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Pohyb se musí stát životním stylem...
(Dokončení ze str. 14)

Volíme vhodnou stravu s dostateč-
ným zastoupením zeleniny, ovoce, 
kvalitních mléčných výrobků, vhod-
ného pečiva a příloh. Co rodina nau-
čí dítě jíst, to pak ono preferuje v 
pozdějším životě. 

Máme či nemáme dětem sladit?
Děti si velmi rychle zvykají na 

sladkou chuť. Proto je třeba omezit 
nabídku sladkých jídel,zejména cuk-
rovinek a slazených nápojů. Prostě je 
na sladké nezvykat. 

Problém v jídelníčku představuje 
též konzumace výrobků z bílé mou-
ky. Tedy bílé pečivo - rohlíky, hous-
ky, buchty a knedlíky. Mnohdy stačí 
pouze vynechat z jídelníčku dítěte 
tyto výrobky společně se sladkostmi 
a váha jde sama dolů.

Jak mají vypadat porce dětí se 
sklonem k tloustnutí?

Žádoucí je konzumace malých 
porcí v kratších intervalech. Nao-
pak, zcela nevhodné je dlouhodobé 
hladovění zakončené nacpáním se v 
odpoledních nebo dokonce večer-

ních hodinách. Chybou je i nedosta-
tečný příjem tekutin.

V boji s nadváhou pomáhá 
tělesná aktivita… 

Ano, dítě by mělo být k přirozené 
všestranné tělesné aktivitě vedeno 
od malička. Nejlépe, když se pohyb 
stane součástí životního stylu celé 
rodiny a je společným příjemným 
prožitkem. Dostatečná tělesná akti-
vita je nezbytnou podmínkou nor-
málního rozvoje tělesných funkcí, 
motorických dovedností a schop-
ností dítěte.

Dnes má údajně až polovina ško-
láků problémy s tělocvikem?

Je to tak. Z nedostatečně nízké až 
alarmující pohybové aktivity dětí 
vyplývá významné snížení jejich 
tělesné zdatnosti - tedy nevýkon-
nost dětí. Toto lze pozorovat hlav-
ně v hodinách tělesné výchovy, kdy 
velká část dětské populace není 
schopna splnit základní výkonnostní 
požadavky.

Mají „počítačové“ a obézní děti 
větší sklony k nemocnosti? 

V posledních letech dětští lékaři 
bojují s nárůstem nemocnosti u dětí, 
hlavně v podobě opakovaných záně-
tů dýchacích cest a menší odolnosti. 
I toto je důsledek nedostatečného 
pohybu, sedavého způsobu života a 
konzumace nevhodné stravy. Mno-
hem menší nemocnost pozoruje-
me u dětí, které se pohybují často a 
dostatečně intenzivně venku, pokud 
možno za každého počasí. Tyto děti 
jsou otužilé a fyzicky zdatnější. 

Optimální je alespoň jedna hodina 
fyzické aktivity denně. To v podobě 
rychlé chůze, běhu, jízdy na kole či 
plavání.

Jak ale dítě správně motivovat?
Úspěšně ovlivnit myšlení dítěte a 

motivovat jej pro dosažení správné-
ho formování postavy a celého zdra-
votního stavu je úlohou hlavně pro 
rodiče. Dítě by však mělo být pod-
porováno, motivováno a chváleno 
celou rodinou. Ta by pak měla tzv. 
táhnout za jeden provaz.  Lenka 

V sobotu 17. září odpoledne se 
pod žďárskou památkou UNESCO 
koná ojedinělý závod. Totiž Faraón-
ský běh do schodů na Zelenou horu. 
Je výmyslem dobrovolných hasičů ze 
Zámku Žďár, kteří před 11 roky hle-
dali originální a tak trochu recesní 
způsob k prověření kondičky. 

