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Musíme je tak stále motivovat, a 

domácí přípravu do školy prokládat 
častými přestávkami.

Přes to všechno dokáží tyto děti 
nás rodiče a učitele překvapit svojí 
šikovností a nápady v oblastech, kte-
ré je baví…

Jak vlastně tato nemoc vzniká? 
Dle některých názorů za ni mohou 
již špatné vlivy v těhotenství, a stre-
sování budoucí matky. Také kouře-
ní, nadužívání léků, někdy i těžký 
porod...Nevhodná je zvýšená kon-
zumace sladkostí, nápojů a potravin 
obsahujících barviva a stabilizátory, 
a to i u samotných dětí…

Víte co je ADHD?
Odborné vysvětlení zkratky zní: 

„Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder“ – hyperkinetická poru-
cha (HKP)), porucha pozornosti s 
hyperaktivitou. Patří mezi neurový-
vojové poruchy. 

Tato porucha se projevuje již od 
raného dětství, nejvíce však ve škol-
ním věku, kdy postihuje 3–7 % dětí. 
Ve 40–50 % případů přetrvává do 
dospělosti a vyskytuje se u 4–5 % 
dospělých.

Děti i adolescenti s ADHD potřebují... 
Na otázky ŽN, směřující k problé-

mům ADHD, odpovídá PaedDr. 
Milan Pavlík, ředitel Pedagogicko-psy-
chologické poradny a Speciálně peda-
gogického centra Vysočina. Žďárská 
pobočka sídlí v tzv. Smeykalově vile ve 
Veselské ulici. 

Když bylo našemu dítěti proká
záno ADHD, jak je máme v rodině 
vést?  

Mezi hlavní zásady patří naslouchání 
dítěti. Dítě má vědět, že je rodiče přijí-
mají a mají je rádi, přestože mají výhra-
dy k jeho chování.

Určíme jasná pravidla a hranice cho-
vání. Dbáme na důslednost, jedno-
duchost a srozumitelnost požadavků, 
souhlasný postoj rodiny a rodičů k 
výchově dítěte.

Důležitou součástí je odměna - a 
nezapomenout na ni.

Zavedeme pravidelný denní režim. 
Nutná je i pravidelná spolupráce rodi-
čů se školou.

V jakých oblastech mají vaši nácti

letí klienti s ADHD šanci se nejlé
pe uplatnit při výběru budoucího 
povolání? 

Ke každému klientovi se přistupuje 
individuálně, nelze zobecnit, že jsou 
některá povolání vhodná, či nevhodná 

pro děti s ADHD.
V našem zařízení mohou klienti 

požádat o vyšetření profesní orienta-
ce. Na základě výsledků tohoto šet-
ření pak získají doporučení k výběru 
budoucího povolání.

A když už jsou lidé s ADHD 
dospělí, přetrvává u nich problém 
soustředit se a ujasnit si priority? 
Dokážou být spolehliví? 

Každý člověk je opravdu jiný, takže 
některý může mít problémy i v dospě-
losti, a jiný zase nikoli. 

Spolehliví určitě být mohou, a vět-
šina z nich také je. Je ale vždy nutné si 
svoje potíže uvědomit, naučit se s nimi 
pracovat, a najít si způsob, který nejlé-
pe pomáhá se s nimi vyrovnat.

Naleznou lidi s ADHD ve Žďáře 
pomoc i v dospělém věku?

V dospělém věku se mohou lidé 
obracet o pomoc na klinické psycho-
logy, terapeuty a psychiatry.  lko

PaedDr. Milan Pavlík

Lásku dětem projevme bez výhrad

Z vašich dopisů redakci

Děkuji přátelům za péči
Chci touto cestou z celého srdce moc 

poděkovat všem mým přátelům a zná-
mým, kteří se o mě starali v mé těžké 
nemoci. Nenechali mě v nemocnici, 
ale chtěli, ať se vrátím domů. Dokázali 
mi dát znovu sílu a povzbuzení, abych 
se zase snažila o sebe postarat jako dřív. 

