí policejní mluvčí Hana Klečalová.

Pak události dostaly rychlý spád. Starší z mužů začal vykři-
kovat „Víte, kdo já jsem, víte, s kým mluvíte?“ Servírka oba Ro-
my slušně požádala, aby zaplatili pivo a odešli, ale neúspěšně.
„Evidentně restauraci opustit nechtěli a neustále vykřikovali,
že čekají na polévku a přitom servírku uráželi hrubými výrazy.
Žena, kterou jejich chování obtěžovalo, nakonec vše oznámila
na policii. Muži ještě před příjezdem hlídky z místa odešli,“ do-
dala Klečalová. Případ šetří kopidlenští policisté jako přestu-
pek proti občanskému soužití. (kim)

AKTUÁLNĚ

Hořící kontejnery ohrozily i domov důchodců
Česká Třebová – Včerejší noční požár čtyř plastových kontej-
nerů poškodil i zdejší domov důchodců. Byla poškozena ven-
kovní omítka, došlo k vysklení několika oken a rovněž ke zni-
čení bočních vstupních dveří. Klienti domova naštěstí nemu-
seli být evakuováni. Příčinou požáru mohl být odhozený nedo-
palek, hasiči ale prověřují i verzi úmyslného zapálení. (kim)

Obnažoval se před dětmi, půjde za mříže
Hradec Králové – Z výtržnictví a ze šíření pornografie obvinili
policisté 34letého recidivistu z Moravskoslezského kraje, který
nyní žije v Hradci Králové.

„Muži je kladeno za vinu, že v polovině dubna 2015 v Hradci
Králové – Věkoších přistoupil ke dvěma nezletilým dívkám a
ukázal jim na mobilním telefonu nahrávku s pornografickou te-
matikou. Z místa poté odjel na svém jízdním kole. Jeho proti-
právní jednání pokračovalo začátkem května ve stejné lokalitě,
kdy se v blízkosti dětského hřiště obnažoval před dvěma nezle-
tilými dívkami,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková.
Chlípníka se podařilo bryskně zadržet díky spolupráci s měst-
skými strážníky. Lustrací pak policisté zjistili, že se jedná o oso-
bu, která byla v minulosti vyšetřována a poté odsouzena za trest-
ný čin mravnostního charakteru s následnou ochrannou léč-
bou. „Podezřelý se po zadržení k činu přiznal. Skončil v péči lé-
kařů, kde je do současné doby. Hrozí mu až tříletý pobyt za mří-
žemi,“ dodala mluvčí. (pol)

Kraj podpořil obce v problémových oblastech
Pardubický kraj – Hejtmanství rozdělilo prv-
ní granty na podporu rozvojových projektů ob-
cí a firem v problémových mikroregionech, po-
stižených vysokou nezaměstnaností. Šest ža-
datelů získalo celkem 5,6 milionu korun. Pení-
ze budou sloužit pro vybudování infrastruktu-
ry pro rozvoj podnikání, opraví se za ně objek-
ty pro podnikatelské účely či se postaví nové.

Například obec Biskupice na Svitavsku chce
za 3,3 milionu korun rekonstruovat bývalý ze-
mědělský objekt, který v roce 2011 koupila. Z

grantu zaplatí polovinu nákladů. Areál částeč-
ně využije pro své zázemí a pořádání kultur-
ních akcí, část nabídne živnostníkům. Červe-
ná Voda chce s pomocí peněz od hejtmanství re-
konstruovat čistírnu odpadních vod, Koclířov
na Svitavsku plánuje rekonstrukci zámečnic-
ké dílny a Přívrat na Orlickoústecku revitali-
zovat areál bývalého zemědělského statku.

O zařazení do problémového regionu rozho-
doval počet podnikatelů, stáří obyvatel a míra
nezaměstnanosti. (čtk, pk)


