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Novinky od Hamánka

Nové druhy 
Hamánek Svačinek
Nabídka ovocných Svačinek od Hamánka, velmi oblíbených u dětí 
i jejich rodičů, se rozrostla o pět nových druhů. V praktickém pytlíčku 
připraveném k okamžité konzumaci nyní najdete další druhy 100% 
ovoce bez přidaného cukru, třeba chutnou švestku, a také jahodo-
vé a meruňkové pochoutky s přidaným tvarohem. Ovocné Svačinky 
jsou vhodné pro miminka už od dokončeného 4. měsíce, kterým je 
můžete podávat na lžičce nebo rovnou do pusinky, tvarohové Sva-
činky jsou určené kojencům od dokončeného 6. měsíce.

Ovocné 
nebo 

tvarohové
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Ovocné nápoje pro 
nejmenší
Ať už kojíte, či své děťátko krmíte umělým 
mlékem, jeho pitný režim můžete doplnit 
také o Hamánkovy kojenecké nápoje, vhod-
né od dokončeného 4. měsíce. Tyto ovocné 
nápoje o objemu 500 ml nejsou nijak dosla-
zovány, obsahují pouze přirozeně se vysky-
tující cukry v ovoci. Ochutnejte nejrůznější 
druhy, například lahodný nápoj z hroznů, 
jablek a třešní či nápoj se švestkami. Hamánek má hlad

Vaše děti mohou objevovat zákoni-
tosti přírody také díky edukativní hře 
pro mobily a tablety nazvané Hamá-
nek má hlad. Stáhněte si hru zdarma 
(v App Store či Google Play) a pusťte 
se do zábavného učení – kde se bere 
na světě mléko, jak se pěstuje sladká 
mrkvička, kdo nám dává vajíčka? Hra 
je vhodná pro děti od 3 let. 
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Milé maminky 
a tatínkové, 
vážení čtenáři,

konečně je tady teplejší část roku, 
na kterou jsme se všichni tolik tě-
šili. Se vzrůstajícími teplotami od-
kládáme postupně vrstvy obleče-
ní a výpravy s dětmi se přestávají 
podobat expedici na severní pól. 
A už je tu doba, kdy navlékneme 
jen tričko a  kraťasy a  vyrazíme 
do přírody.

Pěší výlet si můžete zpestřit 
třeba hledáním „kešek“. Že může 
být geocaching pěkně napínavý 
a v čem vlastně spočívá, se do-
zvíte v článku našeho nadšeného 
redaktora „geokačera“ v rubrice 
Tipy a nápady. Správný výletník 
má mít samozřejmě v batohu la-
hev s pitím a „sváču“. Přečtěte si, 

jaké nové druhy chutných a zdra-
vých dětských nápojů a svačinek 
nabízí Hamánek, jak nastavit dě-
tem pitný režim a jaké osvěžují-
cí nápoje jim můžete připravit 
na cesty i na domácí popíjení.

Víme, že nejvíce dětí se rodí 
právě v létě, a proto vám přiná-
šíme témata určená pro rodiče 
dětí, které jsou na světě teprve 
chvilku. Ve spolupráci s  laktační 
poradkyní a zubní lékařkou jsme 
pro vás připravili článek věno-
vaný glorifikovanému i zatraco-
vanému dudlíku a podívali jsme 
se na zdánlivě banální záležitost, 
která ovšem může nezkušené ro-
diče pěkně potrápit, a tou je stří-
hání nehtíků.

Ani tentokrát jsme nevynechali 
otázku stravování. Zaměřili jsme 
se na to, jak je to s tolik diskuto-
vanými tuky a  cukry v dětském 
jídelníčku, a  zvláštní pozornost 
jsme věnovali mléku a mléčným 
výrobkům.

Protože se téměř každá ma-
minka setká v rozhovoru se starší 
generací s  konfrontací typu „to 
za  nás nebylo“, chtěli se jsme 
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tomuto srovnání věnovat poně-
kud blíže, ale také úsměvně. A je 
zcela jasné, že mezi náměty, kte-
ré by byly dříve tabu, patří i naše 
kontroverzní téma homosexuál-
ních rodičů.

Doufáme, že vaše jarní a  letní 
měsíce poplynou klidně a  hlad-
ce a najdete si i chvíli na přečtení 
zajímavého rozhovoru s bývalou 
Českou Miss, zpěvačkou Jitkou 
Boho.

Mnoho hezkých chvilek nad 
dalším číslem časopisu Hamá-
nek, který jsme s  jarem převlékli 
do nového grafického „kabátku“, 
a co nejvíce slunných bezstarost-
ných dní vám přeje

Marcela Mitáčková
společnost Hamé
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Hamánkova edukativní videa
Pokud si kladete otázky související s tématy, jako je ko-
jení, kojenecká výživa, stravovací návyky, dětská obe-
zita, výchova dítěte a jeho růst a další, jistě vás zaujme 
série edukativních videí, kterou jsme připravili ve spo-
lupráci s dětskou lékařkou MUDr. Radkou Trávníčkovou. 
Všechna videa naleznete na webu Hamánka, faceboo-
kovém profilu Hamánek či na kanálu YouTube po zadání 
klíčových slov MUDr.ování s Hamánkem.

Hamánka najdete 
také na internetu!

www.hamanek.cz
www.facebook.com/hamanek
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Dudlíky: Rodiči zbožňované, 
odborníky zatracované…
Někteří rodiče by za ně udělili Nobelovu cenu. A jsou i tací, kteří jimi 
opovrhují. Proč se jejich časté nebo dokonce dlouhodobé používání 
nedoporučuje? A čemu lze předejít, když z domácnosti zavčasu zmizí 
„dudánek“ jako pára nad hrncem?

Text: Dita Černá

TÉMA ČÍSLA

Tak schválně. Jaké si myslíte, že jsou nejčastější do-
tazy maminek v internetových diskuzích? Ano, mezi 
tři největší „noční můry“ patří dotazy a  polemiky 
na téma používání šidítek. Před nimi jsou už jen dět-
ské nemoci a kojení. A právě to kojení s používáním 
dudlíků hodně souvisí, o tom ale až později.

Po roce života by se použití dudlíku mělo omezovat 
už jen na noc – to už by dítě mělo být schopné 
uznat, že dudlík je pro miminka, a ne pro velké děti. 

Ostatně zná to každá máma. 
Zrovna když stojí s  kočárkem 
ve  frontě v  obchodě, začne její 
milované dítko vyvádět tak, že 
ho spolehlivě utiší jen zvednutí 
do náruče, lahvička s čajem, něco 
na  zub nebo právě: dudlík. Ten 
ostatně nahradí i prs, když je dítě 
už po kojení a nedaří se mu usnout. 
Zkrátka, důvodů, proč je právě ši-
dítko nenahraditelnou součástí 
dětské výbavičky, je několik.

5 Je lepší 
zklidnit dítě 

dudlíkem 
než palcem.
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Pozitivní 
vliv používání 
šidítek
•  Snižují riziko SIDS 

(syndrom náhlého
 úmrtí kojence).
• Mírní bolesti. 
• Uklidňují. 

• Hrozí zvýšený výskyt zub-
ního kazu (v případě namá-
čení dudlíku do medu nebo 
cukru, ale také olizování dud-
líku maminkou).
• Mohou se vyskytnout 
spánkové poruchy, které se 
objevují v případě vzniku aso-
ciací mezi nějakou věcí nebo 
okolností a začátkem spánku. 
Je-li toto spojení narušeno, 
dojde k  obtížím při usínání. 
To se týká hlavně dětí, které 
si zvykly usínat s dudlíkem.
• Malokluze (vadný skus).
• Hrozí i  vyšší riziko respi-
račních onemocnění (kromě 
deformace dásní může mít 
dlouhodobé používání dudlí-
ku podíl na nesprávné klidové 
poloze jazyka či na odlišném 
způsobu polykání, s čímž pak 
souvisí například dýchání ústy. 
Kromě toho jsou děti, které 
často dudlají, vystaveny vyšší-
mu riziku vzniku respiračních 
onemocnění z důvodu možné 
kontaminace dudlíku. Finská 

Negativní 
vliv používání 
šidítek

O tom, že však může mít tento pomocník většiny ro-
dičů i negativní dopad na dítě, se už moc neví.

Pohádka o „palečkovi“
Podle dětské psycholožky Barbory Krčmářové patří 
dudlíky k důležitým artefaktům dětského světa. Na roz-
díl od cucaného palce se naštěstí dají snáze odstranit. 

Dudlík jako 
utišující prostředek 
může být příčinou 

pozdějších závislostí.
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studie Marjo a Niemela z roku 
2007 dokonce prokázala čas-
tější výskyt zánětu středního 
ucha u dětí, které často pou-
žívaly dudlík. Podle vědců by 
příčinou mohl být mechanický 
přenos infekce či zvýšení tlaku 
v ústní dutině při sání a snazší 
průnik infekce do Eustachovy 
trubice.

K  tomu, že patří k přirozenosti dětí strkat si všechno 
do pusy, se vyjadřuje i PaedDr. Dana Kutálková, klinická 
logopedka, která vede v Nemocnici Na Homolce konzul-
tační program pro děti s dysfázií. „Je to v raném věku 
jeden ze způsobů poznávání světa. Malá skupina dětí 
pak dumlá víc než ostatní – paleček, roh od povlečení, 
hračky. Odnaučit se to je prakticky nemožné – pak je 
řešením dudlík. Je taky lepší, zklidní-li se dítě dudlíkem, 
než když prokřičí celé hodiny,“ domnívá se logopedka. 
Z toho tedy vyplývá, že rozumné využívání dudlíku dítě 
neohrožuje, ovšem za předpokladu dostatečné hygieny 
a správného tvaru. 

Utišující závislost
V americko-chilském výzkumu University of Washing-
ton a Rehabilitaxion Club de Leones Cruz de Sur, kte-
rý byl publikován v časopise BMC Paediatrics v roce 

Zeptali jsme se
Používání dudlíku očima zubní lékařky
MUDr. Hana Lásková, praktická zubní lékařka, Čáslav

Dnešní dudlíky a savičky už jsou vyráběné kvalitně a  jsou anatomicky tvarované, 
takže by se mohlo zdát, že nemohou škodit, záleží však na tom, jakou vlastně dudlík 
plní funkci. Šidítko by mělo pouze „ušidit“, uklidnit, a tak do zhruba jednoho roku 
je jeho použití normální. Poté by se mělo dětem pomalu, ale jistě odebírat. Děti 
si z něj snadno udělají hračku a provádějí s ním různé pokusy. Jakmile jsou větší 
a začnou jim růst zuby, mohou při častém používání dudlíku přikusovat „dudáček“, 
což negativně ovlivňuje růst zubů a přispívá to k výskytu ortodontických anomá-
lií, které se pak přenáší i do dospělého chrupu. Dudlík tedy doporučuji používat, 
ale spíše jen jako šidítko na usínání, při pláči nebo při nemoci. Pokud jde o savičky 
v lahvičkách, pak pozor na časté popíjení z lahví. Rodiče slyší ze všech stran, že je 
potřeba dodržovat pitný režim, tak dají dítěti láhev na celý den do ruky. Ano, ale 
záleží na tom, co dítě popíjí. Nejlepší je voda, protože neobsahuje cukry a kyseliny, 
čaje jsou většinou přislazované, děti pak mají stále sladkokyselé prostředí v ústech, 
což vede ke kazům už v mléčných zoubcích, a od 3 do 6 let už mají první kazy... 
Zoubky naleptané od těchto nápojů jsou větší zlo než čokoláda. Pokud přece jen 
chcete dětem nabídnout nějaké čaje či dětské nápoje, pak sledujte složení a kupujte 
jen ty, které nejsou přislazené. Od zhruba 4 let věku také eliminujte cukr a kyselost 
slin po vypití vypláchnutím či umytím zoubků.

2008, odborníci varovali před 
dudlíkem (a  nejen jím) jako 
náhražkou, která může mít 
v  pozdějším věku za  násle-
dek problémy s jídlem, pitím 
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či závislostí na cigaretách. S tím souhlasí 
i klinická logopedka Dana Kutálková, kte-
rá říká, že dudlík, který se běžně používá 
jako prostředek, jak dítě utišit či doslo-
va umlčet, se stává nástrojem pro řeše-
ní různých emocí a drobných krizí dítěte. 
To může v pozdějším věku vést k návy-
ku řešit potíže podobným způsobem, 
například cigaretou, jídlem nebo alko-
holem. PaedDr. Dana Kutálková si myslí, 
že vyloučit to skutečně nejde. „Pokud se 
křik, oznamující mokrou plenku, řeší další 
nabídkou láhve s čajem nebo dudlíkem, 
není to řešení příčiny potíží. V dospělosti 
nám sušenky, lahvinka nebo cigareta taky 
nevyřeší potíže ve vztazích nebo v prá-
ci. Nemá tedy smysl odmalička nabízet 
momentální úniková řešení, aniž řešíme 
příčinu problému. Ale půjde spíše o jednu 
z řady příčin pozdějších závislostí,“ dodá-
vá. Pokud tedy chcete minimalizovat poz-
dější možné zlozvyky, zkuste s dudlíkem 
zatočit včas, a to tak, aby ho dítě „opus-
tilo“ samo a dobrovolně. Násilím ničeho 
nedosáhnete.

Podle laktační poradkyně Mgr. Lucie Mar-
kové určitě existují maminky, které u své-
ho miminka brzy rozeznají různé typy plá-
če – obvykle bývá nejvýraznější ten, který 
má souvislost s hladem. „Ale nemusí tomu 
tak být vždy. Doporučuji maminkám, aby 
k  utišení dítěte využily všechny možné 
prostředky, než se uchýlí k dudlíku. Dud-
lík by neměl sloužit jako primární utišující 
prostředek za všech okolností. Maminky si 
tím mnohdy „usnadňují práci“. Pokud pře-
ce jen dudlík používat, tak spíš v souvislosti 
s uspáváním, ve spojitosti s určitým rituá-
lem. Dudlík určitě neuklidní dítě, které má 
hlad. U větších dětí použití dudlíku může 
vyústit až ve zlozvyk, kterého se, čím jsou 
děti starší, hůře zbavují.“

Zeptali jsme se
Použití dudlíku očima 
laktační poradkyně

Mgr. Lucie Marková, 
Maternity Care, Praha
Většina žen použití dudlíku zvažuje již 
v době těhotenství, když pořizuje vý-
bavičku pro miminko. Jsou dva tábory 
maminek: některé si všechny možné 
druhy dudlíků nakupují do zásoby, ně-
které je již dopředu zcela odsuzují. 

Co doporučují pediatři a  laktač-
ní poradkyně? Určitě se shodneme 
na  tom, že zdravé a  donošené dítě 
dudlík nepotřebuje.  Striktně se sna-
žíme této náhražky vyvarovat, a  to 
zvláště v prvních dnech po porodu, 
protože velmi negativně ovlivňuje 
kojení jako takové. Sání z prsu vyža-
duje jinou techniku než dumlání dud-
líku, což může vést ke zmatení dítěte 
a zhoršení jeho přisávání k prsu a má 
vliv i na zkracování času stráveného 
na prsu, a  tím postupně i  snižování 
tvorby mateřského mléka. Je vhodné 
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maminku poučit, jakými jinými způ-
soby lze dítě utišit – místo dudlíku dí-
těti může nabídnout prs. Je napros-
to v pořádku, když se dítě uklidňuje 
u prsu čas od času nenutritivním sá-
ním. Malé miminko potřebuje přede-
vším blízkost své maminky, je vhod-
né se s ním mazlit, hladit je, ideální 
je kontakt kůže na  kůži, prostě dát 
si čas na to, aby maminka dobře po-
znala své miminko a našla způsob, jak 
je uklidnit. 

V případě, že selžou všechny mož-
nosti, jak dítě uklidnit, a za předpokla-
du, že je dítě již starší a má osvojenou 
správnou techniku sání, není již nutné 
tak striktní zatracování dudlíku. Jen je 
vhodné jej používat na omezenu dobu 
a vyvarovat se namáčení ve sladkých 
sirupech a medu. Velmi často se setká-
vám s tím, že se dítě samo rozhodne, 
zda dudlík chce, či nikoliv. 

„Dudlíček odnesla myška...“
Po roce života by se použití dudlíku mělo 
omezovat už jen na noc – to už by dítě 
mělo být schopné uznat, že dudlík je pro 
miminka, a ne pro velké děti. 

