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vaše dítě 

logopeda?

Novinky od Hamánka: smetanový bílý jogurt a krém



Novinky od Hamánka

Hamánek je nově 
báječně smetanový
Hamánek zavádí do  svého sor-
timentu nové kojenecké výživy, 
které najdete v chlazeném mléč-
ném pultu! Hamánek s tvarohem 
a banány a Hamánek s tvarohem 
a jahodami v plastové misce o ob-
jemu 130 g jsou vhodné od ukon-
čeného 8. měsíce věku.

NOVINKY OD HAMÁNKA

Najdete 
v chlazeném pultu

Smetanový krém 
neobsahuje umĚlá 

aromata, barviva ani 
konzervanty 
a je pŘirozenĚ  
bezlepkový.

Půlroční dítě 
už může ochutnat 
bílý smetanový 

jogurt.



NOVINKY OD HAMÁNKA

Ve  stejném pultu naleznete 
vedle těchto kvalitních dobrot 
pro nejmenší také Bílý smetano-
vý jogurt Hamánek a smetanové 
krémy Hamánek určené pro děti, 
kterým již pediatr doporučil přidá-
vání mléčných výrobků do  jejich 
jídelníčku.

Zatímco dříve se tvaroh do-
poručoval až od 1 roku, dnešní 
studie a také většina pediatrů 
tuto hranici snižují. Pro první 
seznámení s  tvarohem dobře 
poslouží Hamánkova Svačinka 
v kapsičce, v níž je obsah tvaro-
hu pouze 5 %, a proto je vhodná 
už od dokončeného 6. měsíce.

chlazené 
SvaČinky obsahují 
20 % tvarohu, 

proto jsou vhodné 
od dokonČeného 

8. mĚsíce.



Milé maminky 
a tatínkové, 
vážení čtenáři,

druhá polovina roku přináší do 
mnohých rodin zásadní změny. 
Děti nastupují do mateřských 
školek, před- školních přípravek 
a zá- kladních škol. Některé zvlá-
dají přechod hladce, jiné s menší-
mi či většími obtížemi. V podzim-
ně-zimním čísle Hamánka jsme 
se proto zaměřili na témata, kte-
rá by vás v této souvislosti moh-
la zajímat. Doufáme, že si spolu 
s titulkem jednoho z článků také 
řeknete „Hurá do školky!“, že vás 
zaujme článek o  logopedii a  in-
spiruje text o důležitosti snídaně 
v dětském jídelníčku.  

Nechceme zavírat oči ani před 
ožehavými tématy. Vždyť kdo 

z nás žije v  ideálním světě napl-
něném od rána do večera jen ra-
dostí? Článek o dětském autismu 
a  zpovědi maminek, které jsou 
z mateřské role na rozpacích, po-
odhalí temnější stránky našich ži-
votních příběhů.  

O bezpečnosti a kvalitě Hamán-
kových dobrot už jsme v našem 
časopise psali nesčetněkrát, ten-
tokrát jsme se rozhodli vydat až 
k samotnému „prameni“, kterým 
je ovocnářské družstvo CZ Fruit 
dodávající suroviny do ovocných 
příkrmů. Znovu jsme si potvrdili, 
s jakou důsledností a přísností se 
ovoce určené pro nejmenší stráv-
níky pěstuje a  prověřuje. Jsme 
rádi, že vám ho můžeme předsta-
vit i v dalších Hamánkových no-
vinkách!

Díky spolupracovníkům redak-
ce z oboru psychologie jsme do-
spěli k názoru, že uštvaný rodič ke 
spokojenosti dětí nijak nepřispívá. 
Ponechte proto své potomky chví-
li jejich osudu nebo laskavé péči 
babiček a tetiček a odpočiňte si 
nad rozhovorem s pyšným tatín-
kem Lukášem Hejlíkem nebo nad 

PÁR SLOV ÚVODEM



 pokračováním fejetonu o mateřství  
v letech dávno minulých.

Přejeme vám i vašim dětem pev-
né zdraví a dostatek odpočinku! 

Marcela Mitáčková
společnost Hamé
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Přejeme vám 
úspěšný začátek 
nového školního 

roku!