Cílem je co nejrychleji vyběhnout 
nejméně osm desítek schodů na Zele-
nou horu. Jak pro JL vysvětluje hasič 
Luboš Zeman, s myšlenkou Faraón-
ského běhu kdysi přišel starosta sbo-
ru František Sládek. Mínil, že ten, kdo 
vládne, musí prokázat i fyzické vlast-

nosti. „Myslel tím prověření fyzičky 
funkcionářů výboru SDH, aby členstvo 
sboru vidělo, že má dobré a zdravé vede-
ní. Tak to prý dělali i faraóni,“ vysvětlu-
je Zeman. Běh do schodů na čas, od 
paty kopce k památce UNESCO, je 
dostatečným prubířským kamenem... 

„Když nultý ročník prokázal schop-
nost vedení, akce měla za rok ofi ciální 
1. ročník. To už se chtěli přidat i mla-
dí hasiči, v dalších letech se připojova-
la i členská základna a začaly se zvát 
i okolní sbory,“ ohlíží se hasič. A pro-
tože si běh do schodů chtěli vyzkou-
šet i přihlížející diváci, nebo ti, co šli 

náhodou kolem, byla vypsána i kate-
gorie volně příchozích. Faraónský 
běh si v minulosti zkusil např. i býva-
lý žďárský starosta Jaromír Brychta. 
„Dnes je vypsáno 12 kategorií a účast-
ní se kolem 150 závodníků,“ upřesňu-
je Luboš Zeman.

Letošní 11. ročník Faraónského 
běhu je navíc součástí oslav 130. 
výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Zámku Žďár v roce 1886. 
Sraz závodníků je 17. září ve 12.30 
hodin na úpatí hory a vlastní klání 
běžců proběhne od 14 do 17 hodin.
 -lko-

Hasiči pořádají Faraónský běh
do schodů na Zelenou horu

Opakovaným vítězem žďárského 
Faraónského závodu je dobrovolný 
hasič Marek Entlicher. Je členem SDH 
Zámek Žďár a ve svých 25 letech tré-
nuje mladé hasiče. Odpovídal na otáz-
ky JL.

Kolik schodů musí účastníci Fara-
ónského běhu zdolat?

Schody jsem dnes přepočítal, a dostal 
se na číslo 80.

Jaký držíte osobní rekord v závo-
du?

Můj nejlepší čas je 16:14. Každý rok 
běhám 16–17 s. Za těch deset ročníků 
jsem sedmkrát vyhrál, dvakrát jsem byl 
na druhém místě a jednou na třetím 
místě.

Co je na tomto běhu nejobtížnější 
- a vyžaduje účast nějakou speciální 
přípravu?

 Z mého pohledu je na běhu nejtěžší 
to, že musíte dvakrát měnit délku kro-
ku, jelikož schody nejsou stejně dlou-
hé. A taky jsou tvořeny z hladkých 
kamenů, takže rovina není úplně ide-

ální a povaluje se tu i štěrk. Ohledně 
přípravy, nikdy jsem na to netrénoval, 
maximálně jsem si to jednou nebo 
dvakrát zaběhnul.

Co říkáte zájmu veřejnosti o Fara-
ónský běh?

Jsme vždy rádi, když si přijde zaběh-
nout kdokoliv. Nejvíc máme závod-
níků z řad mladých hasičů z okolních 

sborů a samozřejmě od nás. Každý rok 
si přijde zazávodit kolem 20 závodní-
ků, kteří nejsou hasiči.

Je tento žďárský běh ojedinělou 
akcí v rámci ČR či dokonce Evropy?

Co se týče ojedinělosti Faraónské-
ho běhu tak to opravdu netuším. I 
když občas jsem viděl na internetu, že 
podobné závody jsou. -lko-

VZPOMÍNKA  na loňský jubilejní Faraónský běh do schodů na Zelenou horu. 
Vpravo letitý vítěz závodu Marek Entlicher. Foto: archiv SDH Zámek Žďár

Nejtěžší je prý měnit délku kroku


