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MUDR.OVÁNÍ S HAMÁNKEM

Do série videí MUDr.ování s Hamán-
kem, natočených s dětskou lékařkou, 
přibylo jedno nové, nazvané Zástava 
dechu. Nevíte si rady, jak byste měli 
správně postupovat, když spustí alarm 
monitoru dechu umístěného v dětské 
postýlce? Podívejte se na nové video! 
Více na straně 9.

2

Novinky 
od Hamánka
Hamánkovy 
Mini piškoty
Hamánek představuje čerstvou novinku – mini 
piškoty vhodné pro dětičky od 6. měsíce! Obsahují 
pouze pšeničnou mouku, vejce a cukr. Dětem je mů-
žete nasypat do výživy anebo je mohou mlsat jen 
tak. Baleny jsou v  samostatných pytlíčcích, v  kaž-  
dé krabičce po čtyřech (4 × 24 g). Navíc na každé 
krabičce najdete jiné zvířátko, které děti provází při 
různých hrách na zadní straně. 

NOVÉ 
VIDEO 

ZÁSTAVA 
DECHU

Pět nových druhů 
masozeleninových výživ

Gnocchi s hovězím masem 
ve smetanové omáčce
Lepek, mléčná složka, ryby 
či vejce by měly být zave-
deny do jídelníčku kojence 
v období tzv. imunologic-
kého okna (16.–26. týden), 
kdy je dětský organismus 
nejlépe schopen tyto složky 
přijmout. Vyzkoušejte jem-
nou kombinaci gnocchi se 
smetanou, hovězím masem 
a cuketou.

Od 
dokončeného 

6. měsíce

Hovězí s brokolicí 
a bramborem
Nový příkrm s brokolicí, cu-
ketou a špenátem, doplněný 
bramborem a hovězím ma-
sem, má jemnou konzistenci, 
a tak si s ním s chutí poradí 
i malé děti od 5. měsíce. Je 
lehce stravitelný a přináší 
potřebnou výživovou 
hodnotu.

Od 
dokončeného 

5. měsíce

Tuňák s červenou 
čočkou a penne
Luštěniny jsou bohatým 
zdrojem bílkovin, červená 
čočka je snadno stravitelná 
i pro ty nejmenší děti. Ve 
spojení s tuňákem pak tvoří 
vyvážený poměr živin.

Od 
dokončeného 

8. měsíce

Vepřové maso 
s květákem a těstovinou
Už od 5. měsíce můžete 
svým dětem podávat příkrm 
s vepřovým masíčkem, 
těstovinou a zdravým 
květákem.

Od 
dokončeného 

5. měsíce

Krůtí maso s dýní 
a divokou rýží
Dětská strava by měla být 
především pestrá. Nabí-
zejte proto svým dětem od 
8. měsíce různé kombinace, 
třeba krůtí maso s dýní. Tato 
výživa jim přinese nový 
chuťový zážitek.

Od 
dokončeného 

8. měsíce
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Milé maminky a tatínkové, vážení čtenáři,

nadcházející podzimní a zimní období je časem, kdy více než 
jindy přemýšlíme nad tím, jaké jídlo nabídnout našim nejmen-
ším strávníkům, abychom co nejvíce podpořili jejich imunitní 
systém. Přinášíme vám proto i v tomto čísle informace o důle-
žitosti jednotlivých složek dětského jídelníčku, konkrétně ryb 
a ovoce, a také o alternativních směrech ve výživě dětí, jako je 
vegetariánství či veganství, a názory na jejich vhodnost.

Během prodlužujících se večerů se můžete s dětmi pustit 
do pečení zdravých domácích sušenek. A zatímco se ony 

budou věnovat ochutnávání upečených dobrot, vy dospělí si můžete vychutnat zaslou-
ženou kávu u rozhovoru se skvělou herečkou Marthou Issovou, mámou dnes už tříleté 
Františky. Pokud byste ovšem chtěli, aby se vaše děti přiučily vaření od mistrů, vyberte 
jim některý z kurzů vaření pro děti, jejichž přehled vám přinášíme.

Není předčasné zamýšlet se nad správným výběrem školky, i když vám potomek ještě 
ani nevyrostl z kočárku. Zajímavou alternativou ke klasickým školkám se zdají být les-
ní školky, které dětem přinášejí mnoho nevšedních zážitků a také utužují jejich zdraví. 
A protože je třeba děti rozvíjet nejen na těle, ale i na duchu, podívali jsme se v tomto čísle 
na fenomén hudebních kurzů pro děti. Možná budete překvapení, že lze v tomto směru 
„vzdělávat“ již čtyřměsíční miminka!

Ne o všech tématech se s dětmi mluví snadno a dětská sexualita k těmto ožehavým 
otázkám jistě patří. Držíme vám palce, až přijde na řadu i ve vaší rodině, a doufáme, 
že vám při tom náš článek pomůže. Také otázka darování vajíček, které se věnujeme 
v rubrice Příběhy maminek, vzbuzuje nejrůznější emoce. Podívali jsme se blíže pře-
devším na etické aspekty tohoto procesu, díky němuž mají možnost založit rodinu 
i neplodné maminky. 

A na závěr to nejlepší. Představujeme chutné novinky, které odpovídají nejnovějším 
poznatkům ohledně složení dětské stravy: chuťově pestré masozeleniné příkrmy a Ha-
mánkovy mini piškoty, které lze nabídnout dětem již od ukončeného 6. měsíce věku. Naše 
novinky si můžete objednat i na adrese www. hamanek-eshop.cz, kde naleznete i mnoho 
dalšího, od stravy až po dětské oblečení a doplňky do dětského pokojíčku.

Přeji vám mnoho hezkých chvil nad novým Hamánkem a především co nejvíce krás-
ných okamžiků s vašimi dětmi!

Marcela Mitáčková
společnost Hamé

Hamánek má hlad

Stáhněte si zdarma do svého mobilu nebo table-
tu novou edukativní hru pro děti Hamánek má 
hlad (AppStore/Google Play) a vaše dítko může 
začít poznávat, kde se bere na světě mléko, jak se 
pěstuje sladká mrkvička, kdo nám dává vajíčka… 
Průvodcem mu bude medvídek Hamánek, s nímž 
si také připravíte zdravou a dobrou svačinku.
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www.martinazapletalova.cz
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Jazykové korektury: Andrea Tomešová
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Hamánka najdete 
také na internetu!www.hamanek.cz

www.facebook.com/hamanek

Hamánek v iPadu 
vždy po ruce

Stáhněte si magazín Hamánek 
zdarma do svého iPadu 
a budete mít své oblíbené čtení 
kdykoliv po ruce. Na stránkách 
AppStore najdete po zadání 
klíčového slova „Hamánek“ 
aplikaci, která obsahuje všechna 
kompletní vydání doplněná 
o interaktivní prvky.

Obsah:
 4 Téma čísla: Dětská sexualita
 6  Ovoce a ryby v dětském jídelníčku
10  Rozhovor: Martha Issová
12  Alternativní směry v dětské výživě
14  Recepty: Domácí sušenky
18  Hamánkova poradna
20  Sladké dětství bez rafinovaného cukru
22  Radíme jak na to: Lesní školky
26  Kdo si zpívá, nezlobí (se)
28  Příběhy maminek: Matkou díky darovanému
 vajíčku 
30  Ze světa slavných rodičů
32  Tipy na výlety s dětmi: Víkend s vařečkou
34  Soutěže a hádanky

EDUKATIVNÍ HRA ZDARMA
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Dětská sexualita: 
nestyďte se jí postavit čelem
Patříte mezi stydlivější maminky? Pak jistě zápolíte s pro vás nepříjemnými situacemi spojenými s dětskou 
sexualitou. To, že si váš chlapeček často sahá na „pindíka“, ale není žádný problém. Naopak – dokazuje to 
jeho správný přirozený vývoj. Jen se takové situace musíte naučit zvládat bez zloby a zardění.

TÉMA
ČÍSLA
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Pokud tak činí venku na pískovišti nebo ve školce, 
kde se s ním chlubí, vysvětlujte mu, že to v pořádku 
není. Dítě by mělo pochopit, jaké činnosti spadají 
pouze do domácího prostředí.

Dítě a masturbace
Pokud jste se doteď nečervenali, nejspíše právě teď 
začnete. Ano, i malé děti v předškolním věku (dokon-
ce už i v batolecím) mohou masturbovat – ovšemže 
nevědomky, co to právě dělají… Už dvouleté děti 
cítí jakési příjemné pocity, když se dotýkají svého 
přirození. Chlapečci si „brnkají“ o penis, můžete je 
také zahlédnout třít se na břiše o koberec. Holčičky si 
zase mezi nožky vkládají třeba plyšové hračky a třou 
se o ně. A ano – je to normální. Nemyslete si, že je 
s nimi něco špatně, že se chovají zvrhle, neeticky… 
Zkrátka to patří k jejich vývoji, děti objevují své tělo, 
poznávají samy sebe.

Každá maminka malého chlapce dříve či později 
uslyší větu: „Mami, koukej, mně stojí pindík!“ Na 
místě rozhodně není plácnout chlapečka přes ruce. 
Kateřina Janouchová, autorka věnující se sexualitě, 
ve své knize Život dítěte radí, že je vhodné o tom 
s dítětem mluvit, ne se tvářit, že jsme nic neviděli 
ani neslyšeli. Je lepší nastalou situaci okomentovat, 
například: Ty sis teď chytnul přirození (pindíka apod.), 
udělalo ti to asi dobře, že? Ano, všichni kluci, ty i táta, 
máte pindíka a my holky máme zase prcku (či jiný 
výraz). „Nabídněte mu vždy vaši náruč, vaše pomaz-
lení a mluvte otevřeně i o sexuálních věcech, buďte 
otevřená pro jeho otázky,“ píše Janouchová. Většina 
chlapců totiž cítí jakousi hrdost, že u svého přirození 
objevili něco nového, a případné pokárání za tento 
objev vůbec nepochopí, ještě neznají stud a nemají 
zábrany, nevědí, co udělali špatně.

Podle norského psychologa Thoreho Langfeldta, 
autora knihy Dětská sexualita, bychom svému dítěti 
měli opakovaně vysvětlovat, že hladit se na intim-
ních místech je v pořádku, že víte, že je to příjemné 
a hezké, ale vždy je nejlepší dělat to o samotě, ve 
svém pokoji za zavřenými dveřmi. „Tak člověk ukáže, 
že má k dítěti respekt, a přitom ho naučí trošce 

Náš tip: 
kniha Děti a jejich sexualita

ohledu. Nikdy nesmíme v dítěti vzbuzovat pocit viny 
tím, když mu budeme říkat, že onanie je špatná!“ říká 
psycholog.

Obávaná hra na doktory
Mezi oblíbené hry předškolních a raně školních dětí 
patří „hra na doktory“. Dospělí mají tendenci tuto hru 
zakazovat – pochopitelně se jim nelíbí, když najdou 
děti ležet nahé, vzájemně se dotýkající svých přiroze-
ní. Opět k tomu přistupujte s citem. Například dětem 
nabídněte nějakou jinou, zábavnější hru, abyste 
odvedli jejich pozornost, ale rozhodně nezvyšujte 
hlas a nedávejte najevo svoji zlobu. Sexuální hry 
mezi dětmi mají biologické pozadí, děti si vlastně 
nacvičují svůj budoucí sexuální život. Pokud v nich 
kvůli těmto hrám budeme vzbuzovat pocit viny, 
mohou mít nějakým způsobem narušený sexuální 
vývoj a v dospělosti pak třeba i problémy ve svém 
sexuálním životě (přehnaný stud a další).
 
Jak reagovat, když dítě „nachytáte“
Do dvou let věku nemá smysl dětem něco vysvětlovat 
a zakazovat dotyky na intimních místech. Děti to dělají 
jen proto, že je jim to příjemné (podobně jako třeba 
cucání palce), může to patřit k jejich uspávacímu nebo 
koupacímu rituálu, nemá to nic společného s jejich 
sexualitou. Vaše zákazy by stejně nepochopily. Od dvou 
let pak začněte vysvětlovat rozdíl mezi chováním 
v soukromí a na veřejnosti. Hrátky s pohlavními orgány 
patří ryze do domácího prostředí. Pokud se tak stane 
někde na veřejnosti, například na dětském hřišti, pak 
citlivě zakročte. Napomeňte své dítě, připomeňte mu 
vaši domluvu, odveďte jeho pozornost jinam apod. 
Rozhodně se však na dítě nezlobte a nepřenášejte na 
něj svůj stud a rozhořčení. Nebojte se, s věkem se toto 
chování srovná, před nástupem do školy už z něj bude 
váš „slušný chlapeček nebo holčička“. 

Vlastně to začíná už v těhotenství. Na ultra-
zvuku vám lékař ukazuje, kde má váš ještě 

nenarozený chlapeček pindíka a varlátka, u holčičky 
zase poukazuje na „kávové zrnko“. Krátce po porodu 
vás zdravotní sestřičky učí, jak máte o genitálie svého 
děťátka pečovat (pravidelně omývat všechny skryté 
záhyby, u dívek oddalovat stydké pysky, chlapce 
zase často trápí předkožka, která by se měla do tří 
let věku oddělit od žaludu). Některé z nás, pro něž 
je toto téma příliš intimní a doma se o něm téměř 
nemluvilo, se začínají červenat. To však není na místě. 
O dětské sexualitě je třeba mluvit – nejen s lékaři, 
s druhým rodičem, ale především později (kolem 
druhého roku) i s dětmi samotnými.
 
Zdravá sexualita je základem našeho bytí
Možná se vám to bude trochu příčit, ale rozvoj 
sexuality patří ke správnému vývoji každého dítěte. 
Vnímání sexuality se formuje od raného dětství, 
a pokud něco ve výchově v tomto směru zanedbá-
me, může se nám to v pubertě vymstít. Děti se často 
svých rodičů ptají na své genitálie („Proč já mám 
pindíka a Anička ho nemá?“), k čemu jim slouží, 
často si s nimi hrají či je ukazují svým vrstevníkům. 
Tento jejich zájem bychom jim neměli zakazovat, 
nesmějí mít pocit, že se ptají nevhodně a že toto 
téma je striktně tabu či snad za to budou potrestány. 
Jen je třeba umět nastavit hranice a trpělivě dítěti 
vysvětlovat, co kdy může a co naopak vhodné není. 
Jednoduše řečeno – pokud si váš chlapeček „hraje 
s pindíkem“, prohlíží si ho a zkoumá, když je sám 
v pokoji, ve vaně nebo v postýlce, je to v pořádku. 

O dětské sexualitě je 
třeba mluvit – nejen 
s lékaři, s druhým rodičem, 
ale především později 
i s dětmi samotnými.

Co vás může překvapit

Novorozené holčičky mohou „menstruovat“. 
Během 6 až 8 týdnů po narození se z těla 
holčičky vylučují ženské pohlavní hormony, 
které se k ní dostaly přes pupeční šňůru. 
To může způsobovat zduřelé prsní žlázky 
a také hlenovitý výtok z pochvy, v němž se 
může objevit i krev (asi v 5 %). Nemusíte se 
zneklidňovat, jedná se o známku správného 
vývoje pohlavních cest a není nutné kvůli 
tomu jet k lékaři.

Malí chlapci zase mají velmi často erekci. 
A je to správné, protože jejich penis se tak 
zásobuje kyslíkem. Nedivte se proto jejich 
ztopoření po ránu, během přebalování, čůrání 
a podobně, a to už v kojeneckém věku.

Mnoho rodičů neví, jak k dětské sexualitě 
přistupovat, jak o intimních záležitostech 
s dítětem mluvit a jak ho připravit na do-
spívání. Dobrým pomocníkem je kniha Děti 
a jejich sexualita od pěti českých autorů, kteří 
působí v Lince bezpečí, a tak mají bohaté 
zkušenosti z praxe. Kniha vám odpoví na 
všechny otázky, které vás jako rodiče mo-
hou trápit.



Vaše miminko je přebalené, napapané, ale přesto pláče 
a pláče. Často za to můžou prdíky a nafouklé bříško. 
A právě tehdy vašemu miminku dejte 
kapky Espumisan®.

Pro úlevu od nadýmání 
Klidné miminko, klidná maminka 

Lék Espumisan® kapky 100 mg/ml obsahuje simeticon.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. K vnitřnímu užití. 

Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o.
Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 267 199 333, fax: 267 199 336, e-mail: offi  ce@berlin-chemie.cz CZ
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5–10 kapek*
před kojením

Na lžičku nebo
do lahvičky

Banánové 
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* Dávkování pro kojence.
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ZDRAVÉ
A DOBRÉ

Ovoce a ryby 
v dětském jídelníčku
Jablko, hruška nebo banán? Tyhle druhy ovoce maminky znají moc dobře a svým dětem je dávají běžně 
k svačině. Ovšem možností je daleko víc, stačí se jen rozhlédnout a zapojit fantazii. A platí to nejen o ovoci, 
ale také o rybách. I ty by totiž neměly na talíři malých dětí chybět.

Určitě chcete dávat svému dítěti ty nejzdravější 
potraviny. Pak je samozřejmě nutné znát, co je 

dobré a co naopak nevhodné. Důležité také je, aby byla 
nabídka co nejpestřejší. Ovoce navíc patří mezi zdravé 
potraviny, kterých se nemusíte bát, a v jídelníčku dětí 
by se mělo objevit několikrát denně. Protože obsahuje 
více tzv. jednoduchých sacharidů, má celkově vyšší 
energetickou hodnotu, takže starší děti by měly jíst 
o něco méně porcí ovoce než zeleniny. Od 2 do 4 let 
by děti měly sníst minimálně dvě porce ovoce denně, 
jedna porce je například 1 banán, 1/2 šálku drobného 
ovoce (jahody, maliny, hroznové víno) apod. Ovoce 
také obsahuje hodně vody, pyšní se i vysokým obsa-
hem vitamínů a minerálních látek, takže není pochyb 
o tom, že by mělo tvořit základ dětského jídelníčku. 
Bohužel, české děti mají ovoce a zeleniny méně, než by 
měly mít. Zkuste tenhle „prohřešek“ napravit tím, že jim 
nabídnete i jiné chutě než tradiční jablko nebo banán. 
Není nic snazšího, než nové druhy ovoce nejprve otes-
tovat, třeba tak, že dětem koupíte ovocnou přesnídáv-
ku v lahvičce. Hamánek nabízí ucelenou řadu ovocných 
příkrmů pro děti již od ukončeného 4. měsíce. Ovoce 
v nich bylo vypěstováno ve speciálním režimu a splňu-
je nejpřísnější požadavky na kvalitu. 
 
Proč jíst ovoce a jaké?
Pokud se ptáte, které ovoce je pro dítě nejvhodnější, 
pak obecně takové, které neobsahuje moc kyselin. 
„Ovoce je pro dítě velkým zdrojem vitamínů, minerál-
ních látek a vlákniny. V dětském jídelníčku se syrové 
ovoce začíná objevovat zhruba od 7. až 8. měsíce věku 
ve formě nepřislazovaného pyré. Rozšiřování jídel-
níčku o více druhů ovoce je postupné – vždy jeden 
druh a s odstupem dvou až tří dnů, kdyby se objevila 
nežádoucí (alergická) reakce. Postupně můžete dávat 
dětem hrubší příkrm (asi od 8. měsíce), a to proto, 
aby se podpořil správný vývoj dásní, zubů a kousání 
obecně. Zpočátku je vhodné pro lepší snášenlivost 
zařazovat do jídelníčku druhy ovoce, které rostou 
v našem zeměpisném pásmu. V jídelníčku ročního 
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Ovoce patří mezi zdravé potraviny, kterých se 
nemusíte bát, a v jídelníčku by se mělo objevit 
několikrát denně.

Navštivte 
www.hamanek-eshop.cz, 

kde najdete ucelenou 
řadu nejen ovocných 

 příkrmů.
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a staršího dítěte se běžně objevují jablka, banány, 
meruňky, hrušky, švestky, ale jídelníček by se měl 
postupně rozšiřovat o nové druhy ovoce, aby byl výběr 
co nejpestřejší,“ radí Hanka Knížková, DiS., registrovaná 
nutriční terapeutka a specialistka na dětskou výživu 
z Poradenského centra Výživa dětí.
 
Exotické ovoce versus domácí
Ještě před nedávnem se maminkám radilo, aby 
z důvodu alergické reakce nedávaly svým dětem až do 
1 roku věku žádné citrusové plody, totéž platilo o lepku 
apod. Dnes alergologové a imunologové hovoří jinak. 
V tzv. imunologickém okně (mezi 4. a 6. měsícem 
života) je podle odborníků optimální a jedinečná 
doba pro setkání s tzv. potravinovými alergeny. V této 
době se totiž zvyšuje šance na přijetí cizorodé látky 
bez alergické reakce organismu. Ale pozor, tohle okno 
byste neměli otevřít předčasně! Pak potenciální rozvoj 
alergie již hrozí. Znamená to tedy, že svému dítěti mů-
žete dát ochutnat i takové ovoce, které nevyrostlo tady 

u nás. Zkusit můžete třeba mango, které má příjemnou 
sladkou chuť a dětem bude chutnat. Vyzkoušet může-
te Hamánek ovocnou Svačinku s mangem v prak-
tickém balení. Pytlíček je opatřený bezpečnostním 
uzávěrem, a snadno se tedy dětem konzumuje už od 
útlého věku. Ovšem jako svačina přijde vhod i starším 
dětem třeba na výlet.

Náš tip: Ovoce začněte zařazovat před dopoledním 
kojením, nejprve pár lžiček. Postupně množství 
zvyšujte. Ze začátku dávejte podušené ovoce nebo 
ovocný hotový příkrm ve skleničce. Se syrovým 
ovocem opatrně, po 8. měsíci by už s ním neměl být 
problém, zkusit to ale můžete samozřejmě i dříve. 
Doporučujeme vyzkoušet i méně tradiční druhy 
ovoce, například bezinku nebo rakytník. Možná ani 
vy jako rodiče jste tyto druhy ovoce neochutnali, tak 
si dopřejte spolu s dětmi zajímavý lahodný příkrm 
Happyfruit s hruškami a rakytníkem nebo s broskve-
mi a bezinkou.



ZDRAVÉ
A DOBRÉ
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Ryby na talíři kojence a batolete
Pokud jde o ryby, donedávna u nás panoval názor, že 
děti je mohou jíst až po 1. roce života a ideálně ještě 
o rok později, protože vyvolávají alergii. I v tomto pří-
padě se ale od těchto poměrně přísných doporučení 
upustilo. Vždyť i v přímořských zemích jedí kojenci 
a batolata ryby jako jeden z prvních masozelenino-
vých příkrmů a jsou zdraví jako řípa. A naši předci zase 
dávali svým dětem sladkovodní ryby. Každopádně, 
dnes už ryby svým dětem klidně můžete servírovat, 
ideálně pak v imunologickém okně (mezi 4. a 6. mě-
sícem věku). Včasné zavedení ryb do jídelníčku může 
obecně riziko alergie snížit. Jejich zavedení po 8. mě-
síci věku vedlo podle průzkumů až k 2,5krát většímu 
výskytu jakékoliv potravinové alergie a k 1,5krát 
většímu riziku alergie na inhalované alergeny (šlo 
například o výzkumy evropské nutriční komise při Ev-
ropské společnosti pro pediatrickou gastroenterologii, 
hepatologii a výživu či amerického výboru pro výživu 
při alergologické a imunologické sekci Pediatrické 
akademie). Dítě by tedy mělo ochutnat postupně 
všechny potenciální alergeny, aby je jeho naprogra-
movaná imunita střev dokázala později rozpoznat.
 
Proč jsou zdravé a které 
druhy jsou vhodné?
Ryby jsou hodnotným zdrojem živin. Pokud jde o vý-
běr ryb, můžete dětem nabídnout nejen sladkovodní 

Zeptali jsme se za vás

Hanky Knížkové, DiS., registrované 
nutriční terapeutky, specialistky na dětskou 
výživu Poradenského centra Výživa dětí, 
www.vyzivadeti.cz

Mohou malé děti jíst vlákninu, nebo 
s ní raději počkat na pozdější dobu?
Dětem do 3 let bych nedoporučovala její 
zařazování ve formě doplňků stravy či 
potravin vlákninou obohacených. Její denní 
množství je vhodnější pokrýt jídelníčkem 
bohatým na potraviny, které vlákninu obsa-
hují přirozeně. Vláknina patří mezi složené 
sacharidy neboli polysacharidy. Vlákninu 
sice trávicí systém člověka nedokáže strávit, 
a tělo z ní proto ani nezískává žádnou energii, 
i tak je ale její role nezastupitelná. Zejména 
v prevenci civilizačních nemocí. Vláknina se 
nachází převážně v potravinách rostlinného 
původu – v ovoci, zelenině, luštěninách, 
celozrnných obilovinách a cereáliích, brambo-
rách a podobně. Pokud tedy dítě konzumuje 
dostatek ovoce, má i dostatek přirozené 
vlákniny.ryby, ale i mořské. Podle Hanky Knížkové, nutriční 

terapeutky, jsou obě varianty možné. „Mořské ryby 
mají hodně omega-3 mastných kyselin, zejména DHA, 
která je nezbytná pro správný růst a vývoj dětí, a to 
již od početí. Některé studie prokázaly, že zvýšený 
příjem této kyseliny v těhotenství má pozitivní vliv na 
vývoj zraku, poznávacích funkcí a pozornosti u dětí, 
dozrávání režimu spánku, motorický vývoj, vývoj řeči 
a imunitu,“ vyjmenovává Hanka Knížková. DHA je 
kyselina dokosahexaenová, která se řadí do skupiny 
látek nazývaných omega-3 mastné kyseliny, jež je 
podskupinou tzv. esenciálních nenasycených mast-
ných kyselin. Esenciální znamená, že jsou pro lidské 
tělo nezbytné, přitom si je ale nedokáže samo vytvořit 
a jediným zdrojem je potrava. Je jednou ze složek 
rybího oleje a vhodným zdrojem je tedy olej nebo 
samotné ryby. Proto by měly ženy i děti zařazovat 
ryby a mořské plody do svého jídelníčku alespoň 2 až 
3krát týdně. V případě ryb (hlavně mořských) pozor 
na obsah škodlivých látek, zejména rtuti a dioxinů. 
„Toto množství ale závisí na tom, jak dlouho ryba žije, 
čím se živí a jak vysoko v potravním řetězci se nachází. 
Nejvyšší obsah těchto látek mají velké dravé ryby. 
Nízký obsah rtuti mají: tuňák, losos, treska, makrela, 
kapr, pstruh, sumec, hejk, sardinky, herynci, šproty, 
krevety, garnáti a ančovičky,“ radí nutriční terapeutka 
(mluvíme o syrovém stavu). Pokud jde o limity rtuti 
a dioxinů, existuje nařízení komise EU, kterým se 

stanoví maximální hodnoty některých kontaminu-
jících látek v potravinách. Většina menších ryb je ale 
v limitních mezích a nemusíte se bát. V případě dětské 
kojenecké výživy, konkrétně u skleniček Hamánek 
obsahujících ryby, máte skutečně stoprocentní jistotu, 
že jde o bezpečný výrobek. 

Náš tip: Vhodnou úpravou ryb pro děti je například 
dušení na páře nebo vaření. Musíte si být naprosto 
jistí, že jste maso zbavili všech kostí. Vhodnou volbou 
může být losos nebo treska. Zpočátku využijte 
konzistenci kašiček a rybu nenápadně vmíchejte do 
jídla. Nebo můžete koupit již hotový příkrm, třeba 
Hamánek tuňák se zeleninou a bramborem, který je 
určen dětem od ukončeného 5. měsíce, nebo tuňák 
s červenou čočkou a penne s většími kousky od 
8. měsíce. Čočka je bohatý zdroj bílkovin a červená 
čočka je pro děti nejlépe stravitelná. Zapojte fantazii 
a nenechte se odradit, vedle klasického tepelného 
zpracování můžete rybu zakomponovat do 
pomazánky. Se staršími dětmi si pro změnu můžete 
povídat o moři, rybách a rybolovu, třeba je přesvědčí-
te, že by měly ryby jíst.  



KOMERČNÍ
PREZENTACE

Plavání s miminky 
Pobyt ve vodě má na zdravý a  přirozený vývoj dítěte 
mnohem větší a  důležitější vliv než jakýkoli jiný pohyb 
na suchu. Podporuje psychomotorický vývoj a koordina-
ci, uvolňuje běžně přetěžované svalstvo a energie se při 
něm rovnoměrně rozděluje do všech pohybových oblastí. 
Nejen proto pediatři maminkám kojenecké plavání často 
doporučují. Navíc se miminko učí vnímat svoji maminku 
(anebo tatínka) jako osobu, na kterou se může kdykoli 
spolehnout a  které může zcela důvěřovat. Společným 
pobytem ve vodě se tak prohlubuje váš vzájemný vztah. 

Faktem také je, že málokterý pohybově aktivní odpo-
činek má tak příjemné účinky i  na psychickou pohodu 
unavené maminky. Voda totiž působí jako psychický sti-
mulant, který vás dokáže odreagovat. Kojenecké plavání, 
které se doporučuje miminkům zhruba od 3. měsíce, je 
zároveň často první příležitostí, kdy se dítě přirozeně 
začleňuje do společnosti, prvně se konfrontuje s  další-
mi dětmi.

První plavky
Aby se mohlo vaše děťátko při kojeneckém plavání po-
řádně vydovádět a také pro vás byl pobyt v bazénu po-
hodový bez zbytečných obav o hygienu, potřebuje vaše 
miminko spolehlivou plavací plenku. Na webových strán-
kách www.mimiplus.cz najdete širokou nabídku krás-
ných a kvalitních plavek pro kojence od výrobce Splash 
About, které doporučuje většina plaveckých kurzů pro 
miminka. S  plavkami Happy Nappy zůstane váš malý 
plaváček čistý po celé plavání, navíc mu to v pestroba-
revných vzorech bude náramně slušet!
www.mimiplus.cz

Plavky Happy Nappy určené pro kojence a batola-
ta jsou vyrobeny z 1 mm silného elastického neo-
prenu s  měkkým, přiléhavým střihem a  širokým 
páskem z  tkaniny s  vysokým obsahem kaučuku, 
aby všechny nečistoty zůstaly uvnitř. Široké lemy 
pevně obepínají stehýnka i bříško a také se dětem 
nezařezávají do kůže jako klasické gumičkové plav-
ky. Žádné šňůrky, žádný suchý zip, žádná guma! 
Neopren propouští pouze moč (kvůli které je ve 

vodě chlór), a proto také nedochází k nežádoucímu 
efektu, kdy plenka nasákne, ztěžkne a znesnadňu-
je dětem pohyb. Mohou být nošeny s běžnými pla-
vacími plenkami, ale i bez nich! Podšívka se totiž 
velmi snadno čistí.
V  nabídce Mimiplus.cz najdete také dětské neo-
preny, koupací vesty, sluneční brýle, neopre-
nové čelenky proti zánětům uší a  další pomůcky 
k  plavání.

Jak plavky fungují

Do plaveček Happy 
Nappy nepotřebujete plavací plenku, jsou plNě 

funkční bez ní. 

MUDr.ování s Hamánkem
Edukativní videa pro rodiče plná rad 
a tipů k péči o novorozence 

Pokud jste novopečenými rodiči, jistě se vám hlavou honí řada otazníků spojených s péčí 
o vaše novorozené děťátko. Nejspíš jste přečetli spousty knih a příruček či se zúčastnili 
předporodních kurzů, nic se však nevyrovná praktické ukázce. Jedním z nejkritičtějších 
okamžiků v životě rodiče je situace, kdy dítě přestane dýchat. Je pochopitelné, že vyděše-
nou maminku či tatínka zachvátí panika a na žádnou z teoretických pouček si nikdo ani 
nevzpomene. Připravili jsme proto video s názorným vysvětlením posloupnosti jednotli-
vých kroků, které vám pomůže zachovat chladnou hlavu i ve chvíli, kdy dítě nereaguje na 
podněty. Správným postupem můžete zachránit život nejen vašemu miminku.

Video nazvané Zástava dechu, ve kterém dětská lékařka MUDr. Radka Trávníč-
ková vysvětluje a především na dětských figurantech předvádí, jak v případě zásta-
vy dechu postupovat, naleznete spolu s ostatními videi na YouTube po zadání hesla 
„MUDr.ování s Hamánkem“. K dispozici jsou i na facebookovém profilu Hamánka a na  
www.hamanek.cz . 