PÁR SLOV ÚVODEM

Kde všude narazíte  
na Hamánka?

• na internetu: www.hamanek.cz
• na Facebooku: www.facebook.com/hamanek
•  v e-shopu: www.hame-eshop.cz
•  ve svém iPadu: Aplikace obsahující všechna dosavadní  

vydání magazínu ke stažení na AppStore zdarma
• v edukativní hře Hamánek má hlad: Ke stažení zdarma 
 pro mobily a tablety na AppStore a Google Play
•  na YouTube: Zadejte do vyhledávače heslo 
  „MUDr.ování s Hamánkem“ a podívejte se na edukativní 

videa o kojení, kojenecké výživě, stravovacích návycích, 
dětské obezitě, výchově dítěte a  jeho růstu či zástavě 
dechu miminek



Diagnóza „dětský autismus“ 
neznamená konec světa
„Mazlí se, nemůže to být autista… S touhle diagnózou končí děti 
v ústavu… U tak malého dítěte se to nepozná…“ Takové a mnohé další 
mýty provázejí diagnózu dětský autismus. Pro někoho má nádech sen-
zace, pro ty, kdo s ní dennodenně žijí, je tvrdou realitou. Důležitá zprá-
va pro rodiče „jiných“ dětí však zní optimisticky: Včasná diagnostika 
a důsledná práce celé rodiny dokážou dítě přiblížit k běžnému vývoji. 

Text: Alice Škochová  
(článek vznikl ve spolupráci s Centrem Terapie Autismu)

TÉMA ČÍSLA

Ztraceny v emocích
„Část mozku, která zodpovídá za pře-
žití, máme stejnou jako plazi. Když 
jsme v ohrožení, spíná toto evolučně 
nejstarší centrum a  vyvolává v  nás 

odpovídající reakci. U dětí s diagnózou porucha 
autistického spektra spíná tento „emoční mozek“ 
opakovaně, aniž by k tomu byl objektivní důvod. 
Proto se dostávají velmi rychle do panického sta-
vu a  reagují, jako by byly ohrožené na životě,“ 



TÉMA ČÍSLA

Kdy zpozornět? 
Když dítě…  
•  nereaguje na oslovení jménem, 

působí dojmem, že neslyší, špatně 
mluví;

•  nenapodobuje, neukazuje, špatně 
navazuje oční kontakt, nedívá se, 
„co rodič na to“;

•  neusmívá se nebo jen sporadicky, 
hraje si o  samotě, používá ruku 
druhé osoby jako nástroj, nerado 
navazuje kontakt, nespolupracuje;

•  má záchvaty vzteku, reaguje pře-
hnaně na zvuky;

•  chodí po špičkách, třepe výrazně 
rukama, když je rozrušené;

•  zabývá se určitými činnostmi stá-
le dokola, fascinují ho detaily (pís-
mena, číslice, značky aut apod.).

vysvětluje speciální pedagožka, videotrenér-
ka a zakladatelka a  ředitelka Centra Terapie 
Autismu Mgr. Romana Straussová. „Dítě není 
schopné vyznat se ve svých emocích a v pro-
žitcích, nedokáže je třídit. Jednoduše řečeno, 
autistické dítě neví, co cítí.“ 

Batole ve věku osmnácti měsíců 
již běžně sdílí své zážitky s rodičem, 
ukazuje mu hračku, nutí ho podívat 
se na jeho objekt zájmu, 
přechází pohledem z osoby k objektu 
zájmu a zpět na druhou osobu. 
Pokud tuto dovednost dítě nemá, 
je to důvod k podezření na PAS.

Všechny lahve MAM 
neobsahují bisfenol A 

v souladu 
se Směrnicí (EU) 

č. 321/2011

Naše lahev MAM Anti-Colic:
V rozmanitých barvách a velikostech 
se Sametovou savičkou® 
a novou samosterilizační funkcí.

Samo-
sterilizace

Sametová 
savička®

MAM Sametová savička® 
v různých velikostech 

Samosterilizace 
ve 3 snadných krocích:

1. Naplňte 
20 ml vody

2. Složte všechny 
části lahve dohromady

3. Ohřívejte 
v mikrovlnné troubě 
po dobu 3 minut

Podívej! 
Mohu pít tak uvolnene.
MAM Anti-Colic: o 80 % menší výskyt koliky *  u detí, klidné noci pro rodice.