Je totiž rozdíl, jestli má dítě v puse dud-
lík jen na chvíli před spaním nebo když je 
zrovna mrzuté a potřebuje trochu uklidnit, 
nebo jestli dumlá dudlík po celý den. „Pak 
je riziko, že se ještě měkké kosti začnou 
tvaru dudlíku přizpůsobovat. Na  čelisti 
3 až 4letého dítěte je pak patrný oblou-
ček, kopírující tvar dudlíku. Mohou vznik-
nout i  odlišnosti v postavení zubů nebo 
nesprávná klidová poloha jazyka, která se 
často podílí na vadné výslovnosti sykavek 
(c, s, z, š, č, ž) i dalších hlásek,“ varuje lo-
gopedka Dana Kutálková. 

Dudlík by měl tedy mít nejen správnou 
velikost, ale i tvar té části, na které je na-
sazena savička. „Lépe než kruhový průřez 
se osvědčuje užší obdélník, kdy obě čelisti 
dosedají na rovnou linii delší strany obdél-
níku,“ dodává logopedka.

Je odebrání dudlíku vaší noční mů-
rou? Pokuste se jít na to chytře a progra-
mově, spojte odstranění tohoto návyku 
s  nějakým hezkým rituálem. Ale určitě 
to nevzdávejte. Jeden zajímavý příklad 
za všechny: Maminka dvouleté holčičky 
se rozhodla, že už je na čase dát šidítku 
vale, tak spolu s dcerkou „nastražila“ atra-
pu pastičky na myš, kam místo sýru na-
stražila právě dudlík. Ráno vzala zvědavé 
dítko k prázdné pastičce a vysvětlila mu, 
že v noci musela myška přijít a odnesla si 
dudlík pro své malé myšičky. Zhruba tý-
den chodila holčička nahlížet, jestli si to 
myška náhodu nerozmyslela, pak to ale 
vzdala a po dudlíku už pak nikdy nepát-
rala. Jak inspirativní!



Tuky a cukry
Nejezte sladké a tučné, není to zdravé. Ovšem v případě dětí to neplatí 
tak docela. Malé děti totiž potřebují k tomu, aby zdárně rostly, nejen 
sacharidy, ale také tuky a bílkoviny. Záleží ovšem na výběru a množství.

Text: Ivana Ašenbrenerová

Sacharidy a tuky patří spolu s bílkovinami 
mezi základní živiny, které mají naprosto 
nezastupitelné místo nejen v dětském jí-
delníčku. Jako pečlivá maminka ale určitě 
přemýšlíte o tom, jaké cukry a tuky svým 
dětem nabízet, aby v pozdějším věku ne-
trpěly nadváhou. Podle předsedy Lékařské 
rady Světa zdraví MUDr. Ondřeje Nývlta je 
ideální řešit dětskou nadváhu ještě v ob-
dobí do šesti let. „Děti, u kterých obezita 
přetrvává i  ve školním věku, mívají dost 

často problémy s nadváhou i v dospělos-
ti,“ vysvětluje dr. Nývlt. I proto je důležité 
přemýšlet nad výběrem potravin už u dětí 
v batolecím věku.

Co je zdravá míra?
Jíst děti musí, jinak nebudou zajištěny ži-
votní funkce pro jejich zdárný duševní vý-
voj a také rozvoj nervové soustavy. Ve vět-
ším množství ale mohou některé potraviny 
(zejména cukry a tuky) škodit a přispívat 
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Malé děti potřebují 
sacharidy, tuky i bílkoviny.
Ovšem záleží na výběru 
správných potravin.



k  obezitě, ve zdravé míře jsou 
ale prospěšné. Proč a  jaká je ta 
„zdravá“ míra? Jak říká nutriční 
terapeutka Věra Boháčová, obec-
ně by se rodiče měli řídit dopo-
ručenými dávkami pro daný věk 
a pohlaví (vyžaduje to ale znalost 
obsahu energie a jednotlivých ži-
vin v potravinách). „Dobrým vo-
dítkem jsou i pravidelné kontroly 
u pediatra. Pro daný věk a pohlaví 
existují doporučené limity hmot-
nosti, které zohledňují i  výkyvy 
v růstu dětí a podle nichž je mož-
né usuzovat, zda je energetický 
příjem dítěte optimální. Jedno-
značnou „zdravou“ míru je velmi 
těžké obecně určit, záleží také na  
pohybové aktivitě dítěte. V přípa-
dě pochybností je možné konzul-
tovat s ošetřujícím pediatrem nebo 
nutričním terapeutem,“ vysvětluje 

Věra Boháčová. Rozhodně by mělo 
platit, že důležitá je kvantita a také 
kvalita sacharidových potravin 
a tuků (a potravin tuky obsahují-
cích), protože podle složení existu-
jí vhodnější a méně vhodné druhy.

Sacharidy v dětské 
výživě
Sacharidy (někdo jim říká cukry, 
ale toto pojmenování není zcela 
přesné) patří mezi základní živiny, 
které ke svému životu děti potře-
bují (a nejen děti, i dospělí). Ovšem 
sacharidy nejsou jen sladkosti, je-
jich zdrojů je celá řada a je potřeba 
umět mezi nimi vybrat i z hledis-
ka zdravé výživy. Sacharidy jsou 
velmi důležitým zdrojem energie 
(nejrychlejším a pohotovým).  Od 
jednoho roku by měly tvořit více 
než 50 % denního příjmu energie, 

1 Ovoce je 
vhodným zdrojem 
správných 
sacharidů. 
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Bílkoviny v dětském jídelníčku
Stejně jako tuky a sacharidy patří i bílkoviny mezi základní živiny a složku stra-
vy nezbytně důležitou pro správný růst a vývoj dětí. „Doporučené množství 
bílkovin se mění s věkem, u kojenců je množství nejvyšší, v batolecím se sni-
žuje, ale stále je množství vyšší než u průměrného dospělého,“ říká Věra Bohá-
čová. Neznamená to ale, že by kojenci a batolata neměli mít limitovaný obsah 
bílkovin v jídelníčku. Některé potraviny, které jsou výrazným zdrojem bílkovin 
a jsou biologicky velmi hodnotné, se do jídelníčku začínají v malém množství 
zařazovat až po prvním roce života. Je to například mléko jako samostatný ná-
poj, tvrdý sýr a tvaroh. Tyto potraviny by mohly v kojeneckém věku nadměrně 
zatížit organismus, zejména ledviny. Určitě se ale nemusíte bát hotových příkr-
mů, obsahujících tvaroh, například Hamánek s meruňkami a tvarohem můžete 
nabídnout dětem už od ukončeného 6. měsíce (100 g výrobku obsahuje jen 
0,9 g bílkovin, na rozdíl od kupovaného tvarohu, který ve 100 g obsahuje od 14 
do 20 g bílkovin). Snížené množství bílkovin však neznamená, že byste svoje 
děti nějak ošidili. Na vhodné bílkoviny ale nezapomínejte – jejich nedostatek 
může vést k únavě a  také úbytku svalové hmoty. Aby u dětí nebyl narušen 
růst a vývoj, je třeba, aby přijímaly aspoň 40 % bílkovin z potravin živočišného 
původu, optimální je dokonce 50−70 %. Nevíte, jak zjistit, kolik bílkovin má 
konkrétní potravina? Klikněte na www.e-kalkulacka.cz, kde si vše zjistíte.

stejně jako u dospělých. „U mladších dětí 
je příjem sacharidů snížený na úkor tuků,“ 
dodává nutriční terapeutka. 

Jaké sacharidy zařadit  
do dětského jídelníčku
Vhodné: Mezi nejvhodnější patří obiloviny, 
pečivo (pro děti starší i  celozrnné), rýže, 
těstoviny, zelenina, luštěniny (obsahují 
hlavně polysacharidy) a také ovoce (ovoce 
je zdrojem fruktózy a v menší míře i vlákni-
ny). Ke svačině můžete starším kojencům 
a batolatům podávat ovocné přesnídávky 
Hamánek, například Hamánek ovocná ka-
šička jablečná s bezlepkovými piškoty (od 
ukončeného 4. měsíce) či Hamánek mini 
piškoty (od ukončeného 6. měsíce). Pokud 
jde o bezlepkové výrobky, není nutné je po 

5. měsíci ze stravy vypouštět. Pokud je dítě 
zdravé a  dobře prospívá, doporučuje se 
začít s příkrmy mezi ukončeným 16. až 26. 
týdnem biologického věku dítěte. V období 
tzv. okna imunologické tolerance, které spa-
dá do těchto týdnů, by měly být zaváděny 
všechny základní potraviny včetně obilovin 
s lepkem, ryb, vajíček či mléčných bílkovin. 

V omezeném množství: Ovocné saláty, 
sypané ořechy (pro starší batolata), cereál-  
ní tyčinky bez polevy, čokoláda s vyšším 
podílem kakaové hmoty (70 % a více), tva-
rohové dezerty s ovocem a podobně.

Nevhodné: Sladké a tučné moučníky, zá-
kusky, sladké limonády a podobně. Ty jsou 
zdrojem velkého množství cukru a energie, 
navíc bez hodnotných látek. Kromě rizika 
vzniku nadváhy hrozí i vznik zubního kazu.
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Tuky v dětské výživě
Tuky jsou pro děti zdrojem dlouhodobé 
energie. „Ukládají se do tukové tkáně, pů-
sobí jako mechanická ochrana orgánů a te-
pelná izolace našeho těla. Zároveň jsou dů-
ležité pro vitamíny rozpustné v tucích, které 
bychom bez tuku nedokázali využít,“ vy-
světluje nutriční terapeutka. V neposlední 
řadě jsou tuky zdrojem esenciálních mast-
ných kyselin, které organismus nezbytně 
potřebuje, ale které si neumí sám vytvořit. 
Mastné kyseliny se podílí na tvorbě mno-
ha biologicky důležitých látek a dělí se na 
dva druhy − nasycené a nenasycené. Ne-
nasycené mastné kyseliny dělíme na ome-
ga 3 mastné kyseliny a omega 6 mastné 
kyseliny. Dávka tuků se s  věkem snižuje. 
Zatímco u kojenců do 4 měsíců tvoří 50 % 
denní přijaté energie, ve 4−12 měsících to 
je 35−45 %, u batolat je to 35−40 % denní 
dávky energie. Jeden gram tuku dodá tělu 
asi 38 kJ, což je zhruba dvojnásobek oproti 
sacharidům a bílkovinám.

Jaké tuky zařadit  
do dětského jídelníčku
Rostlinné tuky jsou vhodnější než živočišné. 
Neobsahují cholesterol a navíc mají daleko 
více nenasycených mastných kyselin, z nichž 
některé jsou esenciální (tj. základní, podstat-
né kyseliny, které si organismus neumí vytvo-
řit sám). Do dětského jídelníčku je zařazujte 
k namazání na chléb a pečivo, přidávejte je do 
pomazánek. Pro teplou kuchyni je nejvhod-
nější olivový nebo řepkový olej. Oba  snesou 
poměrně vysoké teploty, takže se nepřepa-
lují. Zvláště řepkový olej byste měli častěji při 
vaření používat. Řepkový olej je v porovnání 
s olivovým dokonce lepší − z celkového porov-
nání složení mastných kyselin v olivovém a ře-
pkovém vychází řepkový výrazně lépe. Obsah 
omega 3 mastných kyselin v řepkovém oleji 
činí 9 %, zatímco v olivovém to je pouze 1 %. 
Celkový obsah polynenasycených mastných 
kyselin (kromě omega 3 tedy také omega 6) 
v řepkovém oleji činí asi 30 %, v olivovém je to 
10 %. Pokud nechcete vařit, bez obav sáhněte 
po hotových příkrmech, například Hamánek 
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Při výběru oleje
dejte přednost

řepkovému. Obsahuje 
spoustu omega 3 mastných 

kyselin, prospěšných 
lidskému zdraví. 



hovězí s  brokolicí a  bramborem, 
 Hamánek vepřové maso s květákem 
a  těstovinami, které obsahují právě 
výše zmiňovaný řepkový olej.

Na které tuky si dát pozor: Pro 
batolata jsou nevhodné uzeniny, 
některé zákusky, tučné mléčné vý-
robky, náplně v sušenkách, čokolá-
dové polevy na oplatkách, cukrovin-
ky apod. Chcete-li nabídnout dítěti 
něco dobrého na zub, pak zkuste 
Dětské minipiškoty Hamánek, které 
obsahují pouze 2,1 g tuků, ale mají 
hodně nasycených mastných kyse-
lin (82,5). Pouze 1/3 celkového ener-
getického denního příjmu by měly 
tvořit živočišné tuky (máslo, sádlo, 
škvarky, slanina), také ve skryté po-
době (uzeniny, tučné maso, tučné 
mléčné výrobky). Podle odborníků 
je to proto, že v těchto tucích pře-
vládají nasycené mastné kyseliny, 
které přispívají ke zvyšování hladi-
ny cholesterolu. Vzhledem k tomu, 
že děti přijímají hodně živočišné-
ho tuku ve skryté podobě, dopo-
ručuje se živočišné tuky ve zjevné 
podobě (máslo, sádlo) v jídelníčku 
omezovat. „Nicméně děti, zejména 
ty nejmenší, nepatří mezi cílovou 
skupinu, u které by bylo relevantní 
snižovat stravou vyšší hladinu cho-
lesterolu v krvi (kterou trpí téměř 
70 % dospělé české populace a ke 
které vyšší konzumace nasycených 
mastných kyselin může přispívat). 
Proto je možné sádlo i  máslo do 
dětské výživy zařazovat, máslo 
ideálně pouze na studenou kuchy-
ni (není tak dobře tepelně stabilní 
a  snadno se přepaluje),“ říká nu-
triční terapeutka Věra Boháčová.

Kolik je porce tuku?
I mezi těmi vhodnými tuky byste měli sledovat 
aspoň orientační množství, které za den mohou 
děti sníst.
Do 4 měsíců věku: 22−26 g/den
Do 12 měsíců: 27−35 g/den
1−4 roky: 35−47 g/den
4−7 let: 45−60 g/den

Ukázka toho, čím je možné výše 
doporučené dávky tuku pokrýt

10 g tuku najdete v těchto potravinách:
· 10 g olivového oleje
· 12 g másla
· 14 g rostlinného tuku
· 29 g turistického salámu
· 56 g taveného sýra 45%
· 80 g šunkového salámu
· 80 g termixu
· 80 g smetánku
· 300 ml plnotučného mléka
· 328 g ovocného polotučného jogurtu

Jak je to s light 
potravinami?
Kojencům a batolatům se light výrobky nepodávají 
a obecně se dětem tučnost výrobků neomezuje. Ne-
znamená to ale, že byste jim měli přednostně vybírat 
výrobky s vysokým obsahem tuku a smetanové. Ne-
jsou sice úplně škodlivé, ale v batolecím věku se začí-
nají utvářet stravovací návyky a smetanové výrobky 
by tedy neměly převažovat. Obecně platí, že kojen-
ci a batolata nepatří prvoplánově do skupiny, které 
by se měl omezovat příjem energie. Jakýkoli zásah 
do jídelníčku může dlouhodobě znamenat problémy, 
například v souvislosti s růstem a vývojem.
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Text: Petra Škeříková   
Foto: Nikola Bílková, 
archiv Jitky Boho

ROZHOVOR

Jitka Boho: 
Jsem ráda, 
že jsem 
se stala 
mladou 
maminkou
Je mladá, krásná a úspěšná, 
jako Česká Miss roku 2010 
měla dobře našlápnuto 
v ka- riéře modelky, přesto 
se rozhodla dát přednost 
tomu, co je jejímu srdci 
bližší – rodině a hudbě. 
V loňském roce se provdala 
za hudebníka Lukáše 
Boho a v listopadu se stala 
maminkou holčičky, kterou 
pojmenovali Rosalie. Jitka 
Boho (24), známá pod dívčím 
jménem Válková, si svou 
novou roli maminky, ale také 
zpěvačky plně užívá.

Maminkou jste se stala na dnešní dobu v nízkém 
věku. Měla jste pocit, že už nastal čas dát životu 
nový smysl? Nechybí vám ta svoboda, večírky…? 
Nechybí, já jsem chtěla být mladou maminkou a nic 
mi v tom nebránilo. Myslím, že v tomto věku se tělo 
s těhotenstvím a porodem i mnohem lépe vyrovnává. 
Já jsem nikdy nebyla takzvaný „párty typ“. Samozřej-
mě jsem si někdy ráda zašla „na jedno“, ale s manže-
lem máme rádi svůj klid a teplo domova. Občas jsme 
si vyrazili na koncert, do divadla nebo na večeři, což je 
teď samozřejmě složitější, ale každé období je něčím 
krásné a teď si právě užíváme především malou. 