Nové video Zástava dechu
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ROZHOVOR

Martha Issová: 
„Jsem šťastná, že jsem její 

maminka!“ 
Když herečka Martha Issová mluví o své dceři Františce, jejímž otcem je režisér David Ondříček, naplno

září štěstím. „Je stále dobře naladěná, láskyplná a vtipná, spinká do půl desáté...“ vypráví a ostatní maminky mohou jen 
závidět. V rozhovoru pro Hamánka nám přiblížila i její velmi neobvyklé chutě.

Vaše Fanynka nedávno oslavila třetí 
narozeniny. Jaká byla oslava a jaké 
dostala dárky? S čím si nejraději hraje?

Oslava byla dojemná. Protože má Fany naroze-
niny o den dříve než její velký kamarád Max, 
slavili společně, pod širým nebem, stejně jako 
loni. Přišly celé rodiny, všichni kamarádi, tetky 
a strejdové a nikomu ani nevadilo, že chvílemi 
dost pršelo. Dostala spoustu krásných věcí, od 
všeho trochu – knížky, parádu i hračky. Nejraději 
čte Trnkovu Zahradu, nosí růžovou tylovou suk-
ni a ordinuje se svým doktorským kufříkem.
 

Říká se, že kolem třetího roku přichází 
takzvané „období vzdoru“. Už vás potkalo? Umí 
se vaše dcerka pořádně vztekat?
Celkem intenzivně se s obdobím vzdoru setká-
vám od chvíle, co se Františka postavila na nohy 
a začala vnímat svět. Pevně věřím, že když při-
šlo dřív, stejně tak i odezní… Ale neprojevuje se 
tím, že by se nějak výrazně vztekala. Ona jen moc 
ráda dělá opak všech mých proseb a doporučení 
a je na ní vidět, že má obrovskou radost, když se 
jí podaří mě vytočit. Jediné, co jakž takž funguje, 
je přestat si jí v tu chvíli všímat a pak jí v klidu 
vysvětlit, že když bude dělat tohle, může nastat 
tohle, a nabídnout jí jinou, pozitivní variantu.
 

Kdo je u vás ve výchově přísnější – vy anebo 
tatínek? A máte tu správnou „rozmazlovací 
babičku“?
David vyhrožuje, já konám. Čímž nemyslím, že 
bych ji snad nějak tloukla, to ne! Ale pokud řek-
nu, že když neposlechne, budu muset přikročit 

k nějakému výraznějšímu upozornění, vždyc-
ky to splním, na rozdíl od tatínka…! A babičku 
máme fantastickou. I dědu. Neboli „bábinku 
a doudu“, jak jim Fanynka říká. Jsme spolu 
všichni často a moc rádi, k mojí velké radosti.

Kdy začne Fanynka chodit do školky? Máte 
z toho obavy?
Do školky začne chodit po prázdninách a dost se 
na to těším. Mám pocit, že je Fanynka ve svých 
třech letech vyrovnaná a veselá holka, se kterou 
je radost být a která je ve společnosti jiných dětí 
šťastná. Ovšem tím neříkám, že nebudu plakat, 
až ji tam v září povedu… (rozhovor vznikl v srp-
nu, pozn. red.)
 

Jaké byla miminko? Jak vzpomínáte na její 
první tři roky života?
Když jsem holkám v šatně Dejvického divadla při 
první návštěvě vyprávěla, jak se máme, řekla mi 

kolegyně Babčáková: „Ty vůbec nevíš, co je to mít 
dítě!“ Fany totiž byla úžasná. Když jsme se vráti-
ly z porodnice, odjela jsem ke svým rodičům, kde 
jsme byly až do konce šestinedělí obklopeny láskou 
a péčí, což asi mělo velký vliv na to, že jsme si ho 
celé velmi užily. Fany usínala v devět večer po ko-
jení a spala do osmi ráno, kdy jsem ji musela budit, 
protože moje prsa praskala ve švech. Zřejmě je to 
její celkové nastavení, protože to trvá dodnes, s tím 
rozdílem, že se budí kolem půl desáté. To je jediné, 
z čeho mám strach s nástupem do školky – vstává-
ní. To nám totiž nejde ani jedné! Jinak je Fany od 
samého začátku dobře naladěná, láskyplná a vtip-
ná bytost, ze které máte pocit, že svět je dobré místo 
pro život. Jsem šťastná, že jsem její maminka.
 

Jak dlouho jste ji kojila a kdy jste začala 
zavádět příkrmy?
Byli jsme v trochu nestandardní situaci, proto-
že když bylo Františce sedm měsíců, jeli jsme 

Připravila Petra Škeříková Foto archiv Marthy Issové

„Když mi Fanynku 
v porodnici prvně položili 
na břicho, myslela jsem, že 
vybouchnu štěstím.“
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nepochybovala ani na vteřinku. Ale nechci to 
vůbec zakřiknout!
 

Jak vás mateřství změnilo? Jste dnes jinou 
Marthou, než jakou jste byla před otěhotněním 
a porodem?
To je strašně těžká otázka. Bylo by opravdu na-
dlouho, kdybych to měla všechno popsat, ale po-
kusím se stručně: Myslím, že moje, říkejme tomu 
duše, nebo podstata mojí osobnosti, se nezměnila. 
Že já zůstávám pořád tou bytostí, kterou jsem byla 
a kterou, doufejme, i budu. Nicméně mateřství mi 
otevřelo novou dimenzi a rozměr vnímání světa 
a taky mě mnohem víc nutí se sebou něco dělat, 
protože chcete svým dětem připravit život co nej-
šťastnější, nezatěžkaný něčím, co je ve vašich si-
lách vyřešit, a tím se zase o kus dál posunout smě-
rem k nějaké celkové harmonii. A taky je pak 
člověk takhle chytrý jako rádio! (směje se)  

„Tady je důkaz, 

že nelžu. Tuhle 

polévku Ramen 

v Thajsku snědla celou 

a to rozhodně nebyla 

žádná dětská 

chuť!“

na měsíc pryč a já jsem nechtěla začít s příkr-
my v cizím prostředí, proto jsem ji do poloviny 
devátého měsíce plně kojila. Pak jsem postupně 
přidávala mrkev, brambory, ovoce a nakonec 
maso.
 

Jaký je její jídelníček dnes? Co má ráda?
Ona má velmi pozitivní vztah k jídlu a jí věci, 
které byste u dítěte ani nečekali. Miluje olivy 
v jakékoli podobě, ryby, zeleninu, jehněčí maso, 
kozí a ovčí sýry a podobně. Rozhodně si vždycky 
raději vybere slané než sladké, což jí, doufejme, 
dlouho vydrží. Nejíme doma skoro žádné uze-
niny, výrobky z kravského mléka a bílé pečivo.
 

Projevují se u ní nějak umělecké sklony po 
rodičích? V čem už teď podle vás vyniká?
Vzhledem k tomu, že jsem naprosto objektivní, 
můžu posoudit, že vyniká úplně ve všem. Přede-

vším v komunikaci předvádí nevídané kousky. 
Jinak taky krásně kreslí, tancuje a zpívá. A umí 
několik jazyků – tučňácky, švédsky, anglicky 
a pintonsky.
 

Jak vzpomínáte na svůj porod? Potvrdilo se 
i u vás to, že hormony štěstí brzy zaženou 
vzpomínky na bolest? Dokážete si už teď 
představit mít druhé děťátko?
Vzpomínám na něj s láskou, i když jsem samo-
zřejmě měla chvilky, kdy jsem si hodně přála, 
abych to už měla za sebou. Ale byl to rozhodně 
mimořádně silný zážitek. Nikdy jsem se necíti-
la tak blízko přírodě a nějakému jádru života, 
nebo jak to říct. Bylo to krásné. A nejlepší bylo, 
když mi ji hned potom, co vylezla ven, položili 
na břicho. To jsem myslela, že vybouchnu štěs-
tím. Vzpomínky na bolest zmizely velmi rych-
le a o tom, že bych chtěla mít druhé dítě, jsem 
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ZAUJALO
NÁS

Když Ema nemá maso...
Alternativní způsoby stravování, a to zvláště u dětí, je zdrojem plamenných sporů nejen mezi laiky 

zastávajícími různé výživové směry, ale dokonce i mezi specialisty na výživu. Zatímco jedni tvrdí, že po 
vypuštění určitých složek jídelníčku jsou děti celkově zdravější, druzí poukazují na nebezpečí spojená s rizikem 

absence podstatných nutričních složek. Obavy souvisí především s možným nedostatkem kvalitních bílkovin, 
vitamínu B12, vápníku a omega-3 nenasycených mastných kyselin.

WHO 2000: 
Starší děti mohou prospívat

V prohlášení České pediatrické společnosti, které 
se opírá o doporučení WHO (World Health Orga-
nization) z roku 2000, se do druhého roku života 
nedoporučují extrémně restriktivní diety, tedy 
veganské a makrobiotické směry, a to z důvodu 
rizika podvýživy a zpomalení růstu a vývoje v psy-
chomotorické oblasti. Přísné odmítání živočišné 
bílkoviny, zvláště u kojenců, považuje Česká pe-
diatrická společnost za rizikové. „Starší děti mohou 
být v dobrém nutričním stavu při všech typech 
vegetariánských diet (laktoovovegetariánství, 
laktovegetariánství i veganství),“ cituje materiál 
z doporučení WHO pro výživu kojenců a batolat 
v evropském regionu.
 
Sestavení dětského vegetariánského 
jídelníčku se nesmí podcenit
Pokud dostává dítě vegetariánskou stravu, 
je třeba věnovat mimořádnou péči sestavení 
jídelníčku a zkonzultovat jeho vhodnost s pe-
diatrem. Rozhodně nestačí z běžného jídelníčku 
vyřadit maso, ale je třeba ho sestavit tak, aby dítě 
dostávalo pravidelně veškeré živiny potřebné pro 
jeho správný vývoj. V praktických doporučeních 
České pediatrické společnosti se klade důraz na 
podávání potravin bohatých na železo současně 
se zdroji vitamínu C, který zvyšuje jeho vstřebatel-
nost. Jídla na bázi mléka a zeleninové pokrmy by 
se měly naopak podávat odděleně, protože vápník 
znesnadňuje vstřebatelnost železa. Mléko, i v ma-
lém množství, zvyšuje kvalitu a využití rostlinných 
bílkovin, což je zvláště problematické u veganů, 
kteří se vyhýbají všem potravinám živočišného 
původu. Pozornost je třeba věnovat také vhod-
nému tuku, který zvyšuje energetickou hodnotu 
stravy a obohacuje potravu o cenné esenciální 
mastné kyseliny.
 
Zakázané ovoce chutná nejlépe
Mgr. Jana Divoká, člen výboru pediatrické sekce Čes-
ké obezitologické společnosti, pedagog a terapeut 
dětské nadváhy a obezity, poukazuje na problémy 
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Přísné odmítání živočišné bílkoviny, zvláště 
u kojenců, považuje Česká pediatrická 
společnost za rizikové.

Veganství může být rizikové

Veganskou stravu zdravotničtí profesionálo-
vé většinou nedoporučují zvláště těhotným, 
kojícím ženám a kojencům. U bezmléčné stravy 
musí těhotné a kojící ženy věnovat mimořád-
nou pozornost přísunu vápníku, vitamínů 
B12 a D. V mateřském mléku veganek může 
zásadním způsobem chybět zejména vitamín 
D, jehož nedostatek ohrožuje děti kojené více 
měsíců rozvojem rachitidy.

z „červeného“ masa a vnitřností, a navíc je ovlivněna 
dalšími složkami potravy. Absorpci železa znesnad-
ňuje např. vápník, proto by potraviny obsahující váp-
ník a potraviny obsahující železo měly být podávány 
odděleně. Nedostatečný přísun železa může vést 
k chudokrevnosti (anemii).
 
Vitamín B12: Lékaři doporučují 
potravinové doplňky
Odborníci tvrdí, že jediným spolehlivým (zvláště 
veganským) zdrojem tohoto vitamínu jsou potravi-
nové doplňky a obohacené potraviny. Nedostatek 
vitamínu B12 je obzvláště nebezpečný pro těhotné 
a kojící matky.
 
Omega-3 mastné kyseliny: 
Lze je získat z rostlinných olejů
Omega-3 kyseliny, které jsou podstatné mimo jiné 
pro rozvoj mozku dítěte, se nacházejí zejména v tu-
cích živočišného původu, hlavně v rybách. Omega-3 
může být v těle syntetizována z kyseliny linolenové, 
která je obsažena například ve lněném, sezamovém, 
řepkovém a sójovém oleji nebo v oleji z vlašských 
ořechů, její vytvoření ale znesnadňuje jiná kyselina, 
a to linolová, na kterou je jídelníček vegetariánů 
rovněž bohatý (obsahují ji např. oleje slunečnicový, 
kukuřičný nebo sójový). Vegetariánům se proto do-
poručuje konzumace sójového oleje, který má nižší 
poměr kyseliny linolové než ostatní oleje.
 

Kdo je kdo?

• Nejméně striktní jsou semivegetariáni, 
 kteří odmítají tmavé druhy masa a uzeni-
 ny, přijímají však drůbeží a rybí maso, 
 vejce a mléčné výrobky.
• Takzvaní laktoovovegetariáni nejedí 
 žádné maso, ale konzumují mléko, 
 mléčné produkty a vejce.
• Laktovegetariáni připouštějí mléčné 
 výrobky, ale vynechávají z jídelníčku 
 vejce.
• Nejpřísnější odnož vegetariánství je 
 veganství. Vegani se vyhýbají všem 
 výrobkům živočišného původu včetně 
 vajec, mléčných výrobků, želatiny 
 (vyráběné z kostí a tkání zvířat) a třeba 
 i medu, který produkují včely.

spojené nejen s možným deficitem látek důležitých 
pro rozvoj organismu, ale i na psychologické aspekty 
alternativního stravování dětí. „Ve své poradenské 
praxi se častokrát setkávám se starým známým 
‚Zakázané ovoce nejlépe chutná‘. Pokud dítěti nedá-
váme, nebo dokonce zakazujeme některé potraviny, 
přirozeně je touží tajně ochutnat, ve škole nebo 
u kamarádů, a to v něm může vyvolávat pocity viny. 
Ohrožení vyšších potřeb, jako je jistota a bezpečí, 
často řešíme my lidé právě přes nižší potřeby, jídlo 
a pití, a to nezřídka velmi nevhodně. Přejídáme se, 
omezujeme stravu, vylučujeme některé potraviny 
apod. Proto bych doporučovala, aby se děti učily 
odmala jíst vše, pravidelně, v přiměřeném množství. 
Pokud se v dospělosti samy rozhodnou pro alterna-
tivní stravovací systém, bude to jejich volba. Je-li to 
volba rodičů, není jisté, zda se do budoucna ukáže 
jako ta správná,“ uvádí.
 
Bílkovina: Důležitá je správná 
kombinace potravin
Bílkovina se skládá z chemických látek zvaných 
aminokyseliny, které získáváme z potravin jako 
jsou maso, vejce, ryby a mléčné výrobky. Správnou 
kombinací množství a poměru rostlinných produktů 
lze vytvořit základní aminokyseliny odpovídající 
plnohodnotným bílkovinám z živočišných zdrojů 
(například luštěniny spolu s obilninami).
 
Železo: Pozor na současné 
podávání se zdroji vápníku
Využitelnost železa z rostlinných zdrojů je nižší než 
vstřebatelnost železa z živočišných zdrojů, především 

Vápník: Je třeba podpořit 
jeho vstřebávání
Vápník může chybět ve stravě vylučující mléko 
a mléčné výrobky a také v jídelníčku s velkým 
podílem zeleniny s vysokým obsahem šťavelanů, 
jako je špenát, rebarbora či mangold, které snižují 
jeho vstřebatelnost. Vápník dodají luštěniny 
a produkty z luštěnin, dobrým zdrojem vápníku je 
také kadeřavá kapusta, brokolice, zelí, pomeranče, 
mandle, karob (svatojánský chléb) a melasa, dále 
samozřejmě potravinové doplňky či potraviny 
o vápník obohacené (např. sójové mléko obohace-
né vápníkem). 



