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Tak jako v ostatních vyspělých 
zemích světa, dochází v poslední 
době i v ČR k významnému nárůstu 
počtu dětí s nadváhou a dětí obéz-
ních. 

Konzumují nadměrné množství 
nevhodné potravy, vysedávají u PC 
či televize a nehýbou se.

Jak si poradit s dětskou obezitou a 
jak jí předcházet, radí žďárská pediat-
rička, MUDr. Dana Wasserbauerová. 

Co je vlastně obezita, lze mluvit 
o onemocnění?

Ano, obezita je onemocnění dané 
nadměrnou tělesnou hmotností v 
důsledku zmnožení tukové tkáně. Je 
výsledkem energetické nerovnová-
hy, kdy energetický příjem převyšuje 
energetický výdej. 

Jak brát dětskou obezitu vážně?
Obezita je onemocnění, které i u 

dětí, ale hlavně později v dospělos-
ti ovlivňuje velmi významně celko-
vý zdravotní stav. Již od počátku zde 
dochází k poškozování srdce a cév 
ukládáním cholesterolových plátů v 
cévách na podkladě aterosklerózy, k 
rozvoji vysokého krevního tlaku. To 
doprovází vysoké riziko vzniku moz-
kové mrtvice a infarktu myokardu, 
poškození ledvin i oční sítnice.

Kam až může dětská obezita vést?
Vede k rozvoji cukrovky druhého 

typu se všemi jejími důsledky.
„Nošení“ nadměrné tělesné hmot-

nosti značně poškozuje pohybový apa-
rát, hlavně klouby dolních končetin.

Letní prázdniny, coby čas dět-
ských her a dobrodružství, skon-
čily. Pokud jsme večer jen stěží 
naše ratolesti zaháněli zvenku na 
kutě, patříme k těm šťastnějším 
rodičům. Někteří totiž řeší pravý 
opak.

Mnohé děti i o prázdninách vyse-
dávaly u počítače a nechaly se unášet 

na vlnách virtuálního světa. Třeba 
celý den ani nevytáhly paty… Kama-
rádi jim nechybí, protože mnoho z 
nich dělá to samé. Se svým tabletem 
jsou přes různé „fejsbuky“ a kanály v 
kontaktu a hrají společně bojové či 

dobrodružné hry. 
Nic proti tomu, ale dnešní děti se 

přestaly hýbat a úplně ztrácejí přiro-
zenou mrštnost a vitálnost. Dřív by 
se řeklo, že z nich rostou bábovky...

Také často jejich velmi zaměstna-
ní rodiče, ale dnes i dlouho pracu-
jící babičky, nemají čas vyvařovat a 
rodinný režim je celkově oslaben. 
Nebývá už dnes výjimkou, že rodina 

je přes týden živa na tzv. hotovkách, 
plných tuků, éček, mouky a cukru. 
Ztrácí se i tradice společného stolo-
vání a večer dospělí i děti s plnými 
talíři zamíří k obrazovkám. 

Není divu, že stále častěji potká-
váme děti obézní. Odborníci již 
dokonce hovoří o epidemii obezi-
ty. Bohužel, tento jev je důsledkem 
životního stylu poslední doby. -lko-

Obezita dětí je novým strašákem

MUDr. DANA WASSERBAUERO-
VÁ varuje před dětskou obezitou. 
 Foto: Lenka Kopčáková

Pohyb se musí stát životním stylem rodiny
Desatero nejzdravějších potravin: 
brambory, brokolice, čočka, česnek, 
špenát, avokádo, citron, tmavá čoko-
láda, vlašské ořechy, losos.

SKLH ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
stadion Bouchalky   Žďár nad Sázavou
Informace na www.hokejzr.cz

PRO KLUKY I HOLKY

VEŠKERÉ TRÉNINKY PROBÍHAJÍ ZDARMA !!!
PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE MOŽNOST BEZPLATNÉHO ZAPŮJČENÍ VÝSTROJE

každou sobotu a neděli ráno 
tréninky na ledě v období září - březen   letní suchá příprava
Vybavení na led: brusle, hokejka, rukavice (stačí i lyžařské), přilba (i cyklistická)

STAŇ SE MLADÝM

PLAMENEM
více než

75 let 
tradice

A POKRAČUJ V TRADICI 
MISTRŮ SVĚTA !!!

Odborníci již 
mluví o epidemii… 

Školní rok s čistým listem prá-
vě začíná, ale na Základní škole 
Komenského 2 mají ještě v pamě-
ti velký úspěch trojice spolužáků z 
loňského června.

Při krajském oceňování Talentů 
Vysočiny získala žďárská základka v 
konkurenci všech škol Kraje Vysočina 
dvě z pěti možných ocenění. 

 Ocenění „Talent Vysočiny“ je urče-
no žákům a studentům z celého kraje. 
Nominace a případné udělení tohoto 
ocenění není jen ohodnocením nadá-
ní a talentu, ale také píle, pracovitosti, 
cílevědomosti a snahy žáků a studentů 
dosáhnout úspěchu v určitém oboru.

„Z naší školy byli vybráni tři žáci: 
Alžběta Pečínková v oblasti sportov-
ní, Jan Černý a Jindřich Dítě v oblasti 

technické. Ve své oblasti získali ocenění 
Talent Vysočiny Alžběta Pečínková a Jin-
dřich Dítě,“ neskrývá radost ředitel ZŠ 
Komenského 2, Miroslav Kadlec. Je to 
velký úspěch, ale i výborná reprezenta-
ce Žďáru nad Sázavou. 

Na ocenění „Talent Vysočiny“ 
mohou být nominováni žáci základ-
ních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií ze všech základ-
ních škol a gymnázií Kraje Vysočina. 
Lze je nominovat v kategoriích: huma-
nitní, přírodovědná, technická, spor-
tovní a umělecká. Z nominovaných 
žáků je odbornými komisemi vybrá-
no maximálně deset žáků na fi nálový 
večer a z nich vzejde v každé kategorii 
jeden vítěz s oceněním Talent Vysoči-
ny. -red-

ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI zleva: Jan Černý, oblast technická (informatika, programování), Alžběta 
Pečínková (biketrial) - získala ocenění Talent Vysočiny v oblasti sportovní, Jindřich Dítě (infor-
matika, programování) - Talent Vysočiny v oblasti technické.  Foto: archiv ZŠ Komenského 2

Talenti Vysočiny z „dvojky“
Obezita předurčuje bohužel také dítě 

k významným psychosociálním pro-
blémům. Děti se stávají středem šikany 
a posměchu vrstevníků.

Mnozí rodiče věří, že jejich dítě 
z faldíků samo vyroste...

Pokud nedojde zavčas k úpravě živo-
tosprávy a pohybové aktivity, větši-
na obézních dětí zůstává takovými i v 
dospělosti. 

Rodina si mnohdy neuvědomuje 
závažnost nadváhy či obezity hned od 
útlého věku. Někdy je rodina dokon-
ce pyšná, jak jejich dítě „dobře papá“ 
a roztomile vypadá. Bohužel už v této 
době dochází k mnohdy nenávratným 
škodám na vyvíjejícím se organismu.

Co tedy můžeme proti rozvoji obe-
zity u dítěte udělat?

Na obezitu myslíme již od kojenec-
kého věku dítěte, pokud mu tzv. „chut-
ná“.  (Pokračování na str. 16)