Text: Petra Škeříková   
Foto: Nikola Bílková, 
archiv Jitky Boho

„Rodina je 
pro mě vždy
 na prvním 

místě.“



ROZHOVOR

Jak vzpomínáte na své těhotenství? 
Užívala jste si požehnaný stav?
První trimestr byl trochu náročnější, 
byla jsem na sebe opatrná, bála jsem 
se a  nevyhýbaly se mi ani celodenní 
nevolnosti. Celkově bych ale své tě-
hotenství zhodnotila jako velmi krás-
né a  pohodové, vystupovala jsem do 
poslední chvíle, vlastně jsem napo-
sledy zpívala ještě asi dva týdny před 
 porodem. 

Dopřávala jste si, nebo jste si jako 
bývalá Miss a modelka hlídala 
 narůstající kila?
Já jsem svá kila vůbec nijak nehlídala, 
to spíš ostatní je řešili, především mé-
dia, která se mě na váhu stále vyptá-
vala. Přiznám se, že jsem byla přede-
vším na sladké a různé jogurty a ovoce 
jsem jedla ve velkém. O odpočívání se 
také moc mluvit nedá, většinou jsem 
měla smetáček v ruce – ty hormony se 
mnou trochu cloumaly. (směje se)

„Rodičovství 
je ta 
největší 
radost, ale
 i starost 
na světě.“

Vaší Rozárce jsou právě dva měsíce. Jaké 
byly ty dva měsíce (rozhovor vznikl v  únoru 
- pozn. red.), které vám jistě otočily život 
vzhůru nohama?
Především utekly strašně rychle. Tak asi jako 
většina maminek jsem se od porodu nevyspala, 
ale nevadí mi to. Pro malou bych udělala první 
poslední, dokonce jsem za ty dva měsíce s Ro-
zárkou usnula odpoledne jen jednou. Ona by 
mě i nechala prospat, ale já toho ne a ne využít. 
(směje se) Snažím se být nejenom skvělou ma-
minkou, ale i manželkou, takže ve volných chví-
lích se soustředím na domácnost. Jsem vlastně 
úklidem trochu posedlá. (směje se) Večer zase 
využíváme s  manželem, abychom mohli být 
spolu ve studiu a skládali písničky na mé nové 
album. Je to náročné období, ale stojí to za to!

Jaké je Rozárka miminko?
Je samozřejmě to nejzlatější miminko na světě, 
opravdu je moc hodná. Zapláče, jen když má 
hlad, ale jinak je klidná a usměvavá.

Jak jste se cítila, když se na vás prvně usmála?
Bylo to poměrně brzy a teď se usmívá skoro na 
každého, kdo k nám přijde. Je to sluníčko. Když 
se na vás děťátko poprvé usměje, tak je vám 
tak krásně na duši… Vidíte, jak roste, jak se vy-
víjí, jak objevuje nový svět. Nejkrásnější je, když 
se ráno probudí a hned se na vás doslova řehtá! 
To bych ji upusinkovala. 

Asi také zažíváte ten pocit, kdy stojíte 
nad postýlkou a nemůžete se na děťátko 
 vynadívat, že?
To zažíváme s manželem docela často. A neu-
stále přemýšlíme, komu je podobná. Promítá se 
v ní snad celá naše rodina. 

Kojíte ji?
Ano, kojím asi každé dvě až tři hodiny, večer 
a ráno to bývá i častěji, ale jsem za to moc ráda. 



ROZHOVOR

Chci kojit, dokud to půjde a  malá bude 
chtít. Někdy je to trochu náročnější, když 
mám práci večer na více než čtyři hodiny. 
Musela jsem se naučit mlíčko odstříkávat 
a manžel dokrmuje z lahvičky, ale takto to 
chci praktikovat jen výjimečně.

S manželem jste oba muzikanti, zpíváte 
Rozárce před spaním?
Zpíváme jí především ráno, kdy je nejak-
tivnější. To jí i pouštíme staré nebo dětské 
písničky a hrajeme na kytaru. Myslím, že je 
na to zvyklá už z bříška a líbí se jí to.

Vy vlastně ani nejste „na mateřské“, dál 
se věnujete pěvecké dráze. Zvládáte 
skloubit péči o dítě s kariérou? 
Myslím, že zvládnout se dá vše, především 
tehdy, když jsou na to dva. Rodina je pro mě 
i pro manžela vždy na prvním místě. Nedala 
jsem si ale žádnou pauzu. Když mám nabídku 
na zpívání nebo moderování, tak hlídá manžel. 

Zmínila jste, že natáčíte své první  
autorské album…
Ano, je to tak. Moc jsem si nevěřila, ale 
skládání mě baví a manžel mě v tom pod-
poruje. Sama si píšu texty, k hudbě mám 
nějaké nápady, které ale Lukáš rozpracu-
je a dokáže z nich vytvořit plnohodnotnou 
skladbu. Není to tak, že lpím na tom, aby 
vše na CD bylo moje. Naopak, máme okolo 
sebe skvělé muzikanty, kteří mají nápady, 
a tak to dáváme dohromady. V čem jsem si 
ale jistá, je koncept desky. I když to možná 
zní jako obehraný song, tak chci, aby deska 
měla poselství. Většina textů bude ze živo-
ta, z toho, co okolo sebe vidím, jak se lidé 
chovají a jak komunikují, o společnosti, ale 
i o lásce, která je tak moc důležitá. 

Co pro vás znamená být maminkou?  
Jak se v této roli cítíte?
Rodičovství je ta největší radost, ale i sta-
rost na světě. Zároveň je i nejtěžším úko-
lem, kdy člověk zažívá opravdový strach. 
Já se v této roli cítím skvěle a vůbec nelituji 
toho, že jsem se stala mladou maminkou, 
i když je dnešní trend trochu jiný. 

Chtěla byste něco vzkázat čtenářům 
 magazínu Hamánek? 
Přeji všem těhulkám a maminkám, rodičům 
a  jejich dětem, jen to nejlepší, především 
zdraví a  také spoustu času stráveného 
 společně jako rodina.

Rozárčin první měsíc života

... a ten druhý



Řekněte mléku ano! Mléko a mléčné 
výrobky v dětském jídelníčku

Připravila: Alice Škochová

ZAUJALO NÁS

Mezi 16. a 26. týdnem věku dítěte vstupuje většinou do života dítěte nové 
dobrodružství v podobě prvních příkrmů. Dosud pouze kojené nebo 
umělým mlékem vyživované dítě začíná ochutnávat první druhy zeleniny 
a ovoce, maso i mléčné výrobky.

Mléko je důležitou součástí 
 jídelníčku
Mléko a mléčné výrobky jsou zdrojem pl-
nohodnotných bílkovin, lehce stravitelného 
mléčného tuku, mléčného cukru a jedineč-
né kombinace důležitých vitamínů a mine-
rálních látek, především vápníku, který je 

zejména v dětském jídelníčku nepostrada-
telný pro správný vývoj kostí a zubů. Váp-
ník z  mléka je o  to cennější, že ho lidské 
tělo dokáže velmi efektivně využít.

1 Na seznámení s mléčnými výrobky je 
nejlepší bílý neslazený jogurt.
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Jak je to s kravským mlékem?
Pokud je dítě kojené nebo dostává adek- 
vátní náhradu mateřského mléka, není tře-
ba mu podávat mléko jako nápoj. Do 10. 
měsíce života je neupravené kravské mlé-
ko zcela nevhodné, protože obsahuje pří-
liš mnoho bílkovin a  některých minerálů, 
které by dítě zbytečně zatížily. Ideálními 
zdroji vápníku jsou před 10. měsícem věku 
mléčné výrobky vhodné pro nejmenší děti. 
Později je možné zavádět malé množství 
kravského mléka při přípravě příkrmů, na-
příklad kaší, stále však nikoliv jako nápoj. 
Od jednoho roku je možné nabízet dítěti 
čerstvé plnotučné pasterizované mléko. 
Nutriční odborníci však doporučují setrvat 
i v tomto věku u pokračovacího batolecího 
mléka, které se poměrem živin blíží mléku 
mateřskému. Vzhledem k tomu, že kravské 
mléko není prvotně nápojem, ale potravi-
nou, která je nezbytným zdrojem cenných 
živin, počítá se mezi doporučované jídelní 
porce. 

Začněte jogurtem
Na seznámení s mléčnými výrobky je nej-
lepší bílý neslazený jogurt, který můžete 
přidat k  prvním ovocným příkrmům. Po 
9. měsíci věku by již dítě mělo dostávat 
denně potraviny ze všech hlavních skupin, 
tedy kromě obilnin, zeleniny, ovoce a masa 
i  vhodné mléčné výrobky. Běžný tvaroh 
obsahuje ve velkém množství mléčné bíl-
koviny, které by mohly dětský organismus 
v nejútlejším věku zbytečně zatížit. Tvaroh 
by proto měl být zaveden do dětského jí-
delníčku až po prvním roce, a to postupně 
a  nikoliv ve velkém množství, upozorňu-
je výživová specialistka Mgr. Jana Divoká 
ze společnosti STOB. Pro první seznámení 
s tvarohem jsou vhodné speciální příkrmy 
s ovocem připravené na míru dětem. 

Postupně by se mělo do jídelníčku za-
řadit mléko a mléčné výrobky v takovém 
množství, aby dítě mezi 2. a 3. rokem sněd-
lo tři až čtyři porce denně; jedna porce se 
rovná 120–150 ml mléka nebo 100 g jogur-
tu nebo 25–30 g sýra. Mezi 4. a 6. rokem 
by pak mělo dítě denně zkonzumovat dvě 
až tři porce mléka a  mléčných výrobků; 
jedna porce se rovná 150 ml mléka nebo 
150 g jogurtu nebo 30 g sýra.

Nízkotučné výrobky dětem  
nekupujte
Mezi mléčné výrobky vhodné pro děti pa-
tří kromě jogurtů další kysané mléčné vý-
robky, jako je acidofilní mléko a kefír, dále 
sýry a tvarohy. Nevybírejte tyto potraviny 
z  řady nízkotučných produktů. Ačkoliv se 
někdy tzv. „light“ produkty propagují jako 
zdravější, pro děti to neplatí. Dítě musí 
spolu se stravou přijmout určité množství 
energie nezbytné pro jeho správný růst 
a vývoj, kterou mu nízkotučné výrobky ne-
mohou poskytnout. Od dvou let by mělo 
postupně přecházet na polotučné mléčné 
výrobky a polotučné mléko.

Kysané výrobky prospívají
Kysané mléčné výrobky dětem zvláště pro-
spívají. Jsou přirozeným zdrojem bifido-
genních bakterií, které pomáhají udržovat 
rovnováhu bakterií na střevní sliznici a tím 
podporují dětský imunitní systém. Dávejte 
přednost kysaným výrobkům s živou mik-
roflórou. 

Jaké sýry?
Od 9. měsíce věku dítěte zařazujte přede-
vším měkké sýry typu žervé, mezi 1. a 2. ro-
kem můžete postupně obohacovat jídel-
níček i  o  přiměřenou porci tvrdých sýrů. 
Méně vhodné jsou tavené sýry, do kterých 
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Díky Svačince s ovocem a tvarohem se mo-
hou již ty nejmenší děti seznámit během 
přikrmování s tolik prospěšnými mléčnými 
výrobky. Běžný tvaroh doporučují odbor-
níci na dětskou výživu zařadit do jídelníčku 
až od prvního roku věku dítěte, aby nebyl 
organismus příliš zatížen mléčnými bílko-
vinami. Hamánek přináší speciální kombi-
naci ovoce a  tvarohu, která bere ohledy 
na potřeby dětí již od 6. ukončeného mě-
síce. Ve 120 g výrobku se nachází pouze  
6 g tvarohu, což je množství, které zvlád-
ne dítě bez problému strávit.

Ovocnou složku tvořenou jablky a me-
ruňkami nebo jablky a  jahodami doplňuje 

První tvaroh 
pro nejmenší 

se někdy pro zlepšení konzistence přidáva-
jí zdraví škodlivé tavicí soli. Obezřetní by-
chom měli být i se zařazováním plísňových 
sýrů, u kterých je velmi důležitá kvalita.

Pudinky jen občas
Ačkoliv se za mléčné výrobky považují 
i různé smetanové dezerty a pudinky, ne-
hodí se pro děti kvůli vysokému obsahu 
cukrů a tuků příliš často. Takové výrobky 
si mohou starší děti dopřát občas jako de-
zert, například po velkém výdeji energie, 
neměly by být však zařazovány pravidelně 
k  pokrytí doporučeného množství mléka 
a mléčných výrobků. 

Dítě mléko nemůže, nechce,  
nedostává...
...Nemůže
„Alergie na mléko“ by se správně měla na-
zývat alergií na bílkoviny kravského mléka. 
V  95 % případů se objevuje tato alergie 
v  1.  roce života, naprostá většina případů 
se projeví dokonce během prvních 4 mě-
síců. Postiženo je takto asi 2–5 % kojenců. 
U devíti z deseti pacientů však alergie na 
mléko ustupuje do 3 let.

Nekojeným alergickým dětem se po-
dávají speciální mléka s upravenou bílko-
vinou. V  období, kdy jsou do jídelníčku 
zařazovány další potraviny nad rámec ma-
teřského či pokračovacího mléka, je třeba 
vhodnou kombinací potravin doplňovat 
chybějící živiny, zejména vápník. Dobrým 
zdrojem vápníku jsou některé druhy zele-
niny a ovoce, například listová, kořenová 
a  košťálová zelenina, řeřicha, brambory, 
rebarbora, mák, mandle, citrusy atd. Při-
krmované děti by měly dostávat polévky, 
pyré a rizota obsahující tyto druhy zeleniny,  
od 5. měsíce věku dítěte postupně za-
vádějte do jídelníčku vařené rybí maso 
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pro děti lehce stravitelné množství tvarohu. 
Pro výrobu 100 g výrobku je použito 55 g 
ovoce. Ve Svačince s meruňkami a  tvaro-
hem ani ve Svačince s  jahodami a  tvaro-
hem nenajdete lepek ani umělá sladidla 
či barviva. 

Praktický lehký nerozbitný sáček pad-
ne i do malé dětské ručičky. Bezpečnostní  
uzávěr BABY CAP, který umožňuje matce 
i dítěti snadnou a bezpečnou manipulaci, 
je vyroben z  prověřených materiálů bez 
použití změkčovadel. Jeho součástí je bez-
pečnostní pojistka, takže lze poznat, zda 
nebyl výrobek již otevřen.

v  rozumném množství. Dravé druhy ryb, 
jako jsou mečoun nebo žralok, podávej-
te dětem až později. Jejich maso může 
obsahovat těžké kovy, dodává Mgr. Jana 
 Divoká.

...Nechce
Někteří rodiče se domnívají, že dítě odmí-
tá nové potraviny na základě přirozeného 
instinktu, který je správný. Ve skutečnos-
ti jde o projev tzv. neofobie, což je odpor 
k  ochutnávání nových potravin, ať už je 
to zelenina, maso či mléko. Mléčná složka 
stravy je pro vývoj dítěte podstatná, a pro-
to byste měli v tomto případě vytrvat v tr-
pělivém nabízení mléka a mléčných výrob-
ků a pomoci tak dítěti odpor překonat.

...Nedostává
Nejpřísnější zastánci vegetariánství, ve-
gani, se vyhýbají všem výrobkům živočiš-
ného původu, tedy i mléčným výrobkům. 
Odborníci upozorňují, že zvláště u malých 
dětí je přísné odmítání mléka a mléčných 
výrobků velmi rizikové. U bezmléčné stra-
vy se musí věnovat mimořádná pozornost 
přísunu vápníku, vitamínů B12 a D. Správ-
nou kombinací množství a  poměru rost-
linných produktů je třeba doplňovat plno-
hodnotné bílkoviny, které jinak přijímáme 
z živočišných zdrojů, z masa a mléka. Pří-
krmy batolat veganů sestávají ze zeleniny, 
ovoce, obilnin, od 10. měsíce se zařazují 
luštěniny.

Postupně by se 
mělo do jídelníčku 
zařadit mléko a mléčné 
výrobky v takovém 
množství, aby dítě 
mezi 2. a 3. rokem 
snědlo tři až čtyři 
porce denně.
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Letní nápoje pro malé žíznivce
Mezi prvním a druhým rokem můžete začít zpestřovat pitný režim dětí 
osvěžujícími drinky. Začněte třeba čajem z jablečných slupek a postupně 
zařazujte nápoje s dalšími ingrediencemi. Nikdy však nenabízejte dvě nové 
potraviny najednou, aby bylo možné lépe vyloučit, co dítěti neprospívá.

