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Na Žďársku pijí energetické
nápoje i žáci základních škol
Konzumace drinků s vysokým obsahem
kofeinu je pro děti zdraví nebezpečná
JANA NEDĚLKOVÁ

Žďársko – Energetické nápoje s vysokým obsahem kofeinu konzumují čím dál
mladší děti. Mladiství navíc
tyto drinky pijí někdy i přímo ve škole. Vyplývá to ze zkušeností pracovnic žďárského
Spektra – centra primární
prevence. Nebezpečného fenoménu si všimly v okresech
Žďár nad Sázavou i Havlíčkův Brod.
„Energetické nápoje si žáci

nosí z domova nebo si je zakoupí přímo ve školních bufetech či nápojových automatech. Otázka jejich pití na půdě školy je pak vždy probrána s třídním učitelem, školním metodikem prevence a ředitelem školy,“ popsala zkušenosti z práce v mnoha třídních kolektivech Aneta Dvořáková, lektorka Spektra –
centra primární prevence.
Pro žáky základních škol
nejen že nejsou takovéto tekutiny plné kofeinu vhodné,

mohou být dokonce zdraví
škodlivé.
„Jejich pití může teenagerům způsobit hypertenzi, tedy vysoký krevní tlak. Po konzumaci těchto nápojů se navíc dostanou do určitého rauše, jsou hluční a svým nevhodným chováním mohou
zcela rozhodit vyučovací hodinu. Nemluvě o tom, že kofein patří mezi návykové látky,“ vyjádřila se žďárská lékařka Marie Košťálová.
Žáci by podle ní neměli především mít možnost koupit si
energy drinky přímo ve škole. „V nápojových automatech takové věci nemáme. Po-

kud si ovšem dítě něco takového donese přímo z domu nebo si to koupí po cestě do školy, to my jenom těžko ovlivníme,“ konstatoval Miroslav
Kadlec, ředitel žďárské Základní školy Komenského 2.

Pitný režim
Žáci této základní školy přitom mají možnost dodržovat
zdravý pitný režim – k dispozici mají čaj a za symbolickou cenu také dotované školní mléko v ochucené i neochucené podobě.
Problematikou povzbuzujících kofeinových nápojů se

zabývali také na pedagogické
radě žďárské Základní školy
Komenského 6. V tamním bufetu nemají děti energetické
drinky k dispozici.
„Pedagogové o škodlivosti
těchto nápojů vědí, hovořili
jsme o tom. Situaci sledují,
a kdybychom zaznamenali, že
si žáci tyto nápoje nosí, začneme to řešit,“ řekla ředitelka školy Jana Svobodová.
Aby měly děti příležitostí ke
konzumaci nevhodných povzbuzujících
nápojů
co
nejméně, navrhují pracovnice Spektra – centra primární
prevence některá možná opatření.
dokončení na straně 3

KVĚTINOVÁ VARIACE VE STYLU SVATÝ VALENTÝN
SVÁTEK ZAMILOVANÝCH.
Dnes je svátek svatého Valentýna, tedy den všech zamilovaných. Obchodníci se
předhánějí v nabídce drobných i dražších pozorností,
které mohou lidé darovat těm,
kdo jsou jejich srdci nejbližší.
Květina se srdíčkem je asi
nejklasičtějším dárkem.
Takové, jako je vazba na
snímku, nabízejí v jednom
z třebíčských květinářství.
Podle legendy se svátek zamilovaných slaví k poctě kněze Valentýna. Ten žil ve starořímské době, kdy římský císař Claudius II. zakazoval vojákům, aby se ženili či zasnubovali. Obával se, že by pak
nechtěli z domu od rodin
do bojů. Valentýn prý navzdory císaři tajně páry oddával.
Kvůli tomu byl zatčen a dne
14. února popraven. Svátek
svatého Valentýna byl obnoven na začátku minulého století ve Spojených státech
amerických, a to především
z komerčních důvodů.
Foto: Deník/Libor Plíhal
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Dobrý den,
Vysočino
O možném vybudování spalovny na Vysočině, konkrétně
v Jihlavě, nebo ve Žďáře nad
Sázavou, se ví už hodně dlouho. A vědět o tom musely i ekologické organizace, přinejmenším z médií. O to podivuhodnější je vždy jejich náhlé
probuzení, kdy začnou vystrkovat růžky a útočit na orgány
samospráv či státní správy.
Ještě pochopitelné je, když
se do protestů pouští organizace, které působí v regionu.
Málo důvěryhodně však působí iniciativa, která vychází
odněkud z jižní Moravy, v tomto případě z Brna. Jisté Hnutí
Duha brojí proti vzniku spalovny na Vysočině.
Jenomže, pokud nevznikne
spalovna s přísnými ekologickými provozními nároky v našem kraji, profit z nakládání
s odpady z Vysočiny bude plynout jinam, právě třeba do Jihomoravského
kraje. Takže brněnský odpor
proti jihlavské,
či žďárské spalovně není ničím jiným než
„malou domů“, tedy do
Petr Šmergl
onoho Brna.