Domácí sušenky: 
Upečte si s dětmi. S láskou 
a radostí
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PAPÁNÍ
A JINÉ DOBROTY

Děti sušenky milují. A u jedné většinou nezůsta-
ne. Proč jim ale nabízet průmyslově vyrobené 
cukrovinky, jejichž složení není vždy ideální, když 
si můžete společně s nimi užít spoustu legrace při 
výrobě domácích sušenek a navíc využít ingredien-
ce vhodnější pro váš jídelníček. Příprava není složitá 
a nepotřebujete k ní žádné přístroje ani ostré 
předměty. Malí pomocníci mohou mísit těsto nebo 
tvarovat sušenky a samozřejmě „hlídat troubu“, 
aby se dílo nespálilo. S o to větší radostí se pak 
zakousnou do lahodných a zdravých vlastnoručně 
vyrobených sušenek. 

Proč používat celozrnnou mouku? 
Budete-li chtít upéct zdravější variantu sušenek, 
je jistě dobrou volbou nahradit část bílé mouky 
moukou celozrnnou. Celá zrna, která obsahují 
obal i klíček, poskytují množství vitamínů, vlákniny 
a minerálních látek. Celozrnná mouka například 
obsahuje o 60 % vápníku, 76 % železa, 85 % hořčíku, 
86 % vitamínu E a o téměř 80 % více vitamínů 
skupiny B než bílá mouka. Alternativou ke klasické 
hladké mouce je celozrnná hladká mouka vyrobená 
z pšenice, která se nazývá špalda. Celozrnné mouky 
se připravují i z žita, ovsa nebo ječmene. Kukuřič-
nou, sójovou, jáhlovou, amarantovou, pohankovou 
nebo rýžovou mouku můžete použít i v případě 
nesnášenlivosti lepku. Vhodnou ingrediencí do 
sladkého i slaného pečiva jsou i ovesné vločky.
V dětském jídelníčku bychom měli dbát na příjem 
přiměřeného množství vlákniny, jejímž zdrojem je 

ŠPALDOVÉ SUŠENKY 
S KAROBEM

Suroviny: 150 g hladké špaldové mouky, 150 g celozrnné špaldové mouky, 200 g rostlinného tuku, 
100 g rýžového sirupu, 1 lžíce karobu

Postup: Všechny suroviny zpracujte v těsto, které nechte asi 1 hodinu chladit v lednici. Poté ho plňte 
do tukem lehce vymazaných a moukou vysypaných formiček a pečte po dobu 15 minut při mírné 
teplotě (150 °C). 

Náš tip! Práce s celozrnnou moukou 
vyžaduje zpočátku trpělivost, než 
dospějete k ideálnímu výsledku. 
Začněte postupným nahrazováním 
bílé mouky celozrnnou – například 
1 díl celozrnné mouky a 3 díly mouky 
světlé – a podíl celozrnné mouky 
zvyšujte. 



JÁHLOVÉ KOLÁČKY S KOKOSEM

Suroviny:
200 g jáhel, 50 g ovesných 
vloček, 50 g agáve sirupu,  
100 g rozpuštěného rostlinného 
tuku, 50 g mletého kokosu,  
50 g celozrnné mouky,  
1/2 lžičky skořice, 1/2 lžičky 
mletého hřebíčku, 1/2 lžičky 
mletého badyánu

Postup: Uvařené a vychladlé 
jáhly smíchejte s vločkami, 
kokosem, moukou, brusinkami 
a vše důkladně promíchejte. 
Poté přidejte všechny tekuté 
suroviny a koření. Zpracujte 
těsto, případně přidejte trochu 
tuku či mouky. Z těsta vytva-
rujte hrudky a pečte na plechu 
vyloženém pečicím papírem 
zhruba 15 minut při 200 °C.

TIP: Jáhly spařte před vařením 
několikrát horkou vodou, 
abyste je zbavili případné 
hořké chuti. Vařte ve vodě 
v poměru 1 díl jáhel na 2,5 až 
3 díly vody po dobu asi 
15 minut.
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SUŠENKY 
„MRKVÁČKY“
Suroviny: 180 g jemně nastrouhané mrkve, 
250 g rostlinného tuku, 200 g bílé pšeničné mou-
ky, 100 g celozrnné špaldové mouky, 1/2 sáčku 
prášku do pečiva bez fosfátů

Postup: Tuk utřete s jemně nastrouhanou mrkví, 
poté vmíchejte mouku prosátou s práškem 
do pečiva. Vzniklé těsto vyválejte a vykrájejte 
z něj libovolné tvary. Sušenky pečte na plechu 
vyloženém pečicím papírem asi 15–20 minut při 
teplotě 180 °C. 

CELOŽITNÉ SUŠENKY 
S DATLEMI
Suroviny: hrnek žitné mouky, necelý hrnek 
ovesných vloček, 6 vypeckovaných a nakráje-
ných datlí, 30 g javorového sirupu, 1/2 hrnku 
oleje, 1/2 hrnku rýžového mléka

Postup: Datle nakrájejte nadrobno a smíchejte 
s ostatními surovinami v lepivé tužší těsto. 
Navlhčenýma rukama tvarujte sušenky a pečte 
na plechu vyloženém pečicím papírem na 180 °C 
asi 20 minut. 

i celozrnné pečivo. Pokud je ale vlákniny příliš, 
může mít dítě potíže s jejím trávením a mohou se 
společně s ní z těla bez využití vyloučit některé 
cenné vitamíny a minerální látky. U dětí do 10 let 
tedy není vhodné zařazovat velké množství 
celozrnného pečiva. Doporučuje se jeden kus 
celozrnného pečiva denně (tedy rohlík, houska 
nebo krajíc chleba s 80% obsahem celozrnné 
mouky). 

Slaďte s rozmyslem
Cukr máme v povědomí jako nevhodnou a ne-
zdravou ingredienci, která je příčinou tloustnutí. 
Problém však není v samotné konzumaci cukru, 
ale v jeho množství. Čím sladší potraviny dítě 
přijímá, tím více si tuto chuť fixuje a vyžaduje 
potraviny a nápoje stále sladší a sladší. Totéž platí 
i pro sirupy a přírodní třtinový cukr. I když mohou 
být svým složením pro tělo prospěšnější, stále je 

třeba sledovat sladkost pokrmu. Zdravější varian-
tu sušenek můžete vytvořit snížením obsahu 
cukru nebo snížením celkové gramáže sušenek. 
Dítě tak spolu s jedním kouskem přijme zároveň 
i méně cukru a energie.
Kvalitní přírodní třtinový cukr (raw sugar) se 
vyrábí šetrnou krystalizací z čerstvé třtinové šťávy 
s vynecháním všech chemických procesů, a proto 
je pro děti vhodnější než cukr bílý. Neznamená to 
ale, že jej můžete používat více než bílého cukru, 
protože energie z něj získaná je téměř stejná a pří-
liš se neliší ani jeho zpracování v těle. 

Kypřit lze i zdravě
Pokud používáte v receptech kypřicí prášek, 
můžete zvolit jeho vhodnější variantu bez fosfátů, 
která obsahuje kukuřičný škrob, bio jedlou sodu 
a vinný kámen, vznikající běžně vysrážením 
během kvašení a zrání vína. 
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PAPÁNÍ
A JINÉ DOBROTY

Není čokoláda jako čokoláda
Na kakau a čokoládě se nevyplatí šetřit. Všímejte 
si na obalu vždy informace o obsahu kakaových 
součástí. Čím je vyšší, tím je čokoláda kvalitnější. 
U kvalitních hořkých čokolád začíná obsah kakaové 
sušiny na 50 %. Hořká čokoláda musí podle vyhláš-
ky obsahovat nejméně 35 % kakaových součástí, 
nejnižší hranice pro mléčnou čokoládu je 25 %.
Kakao v sušenkách můžete nahradit karobem 
neboli svatojánským chlebem. Obsahuje jen 
7 % tuku a až 48 % cukru, proto jej lze používat 
i jako sladidlo. Karob má celou řadu výhod. Neob-

sahuje alergeny, kofein ani kofeinu příbuznou látku 
teobromin, obsahuje mnohem méně tuku, velké 
množství bílkovin, magnézium, kalcium, železo, fos-
for, nikl a také vitamíny A, B, B2, B3 a D. Kromě toho 
je také přírodním zdrojem aminokyselin a vlákniny. 
Mouku z karobu lze využít při bezlepkové dietě. Vý-
robky z karobu jsou vhodné i pro jedince alergické 
na kakao. 

Jak na tuky? 
Do většiny pečiva se jako ingredience přidává tuk. 
U dětí je vhodné zařazovat všechny druhy tuků. 

Přednost byste měli dávat tukům rostlinným – 
olejům nebo margarínům, občas by mělo být do 
jídelníčku dětí zařazeno i klasické máslo. Živočišné 
tuky by měly představovat 1/3 přijímaného tuku, 
rostlinné tuky by měly tvořit zbývající 2/3 z celko-
vého množství. Stejně jako u cukru je třeba hlídat 
jejich celkové množství. Tuk obsahuje na stejné 
množství dvojnásobné množství energie než cukr. 
U rostlinných tuků bychom měli dávat přednost 
olejům, z nichž nejvýhodnější složení má olej 
řepkový. U margarínů je vhodné sledovat obsah 
nežádoucích transmastných kyselin. 

Suroviny: 110 g celozrnné pšeničné hladké 
mouky, 80 g hladké mouky, 1/2 lžičky jedlé 
sody, 1 lžička mleté skořice, 1/4 lžičky strou-
haného muškátového oříšku, 1/4 lžičky soli, 
2 lžíce změklého másla, 60 ml řepkového 
oleje, 55 g tmavého třtinového cukru, 3 lžíce 
krystalového cukru, 1 vejce, 125 g dětské 
přesnídávky Hamánek s jablky a mrkví, 
1 lžička vanilkového extraktu, 1/2 hrnku 
ovesných vloček, 1/2 hrnku cereálních lupín-
ků, 1/3 hrnku sušených brusinek, 1/3 hrnku 
nasekaných vlašských ořechů

Postup: Předehřejte troubu na 175 °C. Promí-
chejte obě mouky, sodu, skořici, muškátový 
oříšek a sůl. Prošlehejte máslo, olej a oba 
cukry do pěny. Přidejte vejce, přesnídávku 
a vanilku a mixujte ještě 30 sekund. Vsypte 
moučnou směs a šlehejte dalších 30 sekund. 
Zlehka vmíchejte vločky, lupínky, brusinky 
a ořechy. Na plech vyložený pečicím papírem 
udělejte lžící kopečky těsta, nechte mezi nimi 
dostatečné rozestupy. Navlhčenýma rukama 
stlačte hrudky na tloušťku asi 6 mm. 
Pečte 12 minut, dokud nebudou sušenky 
zapečené, ale stále měkké. 

„PŘESNÍDÁVKOVÉ“ 
SUŠENKY 
S BRUSINKAMI 
A OŘECHY

Náš tip! Kvalitně vyrobený tuk by měl 
obsahovat co nejméně transmastných 
kyselin, v každém případě méně než 1 %
z celkového množství tuků. Sledujte 
etiketu výrobku, řídit se můžete i cenou. 
Výrobce, který dbá na to, aby výrobek 
obsahoval co nejméně transmastných ky-
selin, tyto údaje většinou uvádí na etiketě 
v tabulce nutričních hodnot.

Větší množství 

tuku obsahují i oříšky, 

které jsou součástí 

receptů. Zároveň 

však obsahují 

i cenné vitamíny 

a minerální látky, 

a proto jsou pro děti 

vhodnou 

ingrediencí.
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OTÁZKY
SPRÁVNÝCH MAMINEK

Hamánkova poradna 
V každém vydání magazínu má své pevné místo Hamánkova poradna, do níž vybíráme otázky starostlivých 

maminek, které zaslaly prostřednictvím elektronické pošty nebo facebookového profilu Hamánka. Tentokrát 
jsme se zaměřili na vaše dotazy týkající se ortopedických obtíží miminek a také strachu dětí z návštěvy 

lékaře. Odpovídá na ně dětská lékařka MUDr. Světlana Najmanová.

První vyšetření 

kyčlí probíhá 

v porodnici, další 

pak ve druhém, 

třetím a čtvrtém 

měsíci.

V porodnici se panu doktorovi nezdály 
kyčle naší holčičky, prý se uvidí na dalším 

vyšetření, jestli bude třeba léčba. Mám obavy 
z toho, co nás čeká. Jak takové vyšetření probíhá 
a jaká je léčba? (Andrea, Facebook)
Při prvním vyšetření kyčlí u novorozence ortoped 
nebo dětský lékař orientačně posuzuje, zda nemůže 
mít vaše miminko vrozenou dysplazii kyčlí. Je to 
porucha vývoje kyčelního kloubu, porucha vývoje 
kyčelní jamky nebo hlavice kosti stehenní a její špatné 
postavení v kloubní jamce nebo kloubní hypermo-
bilita. První vyšetření kyčelních kloubů tedy probíhá 
v porodnici před propuštěním. Hodnotí se hybnost, 
pevnost kloubu, rýhy a kožní řasy na zadečku a no-
žičkách, eventuálně asymetrie a roztažení (abdukce) 
nožiček. Dále následuje klinické vyšetření ortopedem 
a vyšetření sonografické (USG, SONO) ve druhém, 
třetím a čtvrtém měsíci věku dítěte. Pro miminko 
jsou tato vyšetření nebolestivá. Pokud má ortoped 
podezření na dysplazii kyčelního kloubu, doplňuje 
vyšetření rentgenem.

Při záchytu dysplazie kyčlí (méně než 5 % novo-
rozenců) se dle stupně postižení používá speciální 
(Frejkova) peřinka nebo třmínky (Pavlíkovy třmeny), 
které zajišťují správné postavení kyčelních kloubů, 
a opakovaně probíhají kontroly ortopedem. Tato 
léčba je ve většině případů dostačující. Pokud je 
nález větší, nožičky se sádrují, jsou ve speciálním 
závěsu a postupně se roztahují (trakce). Tato léčba 
pak probíhá v nemocnici a trvá několik týdnů. Pokud 
by se ani přesto nález na kloubu neupravil a tato 
léčba byla neúspěšná, následuje operační výkon 
(jen  minimum případů).
 

 Paní doktorko, jaký je váš názor na preventivní 
„široké balení“ kvůli kyčlím i u zdravých miminek? 
Případně, stačí dávat na noc dvě pleny nebo je 
lepší si koupit speciální ortopedické plenky? 
 Děkuji. (Dana, e-mail)
Ortoped vám ve většině případů v porodnici doporučí 
široké (abdukční) balení, tj. tři složené látkové pleny 
nebo jednu jednorázovou a přes ni dvě látkové, všech-
ny fixované v plenkových kalhotkách. My pediatři ty 
tři pleny nemáme moc rádi kvůli postavení páteře. Po-
dle proběhlých studií stačí zdravému miminku jedna 
jednorázová plena. Já osobně doporučuji do prvního 
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klinického vyšetření ortopedem (včetně ultrazvukové-
ho vyšetření kyčelních kloubů) buď dvě látkové pleny 
nebo jednu jednorázovou a přes ni jednu látkovou, to 
vše zapnout do plenkových kalhotek nebo šátku. Dále 
se postupuje podle nálezu na kyčelním kloubu při 
USG vyšetření.
 

 Můj syn (2 měsíce) neustále naklání hlavičku 
pouze na jednu stranu (napravo). Spí tak v postýlce 
i v kočárku, nalevo ji vůbec nedává. Naše paní 
doktorka mi poradila měnit polohy ukládání do 
postýlky, tedy dávat ho i opačně, aby byl nucený 
dívat se i na druhou stranu. A taky nám doporučila 
ortopedický polštářek. Prý by se to mělo srovnat, 
a kdyby ne, pošle nás na fyzioterapii. Nemáte ještě 
nějakou jinou radu? Děkuji. (Hanka, Facebook)
Predilekce hlavičky (stáčení hlavy k jedné straně) je 
fyziologická do 4 až 6 týdnů. Pokud upřednostňování 
jedné strany trvá, snažíme se dítě polohovat, střídat 
pravidelně strany (většinou mírně podkládáme 
miminko, aby bylo na boku, a střídáme strany vždy po 
jednotlivém krmení), motivujeme dítě, aby otáčelo 
hlavičku i na druhou stranu tak, že mu ukazujeme 
hračky (použijeme hračky zvukové nebo světelné), 
aby se za nimi otáčelo, otočíme postýlku tak, aby dítě 
hledělo do prostoru… Pokud je polohování neúčinné 
a predilekce hlavičky přetrvává déle, následuje vyšet-
ření neurologem a rehabilitace, kdy se cíleně aktivují 
svaly krku (i ostatní), tzv. Vojtova metoda. Pokud je 
i výrazná přetrvávající deformita hlavy, kromě RHB se 
zváží použití speciální (kraniální remodelační) ortézy.
 