Osvěžující čaj z jablečných slupek
Ingredience
Na 1 šálek sušené slupky z 1 jablka

Příprava
Jablečné slupky dobře usušte, aby se pře-
dešlo tvoření plísní. Slupky můžete sušit 
v troubě při teplotě asi 40 °C. Slupky skla-
dujte v uzavřených vzduchotěsných nádo-
bách v suchých, chladnějších, dobře větra-
telných prostorách. Pro přípravu čaje vložte 
slupky do studené vody a přiveďte k varu. 
Nechte po dobu 2 minut povařit mírným 
varem, pak odstavte a nechte 10 minut lou-
hovat. Čaj podávejte v létě vychlazený.

Bylinky pro děti. Bylinkové čaje by neměly 
být dětem podávány jindy než během ne-
moci. Pro běžné popíjení lze ale připravit 
čaje z bylin, které nemají specifické účinky 
nebo mají jen lehké účinky. Dětem může-
me bez obav podávat čaj z maliníkového, 
ostružiníkového nebo jahodníkového listí, 
dále čaj z jablečných slupek nebo z lesních 
plodů. Vybírejte ovoce, u kterého máte jis-
totu, že nebylo chemicky ošetřeno. Jablka 
v  běžných prodejních sítích bývají navíc 
často natřena voskem, aby se předešlo vy-
sychání plodů.

Připravila: Alice Škochová

Více o tom, 
jakou a jak upravenou 
vodu pro děti zvolit, 
se dočtete v článku 

o pitném režimu 
v tomto čísle.   

Nejlepší volbou 
pro děti jsou kvalitní 
ovocné čaje, černé ani 

zelené čaje nejsou vhodné.  
Bylinkové čaje podávejte 

pouze při nemoci. 
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Letní ovocná limonáda

Ingredience
1/4 l vody
200 ml nápoje Hamánek s broskvemi 
300 g čerstvých nebo zmrazených jahod
50 g přírodního cukru nebo medu
šťáva z 1 citronu

Příprava
Všechny suroviny dejte do mixéru a dob-
ře rozmixujte.

Zejména u malých dětí do 2 let podávej-
te i v případě nápojů vždy pouze jeden 
druh ovoce a zeleniny, aby bylo možné 
podchytit případnou potravinovou alergii. 
U dětí je častá tzv. zkřížená alergie na pyly 
a potraviny. Například v případě alergie na 
břízu bývají děti současně alergické i na 
jablko, broskev, kiwi, mrkev nebo celer.

Malinový drink
Ingredience
200 g čerstvých malin
100 ml jablečného moštu
1 lžíce citronové šťávy
asi 1/2 l vody

Příprava
Do mixéru dejte pár malin, mošt a šťávu 
z citronu a krátce rozmixujte. Směs roz-
dělte do sklenic, dolijte vodou a podávej-
te dozdobené zbylými malinami vcelku.

Nepije dostatečně? Málokteré dítě si 
o nápoje říká pravidelně samo. Většinou 
je třeba dětem pití připomínat. Pokud 
nejmenší děti odmítají pít vodu nebo 
neslazené čaje, zkuste čaj lehce osladit 
nebo nabídnout dítěti ředěné ovocné 
šťávy a postupně přejít na méně sladké 
nápoje. Pomoci mohou i lahvičky opat-
řené brčkem nebo hrnečky s obrázkem 
oblíbeného hrdiny. Nezapomínejme, že 
zdrojem tekutin je i  strava. Tekutiny je 
možné doplnit i  polévkami, omáčkami 
nebo ovocem a zeleninou.

Více o tom, 
jakou a jak upravenou 
vodu pro děti zvolit, 
se dočtete v článku 

o pitném režimu 
v tomto čísle.   



ZDRAV Ý JÍDELNÍČEK A RECEPTY

Borůvkovo—ostružinové smoothie
Kaloricky vydatné 

koktejly nabízejte dětem 
pro zpestření pitného 
režimu,  nikoliv jako 

náhradu běžných 
tekutin.

Ingredience
1 přezrálý banán
125 ml rýžového mléka
100 g borůvek a ostružin
80 ml pomerančové šťávy
1 lžíce javorového sirupu

Příprava
Veškeré ingredience rozmixujte do-
hladka a podávejte.

Mnoho podob smoothie. Anglické 
slovo „smoothie“ znamená v  pře-
kladu ovocný koktejl a vychází z ad-
jektiva „smooth“, tedy jemný, hlad-
ký. Základem nápoje je ovoce nebo 
zelenina, které jsou na rozdíl od plo-
dů v džusu zpracovány celé, tedy 
i s prospěšnou vlákninou. K přípravě 
stačí obyčejný mixér nebo ponorný 
ruční mixér. Variací surovin je ne-

spočet. Smoothie lze připravit čistě ovocné nebo za 
použití kravského, mandlového, sójového, rýžového 
či jiného mléka, rozdrobeného tofu nebo avokáda.



ZDRAV Ý JÍDELNÍČEK A RECEPTY

Meruňkové lassi

Ingredience
200 g bílého jogurtu
3 lžičky třtinového cukru
špetka skořice
1 meruňka nakrájená na kostičky
1 lžička javorového sirupu
70 ml vody

Příprava
Všechny suroviny rozmixujte s vodou do-
hladka a nechte vychladit.

Zdravý jogurtový nápoj. Tradiční indický 
nápoj lassi se připravuje z  jogurtu, vody 
či mléka, a to naslano i nasladko. Přidává 
se do něj koření, jako mletý zázvor, kmín, 

Banánovo—mandlové mléko
Ingredience
100 g neloupaných mandlí
750 ml vody
2 banány
med nebo datlový sirup na doslazení

Příprava
Mandle přelijte v misce vařící vodou a nechte 
ponořené asi 15 minut. Po této době by měly 
jít snadno oloupat. Oloupané mandle nechte 
oschnout a rozmixujte je. Pak je promíchejte se 
750 ml vody a nechte louhovat tři hodiny při po-
kojové teplotě. Občas promíchejte mandlovou 
sedlinu usazenou u dna. Poté mandle i s vodou 
mixujte minutu až dvě na co nejvyšší otáčky, 
až vznikne bílý pěnivý nápoj. Nápoj oslaď-
te medem a dvakrát ho přeceďte přes jemné 
sítko. Mandlové mléko vraťte zpět do mixéru, 
přidejte do něj pokrájené banány a rozmixujte. 

Banánovomandlové mléko vychlaďte 
a podávejte.

Zvláště koktejly, které se připravují za 
použití kaloricky bohatých ingredien-
cí, jako je mandlové mléko, smetana, 
plnotučné mléko nebo jogurt, zmrzli-
na a různá sladidla, podávejte dětem 
pouze občas pro zpestření pitného 
režimu, nikoliv jako náhradu běžných 
tekutin. Na osvěžení zcela postačí 
200 ml sklenka nápoje.

Hamánek nápoj 
s broskvemi

To pravé osvěžení přináší 
i ovocný nápoj od Hamánka, 

který není doslazován, 
OBSAHUJE POUZE CUKRY 

PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ 
V OVOCI.



kardamom a  černý pepř, a  v  Indii často 
používaná růžová voda. V  lassi pro děti 
koření vynecháme, naopak ho můžeme 
doplnit podle chuti různými druhy ovoce. 
Kvalitní bílý jogurt s probiotickými kultu-
rami podpoří trávení. Příliš vysoký obsah 
tuku v mléčných výrobcích probiotickým 
kulturám nesvědčí, proto vybírejte z po-
lotučných jogurtů o obsahu tuku 2–3 %.

Trendy maminky vědí,

že sklo je in

Pamatujete si na mléko ve skleněné lahvi a jogurty 
ve skleničkách? Už zdaleka to není jen matná vzpo-
mínka. Stále více kvalitních potravin a nápojů dnes 
můžeme najít ve skle – od jogurtů přes marmelády 
až po dětskou výživu nebo paštiky a farmářské 
dobroty.

Sklo je totiž stále in. Má v zásobě několik trumfů, 
které vždy přesvědčí všechny, kterým záleží 
na zdraví, kvalitě, chuti a životním prostředí. Sklo 
slouží člověku od starověku a s jeho používáním 
není po tisíciletí žádný problém. Neohrožuje zdraví 
ani životní prostředí. Žádný jiný materiál, zvláště 
v potravinářství, se nemůže pochlubit takovou 
referencí.  

Právě maminky chtějí pro svou rodinu to nejlepší, 
sledují nejrůznější testy, dbají o kvalitu jídla a pití. 
Z pohledu hygieny a schopnosti zachovávat chuť 
a čerstvost balených potravin a nápojů vede 
jednoznačně právě skleněný obal. Sklo je výjimečné 
tím, že je inertní a nepropustné. To znamená, že nic 
se nedostane ze skla do výrobku, nic nepronikne 
do výrobku sklem ani zvenčí a nic neuniká ven.

Zdraví je na prvním místě. Obzvlášť opatrní jsou 
rodiče malých dětí: 77�% evropských rodičů uchová-
vá potraviny pro děti ve skle a 61�% nekupuje dět-
skou výživu v plastových či jiných láhvích (InSites 
Consulting 2014). Sklo je 100% přírodní, je chemicky 
stálé, neuvolňuje toxické chemikálie.

Myslet na životní prostředí je taky trendy. 
Z pohledu přírody je sklo materiálem budoucnosti. 
Je totiž donekonečna recyklovatelné. Sklo je stále 
sklo. A čím více použitého skla sesbíráme, tím více 
ušetříme surovin, energie i emisí. V Česku ze 60�%, 
ve Švýcarsku dokonce z 90�% je sklo vyráběno 
recyklací. Jaký kontrast oproti kvalifi kovanému 
odhadu, že ve světových mořích a oceánech plave 
více než pět bilionů plastových částic o celkové 
hmotnosti 270 tisíc tun!   

Trendy je žít zdravě ve zdravém prostředí. Proto 
volte sklo.

www.friendsofglass.cz
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HAMÁNKOVA PORADNA
Připravily: Petra Škeříková,  
MUDr. Světlana Najmanová

Hamánkova poradna
Do Hamánkovy poradny jsme v tomto vydání magazínu vybrali dotazy 
vás, starostlivých maminek, na téma podávání antibiotik dětem a také tak 
trochu diskutabilní téma účinku homeopatik. 
Odpovídá na ně dětská lékařka MUDr. Světlana Najmanová.

Své dotazy můžete 
zasílat i vy na adresu 

hamanek@hame.cz
nebo na 

www.facebook.com/
hamanek.
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Našemu chlapečkovi (6 měsíců) začaly růst zoub-
ky, ještě se neprořezaly, a tak máme proplakané 
noci a přes den bývá protivný. Dávám mu chladivá 
kousátka, ale teplotu nemá, a tak mu nechci po-
dávat žádné léky. Slyšela jsem o heřmánkových 
 homeopatikách, fungují? Děkuji. (Alena, Facebook)
Co se zubů týká, vždy maminkám svých pacientů říkám, 
že tohle příroda nevyřešila – trápení je s nimi od začátku 
a představa zubařského křesla není příjemná nikomu z nás 
ani v dospělém věku. Některé děti mají u každého nového 
zoubku horečku, průjem, přinejmenším jsou mrzuté. Vů-
bec nic nezkazíte, když bez ohledu na teplotu podáte kla-
sický lék proti bolesti, ibuprofenový nebo paracetamolový 
přípravek ve formě sirupu nebo čípku. Je také možné po-
užít některý z gelů, který se aplikuje přímo na bolavé dás-
ně. Z homeopatických léků se doporučuje například Be-
lladona 9C a Chamomilla 15c. Od každého léku vezmeme  
10 granulí, rozpustíme je v 1 dcl převařené kojenecké vody 
a podáváme 1 lžičku každou hodinu během dne. Každý 
den připravíme nový roztok.

Prosím o radu. Moje dcera má za sebou první očko-
vání hexavakcínou, měla po něm trochu zvýšenou 
teplotu a bouličku v místě vpichu. Naše paní dok-
torka mi na příští očkování doporučila homeopatika 
Viburcol. Máte s nimi zkušenost? Jak často a kdy se 
mají podávat, ještě před očkováním, nebo po něm? 
A ještě jedna otázka – přijde mi, že je ten čípek na 
její zadeček trochu velký, nemůže jí nijak uškodit? 
Moc děkuji. (Hanka, Facebook)
Viburcol bych podávala jako prevenci horečky po očko-
vání. Čípek určitě není velký, má hladký povrch a nemůže 

dojít k poranění. Po aplikaci je 
třeba zadeček chvíli podržet, 
aby dítě čípek nevytlačilo ven. 
Před očkováním je také mož-
né podat  Thuyu, po očkování 
Sulphur 9C. Mimo homeopa-
tické přípravky je na přírodní 
bázi založen přípravek Provak-
cin, který se podává pět dnů 
před očkováním a pět dnů po 
 očkování.

Dobrý den, paní doktorko, 
píšu Vám, abych znala Váš 
názor na časté podávání an-
tibiotik dětem. Moje dcera 
(6 let) trpí na angíny, náš 
pediatr jí znovu napsal anti-
biotika, ale už je brala před 
třemi měsíci, a tak si říkám, 
jestli to není spíš škodlivé. 
Představa trhání mandlí mě 
děsí. Co byste mi poradila? 
Děkuji. (Radka, e-mail)
V době, kdy antibiotika nebyla, 
se v mnoha případech muselo 
pouze čekat, jak to dopadne 
a  jak se dítě dokáže s  infekcí 
vypořádat, a  daleko častě-
ji docházelo ke komplikacím 
u chorob, které dnes považu-
jeme za banální. Je to i případ 
angíny, kdy streptokoková 
infekce může způsobit napří-
klad poškození srdce nebo 
ledvin. Zároveň se ale v dneš-
ní době velmi často podávají 
antibiotika zbytečně. Největ-
ším rizikem je vznik rezisten-
ce, to znamená, že si bakterie 
zvyknou nebo vymyslí nějakou 
obranu a pak antibiotika pře-

V některých případech jsou antibiotika 
nezbytná, pro pacienta by byla daleko 
větším rizikem infekce a komplikace. Například 
streptokoková infekce u angíny by mohla 
způsobit poškození srdce nebo ledvin. 
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stávají být účinná. Kromě toho 
je dlouhodobě narušena střev-
ní flóra a její obnovení trvá ně-
kolik měsíců. Někdy jsou však 
antibiotika nezbytná, pro pa-
cienta by byla daleko větším 
rizikem infekce a komplikace, 
například rozvoj celkového 
septického stavu. Léčba by 
měla být podávaná cíleně, při 
zvýšení zánětlivých paramet-
rů (např. CRP), při klinických 
projevech, při horečkách, při 
pozitivní kultivaci (v případě 
angíny výtěr krku). Při opako-
vaných angínách je na místě 
vyšetření ORL lékařem.

Trhání mandlí je dnes zá-
krok, ke kterému se přistupuje 
většinou po opakovaných an-
gínách, po podrobném ORL 
vyšetření a  důkladném zvá-
žení přínosu jejich odstranění. 
Operuje se v celkové anestezii, 
která je dnes velmi citlivá, po-
mocí laseru, někdy se odstra-
ní pouze část mandlí. Pokud 
jsou děti bez komplikací, od-
cházejí domů odpoledne nebo 
následující den po provedení 
 výkonu.

Ahoj maminky, máte prosím 
některá zkušenost s podá-
váním homeopatik dětem 
na zácpu? Já mám dvouleté 
dítě, kterému se teď nedaří 
vyprazdňovat samostatně, 
zkouším podávat více ovoce 
(vlákniny), ale moc to neza-
bírá, a náš doktor mi poradil 
homeopatika NUX VOMICA, 

a kdyby nezabrala, tak BRYONIA. Ta první zatím ne-
zabrala, a tak nevím, jestli mám zkoušet ta druhá. 
(Jana, Facebook)
Jako zácpu označujeme obtížné, nepravidelné, nedo-
statečné vyprazdňování tuhé stolice většinou méně 
než třikrát týdně. K zácpě často dochází při přecho-
du z mléčné stravy, při nácviku vyprazdňování a při 
nástupu do školky či školy. Její příčiny jsou různé, od 
organických až po psychické. Děti se často stydí, od-
dalují defekaci (kakání), tím dochází ke zvětšení ob-
jemu stolice, roztažení rekta (konečníku), snížení jeho 
citlivosti a napětí svěrače. Při velmi tuhé stolici může 
vzniknout i malá trhlinka na konečníku a problém se 
pro bolestivost a strach dítěte ještě stupňuje. Jedná se 
o chronický problém mnoha dětí a nejdůležitější jsou 
důsledně dodržovaná dlouhodobá režimová opatření: 
podávání stravy bohaté na vlákninu (ovoce a zelenina, 
celozrnné pečivo, zakysané mléčné výrobky), vynechá-
vání čokolády, sušenek, bílého pečiva, rýže apod. Jíd-
lo by se mělo podávat v pravidelném režimu a nutný 
je dostatečný příjem tekutin (voda, minerálky, ovocné 
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džusy), důležitá je také pohybová aktivita 
dítěte. Snažíme se naučit dítě nezadržo-
vat nucení na stolici a chodit pravidelně 
na toaletu (nočník), kde se v klidu posadí 
a zkusí  tlačit.