ŽĎÁRSKO

Děti opět vytvoří
šaty své panence
Žďár nad Sázavou – Druhý
ročník soutěže Obleč si svoji
panenku začal. Akci pořádá
Dana Dobřichovská. Letos se
může zúčastnit více věkových kategorií školáků.
...3
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NOVÁ ATRAKCE:

ZDRAVOTNICTVÍ:

Zábavní park má
lákat také turisty

Nemocniční lékaři
přidáno nedostali

Jihlava – V Jihlavě se plánuje vznik velkého rodinného parku, který má sloužit dětem k aktivnímu trávení volného času. Na ploše 1 500 metrech čtverečních v údolí řeky Jihlavy by měly děti najít
například bludiště, trampolíny, horolezeckou stěnu, ale
i tobogan či interaktivní hry.
Občerstvení v areálu má zajišťovat restaurace. Magistrát
je této soukromé investici nakloněný. Počítá se, že krytý
areál by mělo ročně navštívit
okolo 80 tisíc lidí. Měl by se tedy stát i další turistickou
atrakcí města.
(edi)

Jihlava – Nemocniční lékaři
na Vysočině v lednové výplatě slíbených 6,25 procenta
k platu navíc nedostali. Podle
hejtmana Jiřího Běhounka
(ČSSD) peníze lékařům slíbil
ministr zdravotnictví, a měl
by proto zajistit jejich platbu.
Lékařské odbory zatím vyčkávají, na jednotném postupu se chtějí dohodnout koncem února v Praze. Uvažují také o vypovězení čtyřiadvacetihodinových služeb v nemocnicích. Informovala o tom
koordinátorka Lékařského
odborového klubu na Vysočině Šárka Drinková. (čtk, edi)

Nájemné soukromých
bytů klesá i stagnuje
Jihlava – Nájemné u soukromých bytů v největších
městech Vysočiny za minulý
rok spíš kleslo nebo stagnovalo.
Podle odhadu realitních
kanceláří, které oslovila ČTK,
byl u nabídek v Jihlavě pokles ceny i víc než o desetinu.
Podle realitních makléřů je sice o nájemní bydlení pořád zájem, ale obtížněji se hledají
solventní nájemníci. Lidé dávají přednost levnějším malým bytům. Pronajmout se ale
dají i opravdu luxusní prostory.

Nové činžovní domy se na
Vysočině nyní zřejmě nestaví;
developeři se snaží byty v novostavbách prodat, aby se jim
rychle vrátily vložené peníze.
K tomu je prý tlačí i banky.
Podle nabídek na internetu
se ve čtyřech největších městech Vysočiny i tak dají nájemní byty sehnat. Výše nájemného je různá. „Hodně záleží na lokalitě i na tom, jestli
je to panelový, nebo cihlový
dům,“ uvedla Marta Nagyová
z jihlavské realitní kanceláře
Realitas Partner.
dokončení na straně 5

PŘEHLÍDKA:

Myslivci ze Žďárska
hodnotili trofeje
Žďár nad Sázavou – Trofeje
zvěře ze všech 127 honiteb
žďárského okresu myslivci již
dopravili do sídla Okresního
mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou. Včera se odborníci poprvé pustili do jejich hodnocení. Výsledky
ukáží, zda je v jednotlivých
honitbách dodržován plán lovu, a to nejen z hlediska počtu ulovených kusů, ale i jejich stáří či pohlaví. Paroží
srnců, jelenů a daňků nebo například čelisti jezevců a lišek
bude moci vidět i veřejnost,
a to v rámci tradiční chovatelské přehlídky. (zr)
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