Především mému synovi, který, 
i když bydlí hodně daleko a je vel-
mi pracovně vytížený, vždy si pro mě 
našel čas a přijel za mnou, ať jsem byla 
v nemocnici v Brně, nebo v Praze.

A také děkuji mým nejlepším kama-
rádům, Marušce a Ludvíkovi Suchých 
a bezvadným sousedům Bambuso-

 1. a 2. 12. MUDr. Petra Coufalová, 
Strojírenská 6, ZR 1 (566 643 805)

8. a 9. 12. MUDr. Beáta Bílková, 
Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)

15. a 16. 12. MUDr. Petr Foltan, 
Herálec 81 (774 900 858)

22. 12. MDDr. Veronika Chytrá, 
Tyršova 855, N. Město n/M. (739 
093 334)

23. 12. MDDr. Radka Prouzová, 
Radostín n/O. 71 (799 505 925)

24. 12. MUDr. Milada Trojáková, 
Zahradní 580, Bystřice n/P. (566 
688 231)

25. 12. MUDr. Tomáš Konečný, 
Žďárská 73, N. Město n/M. (566 
618 060)

26. 12. MUDr. Jiřina Fialová, nám. 
Republiky 65, ZR 1 (604 334 823)

29. 12. MUDr. Jitka Řezáčová, 
Tyršova 223, V. Bíteš (607 785 326)

30. 12. MDDr. Kristýna Stará, 
Zahradní 271, Bystřice n/P. (566 
552 332)

1. 1. MDDr. Marie Kopečná, Oso-
vá Bitýška 303 (566 536 712) 

Ordinační doba: 9.00-12.00 hod., 
aktuálnost zubní LPS sledujte na 
www.nnm.cz, kde také najdete odka-
zy na zubní pohotovosti v Nemocni-
ci Jihlava a Úrazové nemocnici Brno. 

Víkendové služby 
stomatologů

Hala 2. ZŠ, Žďár 3:
So 1. 12. 16.00 Vlci – Kolín, liga kadetů 

U 17
Ne 2. 12. 10.00 Vlci – Poděbrady, liga 

kadetů U 17
Pá 7. 12. 18.30 Vlci – Prostějov, liga žá-

ků U 14
So 8. 12.  9.00 Vlčata – KP Brno, OP 

minižákyně U 13
12.30 Vlčata – Dubňany, OP minižáky-

ně U 13
15.00 Vlci „B“ – Vysočina, JM liga mužů
17.00 Vlci – Kolín, liga juniorů U 19
Ne 9. 12. 10.00 Vlci – Nymburk B, liga 

juniorů U 19
12.00 Vlčice – Vyškov, regionální liga 

kadetek U 17 
13.45 Vlčice – Vyškov, regionální liga 

kadetek U 17
So 15. 12. 16.00 Vlci – Tygři Praha, liga 

kadetů U 17
18.00 Vlčice – Vysoké nad Labem, 2. liga 

ženy
Ne 16. 12. 10.00 Vlci – Jindřichův Hra-

dec, 2. liga muži
12.00 Vlci – Pelhřimov, liga kadeti U 17.
Změna začátků utkání vyhrazena. Sle-

dujte místní tisk nebo nástěnku na hale 
(ZR 3).

Sportovní hala Bouchalky
So 8. 12. 9.00 a 13.00, Svitavy - 2. 

liga žen
So 8. 12. 11.00 a 15.00, Praha 

Modřany - 2. liga mužů

Tělocvična ZŠ Palachova
Ne 9. 12. 10.00 a 13.00, čtvrtfiná-

le play-off –kraj. přebor juniorek
So 15. 12. 10.00 a 13.00, Štoky – 

kraj. přebor mužů
Ne 16. 12. 10.00 a 13.00 Drásov – 

kraj. přebor juniorů

Rozpisy veřejného bruslení na pro-
sinec nebyly v době uzávěrky ŽN 
úplné, čeká se na vývoj hokejové 
soutěže mládeže. 