Z homeopatických léků kromě Nux Vo-
mica je při nácviku chození na stolici mož-
no užívat Causticum 15C pět granulí třikrát 
denně, u větších dětí při objemné tuhé sto-
lici kombinaci Bronya a Ammonium Muri-
aticum (9C) pět granulí od každého léku 
střídat třikrát denně. Všechna dietní, reži-
mová a léčebná opatření mohou začít fun-
govat pouze u dostatečně vyprázdněného 
střeva, to znamená, že na počátku léčby je 
někdy nutné volit po konzultaci s lékařem 
laxativa, klyzma, manuální odstranění sto-
lice apod. a dále důsledně a trpělivě po-
kračovat.

Mám dotaz na podávání antibiotik dítěti 
v sirupu. Náš Honzík (3 roky) je odmítá 
polknout. Stříkačkou ani lžičkou to vů-
bec nejde, a když mu sirup zamíchám do 
čaje, už několikrát mi to vyplivnul nebo 
vyzvracel. Máte pro to nějaký „fígl“? 
A když mi dávku vyplivne, musím mu dát 
novou, ale to pak vlastně nedobereme 
celou lahvičku, mám si nechat napsat 
další sirup? (Markéta, Facebook)
Zkoušela jsem ochutnávat sirupy, které po-
dáváme dětem, a musím přiznat, že navzdo-

ry reklamě jsou některé opravdu nedobré. 
Nejúčinnější metoda, kterou dostatečně 
ovládají sestry na dětských odděleních, je 
aplikace do úst ze stříkačky. Pusa (event. 
i nos) se na nepatrný okamžik ucpe a ma-
lému pacientovi nezbývá než to spolknout. 
Ale! Některé děti sirupy opravdu zvrace-
jí, ať uděláte cokoliv, i když se snažíte vy 
(trpělivě vysvětlujete) i dítě (všechno vám 
odkývá, někdy ten sirup i spolkne, ale stej-
ně ho hned vyzvrací).

Příliš se nedoporučuje podávat sirupy 
ve větším objemu rozmícháním do ná-
poje – ovlivní se tím jeho chuť a nemáte 
vůbec žádnou jistotu, že dítě celou dávku 
vypije. Je lepší malá lžička, stříkačka, malý 
objem vody, šťávy, čaje, něčeho, co dítěti 
chutná. Některé děti daleko lépe zvládnou 
spolknout tabletu – tady většinou není 
dobré rozdrtit ji na prášek (ten je dost 
často hořký), ale několik menších částí ta-
bletky na lžičce dětské přesnídávky třeba 
i s měkkým piškotem je metoda osvědčená 
a velmi často účinná. Bohužel se nedělají 
všechny léky v čípkách. Pokud vám tedy 
dítě sirup vyplivne nebo vyzvrací, zkus-
te ho podat za 10–15 minut znovu. Pokud 
se takto daří, ale s dvoj- až trojnásobnou 
spotřebou, nezbývá než napsat více bale-
ní, protože u antibiotické léčby je důležitá 
i dostatečná doba podávání,  většinou ko-
lem 7–10 dnů.
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Text: Alice Škochová

Voda, základ života
Proč, kolik a co mají děti pít
Kdo z nás vypije za den tolik tekutin, kolik doporučují odborníci? 
Někdy zjistíme, že dopoledne uteklo a jediným nápojem byl ranní šálek 
kávy nebo čaje. Tekutiny potřebují všechny živé bytosti, u dětí je však 
jejich pravidelný přísun zcela nezbytný. U těch nejmenších musíme 
hlídat pitný režim my dospělí, těm větším bychom měli postupně tento 
návyk vštěpovat.

Kolik tekutin denně?
Množství vody nebo jiné tekutiny, které by 
mělo dítě denně vypít, závisí na jeho věku, 
hmotnosti a také jiných okolnostech, jako 

1 Nejvhodnějším dětským nápojem je čistá 
voda, případně kojenecký nápoj naředěný čistou 
vodou.
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Doporučený denní příjem tekutin pro děti

Věk Příjem vody
Nápoje 
(ml/den)

Příjem vody
Pevná strava 
(ml/den)

Oxidační 
voda 
(ml/den)

Celkový 
příjem vody 
(ml/den)

Kojenci

0−3 měsíce 620 60 680

4−11 měsíců 400 500 100 1 000

Děti

1−3 roky 820 350 130 1 300

4−6 let 940 480 180 1 600

7−9 let 970 600 230 1 800

10−12 let 1 170 710 270 2 150

je míra tělesné aktivity nebo zdravotní stav. 
Do doby, kdy začínáme s podáváním prv-
ních příkrmů, tedy mezi 16. až 26. týdnem 
věku dítěte, není třeba k mateřskému nebo 
kojeneckému mléku zavádět další tekuti-
ny. Od 6. měsíce by mělo již dítě dostá-
vat odpovídající množství jiných tekutin, 
přesto by až do roku věku mělo převažující 
část pitného režimu tvořit mateřské nebo 
kojenecké mléko. Odborná doporučení 
také uvádějí, že nekojené děti by opro-
ti kojeným měly přijmout denně nejmé-
ně  400–600 ml tekutin navíc, při pobytu 
v horkém  prostředí i více.

Kojené děti a děti, které dostávají po-
kračovací mléko, nemusí dostávat mléko 

jako nápoj. Mléko se považuje za potravinu 
a jeho doporučené množství se počítá na 
porce, nikoliv na mililitry (viz článek o mlé-
ku a mléčných výrobcích v tomto čísle).

Určité množství vody přijímáme také 
v podobě tzv. oxidační vody, která vzniká při 
metabolizaci živin v těle, a určité množství 
tekutin přijímáme spolu se stravou. I tyto te-
kutiny se započítávají do celkového denní-
ho příjmu, a proto je třeba se při organizaci 
pitného režimu řídit podle doporučeného 
množství nápojů, nikoliv tekutin jako celku.

Málo pije?
Když si dítě stěžuje na pocit žízně, zname-
ná to již, že jeho pitný režim pokulhává. 

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze orientační. Pitný režim vždy závisí na mnoha 
faktorech, jako pohybová aktivita dítěte, zdravotní stav, klimatické podmínky, ve kte-
rých se dítě nachází, a další individuální parametry. Při pochybnostech, neprospívání 
dítěte nebo v situacích, kdy dítě tekutiny odmítá, či naopak nadměrně vyžaduje, kon-
zultujte vždy pitný režim s pediatrem.
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Tekutiny je třeba podávat 
v průběhu celého dne. Je-
jich nedostatek se může 
projevit bolestí hlavy, úna-
vou, zácpou nebo sníženou 
tvorbou moči. Orientovat 
se lze podle barvy moči, 
která by, kromě ranní, měla 
být co nejsvětlejší. Tmavá 
moč signalizuje nedostatek 
tekutin.

Kdy je třeba přidat?
Množství tekutin na den 
je třeba zvýšit především 
v případě nemocí, které pro-
vázejí teploty nad 38,5 °C, 
průjmy a  zvracení, a  také 
při větší tělesné námaze 
a pobytu v parném prostře-
dí. V těchto případech hrozí 
stav dehydratace. Nedosta-
tek tekutin zvyšuje riziko vy-
čerpání z přehřátí a selhání 
termoregulace organismu, 
kterému říkáme úpal. Mezi 
jeho příznaky patří poci-

V období mezi prvním a třetím rokem života tvoří voda až 80 % celkové 
tělesné hmotnosti dítěte, a proto na ztrátu tekutin reaguje dětský 
organismus obzvláště citlivě. Nejmenší děti mohou být ohroženy již 
v případě, že ztratí pouhých 10 % své hmotnosti.

ty na zvracení, bolesti hla-
vy, zrychlený tep a vysoká 
tělesná teplota. Mohou se 
dostavit i  poruchy vědo-
mí, křeče, poruchy dechu, 
zrychlení srdeční činnosti či 

snížení krevního tlaku. Pokud dítě odmítá pít doma, je nutné 
ho hospitalizovat a doplnit tekutiny infuzí.

Voda. Ale jaká?
Nejvhodnějším dětským nápojem je čistá voda, případ-
ně kojenecký nápoj bez přidaného cukru naředěný čistou 
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vodou. Do půl roku věku dítěte používejme 
na pití i vaření kojeneckou vodu, pro starší 
děti je zcela bezpečná i voda z vodovodu. 
Pokud nemáme jistotu, že je voda, kterou 
používáme, zdravotně nezávadná, vyplatí 
se nechat si udělat rozbor, aby se předešlo 
zbytečným potížím. Převařování vody má 
smysl do té doby, než se začne dítě aktiv-
něji pohybovat a přicházet tak do kontaktu 
s mnohem větším množstvím bakterií, než 
je obsaženo ve vodě. Minerální vody jsou 
pro kojence a batolata nevhodné, protože 
zatěžují dětský organismus nadbytečným 
množstvím minerálů. Pokud nabízíme dítě-
ti minerální vodu, pak v malém množství 
a neperlivou. Perlivé nápoje mohou způso-
bovat nadýmání a tlumí pocit žízně.

Čaje ano, ale jen některé
Alternativou k  čisté vodě jsou neslazené 
kvalitní ovocné čaje. Vybírejme z kvalitních 
čajů určených přímo dětem. Pro děti se čas-
to doporučují také bylinkové čaje, u těch je 
však třeba být na pozoru. Na látky obsažené 
v jednotlivých bylinách jsou děti mnohem 
citlivější než dospělí a jejich přesné účinky 

na dětský organismus nejsou ještě známy. 
Podávejme tedy bylinkové čaje v případě 
nemocí jako součást léčby, a to jen v ma-
lém množství. Sledujme přitom, zda nedo-
chází k alergické reakci. Raději proberme 
předem jejich účinky s ošetřujícím lékařem 
nebo lékárníkem. Nedoporučuje se připra-
vovat dětem čaje z neověřených bylinných 
směsí „od sousedky ze zahrádky“. Raději 
nakupujme bylinkové čaje v  lékárně, pří-
padně v  drogerii. Černé ani zelené čaje 
nejsou pro děti vhodné, protože obsahují 
látky, které snižují vstřebatelnost někte-
rých cenných látek a zvyšují ztráty vody 
z organismu.

Ovocné a zeleninové šťávy  
pro zpestření
Příjemným a zdravým zpestřením pitné-
ho režimu jsou ovocné a zeleninové šťávy. 
Kromě vlákniny obsahují všechny prospěš-
né látky přítomné v plodech. Podávejme je 
dětem v menším množství (kojenci maxi-
málně 100 až 150 ml denně, batolata ma-
ximálně 250 ml denně), aby je nezasytily 
na úkor mléka a dalších potřebných složek 
stravy. Stejně jako u  jiných potenciálních 
alergenů je zavádějme do pitného režimu 
pozvolna. Rozhodně dávejme přednost 
100% šťávám bez přídavku sladidel nebo 
barviv. Ovocné šťávy se doporučuje ře-
dit vodou, která sníží působení ovocných 
 kyselin.

Na sladkou chuť děti  
nezvykejme
Naprosto nevhodné jsou slazené sycené li-
monády a kolové nápoje, nemluvě o ener-
getických drincích. Všechny tyto nápoje 
dětem velmi chutnají a  díky barevným 
obalům jsou pro ně velmi atraktivní. Ně-
které děti mají dokonce kojeneckou lahev 

Časté podávání 
sladkého pití zvyšuje 
riziko zubních kazů 

a do budoucna přispívá
 i k rozvoji obezity.
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s „pitíčkem“ stále v ústech namísto dud-
líku, dodává výživová specialistka Mgr. 
Jana Divoká ze společnosti STOB. Pokud 
si děti na sladkou chuť zvyknou hned v ra-
ném věku, jen těžko je přesvědčíme, aby 
ji vyměnily za neslazený ovocný čaj. Proto 
je z hlediska zdravých návyků lepší příliš 
nesladit ani nápoje, které dětem připravu-
jeme doma.

S Hamánkem na zdraví!
Ovocné nápoje bez  
přidaného cukru

Pouze ovocný cukr
Ovocné nápoje Hamánek, které obsahují 
pouze cukr vyskytující se přirozeně v ovoci, 
můžete podávat dětem již od dokončeného 
4. měsíce, nápoj s broskvemi od ukonče-

Nápoje 
jsou obohaceny 

o vitamín C, který 
podporuje odolnost 

organismu.

ného 6. měsíce. Neobsahují přidaný cukr, 
konzervační látky, bílkovinu kravského mlé-
ka, laktózu, lepek ani umělá barviva. Obsah 
ovoce je vysoký, některé druhy nápojů ob-
sahují až 80 % ovocné složky. Jejich chuť je 
pečlivě vyladěna tak, aby odpovídala pre-
ferencím miminek i větších dětí. Jsou tedy 
zvláště pro nejmenší tím vhodným zdrojem 
cukru jako důležitého zdroje energie.

Vybrané plody ovoce
Ovoce, ze kterého se nápoje Hamánek vy-
rábí, vybíráme s maximální pečlivostí. Zpra-
cováváme vybrané odrůdy pěstované ve 
speciálním režimu, které se sklízejí až v mo-
mentě, kdy jsou plody dokonale zralé. Díky 
tomu chutnají produkty vyrobené z těchto 
plodů lahodně i bez přidání cukru a jiných 
látek zvýrazňujících chuť. Tyto „suroviny“ 
v ovocných nápojích Hamánek nenajdete. 

Ovocné nápoje od Hamánka jsou, na roz-
díl od mnohých jiných dětských nápojů, pří-
jemně sladké pouze díky vysokému obsa-
hu ovoce. Aby si dítě nenavyklo na sladkou 
chuť již v útlém věku a nevyžadovalo ji i do 
budoucna, doporučuje výživová specialist-
ka Mgr. Jana Divoká ze společnosti STOB 
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ředit Hamánkovy ovocné nápoje alespoň 
zpočátku čistou vodu. 

Vitamín C navíc
Díky šetrnému zpracování ovoce se zacho-
vává v nápojích maximum živin, minerálů, 
vitamínů, antioxidantů a dalších ochranných 
látek, které děti potřebují pro svůj zdárný vý-
voj. Nápoje jsou navíc obohaceny o vitamín 
C, který podporuje odolnost organismu.

Praktické balení
Ovocný nápoj v praktickém lehkém obalu 
o objemu 500 ml si můžete vzít s sebou na 
vycházku, případně ho přibalit větším dě-
tem do batůžku nebo školní aktovky. Větší 
děti zvládnou díky strukturovanému tvaru 
lahev uchopit a pít samostatně, menším dě-
tem doporučujeme podávat nápoj z hrneč-
ku, lahvičky se savičkou nebo pítka.

Vybírat můžete z nápoje z hroznů, jab-
lek a třešní, jablečného nápoje s fenyklem, 
nápoje s borůvkami a brusinkami, nápoje 
se švestkami, nápoje s broskvemi a nápoje 
s  jablky, hrozny a karotkou. Podíl ovocné 
složky u všech ovocných nápojů se pohy-
buje kolem 70 %.



komerční prezentace

Prázdniny v Grand Hotelu Bellevue

Hledáte místo, které bude odpovídat va-
šim náročným požadavkům a  které po-
skytne prostor i pro vaše děti? Vysoké Tat-
ry a čtyřhvězdičkový Grand Hotel Bellevue 
na Pěkné vyhlídce jsou výbornou alterna-
tivou. Když se navíc zúčastníte soutěže 
s  Hamánkem, můžete vyhrát poukaz pro 
dvě dospělé osoby a dvě děti na tři noci.