 Synovi je 3,5 roku a je velmi bojácný, bojí se 
cizích lidí a já nevím, jak ho strachu odnaučit. 
Nejvíce „trpím“ při návštěvě doktorů. Poslední 
návštěva zubaře pro mě byla víc stresující než 
porod, celou dobu hystericky brečel a vzpíral se. 
Nakonec ani k vyšetření nedošlo, máme zkusit 
přijít zase za měsíc. Jak ho mám naučit, aby se 
u doktorů nebál? Děkuji. (Radka, e-mail)
Strach je přirozená reakce na něco neznámého, 
chrání nás před tím, co je nebezpečné. Mezi druhým 

a třetím rokem se dítě začíná více osamostatňovat, 
zároveň ale nastává období zvýšeného strachu 
z odloučení od matky, od rodičů, od známých osob. 
Také od nás dospělých děti často slyší, že se nesmí 
s nikým cizím bavit, že si mají dávat na cizí lidi 
pozor, že jim mohou cizí lidé ublížit. V době mezi 
třetím a čtvrtým rokem také dochází k rozvoji fanta-
zie, a děti se bojí různých strašidel a bubáků. Strach 
z lékařů a zubařů je velmi častý, a je to i proto, že 
dítě zde zažívá zkušenost s bolestí, kterou si pak 
pamatuje, a navíc na něj mnohdy přenášíme obavy 
i my dospělí. K tomu je tu období negativismu, kdy 
dítě může protestovat proti všemu, protože právě 
objevilo, jakou sílu má slůvko „NE“, zvlášť když se 
pronese s dostatečnou razancí.

Příprava na návštěvu u zubaře by měla začít s do-
statečným, mnohatýdenním odstupem – při čistění 
zoubků, povídáním si například o povolání zubaře, 
o tom, jak je důležité zoubky prohlížet a jak prohlídka 
nebolí nebo vše bolí daleko méně, když se přijde 
k zubaři včas. Je dobré vzít dítě k lékaři třeba při naší 
vlastní prohlídce, kdy jemu nebudou dělat nic, ale 
seznámí se s prostředím, se sestřičkou a s lékařem, 
a když pak přijde samo na ošetření, není pro něj vše 
nové a neznámé. Nesmíme dítěti lhát, není správné 
mu říkat, že nic nebude bolet, slibujeme jen to, co mů-
žeme dodržet – že budeme u pana doktora s ním, že 
ho budeme po celou dobu držet za ruku, že když bude 
hodné, dostane třeba malou odměnu. Nestrašíme 
ho, ale snažíme se ho připravit i na to, že bolest může 
přijít, ale že se všichni kolem něj budou snažit, aby 
byla co nejmenší.

Když vše dobře dopadne, hodně chválíme, když 
nedopadne (jako ve vašem případě), netrestáme, 
nevyhrožujeme, po uklidnění začneme s vysvětlová-
ním znovu. Nikdy strach dítěte nebagatelizujeme, 
opravdu vše tak prožívá. Není dobré vychovávat dítě 
tak, že ho budeme před vším negativním chránit, 
musíme mu dát příležitost k prožití strachu, ale měli 
bychom mu při tom být oporou a těmito situacemi ho 
citlivě provázet. Někdy i přiznat svůj strach, ale také 
vysvětlit, jak s ním bojujeme my. 

Své dotazy můžete 
zasílat i vy na adresu 
hamanek@hame.cz
nebo na Facebooku 
www.facebook.com/hamanek.

Nesmíme dítěti lhát, 
není správné mu říkat, že nic 

nebude bolet, slibujeme jen to, 
co můžeme dodržet.
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HAMÁNEK
JISTOTA PRO RODIČE

Mnozí z nás mají doma 
v cukřence klasický bílý cukr 
získaný z cukrové řepy nebo 

třtiny a sladí si jím čaj či kávu. 
Zacházejte s ním zvláště při 

slazení dětských jídel a nápojů 
opatrně, protože rafinovaný bílý 
cukr (sacharóza) je zdrojem čisté 

energie bez jakýchkoliv 
výživových faktorů.

Sladké dětství 
bez rafinovaného cukru

Děti potřebují sladké, aby se jim vyvíjel mozek. Už jste někdy tuto tezi slyšeli? Možná právě ve 
chvíli, kdy jste potomkovi brali z rukou tabulku čokolády, kterou donesla návštěva. Cukr je přece nezdravý. 

Pravda leží někde na půli cesty. Sacharidy, jinak řečeno cukry, děti pro svůj vývoj bezesporu potřebují. 
Rozhodující ovšem je, v jaké formě jim cukr do jídelníčku zařadíte.

Není cukr jako cukr
Sacharidy tvoří základ stravy a jsou pro or-

ganismus významným zdrojem energie. Dělíme je 
na jednoduché, které jsou běžně označované jako 
cukry, a na tak zvané komplexní (polysacharidy), 
což jsou stavbou složitější sacharidy. Do skupiny 
jednoduchých sacharidů patří cukr obsažený 
v cukrové řepě, ovocný cukr nebo hroznový cukr 
a další. Jednoduchý cukr, glukóza, se po konzuma-
ci vstřebává rovnou do krve, kde je jeho hladina 
regulována inzulínem. Krví se pak glukóza dostává 
do buněk a získanou energii tělo využívá ke svému 
fungování. Pro některé tkáně, jako je např. mozek 
nebo sítnice, je glukóza jediným zdrojem energie, 
a je tedy nezbytná pro jejich správné fungování. 
Přebytek glukózy, který tělo již nevyužije na činnost 
orgánů a svalů, ukládá ve formě tuku jako energe-
tickou zásobu.

 Složité cukry, polysacharidy, se musí před 
vstřebáním do krve nejprve rozštěpit na cukry 
jednoduché. Polysacharidy tedy ve srovnání s jed-
noduchými cukry poskytují organismu energii po-
stupně. Nedochází ke kolísání hladiny cukru v krvi 
a přetěžování slinivky břišní produkující inzulín, 
jako je tomu při „zaplavení“ organismu glukózou.

s vysokým glykemickým indexem a po jejich kon-
zumaci přetrvává déle pocit nasycení. Významným 
zdrojem sacharidů jsou obiloviny a výrobky z nich 
(mouka, pekárenské výrobky, ovesné vločky apod.), 
přílohy (brambory, těstoviny, rýže), luštěniny, 
zelenina a ovoce.

 
Potraviny jako zdroje 
polysacharidů: Palec nahoru
V jídelníčku by měly převládat potraviny, ve kterých 
převažují polysacharidy (složité cukry). Tyto potra-
viny mají nižší glykemický index, to znamená, že 
nezvedají hladinu cukru v krvi tolik jako potraviny 
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Příliš mnoho sladkostí? 
Co teď s tím?

Sladkosti by neměly v žádném případě nahra-
zovat plnohodnotné jídlo, a to ani když je dítě 
štíhlé. Nikdy jimi totiž nepokryjeme aktuální 
potřebu živin.

Sladkostmi by se dítě nemělo dojídat ani by 
je rodiče neměli používat jako odměnu nebo 
uklidňující prostředek. Dítě se tak nenaučí jíst 
přiměřenou porci běžného jídla, ale naopak se 
naučí na stres či nepohodu reagovat slupnu-
tím něčeho sladkého.

Důležité je brát v potaz pohybovou akti-
vitu dítěte a případně zařadit sladkost do 
jídelníčku v den, kdy se více hýbe a vydává 
více energie. Dítě tak učíme kompenzovat 
pohybem energii, kterou přijalo navíc spolu 
se sladkostí.

Jestliže se v dětském jídelníčku sladkostí 
a sladkých jídel objevuje příliš, pak je účinněj-
ší nezakazovat, ale vést dítě k postupnému 
snižování jejich množství. Nejprve snížíme 
počet kusů za týden a – pokud je to možné – 
domluvíme se na polovičních porcích.

Postupně se pokusíme nahradit sladkosti 
vhodnějším dobrotami, mezi které patří 
např. čerstvé a sušené ovoce s tvarohem či 
jogurtem, sladká zelenina (například mrkev), 
cereální tyčinky (müsli, zejména bez polevy), 
eventuálně čokoláda s vysokým podílem 
kakaa, domácí sušenky s vhodným slože-
ním apod.

 
Průmyslové sladkosti 
a limonády: Palec dolů
Naopak jednoduchých cukrů by dětský jídelníček 
měl obsahovat co nejméně, říká výživová specialist-
ka Mgr. Jana Divoká ze společnosti STOB. Omezte 
v dětském jídelníčku na minimum rafinovaný cukr 
přítomný v nejrůznějších pamlscích, sušenkách, 
limonádách a dalších sladkostech, které zasytí jen 
nakrátko a zbytečně zatěžují organismus. Sladkosti 
jsou navíc často nejen zdrojem „rychlého“ cukru, ale 
také nezdravých tuků s nepříliš vhodnými nasyce-
nými mastnými kyselinami.

Hamánek ovocná Svačinka: Odměna 
nemusí být doslazovaná
Ovocná Svačinka i jako příkrm
Proč nabídnout dítěti ke svačině Hamánek 
ovocnou Svačinku? Hamánek ovocná Svačinka je 
díky svému složení, konzistenci, gramáži i balení 

vhodná jako příkrm pro děti již od ukončeného 
4. měsíce věku. Všechny ovocné Svačinky jsou 
vyrobeny výhradně z kvalitního kontrolovaného 
ovoce, bez přidaného cukru, lepku a umělých 
barviv. Znamená to tedy, že ve výrobku najdeme 
pouze cukry, které se přirozeně vyskytují v ovoci. 
Protože ovoce je zpracováno do velmi jemného 
pyré bez kousků, mohou je děti díky přirozeně 
vyvinutému sacímu reflexu bez potíží konzumovat 
již od útlého věku.
 
Bezpečnost na prvním místě
Praktické balení ve zdravotně nezávadném, lehkém 
a nerozbitném sáčku opatřeném bezpečnostním 
uzávěrem umožňuje matce i dítěti snadnou a bez-
pečnou manipulaci. Protože zvláště u nejmenších 
dětí je třeba dbát na bezpečnost při konzumaci, je 
sáček opatřen bezpečnostním uzávěrem BABY CAP, 
který zabraňuje případnému nechtěnému spolknutí 

TIP: Svačinku 

lze využít i jako malé 

občerstvení na cestách 

nebo školní svačinu 

pro větší děti.

víčka. Uzávěr je vyroben z prověřených materiálů 
bez použití změkčovadel a jeho součástí je bezpeč-
nostní pojistka, takže lze poznat, zda byl výrobek 
již otevřen.

Ovoce, nic než ovoce
Ovocné Svačinky jsou zpracovány sterilací, tedy 
tepelným ošetřením, které zahubí všechny poten-
ciálně rizikové mikroorganismy, zároveň však 
zachová charakteristickou chuť surovin a jejich 
další kvality. Pro výrobu 100 g hotového výrobku 
je vždy použito 100 g ovoce. Svačinka obsahuje 
ve výsledku 15 g přírodních sladidel, což je 
v případě dětí do 6 měsíců asi pětina až čtvrtina 
doporučené denní dávky sacharidů, pro děti 
od 7 do 12 měsíců přibližně osmina. V nabídce 
najdete čtyři druhy ve 120g balení – s mangem, 
s hruškami a banány, s jahodami a s červe-
ným ovocem. 

V řadě ovocných Svačinek se můžete těšit 
na novinky, které pro vás připravujeme z dalších 
druhů ovoce. Nabídněte dětem také různé druhy 
příkrmů Happy Fruit, jež rovněž neobsahují
žádný přidaný cukr.



22

Lesní školky: místo, 
kde se děti nenudí

Jak by se vám líbilo, kdyby vaše dítě chodilo do netradiční mateřské školy, ve které výuka probíhá zpravidla 
v lese, a to celý rok? Stačí prý kvalitní oblečení, dobrá nálada a je jedno, jestli venku prší nebo padá sníh.

 dvoře v Praze. Postupně se otevíraly další a dnes jich je 
v České republice téměř dvě stě. „Myšlenku zřídit lesní 
školky k nám do Česka přinesli rodiče, kteří si přáli, aby je-
jich děti byly obratnější, užily si dětství objevováním světa 
v přírodě, byly za každého počasí venku, vnímaly tak při-
rozený koloběh roku a aby byly odolnější a zdravější,“ říká 
Anna Voňavková z Asociace lesních mateřských škol ČR. 
A zájem právě o takový typ školek stále roste. Není divu.
 
Vliv pobytu v přírodě na děti
Možná si řeknete, že školka jako školka. Ale zkuste se za-
myslet nad tím, jak děti tráví volný čas. Podle statistiky po-
bývají v přírodě nebo parku čím dál méně času, na západ 
od našich hranic to je prý jen 30 minut týdně! U počítačů či 

RADÍME
JAK NA TO

Lesní školka a školní připravenost

Velmi častou obavou rodičů je otázka připra-
venost dětí na školní docházku. Je pravda, že 
přechod z mateřské školy do základní předsta-
vuje velkou změnu, proto se této otázce věnoval 
Petr Häfner z univerzity v Heidelbergu. V pro-
vedeném výzkumu (Häfner, 2002) vyplnilo 
103 učitelů prvních tříd ZŠ ze šesti spolkových 
zemí v Německu dotazníky pro 230 dětí, které 
alespoň jeden rok navštěvovaly lesní mateřskou 
školu a 114 dětí, které navštěvovaly běžnou MŠ. 
Pedagogové hodnotili šest oblastí dovedností 
dětí. Výsledek? Děti z LMŠ měly lepší hodnoce-
ní než děti z běžné MŠ. 

tabletů však vydrží sedět až 55 hodin 
týdně. České děti na tom možná tak 
špatně nejsou, ale určitě se jich to 
také týká. Přitom pobyt na čerstvém 
vzduchu je prospěšný. Ukazuje se, 
že děti, jejichž výuka probíhá venku, 
skórují v kognitivních testech dvakrát 
lépe, než když se učily v zavřené 
třídě. Ve Skotsku například zjistili, že 
děti s problémovým chováním se 
po výuce pod širým nebem výrazně 
zklidnily a dokázaly dokonce učitele 
zaujatě poslouchat. Lesní školky tedy 
mají mnoho výhod. „Děti jsou celý 

Hygiena a stravování

Lesní školky obvykle svým dětem dovážejí jídlo ze 
„zdravých“ jídelen. V průběhu dne mají děti obvykle 
vlastní pití a svačinu ve svém batůžku (v zimě lze dát 
do termosky třeba teplou kaši), nápoje jsou k dispo-
zici také u pedagogů. Obědvá se v zázemí u stolečků, 
ovšem až po pečlivém umytí rukou. Ruce se dají 
vyčistit mnoha způsoby – z barelů, tekoucí vodou 
(klasická přípojka na vodovod) či dezinfekčními gely. 
Pokud jde o WC, toaleta je vždy součástí zázemí, při 
procházkách lesem je k tomu vyčleněno místo mimo 
pohyb dětí.

Poprvé se začalo s typem těchto předškolních 
zařízení „koketovat“ ve skandinávských zemích 

v padesátých letech minulého století. Tyto iniciativy se pak 
rychle rozšířily do celé západní Evropy. Než ovšem dorazily 
k nám do České republiky, chvíli to ještě trvalo. U nás pro-
běhlo pilotní testování v letech 2010–2012 pod hlavičkou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a účastnila se 
ho tenkrát lesní třída Lesníček při MŠ Semínko v Toulcově 
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den venku, v opravdovém světě, který 
poznávají přímo a ne zprostředko-
vaně, hodně se hýbou, takže jsou 
zdravější, podporuje se jemná a hrubá 
motorika, zvyšuje se kapacita plic, 
silně se rozvíjejí jejich sociální kom-
petence, protože komunikují v menší 
skupině, učí se řešit konflikty a domů 
se vracejí spokojené, zdravě unavené, 
se spoustou zážitků, dobře pak spí a jí,“ 
vyjmenovává benefity lesních školek 
Anna Voňavková.
 