Lze očekávat, že veřejného brusle-
ní bude více než uvádíme. Všechny 
doplňky najdete na www.sportispo.
cz (záložka Rozvrh sportovišť)

Ne. 2. 12. (13.30-15.00)
Ne  9. 12. (15.30-17.00)
Ne 16. 12. (13.45-15.15)
Po 24. 12. (10.30-12.00)
Út 25. 12. (9.00-10.30 a 15.00-

16.30)
St 26. 12. (12.00-13.30 a 19.15-

20.45)
Čt 27. 12. (18.45-20.15)
So 29. 12. (11.45-12.45)
Ne 30. 12. (11.00-12.30) 
Po 31. 12. (12.30-14.00)
Út  1.  1. (14.00-15.30)

SKLH Žďár n. S.
Muži – 2.liga
So  1. 12. 17.30 ZR - Tatra Kop-

řivnice
So 15. 12. 17.30 ZR - HK Nový 

Jičín
St 19. 12. 18.00 ZR - HC Tábor

DHL extraliga juniorů; ELIOD 
extraliga dorostu:  V době uzávěrky 
nebylo známo rozlosování další fáze 
soutěží.

Nábor malých hokejistů a hoke
jistek: Víkendový trénink náboru (so, 
ne) dopoledne, ve středu dle rozpisu 
ledu. Více na www.hokejzr.cz.

Vybavení: brusle, hokejka, rukavice 
(stačí i lyžařské), přilba (i cyklistic-
ká) Veškeré tréninky zdarma, mož-
nost zapůjčení výstroje.

Basketbal BK Vlci Žďár

Volejbal

Bruslení veřejnosti Hokej

vým. Všichni se o mě starali s velikou 
péčí a obětavostí.

Protože se blíží konec roku, chtěla 
bych jim popřát krásné Vánoce, a do 
nového roku a dalších let hodně zdra-
ví, štěstí, spokojenosti a lásky, aby se 
dožili vysokého věku. 

 Ještě jednou velký dík. 
 Jitka Ž., Žďár n. S.

Sto let republiky
se dalo slavit různě

Ve středu 17. 10. jsem navštívil Gast-
roden Hotelové školy Světlá ve Vel-
kém Meziříčí. Právě uplynulo 60 let od 
mé maturity (1958) na tehdejší čtyřle-
té Vyšší hospodářské škole.

S notnou dávkou nostalgie jsem se 
podíval do „naší“ třídy a prošel jednot-
livé výstavní akce. 

Při své návštěvě Prahy jsem v sobo-
tu 20. 10. byl aktérem Divokého běhu 
Šárkou. Za slunečného odpoledne 
jsem podnikl výlet na Pražský hrad. 

V neděli 21. 10. mě čekala cesta do 
Českého Brodu, kde se již po sedmnác-
té konal Běh Republiky českosloven-
ské. Diplom, a zejména tričko s map-
kou tehdejšího Československa jsou 
pro mne památkou na stoleté výročí 
našeho státu. 

Víkend 27. a 28. 10. nás nepříjem-
ně překvapil deštivým a chladným 
počasím. Přesto mi o nedělním stát-
ním svátku neušly žďárské oslavy: mše 
v kostele, slavnostní průvod s kolekti-
vem sportovců Žďárské ligy mistrů, a 
pak posezení v hostinci...

Na pondělí 29. 10. mi zbývalo splně-
ní ještě jednoho úkolu. S manželkou 
jsme se časným vlakem vypravili do 
Brna, abychom tam u pobočky ČNB 
vystáli v dešti hodinovou frontu a za 
dvěstěkorunovou bankovku získali 
deset dvacetikorunových mincí, vyda-
ných ke stoletému jubileu republiky. 

 Alois Bradáč (ročník 1940)