Studie potvrzují přínos lahve MAM Anti-Colic pro děti i rodiče: díky inovativní spodní části s větracími otvory mohou děti 
klidně a uvolněně pít bez polykání vzduchu. Účinek: rovnoměrný průtok při pití a o 80 % menší výskyt koliky*. MAM Sa-
metová savička® poskytuje důvěrně známý pocit a činí přechod od kojení k lahvi zvláště snadným. Díky samosterilizační 
funkci je zajištěno snadné a bezpečné čištění lahve. Pro více informací o lahvi Anti-Colic a našem výzkumu navštivte 
mambaby.com/anti-colic.

* Lékařská studie 2011 / Průzkum trhu 2010, 
testováno 204 matkami.
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TÉMA ČÍSLA

Porucha autistického spektra (PAS) je vý-
vojová porucha některých mozkových funkcí, 
jejíž příčina nebyla doposud zcela objasněna. 
Je vrozená, nelze ji léčit medikací, ale její dů-
sledky je možné zmírnit správně zvolenou te-
rapií. Postižení se projevuje především ve třech 
oblastech: sociální interakce a sociální chování, 
verbální a  neverbální komunikace, představi-
vost a hra.  

ABA terapie

Mezi velmi účinné metody terapie 
patří v  současné době také ABA 
(aplikovaná behaviorální analýza), 
založená na velmi intenzivní práci 
školeného odborníka s dítětem.



TÉMA ČÍSLA

Různé tváře autismu
Kromě dětského autismu, který lze rozpo-
znat již kolem 17. měsíce věku, se k  těmto 
poruchám řadí atypický autismus (od tří 
let věku), Aspergerův syndrom (proslave-
ný filmem Rain Man) nebo Rettův syndrom 
(pouze u  dívek). Obvykle se podle míry in-
teligence a schopnosti začlenit se do běžné 
společnosti rozlišuje vysokofunkční a  níz-
kofunkční autismus, tomuto učebnicovému 
dělení se ale dnes již odborníci brání. „Ne- 
existují dvě stejné autistické děti. Je hezké 
hýčkat si obraz geniálního Rain Mana, ale in-
teligence nehraje při terapii hlavní roli. Jde 
především o  to, aby dítě zvládalo v  klidu 
zátěžové situace a dokázalo fungovat mezi 
ostatními lidmi,“ říká Romana Straussová.

Najednou je něco jinak
Jak se pozná autistické dítě? Maminky čas-
to zarazí, že miminko, které se vyvíjelo po-
dobně jako jeho vrstevníci, začne v  urči-
tém bodě, většinou mezi 18. a 30. měsícem 
věku, ztrácet nabyté dovednosti. Dítě, které 
se dříve smálo, slabikovalo, napodobovalo, 
přestává komunikovat a sdílet emoce. Dítě 
totiž do autismu postupně „vrůstá“, a po-
kud se s ním nepracuje, rozdíly mezi ním 
a vrstevníky se prohlubují.

Chybí sdílení
Jednu z  hlavních sociálních dovedností, 
v  níž autistické dítě za- ostává, nazýva-
jí odborníci „sdílená pozornost“. Ta zahr-
nuje různé úkony. Patří sem oční kontakt 
a ukazování prstem na předměty – to však 
mohou děti s PAS ovládat, i když s men-
ší frekvencí. Důležité je zaměřit se na sdí-
lení zážitku s  druhým. Dítě mezi 15. až  
24. měsícem věku běžně ukazuje na ob-
jekt a zároveň očima sleduje osobu, které 
ukazuje, zda se také dívá („co ty na to?“). 
Druhým kontrolním bodem je schopnost 
dítěte sledovat pohled druhého, zaměřit 
se na objekt, na který druhá osoba ukazu-
je. To autistické děti nedokáží. Často také 
nereagují na oslovení, takže maraton vy-
šetření zahajuje v mnoha případech kont-
rola sluchu. 