Soutěž bude probíhat od od 11. dubna 
do 5. června následujícím systémem: „Kup 
tři kojenecké výživy Hamánek, přihlas se 
prostřednictvím webové stránky Hamán-
ka a vyhraj.“ Přesné podmínky soutěže se 
dozvíte včas, stačí když budete sledovat 
webové stránky www.hamanek.cz. Výher-
cům poskytne Grand Hotel Bellevue osm 
rodinných poukazů pro dvě dospělé osoby 
a dvě děti do 18 let. Pobyt bude na tři noci se 
vstupem do wellness a fitness. Každý, kdo 
se přihlásí do soutěže, získá garantovanou 
výhru v podobě 10% slevy z ceny pobytu. 
A to za to stojí, ne? Všichni výherci mohou 
poukaz uplatnit do konce listopadu 2016. 
Ovšem zkrátka nepřijdou ani ostatní – bě-
hem dvou měsíců můžete soutěžit také 
o  osm košů s  produkty Hamánek. Každý 

týden můžete vyhrát na základě stanove-
né „šťastné chvilky“ jeden rodinný pou-
kaz a  jeden soutěžní koš. Ten, kdo bude 
nejblíže ke šťastné chvilce, vyhraje jednu 
z uvedených cen. A proč vlastně soutěžit? 
Protože hotel ve Vysokých Tatrách nabízí 
nejen wellness na jedničku, ale i sportovní 
zážitky na každý den a prostor pro zábavu 
vašich dětí.

Vlajková loď hoteliérství
Historie Grand Hotelu Bellevue sahá do 
60. let 20. století. Už tenkrát patřil mezi 
hotelové perly tehdejšího Československa 
a jako první hotel v zemi se pyšnil vlastním 
krytým bazénem. Inspiroval a vytvářel zá-
zemí i filmovým tvůrcům. Například v roce 
1969 se zde natáčel kultovní film Měděná 
věž. Točily se tu i Hovory H s Miroslavem 
Horníčkem, k významným hotelovým hos-
tům patřil i Karel Gott, Eva Pilarová či Lucie 
Bílá, Helena Vondráčková a mnozí další.

 
Wellness na jedničku
Po vašich tatranských zážitcích určitě 
přijde vhod relax v  příjemném prostředí 

Hotel
Bellevue patřil 
už v 60. letech 
20. století mezi 
hotelové perly.



wellness centra. Najdete tu saunový svět 
s finskou saunou a parní lázní, bylinkovou 
a eukalyptovou. Součástí je i dvacetimet-
rový plavecký bazén a  vířivé vany. Hotel 
drží krok i v trendech zdravého životního 
stylu. Můžete si zde dopřát masáže, rela-
xační koupele a další procedury, například 
parafínový a rašelinový zábal, aromatera-
pii, oxygenoterapii, magnetoterapii a  po-
dobně. Kromě wellness si zde můžete 
zasportovat, v nabídce je squash, fitness, 
aerobik a spousta dalších aktivit.
 

Prostor pro děti
Pro děti je k dispozici dětský koutek s hrač-
kami, omalovánkami a  hrami. Každá re-
staurace nabízí i dětské židličky a stolečky 
na hraní. V letních měsících určitě uvítáte 
dětské hřiště s prolézačkami, trampolínou 
a pískovištěm. V místní kuchyni zase připra-
ví vašim dětem sladké dobroty, jako jsou 
šišky s mákem nebo tvarohové knedlíčky. 
No a v létě čekají vás i vaše děti nevšed-
ní zážitky v  tatranské divočině – naučné 
chodníčky lesem se zajímavými informa-
cemi a  úkoly. Zaujala vás naše pozvánka 
do tatranského hotelu? Není nic snazšího, 
než se zapojit do soutěže s  Hamánkem. 
Třeba budete mít štěstí a vyhrajete!

V zimním období si můžete 
vyzkoušet i psí spřežení.

V hotelu se mohou zabavit i děti.



RADÍME JAK NA TO

Text: Ivana Ašenbrenerová

stříhání nehtů
Stříhání nehtíků bývá činnost, kterou malé děti nemají dvakrát v lásce. 
Je vůbec stříhání zapotřebí? A pokud ano, jak to udělat, aby se miminko 
při tom nevztekalo a neplakalo?

 Nehty stříhejte 
dokulata podle tvaru 

prstíku a nikdy 
je nestříhejte 

„nadoraz“ .

Překvapení ve spánku
Některé maminky stříhají nehty svým dětem ve spánku. 
Pokud to chcete také zkusit, počkejte asi dvě hodiny, 
až bude spánek nejhlubší. Zkuste vypozorovat, kdy vaše 
miminko spí nejtvrději.

Názory na tuhle ne-
milou záležitost se liší 
nejen mezi maminka-
mi, ale také mezi od-
borníky. Pokud se vám 
narodilo dítě a  máte 
pocit, že má strašně 
dlouhé „drápky“, pak 
se vlastně radujte. 
Nehty přesahující ko-
nec prstů jsou jednou 
ze známek donošenos-
ti novorozence. „V po-

rodnici ale neradi vidí, když dětem maminky nehty stříhají. Důvod 
je prostý. Mnohdy nezkušená maminka ustříhne víc než nehet 
a je zaděláno na hnisavý zánět nehtového lůžka a přilehlých tká-
ní. A v porodnici hrozí mnohem vyšší riziko šíření infekce než 
doma, kde je jen jedno miminko,“ říká MUDr. Marta  Šimůnková. 
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Původcem hnisání je většinou dost nakaž-
livý zlatý stafylokok a novorozenecké se-
střičky se bojí nákazy u dalších miminek. 
Na oddělení šestinedělí jsou často desítky 
dětí a každé z nich je vnímavé k infekci ji-
nak. I proto by se paní doktorka Šimůnko-
vá „nestříhací“ tradice v porodnici držela. 
„Jakmile je ale miminko doma, stříhejte mu 
nehtíky, kdykoliv je to zapotřebí,“ dodává 
lékařka. „Abyste se vyvarovaly toho, že se 
bude miminko nehtíky škrábat, doporučuji 
měkké a pevně připoutané rukavičky, které 
tomu předejdou,“ radí doktorka Šimůnko-
vá. Kromě rukaviček můžete v prvních týd-
nech po porodu použít i zavinovačku, do 
které miminko pevně zavinete. „Je pravda, 
že zabalená miminka do zavinovačky jsou 
klidnější a lépe spí, ale zase to brání rozvoji 
pohybové aktivity a především správnému 

vývoji kyčlí. V prvních dvou týdnech pev-
nějším balením chybu neuděláte, ale nejde 
o dlouhodobé řešení,“ říká dětská lékařka.

Kdy stříhat a jak?
Nehtíky byste měla stříhat vždy, když se 
objeví za okrajem tmavý půlměsíček. I při 
dokonalé hygieně se pod okraj nehtů může 
dostat prach z prádla, zbytky kožních bu-
něk, které se neustále olupují. Zpravidla 
stačí stříhat jednou za týden, ale pokud 
máte pocit, že nehty přerůstají, stříhat je 
můžete i častěji. Nehty stříhejte dokulata 
podle tvaru prstíku a nikdy je nestříhejte 
„nadoraz“ – jedině tak se vyhnete poraně-
ní. Na nožičkách pak stříhejte nehty rovně, 
kulaté ostříhání vede k zarůstání. Není tře-
ba je stříhat tak často jako u prstů na ru-
kách, protože rostou pomaleji. Pro stříhání 

1 Nehtíky byste měla stříhat vždy, když se objeví za okrajem tmavý půlměsíček. 
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 rozhodně nepoužívejte klasické nůžtič-
ky z vaší manikúry, ale vybírejte bez-
pečné speciální nůžky s „bambulkou“ 
na konci, která brání poranění. Tyto 
speciální nůžky jsou určené pro děti do 
12 měsíců. Existují i kleštičky na nehty 
na nohou. Nejde vám to? Můžete vy-
zkoušet jemný pilníček. Dětské nehty 
nejsou tak tvrdé jako dospělácké, takže 
jen stačí lehce opilovat. Slyšely jste, že 
je bezpečnější a efektivnější místo stří-
hání dětské nehtíky jemně okusovat? 
Tak tuhle alternativu doktorka Šimůn-
ková kategoricky zavrhuje. „Okusování 
nehtů je tmářství z dob našich babiček. 
V ústní dutině a na zubech žije hodně 
bakterií a některé z nich nejsou hodné, 
zejména, když je na prstíku ranka, která 
se pak může infikovat a hnisat.“ A kdy 
nehty stříhat? Ideální je to po koupání, 
kdy jsou změklé, ovšem nevýhodou je, 
že kojenecké prstíky jsou tak malé, že 
hranice mezi nehtem a kůží není zcela 
zřetelná, takže musíte být velmi opatr-
né. Ze začátku je dobré, když si najdete 
pomocníka, třeba tatínka nebo babičku. 
„Jeden drží ruku, druhý stříhá. Novoro-
zenec i kojenec umí vyvinout nečeka-
nou sílu, která brání stříhání. U větších 
dětí (batolat) je dobré je zabavit třeba 
říkadly nebo vyprávěním tak, aby dr-
žely ruce v klidu,“ doporučuje dětská 
lékařka Šimůnková.

Tipy, které by se vám mohly hodit
Kromě nůžek budete potřebovat dezinfekční 
prostředek a tampon, v případě, že byste mi-
minko střihla.  I když se to nezdá, nehty stříhejte 
pravidelně, aby si nepoškrábalo obličej nebo si 
neporanilo oko. U batolat hrozí pro změnu zatr-
žení nehtu a infekce. Stříhací proceduru nenata-
hujte a snažte se pracovat rychle. Při stříhání na 
děťátko mluvte a vysvětlujte, co děláte. Je lepší 
stříhat na dobře osvětleném místě, batole stří-
hejte na vašem klíně. Nehty stříhejte jeden po 
druhém tak, aby nehet zakrýval koneček prstu.

Když dojde k poranění
Nevyčítejte si to, pokud náhodou přece jen do-
jde k poranění. Zánět se zpočátku projeví zčer-
venáním nehtového lůžka, později zpravidla 
žlutavým sekretem. „Nemusí jít pokaždé o dů-
sledek nešikovnosti, někdy se svévolně tvoří 
‚záděry‘ jak na rukách, tak na nohách, kam se 
infekce snadno dostane,“ říká MUDr. Marta Ši-
můnková. A  jak postupovat? Postižené místo 
ošetřete dezinfekčním přípravkem (například 
Betadinem, který nepálí, ale skvěle funguje) 
a podle rozsahu přelepte dětskou náplastí nebo 
nechte volně uschnout na vzduchu. „V poslední 
době dostává přednost tzv. mokré hojení, což 
je metoda hojení spíše rozsáhlejších mokvavých 
ran. U prostého paronychia postačí opakovaná 
dezinfekce. Pokud zarudne i okolní kůže, bude 
lepší zajít za dětským lékařem,“ doporučuje 
paní doktorka Šimůnková.
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Text: Petra Škeříková

Hamánek radí 
Jak na nemoci a bolístky bez trápení
Pro každou maminku je srdcervoucí, když je její děťátko nemocné, něco 
ho bolí nebo ho trápí nějaká bolístka a usedavě pláče. Abyste předešla 
slzám, zaťatým pěstičkám či vyděšeným pohledům, Hamánek vám 
představuje novou rubriku, v níž bude pod odborným dohledem dětské 
lékařky MUDr. Světlany Najmanové přinášet rady, jak na nejčastější dětské 
nemoci a bolístky.

Zvýšená teplota nebo 
horečka
Zvýšená teplota až horečka není 
záležitostí pouze zimních měsí-
ců a  chřipkových epidemií, ale 
děti může potrápit kdykoli – při 
průjmu či zvracení, při prořezá-
vání prvních zoubků, při přehřátí 
na sluníčku atd. Abyste svému 
děťátku od nepříjemné bolesti 
rychle ulevila, podejte mu lék na 
její snížení – s  paracetamolem 
(např. Paralen, Panadol, Mexalen) 
či ibuprofenem (Ibalgin, Nuro-
fen, Brufen, Ibuprofen). Miminka 
a malé děti ještě neumějí poly-
kat tabletky, a tak se jim podávají 
léky v čípku (při zvracení) anebo 
v sirupu (při průjmu). Důležité je 
dodržet dávkování – vždy si na 
příbalovém letáku přečtěte, jaká 
dávka odpovídá tělesné hmot-
nosti dítěte. Pokud měříte teplo-
tu na sliznicích (v zadečku nebo 
v  ústech), pak vždy odečtěte 
0,5 stupně (v konečníku je tep-
lota přibližně o půl stupně vyšší 
než v podpaží).

Jak poznáte zvýšenou teplotu i bez teploměru? 
Když na dítěti pozorujete změnu chování, například 
bezdůvodně pláče, je podrážděné, unavené, bolí ho 
hlava, odmítá stravu… Při horečce má horkou suchou 
kůži na hlavě a trupu, naopak chladnou na rukách 
a nohách, má zrychlený puls, výrazněji mu buší srdíč-
ko, zrychleně dýchá, má velkou žízeň nebo průjem. 
Některé maminky poznají vysokou teplotu pouhým 
přiložením dlaně na čelíčko.
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Průjem
Průjem patří mezi velmi nepříjem-
né nemoci dítěte, které pak bolí 
bříško, odmítá stravu a  je často 
dehydrované. Snažte se mu proto 
předcházet – u nejmenších mimi-
nek důkladným mytím lahviček, 
dudlíků a  hraček a  následnou 
sterilizací nebo vyvařením (no-
vorozenci a kojenci ještě nemají 
dostatečně osídlenou střevní mik-
roflóru a reagují na případné bak-
terie citlivěji), k přípravě umělého 
mléka a kojeneckých nápojů po-
užívejte převařenou kojeneckou 
vodu. U starších dětí pak sledujte 
skladbu jejich jídelníčku a hygienu 
rukou.

Někdy se však virům či bak-
teriím neubráníte a  průjem se 
bohužel dostaví. Zahajte pak 
příslušnou dietu (dostatek te-
kutin: při zvracení chladný, sla-
bě oslazený černý čaj, nesyce-
né minerálky, voda, při dobré 
toleranci tekutin slané tyčinky, 
rohlíky, suchary, piškoty, dále 
nemastná dieta: rýže, nemléčná 
rýžová kaše, nemastné brambo-
ry nebo těstoviny, mrkev, výva-
ry) a  podejte probiotika (např. 
Enterol, probiotické kapky, Lak-
tobacílky baby apod.), případně 
léky proti průjmu (Smectu nebo 
živočišné uhlí, např. Carbosorb), 
velmi dobře funguje i  rýžový 
odvar. Do čaje nebo vody mů-
žete přidávat i  Enhydrol nebo 
Kulíšekv − rozpuštěním těchto 
přípravků v příslušném objemu 
tekutiny připravíte rehydratač-

ní roztok. Kojence je také možné proti rotavirům 
očkovat, ale toto očkování nepatří mezi povinná,  
a závisí tedy pouze na rozhodnutí  rodičů.

Spálená kůže od sluníčka
V tomto případě je na místě mluvit především o pre-
venci! Dětská kůže je mnohem citlivější než dospělá 
a i pár minut na přímém sluníčku může způsobit za-
rudnutí a a svědění, u miminek až popáleniny. Ko-
jenci by se neměli vystavovat přímému slunci vů-
bec, batolata s velkou opatrností. K moři a do hor si 
přibalte pro děti krém na opalování s faktorem 50 
(např. Anthelios, Daylong, Linola), na běžné „české“ 
sluníčko stačí faktor 30. Aplikujte krém opakovaně, 
především po koupání – ačkoli výrobce deklaruje, 
že je voděodolný, žádný krém nevydrží působit celý 
den! Pakliže už ke spáleninám dojde, ulevte dítěti 
od bolesti některým z chladivých a léčivých sprejů, 
gelů či krémů (Panthenol sprej, Linola po opalová-
ní, Calcium pantothenicum, Bepanthen a další). Na 
postižená místa dávejte studené obklady (pomůže 
také jogurt nebo tvaroh) a nabízejte dítěti větší ob-
jem tekutin.