Hodně zážitků a lepší spánek
Nejvýraznějším znakem lesních školek 
je, že děti se neučí u stolečku uvnitř 
budovy, ale venku, a to za každého 
počasí. I počet dětí je menší než v běžné 
mateřské škole, kolem patnácti. 
Samozřejmě, že i lesní školka má svoje 
„zázemí“ (jurta, statek, teepee), ale to 
slouží pouze k příležitostnému pobytu 
na jídlo, spánek a podobně. Jinak celý 
školní program probíhá venku, většinou 
v blízkosti lesa a děti často také pečují 
o vlastní zahradu. Program, který učitelé 
dětem připravují, přirozeně navazuje na 
roční období a místo, které se pro daný 
den stává učebnou pod širým nebem. 
Pomůckami jsou často klacíky (tužka na 
kreslení do písku nebo zeminy), 
kamínky (hudební nástroj nebo 
počitadlo) a další. Děti mohou běhat, 
skákat, přelézat překážky nebo jen tak 
pozorovat mraky či mravence. Ptáte se, 
a co když venku děti promoknou? Podle 
Terezy Valkounové z Asociace lesních 
školek je to špatná otázka. Není totiž 
špatné počasí, pouze špatné oblečení. 
Dítě stačí tedy dobře obléknout, dát mu 
funkční prádlo a nepromokavý oděv, 
a nemusíte se bát, že by nastydlo. Kromě 
toho se děti mohou kdykoliv převlék-
nout do suchého stejně jako v běžné 
mateřské škole. Žádné „drama“ tedy 
nehrozí, stačí se jen podívat ráno z okna 
nebo si přečíst předpověď počasí a dítěti 
dát vše, co bude ten den potřebovat. 

Nadýmání a plynatost je jedna z nejběžnějších zdravot-
ních obtíží, která dokáže pořádně potrápit v každém věku. 
U miminek se problémy s bolavým bříškem vyskytují pře-
devším v prvních třech měsících. Jejich výskyt obvykle 
souvisí s nezralostí trávicího systému, který si teprve 
zvyká na život mimo tělo maminky a musí se postupně 
naučit správně fungovat. K tomu někdy patří i bolestivý 
a hodně uplakaný stav, označovaný také jako kojenecká 
nebo tříměsíční kolika. K dispozici je mnoho návodů, jak 
miminkům pomoci, pokud však máte pocit, že problémy 
vašeho děťátka jsou závažnější než obyčejné prdíky, roz-
hodně neváhejte navštívit pediatra, aby mohla být zjiš-
těna příčina obtíží a vyloučeno závažnější onemocnění.

Jak kojenecké kolice předcházet?
Kojenecká kolika vzniká náhle, bez příčiny, u jinak prospí-
vajících miminek, tzv. z plného zdraví, a často končí od-
chodem větrů. Projevuje se především neklidem a neuti-
šitelným pláčem. Pokud vaše miminko často trápí bolavé 
bříško, vyzkoušejte následující tipy:
• Zajistěte co nejklidnější domácí prostředí.
• Dbejte na správnou techniku kojení tak, aby bylo 

omezeno polykání vzduchu. 
• Lahvičku s kojeneckou výživou nechte před podá-

ním chvíli ustát, aby spadla pěna, která vzniká při 
míchání a která může způsobovat problémy s na-
dýmáním. 

• Vždy nechte miminko po jídle odříhnout.
• Upravte režim krmení. Večerní krmení by mělo pro-

bíhat mezi 22. a 24. hodinou. Nekrmte miminko ve 
spánku, a pokud se probudí, zklidněte ho místo kr-
mení raději přebalením. Jestliže miminko ve věku 
3 týdnů dostatečně přibývá na váze, prodlužujte in-
tervaly nočního krmení.

• Nemají-li tato opatření efekt, doporučuje se dietní 
léčba, která u kojených dětí spočívá v přísné bez-
mléčné dietě maminky. U nekojených dětí se po-
dávají speciální mléka pro léčbu alergie na bílkovinu 
kravského mléka. Zklidnění by se mělo dostavit do 
48 hodin.

• Pokud kojíte, omezte příjem silně nadýmavých po-
travin. Kojící maminky mohou pít bylinné čaje proti 
nadýmání.

• V případě, že obtíže neustupují, nebo se dokonce 
zhoršují, navštivte lékaře, aby vyloučil jinou závaž-
nější příčinu.

Jak zklidnit miminko s kolikou?
Nejúčinnější bývá chování, nošení v šátku, kolébání nebo 
houpání v kočárku doprovázené zpíváním, broukáním 
nebo tichým mluvením. Účinné bývá také těsné zabalení 
do zavinovačky, které miminku připomíná stav z mamin-
čina bříška. Vyzkoušet můžete i tzv. úlevové polohy: 1. na 
bříšku na vašem předloktí, tzv. na tygříka; 2. v klubíčku – 
zádíčka miminka máte přitisknutá k břichu, rukama držíte 
miminko pod kolínky; 3. na bříšku na vašich kolenou nebo 
na lůžku, hladíte miminko po zádech, jemně poplácáváte 
po zadečku.

Dále se doporučuje mírně nahřátá plenka na bříško 
nebo teplá koupel (nikdy nekombinujte obojí). Úlevu může 
přinést také masáž bříška, kdy miminko hladíme po smě-
ru hodinových ručiček kolem pupíku. Někdy miminko utiší 
monotónní zvuk v pozadí – třeba spuštěný vysavač nebo 
pračka ve vedlejší místnosti.

Podejte vhodný lék proti nadýmání
Kromě všech uvedených opatření můžete svému mi-
minku pravidelně podávat kapky proti nadýmání, např. 
Espumisan. Espumisan obsahuje účinnou látku simeti-
con, který usnadní vstřebávání plynů ve střevě a jejich 
přirozený odchod. Jeho velkou výhodou je, že působí 
pouze fyzikálně – nevstřebává se do zažívacího traktu, 
pouze jím projde. Nemusíte mít proto obavy, že by jeho 
podání bylo pro vaše miminko zbytečnou zátěží. Aplikace 
léku je velice rychlá a jednoduchá – pro úlevu u kojenců 
stačí přidat 5–10 kapek do každé lahvičky s kojeneckou 
výživou nebo nakapat na lžičku a podat kojenci bezpro-
středně před každým kojením. Při výběru kapek proti na-
dýmání je vhodné volit lék s dobrou účinností a příznivým 
bezpečnostním profilem.

JAK POMOCI DĚTEM OD 
NAFOUKNUTÉHO BŘÍŠKA
Miminko pláče, kroutí se, je zarudlé v obličeji, nožičky přitahuje 
k bříšku. Křičí a není k utišení. Když se takto ohlásí bolavé bříško, 
je pohoda celé rodiny rychle pryč. Co s tím? 

KOMERČNÍ
PREZENTACE
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Chcete lesní školku? Založte si ji!

Lesní školka může fungovat samostatně 
nebo ve spolupráci s klasickou MŠ (s ní může 
sdílet třeba kuchyni a jídelnu nebo některou 
část programu). Ke zřízení lesní školky je 
zapotřebí především dostatek pedagogů 
a organizátorů, vhodný prostor a rodiče, 
kteří mají chuť se do chodu školky pustit. 
Více informací o zřízení lesní školky najdete 
na www.lesnims.cz. Na těchto stránkách 
také najdete seznam všech lesních školek 
v České republice podle jednotlivých krajů. 
Tento typ školky v současnosti nespadá do 
státem dotovaného vzdělávacího systému, 
proto její provoz zcela hradí rodiče. Z vybí-
raných příspěvků se hradí mzdy pedagogů 
a provozní náklady, lesní MŠ nevytvářejí 
zisk a nejsou za tímto účelem ani zřizovány. 
Cílem samozřejmě je, aby lesní školky byly 
součástí vzdělávacího systému a rodiče se 
pro ně mohli rozhodnout z hlediska jejich 
specifické náplně, a ne podle financí.

Očima maminky

Katka Habrunová (26), dcera Emma (4)
Když jsem poprvé slyšela o lesní školce, moc 
se mi to nezdálo. Není tam umyvadlo, jí se tam 
z ešusu, který každý den musím odnést domů 
a umýt, a většinu času tráví děti v lese nebo na 
zahradě, a to i když prší nebo sněží. Školka se 
musí platit a občas je potřeba s něčím pomoct – 
dělají se různé brigády, kde se seká tráva, staví 
se přístřešek nad venkovním posezením nebo 
se štípe dříví na zimu. Pak jsem dala dceru 
v necelých třech letech do anglické „normál-
ní“ školky. Chodila tam ráda, ale byla pořád 
nemocná a postupem času byla víc a víc smutná, 
a dokonce i brečela, že tam nechce chodit. A tak 
jsem se začala zajímat o to, jaké máme další 
možnosti, a narazila jsem zase na lesní školku. 
Seznámila jsem se s maminkou, která tam svoje 
dítě dávala a vyprávěla mi o ní úplné pohádky. 
Nevěřila jsem všemu, ale domluvila jsem s dce-
rou zkušební den ve školce. A byla jsem mile 

překvapená. Ráno udělají děti tzv. kruh, kde se 
sejdou a řeknou si, co budou ten den dělat. Pak 
si nandají batůžky se svačinou a pitím a vyrazí 
společně do lesa. Tam něco vyrábějí nebo lezou 
po stromech a mají volnou zábavu. Většinou se 
vytvoří dvě skupinky a každá dělá něco jiného. 

Stejně tak si děti můžou samy vybrat, co budou 
dělat. Pak si sednou někde v lese a nasvačí se. 
Poté následuje další aktivita nebo se dokon-
čí předešlá a jde se zpátky ke školce, kde se 
naobědvají. Některé děti jdou po obědě domů, 
jiné zůstávají a odpočívají (v případě naší školky 
v jurtě) ve spacáku a čte se pohádka. Odpoledne 
se obvykle něco vyrábí z hlíny nebo se maluje. 
Abych to shrnula – děti jsou tady hrozně spoko-
jené, jsou na vzduchu, takže i když má některé 
rýmu, není to taková hrůza, než když je patnáct 
dětí v přetopené místnosti. Asi ze všeho nejvíc se 
mi líbí, že jsou v přírodě, a pevně doufám, že to 
má smysl a že si dcera osvojí i jinou zábavu než 
hraní na počítači nebo mobilním telefonu. A co 
se ve školce líbí nejvíc jí? Lezení, ona je vášnivý 
lezec – na cokoli, takže může lézt po stromech 
a v naší školce dokonce jednou za dva týdny 
chodí lézt na skály a je spokojená. To je pro mě 
nejdůležitější.

Program přirozeně 

navazuje na roční  

období a místo,  

které se pro daný den 

stává učebnou pod 

širým nebem.
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PRávě PRobíhá náboR Dětí Do tRéNiNKového CENtRA 

Tréninkové centrum dětí a mládeže 
organizované Golf Clubem Praha 
patří k těm historicky nejúspěš-
nějším v České republice. Již řadu 
let si klub situovaný ve svahu 
naproti známé FN Motol vycho-
vává talenty, kteří jej reprezentují 
na akcích republikové i světové 
úrovně. Klub, založený roku 1926, 
tak dokázal vychovat mnoho 
mistrů republiky a reprezentantů 
naší země. 

Právě probíhá nábor do golfového 
tréninkového centra. Tréninkový 
areál byl rozšířen o plochu o roz-
loze 3.500 m2, která je připravena 
výhradně pro dětské skupinové 
tréninky. Máme vybavení také pro 
nejmenší golfisty, aby si u nás 
mohly vyzkoušet golf i děti před-
školního věku. 

Navíc rozvíjíme spolupráci  
s okolními školami, tak aby si děti 
mohly vyzkoušet golf i v rámci 
školní výuky. Veškeré vybavení 
bude dětem zdarma zapůjčeno, 
nikdy tak nebylo jednodušší  
začít s golfem než právě teď. 

Nechte Vaše děti, ať se baví.  
U nás bavíme děti golfem.

Plzeňská 401/2, 150 00 Praha 5     gcp@gcp.cz

 

bavíme děti golfem

www.gcp.cz
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Kdo si 
zpívá, 

nezlobí (se)
V řadě návodů a doporučení, 

čemu všemu je třeba u malých 
dětí věnovat pozornost, nepatří 

společné muzicírování zrovna 
na přední místa. Písničku si přece 

děti mohou poslechnout, a ty větší 
vybrat a pustit, v televizi, 

z počítače nebo z tabletu. Přitom 
„umělá“ hudba nikdy nemůže 

nahradit to, co dětem dává 
společné zpívání s maminkou 

nebo s tatínkem. Společně 
sdílenou radost. 

Hudba otevírá dětem brány světa
O tom, že harmonická hudba na lidské bytos-

ti, i ty dosud nenarozené, působí pozitivně, není už 
dnes pochyb. Hudba pomáhá v procesu poznávání 
světa, zpracování informací, podporuje abstraktní 
uvažování a celkovou efektivitu myšlení. Rozvíjí 
motorické schopnosti, protože napomáhá uvolnění 
napětí těla a koordinaci pohybů. A podporuje i emoč-
ní inteligenci a kreativitu. Prostřednictvím písniček 
děti nejen poznávají věci kolem sebe a osvojují si 
nová slova a dovednosti, ale také navazují vztahy 
a učí se porozumět emocím. Ale nejdůležitější, a při-
tom nezměřitelné, jsou pocity sounáležitosti, které 
dítě prožívá s maminkou nebo jinou blízkou osobou, 
se kterou si zpívá.
 
Hudební sluch nepotřebujete
„Není důležité, jak a co s dítětem zpíváte, podstatné 
je, s jakým pocitem to děláte,“ říká Veronika Diaman-
tová, zpěvačka, pedagožka a zakladatelka hudební 
školičky Malý muzikant, která je sama maminkou 
dvou malých dětí. „Pokud dítěti zpíváte s lásku, určitě 
ho to pozitivně ovlivní a vybuduje to v něm silný 
celoživotní vztah k hudbě, byť byste zpívali falešně. 
Sebečistší zpěv bez citového prožitku naopak nic 

takového předat nedokáže. Namísto studování 
knih o výchově zpívejte. Zpívejte si při běžných 
činnostech, jakékoliv písničky, které znáte z dětství, 
ale i současné oblíbené skladby. Zpívejte pro radost 
a často,“ dodává.
 
Nejdůležitější je rytmus
Děti přirozeně tíhnou k rytmu a rytmickým hrám 
a spontánně při tom propojují slovo, hudbu a pohyb. 
Tento poznatek zformuloval jako první ve třicátých 
letech minulého století německý skladatel a peda-
gog Carl Orff, známý především jako autor Carminy 
Burany. Přirozená rytmičnost u dětí souvisí s danými 

Děti přirozeně tíhnou k rytmu a rytmickým hrám.

TIP pro maminky...

Vyberte děťátku písničku, skladbu nebo 
melodii a zpívejte mu ji ještě před tím, 
než přijde na svět. Uvidíte, že dítě na ni 
bude reagovat pozitivně i po narození. 
Zpívejte mu ji nejen ve společných klid-
ných chvilkách nebo před spaním jako 
ukolébavku, ale i tehdy, kdy je dítě nespo-
kojené, nemocné nebo vystrašené.
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biologickými rytmy, ale i například s vnímáním 
rytmických pohybů chůze matky v těhotenství 
nebo pravidelným houpáním v maminčině náruči 
či na klíně. Orff proto navrhl řadu jednoduchých 
nástrojů, známých dnes jako „Orffovy nástroje“, které 
jsou technicky snadno ovladatelné, a lze je proto 
používat i v domácím prostředí bez jakékoliv hudební 
průpravy. Patří mezi ně rytmické bicí nástore, jako 
jsou ozvučná dřívka, prstové činelky, triangl, rolničky, 
tamburína, ruční bubínek, bonga nebo rumba koule, 
a nástroje melodické, jako xylofon nebo zvonkohra. 
Menší děti mohou pomocí těchto jednoduchých 
nástrojů doprovázet písničky, těm starším mohou 
později sloužit k pochopení hudební teorie.
 