Čím dříve, tím lépe
„Velmi důležité je zachytit tyto signály včas 
a začít s dítětem okamžitě pracovat,“ upo-
zorňuje Romana Straussová. Čím dříve se 
začne s  terapií, tím lépe. Pomocí jedno-
duchého testu, který je k  nahlédnutí na 
stránkách www.autismus-screening.eu, lze 
odhalit autismus u dětí již mezi 12. a 30. mě-  
sícem věku.

Centrum Terapie Autismu s. r. o.:  www.cta.cz
Národní ústav pro autismus, z. ú. (NAUTIS): www.nautis.cz
www. autistik.eu

Kam se obrátit?

Romana Straussová a Monika Knotková:  
Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra 
(Jak začít a proč), vydalo nakladatelství Portál (2011), 
www.autismus-screening.eu

Co si přečíst?
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Diagnóza potvrzena, co dál? 
Neprohlubovat vyčerpání
Rodiče malých autistů jsou vystaveni obrov-
skému tlaku, není výjimkou, že rodina zátěž 
neustojí a rozpadne se. Za normálních okol-
ností pomáhají překonávat těžkosti ve vý-
chově situace, kterými jsou rodiče za svou 
námahu „odměněni“. Dítě dělá pokroky, 
usmívá se, komunikuje. Rodič autistického 
dítěte se vydává ze všech sil, ale zdánlivě 
nic nedostává. Navíc se dítě na veřejnosti 
může jevit jako nezvladatelné, nevychova-
né, a  to přináší další komplikace. „Rodiče 
dětí s  autismem bývají frustrovaní, nema-
jí odkud brát. Rozhodně by se neměli ješ-
tě vyčerpávat sebeobviňováním, hledáním 
příčin autismu nebo pátráním po zázrač-
ných řešeních,“ radí Romana  Straussová.

Terapie O.T.A.:  
rodič jako  terapeut
„Rodič, který si nevěří, nemoc dítěte jen 
prohlubuje. Je třeba, aby přijal diagnózu 
a spolu s ní i pravdivý obraz dítěte. Jak-
mile se ozdraví vztah dítě–rodič, může 
se zahájit terapie a  dítě začne dělat vi-
ditelné pokroky,“ říká Romana Strausso-
vá. Pracovně svou terapii nazývá „sdíle-
ná radost“, oficiálně ji pojmenovala O.T.A. 
(Open Theraphy of Autism). Klade si za 
cíl nejen behaviorálními metodami elimi-
novat nežádoucí chování, ale především 
pracuje s  emocemi dítěte. Klíčovou roli 
terapeuta zastává rodič. Když se rodičům 
daří sdílet s dítětem emoce, dítě se začne 
orientovat v tom, co prožívá, a aktivují se 
mu příslušná centra v mozku, která potře-
buje pro další vývoj. 

Malý autista ve školce
Integrace autistických dětí do běžných 
školek a škol je drahá, protože práce s nimi 

je mnohem náročnější než s dětmi s jinými 
diagnózami. Jedním ze zařízení, kde dlou-
hodobě úspěšně integrují malé autisty, je 
pražská MŠ Milíčův dům. V  rámci běžné 
školky funguje speciální třída, kde se o je-
denáct dětí starají v současné době tři peda-
gogičtí pracovníci. V některých případech 
se mohou děti s diagnózou PAS, které se 
v rámci možností úspěšně začlenily, integro-  
vat posléze i do běžné „velké“ třídy, samo-
zřejmě pod dohledem asistenta. K  inklu-
zi dává dětem doporučení pedagogicko-
-psychologická poradna nebo speciálně 
pedagogické centrum. Klíčem k  úspěchu 
je vzájemná spolupráce některého ze stře-
disek, které poskytuje ranou péči, rodičů 
a školky.

Bohaté zkušenosti se začleňováním au-
tistických dětí do kolektivu má zdejší spe-
ciální pedagožka Bc. Markéta Hilmarová. 
„Pobyt v malém kolektivu ve většině pří-
padů dětem prospívá. Věřím tomu, že vše, 
co do dětí s touto diagnózou vložíme, se 
nějakým způsobem zúročí. I když třeba ni-
kdy nezjistíme jak. To, že dítě neumí nava-
zovat vztahy, neznamená, že je nepotře-
buje,“ říká.  