Přisáté klíště
Klíšťata jsou postrachem všech rodičů. Opět dbejte 
na prevenci a dítě před pobytem v přírodě nastří-
kejte vhodným přípravkem. Pokud se klíště přesto 
přisaje, odstraňujte je s opatrností, aby se nepřetrh-
lo. Nejdříve přichycené klíště postříkejte dezinfekcí 
nebo přiložte vatový tampon namočený v dezinfekci 
(např. Jodisol, Betadine). Poté klíště opatrně uchopte 
pinzetou nebo speciálními kleštičkami těsně u kůže 
a jemnými, kývavými nebo viklavými pohyby ho vy-
táhněte (otáčení po nebo proti směru hodinových 
ručiček se dnes už nedoporučuje). Místo poté znovu 
vydezinfikujte a raději si někam poznamenejte datum 
a místo na těle, kde se klíště přisálo. Příznaky klíš-
ťové encefalitidy se objevují za 7−14 dnů. Borelióza 
se může projevit za několik dnů, spíše však týdnů 
(i měsíců), nejnápadnější známkou je červená skvrna.
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Text: Alice Škochová

„To za nás nebylo“  
aneb Ohlédnutí za mateřstvím  
v době minulé
„Tobě snad úplně přeskočilo“. Přejíždíš očima noční stolek 
zaplněný knížkami o kojení, komínky pestrobarevných šát-
ků na nošení dítěte a bavlněných plen, nočník na bezplen-
kovou metodu, ještě nevybalený monitor dechu v poličce, 
těhotenské album fotek z ultrazvuku s nápisem „Těšíme se 
na tebe“... No dobře, knížky by možná stačily dvě, šátek 
jeden, monitor třeba ani nebude potřeba, s fotkami to tro-
chu přeháním. Ale já si to chci po všech těch peripetiích 
vážně užít. Nejsem nejmladší, kdo ví, jestli to není naposle-
dy. A dva plus jedna taky není nafukovací.

Když odejdeš, zařazuji 
do svého alba jedinou tvou 
těhotenskou fotku, kterou 
jsem u  tebe našla. Stojíš 
u vchodu našeho paneláku, 
máš na sobě neforemný 
pytel, přes něj rozepnutý 
baloňák, na hlavě trvalou. 
Usmíváš se, trochu útrpně, 
skoro omluvně.   Čekáš mě.

Jinde než 
v porodnici rodily 

jen ty, které 
to nestihly.
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Když jsem se tě ptala, jak sis užila tě-
hotenství se mnou, jen jsi krčila rameny. 
Tehdy se to bralo jako hotová věc. Byla 
jsi v „tom“, nebylo o čem mluvit. Šla jsi ke 
gynekologovi, ke kterému jsi spadala po-
dle obvodu. Vyšetřil tě pohmatem, odebral 
krev, změřil tlak a zkontroloval moč. Dosta-
la jsi průkazku a jednou měsíčně jsi šla na 
kontrolu. Ultrazvuk byl tehdy velká vzác-
nost, ani jednou jsi na něm nebyla. Příprava 
na porod? Hlavně sehnat výbavičku. Jaký-
pak porodní plán, výběr porodnice, masá-
že hráze, předporodní kurzy i s partnerem?  
Otcovým jediným úkolem bylo odvézt tě 
do porodnice. Jinde než v porodnici rodily 
jen ty, které to nestihly.

Ale mělo to i něco do sebe, tahle slad-
ká neinformovanost. Nenapadlo tě, že by 

něco mohlo být špatně. Nevisela jsi něko-
lik hodin na internetu, když se ti něco ne-
zdálo. Lékařských vyšetření jsi v porovná-
ní se mnou absolvovala zlomek. Chodila 
jsi do práce a  odpoledne jsi sháněla věci 
pro mě a doma žehlila pleny. Nekombino-
vala jsi, nespekulovala, prostě jsi to necha-
la osudu. A narodila jsem se já, tak nějak 
 mimochodem.

Sedím tady, obklopená fotkami ješ-
tě nenarozeného Jonáše, a dodatečně po 
čtyřiatřiceti letech je mi skoro líto, že sis 
těhotenství se mnou tak málo vychutnala. 
Mluvila jsi na mě? Zpívala jsi mi? Plánovala 
jsi mi budoucnost? Já vím, že ano, mami. 
Jen jsi o  tom dodnes s  nikým nemluvila. 
Taková byla doba, říkáš. Já vím, žiju v jiné. 
Neříkám, že v lepší, prostě v jiné.
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Text: Pavel Novotný

Geocaching aneb Dobrodružství 
pod dohledem satelitů
Možná jste už podobnou scénku při výletu také viděli. Jednotlivec či 
skupinka, oči zapíchnuté do displeje GPS zařízení. „Tady, tady někde!“ 
ozve se volání a po chvilce napětí šťastný nálezce třímá v rukou krabičku 
s pokladem vylovenou z tajné skrýše. O co tady jde?, říkali jste si možná. 
Vítejte ve světě globální hry zvané geocaching a jejích účastníků, pro něž 
čeština našla malebné označení kačeři. 

Honba za poklady zvaná geocaching mohla 
vzniknout na přelomu tisíciletí díky kroku 
Spojených států, které v květnu roku 2000 
přestaly do civilního signálu čtyřiadvaceti 
družic systému GPS (Global Positioning Sys-
tem) vysílat umělou chybu, která neumož-
ňovala přesnější zaměření než s odchylkou 

okolo 50 metrů. Najednou tak bylo možné 
určit polohu kdekoliv na světě s přesností 
± 1 metr.

Téměř tři milióny pokladů
Hned následující den po oznámení prezi-
denta Clintona o zpřesnění signálu GPS 
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i pro civilní účely se v  le-
sích u  města Portland 
v  americkém státě Ore-
gon objevila první ukrytá 
schránka, jejíž souřadnice 
vyvěsil jeden z navigátor-
ských nadšenců Dave Ul-
mer veřejně na internet. 
Kdo schránku našel, mohl 
si vzít jeden z  předmě-
tů, které byly ve schránce 
ukryty, a  jeden předmět 
musel zanechat. Nová kra-
tochvíle, která během ně-
kolika týdnů zaznamenala 
rapidní rozšíření a  přijala 
název geocaching (slože-
nina z geo – související se 
Zemí a cache – skrýš), byla 
na světě.

Top kešky v České republice
Historické hradní vodovody: Na místě někdejšího vodo-
vodu Pražského hradu se pod Střešovicemi ukrývá me-
chanicky ovládaná keška, která upoutá svým technickým 
provedením.

Kapr 00: Bonus: Na oslavu typické jihočeské ryby byla za-
ložena tato populární multicache, kterou tvoří 32 tradič-
ních keší uložených v okolí Zvíkova ve tvaru kapřího těla.

Liberecká ještěrka: Oblíbená multicache v okolí liberec-
kého Ještědu o 39 krocích a délce 22 km. Spojené body 
jednotlivých dílčích pokladů tvoří tělo ještěrky.

Tex-Czech: Populární keš u moravskoslezského Štram-
berka. Jde o vůbec nejstarší kešku uloženou v České re-
publice – schránka je na místě už od června 2001.

Terezka: Keška uložená nedaleko alegorické sochy Vltavy 
na pražském Mariánském náměstí aspiruje na vůbec nej-
navštěvovanější poklad na světě. Je součástí série PraGeo.5 Nalezení kešky je důležité 

potvrdit do logbooku.

Ulovili jste 
některou z uvedených 

kešek? Nebo máte 
fotografii s jiným 

pokladem? Podělte se 
s námi o své úlovky 

prostřednictvím 
našeho Facebooku!
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O šestnáct let později eviduje mateřský 
server geocaching.com téměř tři milióny 
ukrytých pokladů ve více než sto zemích 
světa. A nikoho asi nepřekvapí, že ukrytý-
mi schránkami je doslova posetá i  turisti-
ce zaslíbená Česká republika. Podle údajů 
serveru je v  současnosti na našem území 
více než patnáct tisíc pokladů a tuzemští ka-
čeři, od zapálených bláznů, kteří při cestě za 
schránkou doslova riskují život, po občasné 
hledače, kteří objevením pokladu ukrytého 
u turistické stezky zpestří rodinný výlet, tak 
mají stále co objevovat. A je stoprocentně 
ověřeno, že i z fádní rodinné vycházky umí 
geocaching udělat velké dobrodružství.

GPS přístroj, nebo telefon?
Také vás hra jménem geocaching zaujala? 
Ale nevíte si rady, jak začít? Není nic snazší-
ho! Zaregistrujte se (zdarma) na zmíněném 
serveru geocaching.com (automaticky by 
vám měla naskočit verze stránek v češtině) 
a rázem si můžete pomocí filtrů najít sou-
řadnice pokladů ukrytých v okolí místa, kde 
bydlíte, plánujete výlet či dovolenou. S po-
mocí souřadnic lze některé kešky vystopo-
vat i s klasickou papírovou mapou, lepší je 
ale spolehnout se na GPS navigaci – ideálně 
turistickou – či vhodnou aplikaci v chytrém 
telefonu (např. zdarma Geocaching Intro, 
Looking4Cache či Cachebot).

Rozhodnutí, zda investovat do speciál-
ního GPS přístroje, či použít moderní tele-
fon, je typicky nejednoduché. Do navigace 
musíte koordináty přenést buď ručně, či 
propojením s PC. Využití aplikace ve smart-
phonu je proti tomu pohodlnější, neboť si 
poklad vyberete přímo v telefonu a v pří-
stroji rovnou spustíte i navigaci. Výhodou 
klasické navigace je ale vyšší přesnost za-
měření a možnost výměny baterií, pokud 
uprostřed lesa displej náhle zhasne.

Nezapomínejte na etiketu
Pokud jste se rozhodli rozšířit řady kače-
rů, nesmíte opomenout důležitý faktor celé 
hry. A tou je etiketa chování jeho hráčů. Na-
lezený poklad vyndávejte ze skrýše pokud 
možno bez přítomnosti tzv. mudlů (viz slov-
níček kačera), předměty ve schránce měňte 
kus za kus – a pokud nemáte nic, co byste 
mohli věnovat, neberte nic a  jen vyplňte 
logbook. Jen díky dodržování pravidel zů-
stane celé dobrodružství funkční i pro další 
hledače, kteří přijdou po vás!

Základní slovníček kačera

cache, keška – schránka s pokladem, je-
jíž polohu označují souřadnice; kešek je 
mnoho druhů, od velikosti schránky až 
po způsob objevování – singlcache pří-
mo určují dané koordináty, souřadnice 
multicache hráč objevuje v  postupných 
krocích

downtrade – porušení pravidel hry a eti-
kety geocachingu

logbook – zápisník uložený ve schránce, 
v němž úspěšní pátrači potvrdí nalezení 
kešky

mudla – kolemjdoucí, který nemá o geo-
cachingu ponětí; doporučuje se před 
mudly schránky neprozrazovat, lidé ne-
znalí pravidel by mohli i neúmyslně fatál-
ně zasáhnout do průběhu hry

travelbug, geocoin – putovní předměty, 
které mají „cestovat“ z kešky do kešky a je-
jich pohyb je zaznamenáván na internetu
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Text: Petra Škeříková

Výchova dítěte 
v homosexuálním partnerství
V České republice dnes žije podle oficiálních čísel zhruba tisícovka dětí, 
které jsou vychovávány rodiči stejného pohlaví. V naší společnosti jde 
o velmi kontroverzní téma. Zatímco jedni homosexuálům přejí právo 
na vlastní dítě, druhá (zatím početnější) skupina je silně proti, s tím 
argumentem, že se boří tradiční vzor rodiny a že dětem schází v případě 
gayů mateřská láska, v případě lesbiček mužský vzor.

Dvě mámy a jeden táta
Johana si svou lesbickou orien-  
taci začala uvědomovat už před matu-
ritou, kluci ji nezajímali a nikdy s žád-
ným nechodila, ačkoli svým kamará-
dům tvrdila opak, aby se jí neposmívali. 
Na vysoké už si tím byla jistá, žádnou 
stálou partnerku však neměla, dokud 
nepotkala vdanou Janu. Jana vyrůstala 
v rozvedené rodině, kde vztahy nebyly 
úplně ideální, a tak se velmi brzy osa-

mostatnila, našla si přítele a ve svých 21 letech 
se za něj provdala. S odstupem času přiznává, 
že pravou lásku k němu nikdy necítila, ale mys-
lela si, že vdát se a mít dítě je ta správná cesta, 
po které by se měla vydat. Krátce nato se jim 
narodil syn Matěj. „Celé těhotenství jsem hodně 
prožívala, na miminko jsem se těšila, ale záro-
veň mě děsila představa, že najednou budeme 
rodina, že nebude cesty zpět. Uvědomila jsem 
si totiž, že manžela beru jako dobrého kamará-
da, ale nemiluju ho jako partnera,“ začíná Jana 
své vyprávění. „Začala mě trápit myšlenka, že 
promarním svůj život, že jsem udělala obrov-
skou chybu, když jsem se vdala. Čím více jsem 
o tom přemýšlela, tím jsem si byla jistější,“ říká. 
Se svými pocity se později svěřila Johaně, se 
kterou se potkávala v mateřském centru, kam 
chodila s Matýskem a kde Johana byla na praxi 
v rámci studia.

Johana Janě, jako prvnímu člověku ve svém 
životě, přiznala, že je lesbička, a  tím jí doda-
la odvahu, aby si svou orientaci přiznala i ona. 
Když se Jana za pár týdnů odhodlala svěřit to 
kruté tajemství svému manželovi, se zlou se 
potázala. Petr byl přesvědčený, že Janu ovlád-
la laktační psychóza a poporodní hormony, její 

Pokud dítě nemá 
tatínka, je vhodné,  
aby mužský vzor 
v jeho výchově  
představoval jiný muž 
- dědeček, strýc, mámin 
kamarád apod. 
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1 Neexistuje žádný vědecký základ pro závěr, 
že by páry stejného pohlaví byly horšími rodiči než 
páry heterosexuální.

přiznání nebral vážně a doufal, že ji to ča-
sem přejde. Jenže vše se jen stupňovalo, 
jako partneři se zcela odcizili a komunikaci 
mezi sebou omezili jen na záležitosti kolem 
Matěje. „Řekla jsem manželovi, že náš syn 
vždycky bude mít oba rodiče, že vždy bude 
jeho otcem, ale už nemůže být mým mu-
žem…,“ vzpomíná Jana, která záhy podala 
žádost o  rozvod. Soud pak po vzájemné 
dohodě rodičů přiřkl Matěje do péče Jany 
s tím, že ho Petr může kdykoli vídat.  

Jana se dál v mateřském centru potká-
vala s  Johankou a  postupně se do sebe 

zamilovaly. Netrvalo to dlouho a nastěho-
valy se k sobě. „Začít žít se ženou, která už 
má navíc dítě, byl zpočátku nezvyk, řek-
la bych spíš šok,“ směje se Johana. Obě, 
vlastně všichni tři si však na nový život brzy 
zvykli. „Maty je zatím moc malý na to, aby 
naši zamotanou rodinnou situaci chápal, 
ale až nastane ten správný čas, jsem při-
pravená mu všechno vysvětlit a ujistit ho, 

ilustrační foto

„Že je máma 
lesbička, to není 
důvod k šikaně,“ 

říká Jana.
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že ho s  tatínkem oba milujeme, 
ale bude žít v  rodině se mnou 
a Johankou, která ho taky milu-
je. Samozřejmě že mu táta chybí, 
a tak se snažíme, aby se viděli co 
nejčastěji,“ říká Jana.

Zajímalo nás, jak to v  rodině, 
kde chlapečka vychovávají dvě 
ženy, funguje. „Nebudu lhát, že 
to není složité, samozřejmě se 
setkáváme s opovržlivými pohle-
dy okolí, třeba naše sousedka do 
nás neustále šťourá a šíří pomlu-
vy, ale snažíme se tomu jen smát 
a nedělat si z toho vrásky,“ usmí-
vá se Jana a Johana ji doplňuje: 
„Naštěstí mě Maty bere dobře, 
máma je máma, ale já jsem pro 
něj také autorita, kterou poslou-
chá.“ Ani jedna z nich si nemys-
lí, že by v  jejich „homosexuální 
rodině“ fungovalo něco špatně 
nebo že by Matěj jakkoli strádal. 
Janě už skončila mateřská dovo-
lená, obě tedy pracují, střídavě 
vodí Matěje do školky, někdy si 
ho vyzvedne táta, obě mu vaří, 
před spaním čtou pohádky, spo-
lečně jezdí na výlety…

„Velkým zlomem byl pro nás 
okamžik, kdy Maty začal cho-
dit do školky. Měli jsme štěstí na 
chápající paní ředitelku i učitelku, 
které neměly problém s tím, že 
Maty má jednoho tatínka a dvě 
maminky,“ říká Johana a vzápětí 
doplňuje, že označení „dvě ma-
minky“ bere s nadsázkou, Joha-
nu Matěj oslovuje samozřejmě 
jménem, nicméně jako Janina 
partnerka cítí za Matěje zodpo-
vědnost.