Svěřte děti odborníkům
Je možné, že se považujete za hudební antitalent 
a netroufáte si pouštět se s dítětem do domácího 
muzicírování nebo vám prostě jen došla fantazie 
a zdá se vám, že okruh hudebních aktivit s dítětem se 
vyčerpal. V tom případě – ale nejen tehdy – je výbor-
ným řešením organizovaná „hudebka“ pod vedením 
zkušeného učitele. Ten za vás udělá to, co ve většině 
případů nejste schopni dítěti v domácím prostředí 
poskytnout. V hudebních školičkách, které mohou 
navštěvovat děti v doprovodu rodičů již od 18 měsíců 
věku, vyučují pedagogové na základě propraco-

vaného systému, zároveň se zde učí děti interakci 
s ostatními a respektování autority učitele. Většina 
hudebních škol pro nejmenší poskytuje možnost 
navštívit ukázkovou hodinu zdarma, během níž rodič 
i dítě zjistí, zda jim daný systém vyhovuje.
 
Svoboda a radost pro malé muzikanty
Podle Veroniky Diamantové by pro malé děti až do 
předškolního věku měla být hudba hlavně zdrojem 
radosti. V hudební škole Malý muzikant se snaží pře-
devším poskytnout dětem v rámci systému a daných 
pravidel prostor pro svobodné vyjádření. Každé dítě 
je jiné a každé dítě potřebuje svůj čas k tomu, aby si 
zvyklo a začalo spolupracovat. Na děti nikdo netlačí, 
nejde o výkon. Důležitá je dynamika výuky. Pro ani 
ne dvouleté dítě je velmi obtížné sedět a soustředit 
se, proto se dynamická část hodiny střídá promyšleně 
s klidovou. Na začátku se malí žáčci uvolní za zvuku 
zvonečků, následuje přivítání, které má vždy podob-
nou formu, a to proto, že děti milují rituály. Výuku 
vždy provází určité téma, které si děti mohou doma 
připomenout pomocí pracovních sešitů, zpěvníčků 
a CD s autorskými písničkami. Celá výuka propojuje 
zpěv s tancem a prvky jógy, děti se prostřednictvím 
pohybu a hry učí základní rytmy, melodii a harmonii, 
aniž by postřehly, že se vlastně něco učí. Větší děti se 
pak hravou formou dopracují k notičkám a připraví se 
tak mimochodem na přijímací zkoušky na ZUŠ.
Více na www.malymuzikant.cz.
 
Písně moderní nebo lidové?
Autorské písničky na současná témata pomáhají 
dětem poznávat současný svět lépe než klasické 
„lidovky“, které ovšem mají také svou nezastupitelnou 
funkci. Aktuální písničky o semaforu nebo tramvaji 
zprostředkovávají dětem okolní svět, lety prověřené 
lidové písně je zase moc baví svou rytmičností, 
ačkoliv některá slova už jim mohou být cizí. Ale ruku 
na srdce, kdo z nás dospělých ví, co je „vička“ nebo 
kdo je „koudelníkův syn“?  

Osobní píseň může dítě 
provázet celým životem

Himbové, etnikum žijící v severovýchodní 
Namibii v regionu Kunene a na jižním 
pobřeží Angoly, nečekají až na narození 
dítěte, a už pro ně mají vybranou jeho 
osobní píseň. Když matka pojme myšlen-
ku na početí, sedne si pod strom, naslou-
chá a nechá k sobě přijít píseň, která pak 
provází dítě prenatálním stavem, celým 
životem i smrtí. Osobní píseň se postupně 
naučí všichni vesničané a dítěti, později 
dospělému, píseň zpívají ve všech důle-
žitých životních okamžicích, radostných 
i neradostných.

Ze zkušeností maminek...

Lenka Míkovcová, maminka dvou dětí
„Zažít s dětmi hudební kurz školy Yamaha 
nebo lekce školy La Škola byl pro mě jako 
mámu krásný zážitek. Na kurzech jsem 
měla čas věnovat se nerušeně jedné společné 
aktivitě a na nic jiného nemyslet. Bavilo mě 
sledovat, jak naše děti hudba baví a roz-
víjí. Je zase bavilo hudbu, rytmy a písničky 
poslouchat, hopsat u nich, ale i se je pokoušet 
na jednoduché hudební nástroje zahrát. Měla 
jsem dobrý pocit i z toho, že tak podporujeme 
jejich hudební talent a myšlení.“

Markéta Klimentová, maminka dvojčat
„Zúčastnila jsem s dvojčaty programu 
Mrňouskové pro děti od jednoho roku. Bylo 
to jednou týdně vždy na celé dopoledne. 
V průběhu dopoledne jsme zpívali, hráli 
na hudební nástroje, něco vyráběli, hráli 
si... Kluky strašně bavily básničky, říkanky 
a písničky, u kterých se ukazovalo, a úplně 
nejvíc nadšení byli, když si mohli vybrat 
hudební nástroje a hrát na ně. Doteď si 
některé písničky a říkanky z kurzu pamatu-
jeme a zpíváme si je.“

Muzikantem již od 4 měsíců

Prakticky po celé České republice mohou 
maminky přihlásit malé žáčky dokonce 
již od 4 měsíců do některé z poboček 
hudební školy YAMAHA, která v rámci 
programu Robátko seznamuje miminka 
do 18 měsíců s prvními hudebními vjemy. 
Dítě pozoruje a objevuje za poslechu 
hudby předměty kolem sebe a věnuje se 
s lektorem hudebně-pohybovým hrám. 
Během lekce provází miminka a batolata 
přátelská zvířecí figurka, která s nimi 
prožívá životní témata, jako je koupání, 
uspávání, jídlo nebo pohyb. Starší děti 
pak mohou pokračovat v programu První 
krůčky k hudbě (18 měsíců až 4 roky) 
a následně Rytmické krůčky (4 až 6 let).
Více na www.yamahaskola.cz.
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Matkou díky 
darovanému vajíčku
Možnost otěhotnět, odnosit a porodit vlastní dítě je pro většinu žen tím největším darem a smyslem života. Ne všechny 
však mají od přírody tento dar – přirozeně otěhotnět se jim nedaří. Pokud je na vině jejich neplodnosti nesprávná činnost 
zrání či uvolňování vajíček, naštěstí tu pro ně existuje řešení v podobě darovaných vajíček. Pro mnohé páry je to jediná 
možnost, jak založit rodinu.

Každá zdravá žena má v sobě už od narození 
založeny vaječníky, které obsahují zhruba dva 

miliony vajíček. Nová vajíčka se během života netvoří, 
naopak jich s věkem ubývá. V období dospívání 
jich žena má přibližně 40 tisíc, výraznější pokles pak 
nastává po 35. roce. Plodnost ženy se vyznačuje tím, 
že je její tělo schopno vajíčko z vaječníku uvolnit, aby 
mohlo být během ovulace oplodněno mužskou sper-
mií. U některých žen k uvolňování vajíček nedochází 
– může to být vyšším věkem, nějakým genetickým 
problémem, z důvodu chirurgického odstranění va-
ječníků apod. Pokud je však žena jinak zdravá, může 
být do její dělohy přeneseno embryo, které vzniklo 
mimotělním spojením partnerovy spermie s vajíčkem 
od dárkyně. Proces, který je v ČR legální a bezpečný, 
je sice poněkud psychicky náročnější, ale úspěšný. 
Nutno však podotknout, že darované vajíčko v sobě 
obsahuje veškeré genetické informace dárkyně. To 
znamená, že žena ve své děloze odnosí dítě svého 
partnera a v podstatě cizí ženy. Dá se s tímto vědo-
mím spokojeně žít?

Jsem jeho máma se vším všudy
„Od svých sedmnácti let jsem brala hormonální 
antikoncepci. V osmadvaceti jsem se vdala, prášky 
vysadila a chtěli jsme se s manželem začít pokoušet 
o miminko. Když jsem tři měsíce nedostala menstru-
aci, začala jsem problém řešit se svým gynekologem. 
Podstoupila jsem řadu vyšetření a výsledek byl pro 
mě šokující – jsem neplodná, vůbec mi nedozrávají 
vajíčka a nikdy nebudu moct otěhotnět,“ vypráví svůj 
příběh dnes jednatřicetiletá Karolína. Toto zjištění pro 
ni bylo jako blesk z čistého nebe. „Celých dlouhých 
jedenáct let jsem brala antikoncepci úplně zbytečně, 
stejně bych nikdy neotěhotněla,“ dodává.

Po mnoha proplakaných dnech a nocích a hodi-
nách strávených v ordinacích lékařů se mladému 
páru začala rýsovat nová naděje. „Hned na začátku 
jsme si řekli, že nám moje neplodnost nesmí způsobit 
manželskou krizi, miminko jsme chtěli oba a byli 

jsme odhodlaní, že to zvládneme, i kdybychom čekali 
několik let na adopci,“ říká Karolína, která si pochva-
luje, že její manžel se zachoval statečně, ačkoli byl 
problém pouze na její straně (jeho spermiogram byl 
v pořádku). „Můj gynekolog mi dopodrobna vysvětlil, 
jaké máme možnosti. Protože je Mirek plodný, jako 
nejlepší varianta se nabízelo oplodnit jeho spermiemi 
vajíčko od dárkyně. Musím přiznat, že jsme z toho byli 
nejdříve dost rozpačití. Znamenalo to, že bych měla 
porodit dítě, které vlastně biologicky není moje…“ 
dává najevo své rozpaky. Manžel Karolíně nabízel, že 
pokud je pro ni tato představa psychicky příliš nároč-
ná, mohou se nechat zapsat na čekací listinu k adopci. 
Ta se ale rozhodla, že je pro ni přednější prožít si devět 
měsíců těhotenství, porod a následně kojení, i když 
jejich děťátko nebude mít její geny. Darování vajíček 
má oproti adopci několik výhod: jasný 50% gene-
tický příspěvek otce, možnost dítě odnosit ve své 
děloze, a tudíž být součástí jeho prenatálního vývoje 
(ovlivňovat jeho výživu a spokojenost od samého po-
čátku), možnost kojit po narození, v neposlední řadě 
pak kratší čekací dobu. Nevýhodou je, že celý proces 
není zcela hrazen z veřejného zdravotního pojištění 
(pojišťovny proplácejí jen určitá vyšetření) a částka se 
při opakovaných pokusech o uchycení embrya může 
vyšplhat i přes sto tisíc korun. Je to však individuální, 
přesná částka se takto nedá vyčíslit.

Karolína s Mirkem se tedy obrátili na kliniku repro-
dukční medicíny a jejím prostřednictvím začali hledat 
vhodnou anonymní dárkyni. „Do dotazníku jsme si 
vypsali všechny naše požadavky, aby se mi dárkyně 
co nejvíce podobala,“ vypráví Karolína. Kliniky 
reprodukční medicíny skutečně při výběru vhodné 
dárkyně pro léčený pár kladou důraz nejen na její 
bezchybný zdravotní stav, ale rovněž respektují krevní 
skupinu, Rh faktor, vzdělání a vnější fyziognomické 
znaky, jako je barva očí, vlasů či typ postavy, zkrátka 
aby se dárkyně a příjemkyně co nejvíce podobaly.

Karolína měla nakonec štěstí v neštěstí. Vhodnou 
dárkyni se klinice podařilo vybrat, úspěšně jí odebrali 

vajíčka a mimotělní oplodnění Mirkovým spermatem 
a přenesení se podařilo hned napoprvé. Předcházela 
tomu několikatýdenní hormonální příprava, Karolína 
užívala těhotenské hormony, které připravují sliznici 
v děloze k uhnízdění embrya, poté užívala estrogeny 
a gestageny. „Když byl těhotenský test pozitivní, byl to 
můj nejšťastnější den v životě,“ říká Karolína a vzápětí 
se opravuje: „Vlastně ne, byl to můj druhý nejšťastnější 
den v životě, ten nej byl, když jsem porodila Matýska!“ 
Ano, Karolína zvládla děťátko osm a půl měsíce nosit 
pod svým srdcem, ve 38. týdnu těhotenství jí lékaři 
provedli plánovaný císařský řez. „Sice jsem si moc 
přála rodit přirozeně, abych si to prožila na vlastní 
kůži a moje mateřství tím bylo zpečetěno, ale kvůli 
hrozícím komplikacím jsem souhlasila s císařem,“ 
vysvětluje. Těhotenství z darovaného vajíčka však au-
tomaticky neznamená nutnost jeho ukončení sekcí, 
jiné maminky s podobným osudem rodí přirozeně.

A jak se dnes Karolína cítí? „Příští týden bude 
Matýskovi rok. Jsem jeho máma se vším všudy, kojila 
jsem ho do 10. měsíce! Nos má po tatínkovi a všichni 
říkají, že oči má moje,“ směje se, i když sama dobře 
ví, že to nemůže být pravda. Že však Matýsek nenosí 
žádné její geny, dnes vůbec neřeší. „Jsem prostě jeho 
máma, jediná na světě!“ uzavírá své vyprávění pyšně. 
Karolína s Mirkem se navíc rozhodli nechat si zbylá 
kvalitní embrya zmrazit a za rok či dva by tak Matýs-
kovi rádi pořídili sourozence, který bude mít totožnou 
genetickou výbavu.

Chtěla jsem pomoci, peníze mě nezajímaly
Pohled z druhé strany přidává třicetiletá dárkyně 
Radana: „K dárcovství vajíček mě přivedla moje 
mladší sestra, které se několik let nedařilo otěhotnět. 
Snažila jsem se být jí oporou, společně jsme zkou-
maly všechny možnosti léčby. A pak mě napadlo, že 
bych se sama mohla stát dárkyní. Sama už mám dvě 
děti a další neplánuji, jsem zdravá, plodná, takže mi 
v tom nic nebránilo.“ Kdyby mohla, nejraději by své 
sestře rovnou nějaké své vajíčko „věnovala“, ale podle 



platné české legislativy je u nás darování vajíček přís-
ně anonymní. Dárkyněmi vajíček se nejčastěji stávají 
studentky, anebo právě mladé maminky na mateřské, 
jako je Radana. Podmínkou je věk mezi 18–35 lety 
(některé kliniky mají horní hranici nižší), ukončené 
středoškolské vzdělání a především bezchybný zdra-
votní stav. U všech potenciálních dárkyň se provádí 
pečlivé gynekologické, endokrinologické a genetické 
vyšetření a testy na pohlavně přenosné nemoci. 
Do programu darování vajíček jsou zařazeny pouze 
ty ženy, které všechna přísná kritéria stoprocentně 
splňují, většina klinik si klade za podmínku i české 
občanství. Darování vajíček má i svá rizika (ačkoli nijak 
významná), proto bývají upřednostňovány mladé 
ženy, které už mají děti.

„Mylná je představa, že dárkyně vajíček jsou jenom 
mladé slečny, které si tím chtějí přivydělat. Ze zákona 
se za darování neplatí, máte ale nárok na proplacení 
veškerých výdajů s tím spojených, včetně možného 
ušlého zisku a kompenzace nepohodlí během všech 
vyšetření a odběru. Mně bylo z kliniky zaplaceno 
17 tisíc korun,“ říká Radana a dodává, že jí peníze za 
dárcovství nezajímaly, v prvé řadě jí šlo o to, pomoci 
podobně nešťastným ženám, jako je její sestra. Finanč-
ní kompenzace za darování vajíček se na klinikách 
pohybuje v rozmezí 10–25 tisíc korun. 

A jak to všechno probíhalo? „Nebylo to tak strašné, 
jak se může zdát. Po vstupních konzultacích a všech 
možných vyšetřeních mi bylo sděleno, že jsem 
vhodnou dárkyní. Měla jsem z toho podobnou radost, 
jako když jsem zjistila, že jsem sama těhotná!“ směje 
se Radana a pokračuje: „Po dobu 12 dní jsem si pak 
sama musela píchat stimulační injekce, aby vajíčka 
dobře dozrála. Na ultrazvuku mi zjistili, že vajíčka jsou 
připravena, a tak jsem v celkové anestezii podstoupila 
jejich odebrání. Samozřejmě že to všechno není nijak 
extra příjemné, ale trvalo to jen pár minut a ten pocit 
z dobrého skutku vše přebil. Asi po třech hodinách 
jsem mohla jet domů. Naštěstí u mě nenastaly žádné 
komplikace, cítím se dobře a zvažuji, že bych třeba 
příští rok vajíčka darovala znovu. Těší mě představa, že 
se díky mně v naší zemi narodí další zdravá miminka 
šťastných maminek,“ usmívá se Radana. Nabízí se však 
jedna zásadní otázka – nevadí jí, že jsou tato miminka 
vlastně „její krví“, že se teoreticky může stát, že jednou 
potká své dítě, s její genetickou výbavou? „Takto o tom 
vůbec nepřemýšlím!“ říká razantně. „Je to prostě 
pomoc nešťastným lidem, podobně jako darování 
krve nebo kostní dřeně. Copak když darujete krev, 
přemýšlíte o tom, že někde žije člověk s vaší krví? 
Nebojím se ani toho, že by jednou můj vlastní syn 
potkal dívku, která se narodila z mého vajíčka. Svět je 
sice malý, ale ne zas tolik, to by byla až moc velká 
náhoda…“ uzavírá Radana se smíchem. 