Denní režim  
a strukturované učení
Pro autistické dítě je důležité, aby byl svět 
kolem něj předvídatelný. K  tomu ve škol-
ce slouží metoda strukturovaného učení. 
Hlavní je převzít přesně daný denní režim, 
který má dítě doma. K tomu slouží názorné 
pomůcky – piktogramy činností, deníčky, 
v některých případech i popisky. Ve škol-
ce tak například dítě provází celým dnem 
obrázky všech činností, kterým se věnuje, 
od převléknutí v šatně až po příchod ma-
minky. Jasné a přehledné členění prostoru 
a času minimalizuje konfliktní situace.



Ne nadarmo se říká, že snídaně je základ, na který bychom neměli 
zapomínat. Pro batolataa předškoláky to platí také. Díky správné 
a vyvážené snídani totiž získají energii na celý den.

Text: Ivana Ašenbrenerová

Pravidelné snídání patří ke správným 
stravovacím návykům. A když se to děti 
naučí už v  raném věku, nebude jim pak 
dělat problémy snídat i v dospělosti. Bo-
hužel spousta rodičů dává svým dětem 
nevhodnou snídani, která obsahuje až 
moc soli, jednoduchých cukrů nebo ne-
vhodných tuků.

Podle MUDr. Pavla Frühaufa, primáře 
Kliniky dětského a  dorostového lékařství. 
LF UK v Praze, člena iniciativy 1 000 dní do 

života, přijímají dvouleté děti 20 % energie 
ze sladkostí, což samozřejmě vede k nad-
váze a  obezitě. Kromě toho batolatům 
a předškolákům chybí železo. Snídaně by 
měla tvořit 20–25 % denního přísunu ener-
gie. Určitě ale není vhodné dítě k jídlu nu-
tit, proto ho raději učte konzumovat menší 
porce. Po noční pauze je také důležité do-
plnit zásobu tekutin – jejich nedostatek se 
může projevit únavou, bolestí hlavy nebo 
nepozorností.

ZDRAVÉ A DOBRÉ

Snídaně: zdravý start 
do nového dne
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Cereálie ano, či ne?
Oblíbily si vaše děti k snídani cereálie 
s mlékem? Proč ne, ale pozor – v cere-
áliích, respektive v jejich složení, jsou 
velké rozdíly. Vždy je dobré přečíst si 
etiketu. Tam si můžete všímat podí-
lu celozrnných obilovin (které nejsou 
pro nejmenší děti, na rozdíl od těch 
starších a  dospělých, nejvhodnější) 
a způsobu zpracování (méně vhodné 
jsou zapékané, s podílem extrudova-
ných a pufovaných složek). Pokud se 
jedná o cereálie s podílem ovoce, tak 
sledujte, kolik ovoce tam opravdu je. 
Stejné je to u oříšků (na ty u malých 
dětí pozor, kvůli riziku vdechnutí). Sa-
mozřejmě je dobré sledovat také po-
díl cukru, tuku a soli. Čím méně, tím 
lépe. V případě, že dítě bude snídat 
cereálie, je pak vždy doplňte mlékem 
nebo mléčným výrobkem a  ideálně 
kouskem čerstvého ovoce. Samotné 
cereálie mají vyšší glykemický index, 
tedy zasytí na kratší dobu a dítě dříve 
vyžaduje opět něco k snědku.

Na sladkou chuť si navíc děti mo-
hou navyknout a  pak budou slad-
ké vyžadovat stále. Důležité je také 
dodržovat velikost porce – tedy asi 
30 g. Závěrem lze říct, že sladké jako 
varianta snídaně ano, ale spíše na 
zpestření a vždy doplněné mléčným 
výrobkem a ovocem.

Tip na skvělou snídani
Meruňkové smoothie 

Ingredience 
2 ks Hamánek Happy Fruit 
s meruňkami a broskvemi
150 g malin
1 lžička chia semínek
200 ml kokosové vody
100 g ananasu

Příprava
Rozmixujte jednu přesnídávku s polo-
vinou kokosové vody, ananasem a se-
mínky a  připravené sklenice naplňte 
do dvou třetin. Poté rozmixujte druhou 
přesnídávku s malinami a zbytkem ko-
kosové vody. Opatrně nalijte do sklenic 
jako druhou vrstvu a hned podávejte.