Dvě lesbičky nevychovávají syna gaye
Matěj je podle jejich slov naprosto spokojené a dobře 
prospívající dítě. „Pokud jde o to, že by mu snad chy-
běl mužský vzor, tak to je nesmysl, s tátou tráví dost 
času a vždycky se spolu vydovádí,“ vysvětluje Jana. 
Nebrání se ani nepříjemné otázce, která napadne ne-
jednoho nepřejícího – neodrazí se dětství se dvěma 
„maminkami“ na jeho budoucí sexuální orientaci? 
„My z něj přece v žádném případě nevychováváme 
gaye! Čas ukáže, jak to bude cítit on sám. U nás doma 
se čtou pohádky a vyprávějí příběhy, kde hrají hlavní 
roli muži-otcové. Maty se pravidelně vídá se svým 
tátou, který už dneska žije s novou partnerkou, tudíž 
Matýsek ví, jak to chodí v běžných rodinách,“ ohra-
zuje se Johana.

A co posměch okolí? „Jestli se budou děti ve škole 
Matymu smát, že má dvě mámy, tak to bude jejich 
problém, ne Matyho. Nebojím se, že by ho to nějak 
trápilo, budeme s ním o tom často mluvit a vysvětlo-
vat. Věřím, že naše společnost už je natolik vyspělá, 

A co dva tatínkové?
Je zřejmé, že pokud si lesbičky přejí dítě, mají od 
přírody oproti gayům značnou výhodu. Ale i mu-
žům homosexuálům se v tomto směru blýská na 
lepší časy. Před dvěma lety byla totiž schválena 
změna právních předpisů a účinnosti nabyl nový 
zákon o mezinárodním právu soukromém. Ten 
umožňuje, aby české soudy uznávaly cizí rozsud-
ky o osvojení. V praxi to znamená, že když si dva 
muži (nebo dvě ženy) osvojí dítě v zemi, kde je 
to legální, český soud musí toto osvojení uznat. 
Známý je případ Čecha, který v San Francisku 
spolu se svým francouzským manželem adopto-
val dvojčata. Když jsou děti se svými tatínky na 
prázdninách v Česku, mají na ně plná práva jako 
jejich rodiče. Vzhledem k tomu, že jeden z otců 
je Čech, rovněž mohou zažádat pro děti o české 
občanství a děti mohou chodit do českých škol. 
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obzvlášť tady v Praze, že jsou děti zvyklé na 
ledacos – na rozvedené rodiče, na to mít ve 
třídě černocha, Vietnamce… Že je máma le-
sbička, to přece není důvod k šikaně,“ uza-
vírá příběh Jana.

Ať už se k výchově dítěte homosexuál-
ním párem stavíme jakkoli, nutno podotk-

Homosexuální rodiče z pohledu zákona

Zákon o  registrovaném partner-
ství je v naší zemi v platnosti od 
roku 2006, na možnost adopce 
dítěte či osvojení partnerova dí-
těte čeští gayové a lesbičky však 
stále čekají – a není jisté, zda se 
vůbec někdy dočkají. Otázka ro-
dičovských práv partnerů-homo-

nout, že neexistuje žádný vědecký základ 
pro závěr, že by páry stejného pohlaví byly 
horšími rodiči než páry heterosexuální a že 
by jejich děti byly méně psychicky zdravé 
či nějak ohrožené. Pro každé dítě je nejpod-
statnější rodičovská láska a péče. A ta Ma-
tějovi rozhodně nechybí.

sexuálů u nás stále není legislativně řeše-
na, zákony výchovu dětí stejnopohlavními 
páry sice nezakazují, ale ani nepodporu-
jí. Homosexuálové žijící v  registrovaném 
partnerství nesmějí adoptovat dítě, nemají 
ani možnost osvojit si dítě svého partnera, 
jenž je biologickým rodičem. Matkou nebo 
otcem je tak pouze pokrevní rodič.
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Text: Pavel Novotný

Místo, kde zvířata dostávají naději
Poučná i dojemná může být návštěva některé ze záchranných stanic, 
které pečují o zraněná či handicapovaná zvířata. Vezměte děti na 
výlet do trochu jiné ZOO, kde zástupci zvířecí říše dostávají naději na 
plnohodnotný život, i když se k nim štěstí obrátilo zády. Konkrétně 
třeba v uplynulém roce záchranné stanice zaznamenaly smutný rekord, 
když přijaly téměř devatenáct tisíc poraněných živočichů.

Stanice pro zraněné a  handicapo-
vané živočichy, které se záchranou 
volně žijících zvířat zabývají, jsou 
začleněny do Národní sítě záchran-
ných stanic a  jejich činnost koordi-
nuje Český svaz ochránců přírody 
(ČSOP). V České republice napočítá-
me takových stanic několik desítek.

1 Návštěva stanice jistě potěší nejmladší členy rodiny.

Kromě samotné péče o zraněné živočichy 
se stanice podílejí na osvětě v tématech 
ochrany přírody, a i proto jsou ideálním cílem 
pro rodinné výlety. 
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Územní působnost stanic 
obsáhne všechny regiony Čes-
ké republiky a  stanice na svě-
řeném území ručí za poskytnutí 
odborné péče všem nalezeným 
handicapovaným živočichům 
volně žijících druhů obratlovců 
s výjimkou jelena, losa a med-
věda. „Jeleny, losy a medvědy 
máme rádi stejně jako jiné dru-
hy živočichů, ale péče o ně vy-
žaduje přece jen specializované 
podmínky. Proto není v  silách 
všech stanic mít k jejich chovu, 
byť jen krátkodobému, vhod-
né podmínky. Mohu ale zaručit, 
že pokud by byl stanici nahlá-
šen některý z  těchto velikánů 
v nouzi, pomoci by se mu do-
stalo,“ vysvětluje Zdeňka Ne-
zmeškalová z ČSOP.

Stanice v rámci péče o zvířa-
ta navíc spolupracují s dalšími 
orgány státní ochrany přírody, 
zejména s  Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR, Státní ve-
terinární správou či Českou in-
spekcí životního prostředí.

Nejčastější příčinou 
zranění je doprava
V  kulturní krajině, silně po-
znamenané činností člověka 
a  z  většiny přizpůsobené jeho 
potřebám, asi nepřekvapí, že 
nejčastější podíl na zranění 
zvířat má doprava. Dále jsou 
častými „klienty“ záchranných 
stanic živočichové poranění 
elektrickým proudem (ptáci 
vs. elektrické vedení), zranění 
nárazem o  skleněnou či jinou 

Záchranná stanice Stanice Pavlov
Specializované pracoviště u  Ledče nad Sázavou 
se zaměřuje na problematiku druhové ochrany, 
výzkum a ochranu vydry říční, ohrožených druhů 
sov či norka evropského. Kromě pomoci zraně-
ným zvířatům v současnosti také realizují evrop-
ský projekt Přírodou krok za krokem.
Více informací najdete na www.stanicepavlov.eu.

Záchranná stanice volně žijících zvířat 
Zelené Vendolí
Záchranná stanice Zelené Vendolí nedaleko Svitav 
pomáhá zvířatům v nouzi více jak pětadvacet let. 
V péči stanice jsou zraněná, nemocná, vyčerpaná, 
nevyspělá nebo jinak handicapovaná zvířata. Nově 
je v areálu stanice vybudovaný naučný okruh pro 
veřejnost, kde je vidět, z jakého důvodu se zraně-
ná zvířata do péče ochranářů dostávají.
Více informací najdete na www.zelenevendoli.cz.

Stanice pro handicapované živočichy ZOO Brno
Pod brněnskou zoologickou zahradou funguje 
znovuobnovená záchranná stanice v  Jinačovi-
cích. Po několikaleté pauze způsobené úpravou 
legislativy a nutnou rekonstrukcí areálu už stanice 
opět funguje opět na plné obrátky a v uplynulém 
roce přijala přes dvě stě zvířat v padesáti druzích, 
z nichž polovinu pracovníci vrátili do přírody.
Více informací najdete na www.zoobrno.cz.

Záchranná stanice se specializací na dravce 
a sovy Penthea
Společnost ochrany dravců a sov Penthea půso-
bí v pražských Modřanech od roku 2001 (do roku 
2012 pod názvem Merlin) a kromě péče o zraněné 
živočichy její činnost zahrnuje také programy en-
vironmentálního vzdělávání pro školy a školky či 
ukázky dravců a sov pro veřejnost.
Více informací najdete na www.dravci-penthea.cz.

Které stanice můžete navštívit... 
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plochu a přibývá i zvířat se střelným pora-
něním. Podle údajů ČSOP se poměr zvířat, 
která se podaří po zranění vrátit zpět do 
volné přírody, blíží k padesáti procentům.

Konkrétně v  uplynulém roce ale sta-
tistiky záchranných stanic narostly do 
smutných čísel. Jejich pracovníci řešili po-
moc pro bezmála 19 tisíc zvířat, což bylo  
o 2 tisíce živočichů víc než v roce 2014. In-
terně přitom ochranáři hovoří až o pomoci 
pro 30 tisíc zvířat. Do oficiálních statistik se 
totiž nezapočítávají třeba záchranné trans-
fery bezprostředně ohrožených živočichů 
(kolonií netopýrů z nevhodných míst, oboj-
živelníků přes frekventované silnice atp.).

„Nepopiratelnou skutečností je, že větši-
na zvířat, která projdou rukama pracovníků 
záchranných stanic, se k nim dostala přímo 
či nepřímo vinou člověka. Sami ochranáři 

nemají možnost tento trend změnit, to je 
problém nás všech,“ upozorňují ochranáři.

Vypusťte si netopýra
Kromě samotné péče o zraněné živočichy 
se stanice podílejí na osvětě v  tématech 
ochrany přírody, a i proto jsou ideálním cí-
lem pro rodinné výlety. Stanice navíc čas-
to organizují akce pro veřejnost, jako např. 
přehlídky dravých ptáků, vypouštění neto-
pýrů po zimním spánku apod.

Pokud vás téma péče o zraněná zvířata 
zaujalo, podívejte se web www.zvirevnou-
zi.cz, který svaz ochránců přírody provozu-
je. Najdete zde informace o  plánovaných 
akcích, rozcestník s kontakty na jednotlivé 
stanice, možnosti podpory stanic, ale také 
poučení, co dělat při nálezu zraněného 
nebo ohroženého zvířete.



Bylinné přípravky proti „prdíkům“ 
u kojenců – zbytečný risk

KOMERČNÍPREZENTACE

Vaše miminko zničehonic začne plakat, svíjí 
se, je zarudlé v obličeji a nožičky přitahuje 
k bříšku. Křičí a není k utišení. Když se takto 
ohlásí „prdíky“, je pohoda celé rodiny rázem 
pryč. K dlouhodobému zmírnění obtíží s bo-
lavým bříškem můžete miminku pravidelně 
podávat volně prodejné kapky proti nadý-
mání. Jak vybrat ty nejvhodnější? 

Léky a jiné přípravky proti 
 nadýmání
V lékárně můžete zvolit buď lék na bázi si-
likonových olejů (např. Simetikon), nebo si 
vybrat některý z přípravků obsahujících by-
linné silice. Při volbě bylinného přípravku 
ovšem nezapomínejte, že nemusí platit „co 
je přírodní, je bezpečné“ – a to zvláště, jed-
ná-li se o malé děti. Z bylin se v souvislosti 
s nadýmáním nejčastěji užívají fenykl, anýz 
a  máta, mnohdy též v  kombinacích. Řada 
z dostupných bylinných přípravků však není 
vůbec registrována jako léky, a  není tedy 
dostatek informací o jejich účinnosti a bez-
pečnosti, což je důležité obzvláště při podá-
vání v dětském věku.

V  posledních letech probíhá diskuze 
ohledně používání přípravků obsahujících 
fenyklové a  anýzové silice. Na vině je ze-
jména estragol, látka podezřelá z  karci-
nogenních a  genotoxických účinků. I  když 
u dospělých studie ukazují, že při obvyklém 
dávkování nedochází k překročení bezpeč-
nostních limitů, o účincích u dětí nemáme 
bohužel dostatek informací. 

Podobně odborníci upozorňují na urči-
tá rizika spojená s užíváním mátové silice. 
Při ústním podání esenciálního oleje z máty 

peprné v  kojeneckém věku hrozí, pravdě-
podobně kvůli přítomnosti mentolu, stažení 
průdušek, křeče jazyka, eventuálně až zá-
stava dýchání. Předávkování může vyvolat 
závažné obtíže v  oblasti trávicího traktu, 
křeče, poruchy srdečního rytmu a jiné vážné 
zdravotní komplikace.

Dalším rizikovým faktorem u  bylinných 
přípravků je jejich možný vliv na vznik aler-
gií. Anýz a  fenykl patří do čeledi miříkovi-
tých, kam spadají také známé potravní aler-
geny, jako je např. celer nebo mrkev (často 
právě u dětí). Stejně tak často jsou za alergi-
zující považovány rostliny z čeledi hluchav-
kovitých, kam patří jednotlivé druhy máty. 
V období, kdy kojencům opatrně zařazuje-
me do jídelníčku nové potraviny a obezřetně 
sledujeme každou jejich reakci, je zbytečné 
a nerozumné zvyšovat zátěž ještě bylinnými 
přípravky s relativně vysokým alergizujícím 
potenciálem.

Naopak bez obav můžete vyzkoušet na-
příklad kapky Espumisan. Obsahují účinnou 
látku simetikon (silikonový olej), který snižu-
je pěnivost tráveniny ve střevě a tím usnad-
ňuje vstřebávání plynů ve střevě a jejich od-
chod přirozenou cestou. Velkou výhodou 
simetikonu je, že působí pouze fyzikálně, 
což znamená, že se nevstřebává ze zažívací-
ho traktu, ale pouze jím prochází. Nemusíte 
mít proto obavy, že by jeho podání bylo pro 
vaše miminko zbytečnou zátěží. Jistě oce-
níte, že aplikace léku je velice rychlá a jed-
noduchá – pro úlevu u kojenců stačí přidat 
5–10 kapek do každé lahvičky s kojeneckou 
výživou nebo nakapat na lžičku a podat ko-
jenci bezprostředně před každým kojením.  



Co potěší více než dětský smích? Aby se vaše děti nenudily, je 
třeba je zabavit – co takhle zapojením jejich šikovných rukou do 
výroby skládačky? A kdo z nich uhádne zapeklitou hádanku?

SOUTĚŽ A HRY

Připravila: Petra Škeříková

Zábava pro nejmenší

Že je kreslení na papír už trochu ohraná písnička? 
Zkuste to jinak a vyrobte si s dětmi veselé bubáky, při 
jejichž malování si užijete spoustu zábavy. Potřebuje-
te k tomu ruličky od toaletního papíru, vodovky nebo 
tempery a štětec. Inspiraci najdete na obrázku.

Soutěž

Vyfoťte své výtvory z této stránky (bubáky, lo-
dičky nebo namalovaná zvířátka z  hádanky) 
a pošlete nám je na náš Facebook (www.face-
book.com/hamanek). Jednoho šikovného auto-
ra pak odměníme balíčkem dobrot od Hamánka. 
Výherkyní z minulého čísla magazínu je Barbora 
Pazderská z Hodonína. Gratulujeme!

Které zvířátko 
se skrývá v hádance?

Ve zdi díra,
mlsám sýra,
to jsem celá já.
Mám dvě očka,
pozor kočka,
ouška šedivá.

A zábava 
nekončí malováním! 

Vymyslete si 
strašidelný příběh 

a zahrajte si 
divadlo.

Bu bu bu

(myška)



SOUTĚŽ A HRY

Vyrobte si lodičku
Vyrobte si lodičku a uspořádejte třeba 
velký lodní závod! Kterápak asi vyhraje, 
červená, modrá nebo zelená?





Svým maličkým chceme dát to nejlepší. Pro příkrmy Hamánek proto 

vybíráme nejkvalitnější zeleninu a ovoce 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. 

na 4 dny včetně polopenze a vstupu do wellness 
a fi tness. Soutěž trvá od 11. 4. do 5. 6. 2016. Je 
nutné uschovat účtenku. Soutěžit můžete se všemi 
výrobky z řady značky Hamánek na území ČR i SR.
Více informací na www.hamanek.cz

Kupte 3 výživy Hamánek a soutěžte 
každý týden o rodinné pobyty 
v GRAND HOTELU BELLEVUE **** 
ve Vysokých Tatrách  

SOUTĚŽ
O RODINNÉ
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