PŘÍBĚHY
MAMINEK
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Máte obavy o svou plodnost? Otestujte se

Než se žena rozhodne otěhotnět, dlouhé roky vůbec netuší, zda je plodná. Pokud je vám přes 
třicet let a máte o svou plodnost obavy, můžete se nechat otestovat. Jaký je aktuální stav vašich 
vaječníků, lze zjistit jednoduchým krevním testem na stanovení hladiny AMH. Zjištěná hodnota 
ukáže, zda máte dostatek kvalitních vajíček, a tudíž reálnou šanci na otěhotnění. Cena tohoto 
testu se pohybuje kolem 900 Kč.



PRINCEZNU CHARLOTTE KŘTILI 
VODOU Z JORDÁNU
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VIP
RODIČE

Maty má bráchu, 
Matěj (Ruppert) dceru

Hned v celé řadě rodin z kategorie VIP se v poslední době vítaly nové 
přírůstky. U koho teď zaslechnete dětský pláč? A kdo se na miminko 

teprve těší? A jak vypadaly královské křtiny?

„PŘEŽILI TO JINÍ, 
PŘEŽIJEME TO I MY.”
LUCIE VONDRÁČKOVÁ

Syna Adama porodila zpěvačka Lucie Vondráč-
ková, která žije v Kanadě se svým manželem, ho-
kejistou Montrealu Tomášem Plekancem. „Máme 
samozřejmě velkou radost. Adámek i Lucka jsou 
v pořádku,“ hlásil hrdě na sociální síti český repre-
zentant. „Z Matyho je velký brácha. Všem budou-
cím maminkám hodně štěstí!“ dodala s drobným 
zpožděním šťastná maminka.

Vondráčková ještě před porodem stihla dokončit 
CD Duety a vydala DVD Hittour, nyní už je ale zce-
la ve víru mateřských povinností. „Bude to asi ze 
začátku trochu blázinec, ale přežili to jiní, přežije-
me snad ve zdraví i my,“ věří populární zpěvačka, 
pro niž je mateřství naplněním. „Rozhodnutí stát 
se matkou je to nejzásadnější. Je to rozhodnutí, že 
vaše srdce bude navždy chodit mimo vaše tělo,“ 
odhalila Vondráčková své pocity s pomocí citátu 
od spisovatelky Elizabeth Stoneové.

RUPPERT SI BERE 
PŘÍKLAD ZE SVÝCH 
RODIČŮ

Známý bouřlivák, zpěvák skupiny Monkey Busi-
ness Matěj Ruppert, měl na krajíčku. V sedmatřiceti 
letech se dočkal prvního potomka, manželka Tere-
za mu v pražském Podolí porodila dceru Anežku. 
„Jsme všichni šťastní a dojatí. Emoce mnou clou-
mají,“ přiznal.

A přestože byl tatínkem jen pár hodin, už pře-
mýšlel o výchově. „Já se budu snažit být jako moji 
rodiče. Jsou naprosto dokonalí se vším všudy. 
S tím, jak mě podporují i jak mi dokázali správně 
dát občas na zadek, protože i to je samozřejmě nut-
né,“ mudroval.

Má obavu, aby jako otec uspěl? „Ne, největší oba-
vu mám z toho, aby moje dítě nebylo slavnější než 
já,“ dodal se smíchem Ruppert.

Pod drobnohledem byla během prázdnin 
britská královská rodina. Princ William s man-
želkou Kate v květnu přivítali druhý přírůstek 
do rodiny a zkraje prázdnin byla princez-
na Charlotte pokřtěna v kostele St. Mary 
Magdalene v Sandringhamu, kde měla v roce 
1961 křest i princezna Diana. Slavnostní ob-
řad si samozřejmě nenechali ujít prababička 
Alžběta II. či dědeček Charles s manželkou 
a rodina Kate.

Princezna byla pokřtěna stříbrnou křtitelnicí, 
která se v panovnické rodině používá od doby 

královny Victorie, a arcibiskup z Canterbury 
Justin Welby při obřadu použil svěcenou vodu 
z Jordánu.

A kdo šel malé princezně za kmotra? Jak 
je v královské rodině tradicí, bylo jich hned 
několik. William svěřil čestnou úlohu svým 
kamarádům Jamesi Meademu a Thomasi 
van Strubenzeeovi, Kate si vybrala Sophii 
Carterovou. William pak ještě požádal svou 
sestřenici Lauru Fellowesovou, která je dcerou 
starší sestry princezny Diany, a Kate svého 
bratrance Adama Middletona.

Foto: ČTK
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Se svatbou nepospíchali. Moderátorka Michae-
la Ochotská s tenistou Lukášem Rosolem během 
dvou let od zasnoubení stihli postavit dům, 
zasadit strom a zplodit syna. A až o uplynu-
lých prázdninách dali rodině oficiální razítko. 
Své ano si snoubenci řekli před svědky Moni-
kou Absolonovou a Petrem Rychlým v resortu 
Čapí hnízdo.

„Je to pořád jen papír, který se podepíše 
a kdykoli se může podepsat zas ten rozvodový. 
Ale v momentě, kdy máme miminko, tak je to 
spojení do konce života. Pro mě je mít mimin-
ko s někým, koho miluji, nejvíc. A svatba je až 
na druhém místě. Ale samozřejmě pokud už to 
miminko je, tak je fajn, abychom byli kompletní 
rodina,“ vyprávěla Ochotská ještě před tím, než 
jí úspěšný tenista navlékl na prst snubní prsten.

OCHOTSKÁ S ROSOLEM 
UŽ MAJÍ NA RODINU 
RAZÍTKO

ZNÁMÝ HOLLYWOODSKÝ HEREC
SI NA SYNA POČKAL
Hodně dlouho si počkal na svého prvního 
potomka známý americký herec Jeff Goldblum. 
Rodinné zlato porodila dvaašedesátiletému 
herci třetí manželka, o třicet let mladší bývalá 
baletka Emilie Livingstonová a nebyl by to 
Hollywood, aby se syn pojmenovaný Charlie 
Ocean nenarodil na Den nezávislosti. Ve stej-

nojmenném snímku totiž Goldblum zazářil 
a v současnosti shodou okolností natáčí jeho 
pokračování. „S obrovskou radostí můžeme 
sdílet úžasnou zprávu o narození našeho syna. 
Charlie Ocean Goldblum, narozen 4. července. 
Den nezávislosti!“ informoval šťastný tatínek 
na sociálních  sítích.

„Charlie Ocean 

Goldblum, narozen 

4. července. Den 

nezávislosti!“
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Víkend 
s vařečkou
Výlet do muzea, na hrad nebo 
kino? Zkuste tyhle aktivity obo-
hatit třeba o kurzy vaření pro děti. 
Naučí se na nich zábavnou formou 
rozvíjet své schopnosti pod dohle- 
dem špičkových kuchařů a ještě si 
užijí spoustu zábavy.

Možností, kam s dětmi na výlety, je nepřeberné 
množství. Ovšem některé z nich jsou pro ně už 
trošku nuda. Proč jim nedopřát něco výjimečného? 
Spojení jídla a příjemné atmosféry je ideálním řeše-
ním nejen pro oslavu narozenin, ale i pro víkendové 
odpoledne. Objednejte dětem kurz vaření pod 
dohledem skutečných profesionálů, kde se naučí 
vyrobit třeba své oblíbené cupcakes. A z jakých 
můžete vybírat?
 
Škola vaření Chefparade
Nabízí pestrou škálu nejrůznějších kurzů pro dospělé 
i děti. Jsou velmi populární, protože to, co se na nich 
připraví, vzniká s inspirací dětí a jejich skvělých nápa-
dů. Kurzy jsou vhodné pro děti od 4 do 7 let (podle 
typu kurzu), trvají přibližně tři hodiny v závislosti 
na šikovnosti dětí a jejich chuti vařit. V kurzech pro 
děti od 10 let mohou děti zůstat i samy. Nemusí si 
s sebou nic nosit, vše je součástí kurzu (tedy i zástěra 
a suroviny). A co všechno se zde děti mohou naučit? 
Třeba domácí italskou pizzu, cookies sušenky, švéd-
ské masové kuličky se sýrem či ovocný koktejl. Cena 
dětských kurzů je 890 Kč. 
Více na www.chefparade.cz.
 
Vaření s šéfkuchařem
Pomáhá vám vaše dcera při vaření a ráda by se 
naučila něco víc? Přihlaste ji na dětskou lekci vaření, 
kde svůj talent rozvine, a to pod dohledem špičko-
vých kuchařů z týmu šéfkuchaře Romana Pauluse. 
Lekce se konají každý měsíc od 12 do 15 hodin 
v hotelu Alcron v Praze. Na začátku kurzu kuchařští 
mistři předvedou přípravu zvoleného pokrmu, pak 
následuje praktická část, kdy děti vaří. Po celou dobu 

VÝLETY 
S DĚTMI
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mají děti  neomezenou konzumaci nápojů a dosta-
nou také oběd. Na závěr pak vaše malá kuchařka 
obdrží certifikát. Kurz je určen pro děti od 5 do 8 let, 
cena je 790 Kč. 
Více na www.alcron.cz.
 
Snadno a rychle kuchařem
Vaření s dětmi jsou oblíbené kurzy, kde se děti učí 
vařit zábavnou formou. Maximálně se tu využívají 
podpůrné výukové prostředky (hudba, vůně, pohyb 
atd.), aby se podpořily pozitivní emoce dětí a kromě 
vaření a stolování si zde děti rozvíjejí i smysly důležité 
pro kuchařské umění. A jak kurz probíhá? Na začátku 
se děti dozví, s jakými surovinami a nástroji budou 
pracovat, dozví se něco o zdravé výživě a v průběhu 
kurzu připraví spolu s profesionály dvě až čtyři pestrá 
jídla podle svých schopností (například veselou 
snídani či oběd s dezertem). Kromě toho se naučí 
rozpoznat druhy zeleniny, bylinky či koření podle 
hmatu, čichu, zraku a chuti. Na závěr dostanou 
diplom a dárek. 
Více na www.varenisdetmi.cz.
 
Kuchařské hravé studio
Autorka a ředitelka projektu Vaření hravě založila 
své kuchařské studio v Brně před pár lety, když 
přemýšlela, co vymyslet na Den dětí, aby byly děti 
nadšené. Zvolila vaření, protože je to něco, s čím se 
setkávají každý den, ale možná nemají příležitost si to 
vyzkoušet. A tak děti strouhaly mrkev, čistily brambo-
ry či vyplňovaly testy s otázkami typu, jak dlouho se 
vaří vejce natvrdo. Všem se to moc líbilo, a tak vzniklo 
kuchařské studio, kam se mohou přihlásit nejen děti, 
ale i dospělí. Na kurz si děti s sebou nemusí nic nosit, 
vše dostanou na místě. Uvařené jídlo společně sní 
nebo si ho mohou odnést domů. 
Více na www.varenihrave.cz.
 
Vařte s Emanem
Kurz s kuchařem Emanem je tak trochu jiné vaření. 
Tady totiž dětem nikdo nevynadá, když jim něco 
spadne nebo se vysype mouka na zem. Eman to 
s dětmi prostě umí a důkazem jsou i jeho dětské 
speciality, které na kurzu s dětmi vytváří – špagety 
máčené v čokoládě, obalované v kokosu nebo další 

netradiční recepty. Jde vlastně o multikulturně 
gurmánské setkání Emana, dětí a někdy i rodičů. 
Kuchař Eman totiž velmi rád rodiče zapojí do vaření, 
je pak prý větší legrace. Program vaření je vždy kon-
cipován k danému ročnímu období, svátku či typu 
hostiny (svatba apod.). V ceně jsou zahrnuty všechny 
ingre dience, kuchařská papírová čepice s logem 
a podpisem Emana, zástěra, diplom, nápoje po celou 
dobu kurzu a malý dárek. Cena kurzu je 450 Kč za dítě 
a jednoho rodiče. 
Více na www.varenisemanem.cz. 

Děti se na kurzech vaření naučí 
zábavnou formou pracovat v kuchy-
ni, poznávat nové ingredience, 
používat kuchyňské náčiní, zásady 
stolování, zajímavě vařit, ochutnávat 
nové potraviny a spoustu dalších 
potřebných a zajímavých věcí. 

Další kurzy

Pokud byste měli zájem o nějaký dětský 
kurz vaření, můžete se také informovat 
v místě bydliště, například v Domech dětí 
a mládeže, případně zabrousit na internetu, 
například na www.krouzky.cz, což jsou 
stránky neziskové společnosti Kroužky, 
která organizuje zájmové aktivity pro děti 
do 15 let v Praze, Brně, Olomouci, Liberci, 
Ostravě, Mladé Boleslavi, Plzni, Hradci 
Králové, Pardubicích a Chrudimi.

Děti jsou na kurzech 

vaření spontánní, 

rády se učí novým 

věcem a nemají 

zábrany. 
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Zábava pro nejmenší

SOUTĚŽE
A HÁDANKY

Děti jsou to nejcennější, co máme, a zaslouží si být odměňovány. Nikoli jen sladkostmi a dárky, 
ale především naší přízní, pochvalou a časem, který s nimi trávíme. Vezměte si k ruce pastelky a užijte si
se svým malým luštitelem trochu zábavy. A třeba právě vy vyhrajete Hamánkovu věcnou odměnu!

Pokud tajenku správně vyluštíte, nezapomeňte její znění napsat nebo nakreslit a poslat 
Hamánkovi na adresu: Magazín Hamánek, Corporate Publishing, Hornoměcholupská 565, 
109 00 Praha 10, a to nejpozději do 15. května 2016. Na jednoho malého luštitele 
se usměje štěstí a vyhraje Hamánkův balíček plný dobrot a také plyšového medvídka. 
Výhercem z minulého čísla je Adam Vraňovský z Liberce. Gratulujeme! 

Zamotaní pejsci

Které zvířátko se skrývá v říkance?

Leze …… podle meze,
svůj domeček s sebou veze.
Jestli na něj někdo sáhne,
do domečku se hned vtáhne.

Vyhraj košík dobrot od Hamánka
Co se skrývá v tajence? Napovíme ti hádankou:

Heboučké je jako 
z vaty, kožíšek má 
mourovatý.
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Honzík, Lucka a Toník venčí svoje pejsky, ale 
zamotala se jim vodítka. Poznáš, komu patří 
který pejsek?

(šneček)
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VITAMÍNY POTŘEBUJÍ SKLO.
Nepropustné, neutrální, bezpečné. Sklo chrání vitamíny, vůně i barvy a i po dlouhém skladování
zůstává původní kvalita obsahu uchována. Darujte Vašemu výrobku trezor na svěžest. Vitamíny potřebují sklo.
Sklo z Vetropacku.

Vetropack Moravia Glass, akciová společnost
CZ-697 29 Kyjov, Tel.: +420 518 733 111, www.vetropack.cz

15_08_inzerce_210x245_Hamanek_vitamin.indd   1 24.8.2015   9:03:22
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Zísskejtee poukkazy ddo e-sshopuu Hamáánnekk, ddětě ské plp avkyy Happyp  Naappy, kosmme-

tikku a sspoustty dallších ccen odd Mimmiplus. Souttěž proobíhá v období 5.. 10. - 29. 11. 

20015. Vííce infformacíc  na wwww.hah maanen k-eshoop.cz

NNakuupte na ee-shhopu Hammánek ddětskké přříkrmmy HHamáánekk 

 

Každý z nás chce dát svým maličkým to nejlepší. Pro příkrmy Hamánek proto vybíráme nejkvalitnější zeleninu 

od prověřených zemědělců a maso z kontrolovaných chovů. A navíc, abychom zajistili správné a vyvážené složení 

jednotlivých receptur, spolupracujeme s pediatry a odborníky na výživu dětí. S každou lžičkou Hamánka tak Vaše 

děťátko získává to nejcennější z přírody a Vy si můžete být jistá, že mu dáváte s maximální péčí to nejlepší 

pro zdravý růst a vývoj.

SOUTĚŽ