Další tipy na 
www.receptyschuti.cz

Kdy a co –  
na to vždy myslete!
„Snídaně jsou důležité jako prevence 
nadváhy a  obezity (kdo snídá a  má 
pravidelný stravovací režim, nemá 



 takové tendence se přejídat),  organismus 
umí s energií lépe hospodařit a nemá po-
třebu si ji ukládat do tukových zásob,“ říká 
nutriční terapeutka Věra Boháčová. U ma-
lých dětí (batolat a předškoláků) se to může 
zdát nepodstatné, ale už v batolecím věku 
se intenzivně utváří základy stravovacích 
návyků, které si pak děti mohou přenést 
až do dospělosti. To si ostatně můžete po-
slechnout i na YouTube v díle MUDr.ování 

s Hamánkem nazvaném „Stravovací návy-
ky“, v  němž hovoří dětská lékařka MUDr. 
Radka Trávníčková o  zásadách správné 
výživy a stravování dětí. 

Chleba s máslem,  
nebo ovesné vločky?
Ideální je začít den vyváženou snídaní, kte-
rá dodá potřebnou energii, jež navíc něja-
ký čas vydrží. „Měla by obsahovat nejlépe 

ZDRAVÉ A DOBRÉ

Ovesné vločky
s bílým jogurtem 

a jablíčkem - ideální 
snídaně pro děti.



sacharidovou potravinu (například peči-
vo, chléb, müsli, ovesné vločky), bílkoviny 
(například šunku, sýr nebo vejce), kvalitní 
tuky (margarín s vyšším procentem nena-
sycených mastných kyselin, zejména n-3, 
ořechy, semínka) a doplněná by měla být 
kouskem ovoce nebo zeleniny,“ radí nu-
triční terapeutka Věra Boháčová.

Příkladem takové snídaně může být pe-
čivo s  kvalitním rostlinným tukem, sýrem 
nebo šunkou a kouskem zeleniny nebo va-
rianta ovesné vločky, mléko či jogurt, ovoce 
a trocha oříšků nebo semínek (podle věku 
a s ohledem na případné riziko vdechnutí). 
„Obě tyto varianty snídaní jsou vyvážené, 
obsahují všechny základní živiny. Sachari-
dová potravina (chléb, vločky) slouží jako 
zdroj energie, ale díky kombinaci s bílko-
vinou (sýr, mléko, jogurt) její využití není 
tak rychlé, stejně jako díky tuku (marga-
rín, semínka), ve kterém navíc převažují 
prospěšné nenasycené mastné kyseliny, 

z  nichž některé jsou nezbytné (esenciál-
ní), tedy takové, které si organismus neu-
mí vytvořit sám a které tedy musí přijímat 
stravou,“ říká nutriční terapeutka.

Ptáte se, zda je možné použít místo 
rostlinného tuku klasické máslo? I  to má 
v  jídelníčku dětí své místo, ale platí zde, 
že převahu všech tuků by měly tvořit ty 
kvalitní s  vyšším obsahem nenasycených 
mastných kyselin (zejména rostlinného 
původu), což máslo není. „Když je máslo 
kombinované s  tuky rostlinnými a netvo-
ří v jídelníčku převahu, je jeho konzumace 
v pořádku,“ dodává Věra Boháčová.

Nutné je také dbát na stravitelnost při-
pravovaných pokrmů. „Například u vajec 
je ze všech možných způsobů přípravy 
nejhůře stravitelná varianta smažení na 
tuku. Z  hygienických důvodů bych také 
doporučila dětem podávat vejce doko-
nale tepelně upravená,“ radí výživová 
 terapeutka.

ZDRAVÉ A DOBRÉ



Ovoce a zelenina dodají  
vitamíny
Každá snídaně by měla být doplněna ovo-
cem nebo zeleninou (pro děti je vhodné 
například jablko či rajče), které zvýší délku 
nasycení a dodají navíc vitamíny, minerální 
látky a  vlákninu. „Takto sestavené snída-
ně dobře zasytí na delší dobu, dítě nemá 
potřebu jíst do dalšího jídla cokoli dalšího 
a  navíc jsou biologicky velmi výhodné,“ 
říká Věra Boháčová. Dítěti můžete nabíd-
nout také hotové příkrmy od Hamánka, na-
příklad Hamánek s jablky a jogurtem nebo 
Hamánek s  broskvemi a  tvarohem (oba 
jsou vhodné pro děti již od ukončeného 
6. měsíce).

„Snídaně by měla být vždy doplněná 
také nápojem,“ dodává Věra Boháčová. 
Hodí se čaj, ředěný džus či kojenecké ná-
poje bez přidaného cukru. Dětem můžete 
podat například nápoj Hamánek s hruškami 
nebo s broskvemi, který lze naředit vodou.

ZDRAVÉ A DOBRÉ

Ano

• pečivo s rostlinným tukem, sýr, šun-
ka, zelenina

• pečivo s pomazánkou
• pečivo s vařeným či míchaným va-

jíčkem
• šlehaný tvaroh se zavařeninou
• ovocný/bílý jogurt, snídaňové cere-

álie s mlékem

Ne

• pečivo s máslem a trvanlivým salá-
mem

• chléb, párky, klobásy…
• koblihy, sušenky, čokolády apod.
• smažená vajíčka se slaninou



ROZHOVOR

Na naše setkání k rozhovoru uprostřed léta dorazili ve třech – oblíbený 
herec Lukáš Hejlík, jeho manželka, modelka Veronika a jejich malý syn 
Vojta, který se jim narodil v září loňského roku. Povídání to bylo inspirativní 
a veselé, často přerušované Vojtíkovým „žvatláním“.    

Text: Petra Škeříková, Foto: archiv Hejlíkových  
Michaela Feuereislová & Profimedia.cz,  

Lukáš Hejlík: 
Každá matka má můj obdiv 



ROZHOVOR

hodně pryč, aby s prsem nepřijela hned při 
první krizi. No, těším se.

Vojtovi bude brzy jeden rok. Chystáte mu 
nějakou oslavu?
Veronika: Nic velkého. Budeme na chalu-
pě, takže si jeho první narozeniny oslavíme 
nejspíš jen ve čtyřech.
Lukáš: Ještě jsem o  tom nepřemýšlel, ale 
budu rád, když se sejdeme na chalupě. Na-
píšeme rodinám, kdo bude chtít přijet, při-
jede. Zvládneš to, Veru?
Veronika: To nevím!
Lukáš: Ale jo, podívej se na svoje narozeni-
ny, jak je to hezká tradice, vždycky se bojíš 
a zatím to vždycky hezky vyšlo.

Co Vojtík nyní, ve svých 10 měsících, 
umí? Už objevuje svět vestoje?
Veronika: Leze, a  když chce být někde 
rychleji, přejde ještě do plazení, krásně 
sedí a stání už taky každý den poctivě pi-
luje. Nejvíc ho baví stát a lomcovat s ma-
dlem u kočárku, když jsme spolu v parku 
na dece. Nebo pak u  knihovny – jednou 
rukou se drží, druhou vytahuje knihy. Zpo-
čátku se mu nevyhnulo pár karambolů, ale 
teď už je opatrnější.

Je něco, co vás v roli rodičů zaskočilo?
Veronika: Mě zaskočil ten strach, co o Voj-
tíka mám – aby se mu něco nestalo, aby 
mu někdo neublížil, aby nebyl nemocný... 
To jsem do jeho narození neznala. Ano, člo-
věk má strach o své blízké, ale asi ne tak 
velký jako o svoje vlastní dítě.
Lukáš: Já jsem zúročil všechny zkušenosti, 
co mám s Klárkou (dcera z prvního man-
želství – pozn. red.), a snažil se spíše tlumit 
Verunčiny obavy, ale i velké nadšení. Pro-
stě funguju (snad) jako takový tlumič ex-
trémních nálad. (směje se)

Lukáši, v jednom rozhovoru jste uvedl, že 
obdivujete všechny mámy na mateřské, 
protože být doma s dítětem je dřina. Po-
řád to tak vnímáte?
Lukáš: To platí a zase se to ukazuje znovu. 
Když se stane, že jsem čtyři dny na cestách 
a mám třeba dvacet představení (ano, to 
opravdu jde a u mě to nekončí jen hraním, 
mám strašně moc práce s produkcí celého 
LiStOVáNí a  běhu kolem), tak si nemůžu 
na nic stěžovat, protože vím, že Verunka 
to má doma s  Vojtou mnohem těžší. Teď 
plánujeme dny, kdy zkusíme Vojtu odsta-
vit, a myslím, že Veru bude muset někam 

„O děti se nemusíme tolik bát,  
tolik je nadřazovat, jak je to teď trendem.  
Připravme je conejlíp na jejich cestu, 
nekomplikujme je, nekomplexujme je,  
ale zároveň jim to tolik neusnadňujme.“
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Vy tedy ještě kojíte. A kdy jste začali přikrmovat?
Veronika: Ano, stále kojím – ráno, párkrát přes den 
a jednou v noci. S příkrmy jsme začali mezi pátým 
a šestým měsícem a musím říct, že apetit Vojtovi 
nikdy nechyběl. 

Jaké jsou jeho chutě a co mu vůbec nejede?
Veronika: Vojta sní cokoliv, opravdu. Přemýšlím, 
jestli je něco, co rád nemá, ale nic mě nenapadá. 
(směje se) Zbožňuje bílý jogurt k snídani, jablíčko-
vé přesnídávky, které mu Lukáš udělal z naší úro-
dy... Vybíravý zatím není.

Vy jste oba gurmáni, gastronomie je současně 
vaším koníčkem. Dáváte už Vojtovi ochutnat také 
„dospělácké jídlo“? Co neobvyklého už dostal?

Veronika: Nedávno dělal Lukáš 
k  obědu jehněčí játra a  ledvinky 
s rýží. Odebral mu neosolenou část 
a Vojtík se po tom mohl „utlouct“. 
V  jedné asijské restauraci pak 
ochutnal krevety. No, ochutnal, 
vlastně snědl asi čtyři. Chce zkusit 
všechno, co vidí u nás na talíři.
Lukáš: Nezapomeň ještě na lanýže 
v karlovarském Le Marché. Verunka 
se někdy bojí říkat, že nám vlastně 
dost užírá z  talíře. (směje se) Ale 
já jsem docela rád, že mu chut-
ná, co chutná nám. My jíme dob-
ře a kvalitně. Když se to pohlídá se 
solí a kořením, je to dobré i pro něj. 
Ale hlavně je super, že jí, a  budu 
se modlit, ať mu to takhle pestře 
a přitom s mírou (tu zatím nemá), 
vydrží.

Společně také vedete zmíněný 
velmi úspěšný projekt LiStOVáNí. 
Jak oba zvládáte skloubit časově 
náročnou práci s péčí o dítě, pře-
devším vy, Lukáši, s tím spojené 
cestování?
Veronika: Já mám na starosti škol-
ní představení. Vše vyřizuji po  
e-mailu a  většinou stíhám jen ve-
čer, poté co Vojtíška uložím k spán-
ku. Musím se přiznat, že se mi často 
vůbec nechce, protože to je zrovna 
doba, kdy mám konečně čas sama 
na sebe.
Lukáš: Jo, je to mazec. Kdyby ješ-
tě moje máma pro LiStOVáNí ne-
dělala deset hodin denně (ano, 
zkazil jsem jí důchod), neumím si 
to představit. Je to taková naše 
rodinná firma, která nám, myslím, 
šlape velmi dobře. Snažíme se teď 

„Jsem rád, že nám tak dobře jí, snad mu to vydrží.“



ROZHOVOR

soustředit, abych méně hrál a diváci si ob-
líbili i jiné herce. Těch je v projektu celkem 
deset. Aby prostě věděli, že když v  tom 
nehraju já, bude to stejně super. Nakonec 
totiž zjistí, že je to dokonce lepší! (smě-
je se)

A čtete Vojtovi před spaním? Má rád 
knížky?
Veronika: Lukáš Vojtovi četl už v porodni-
ci, já zatím jen jednou. Spíš knihy rád trhá.
Lukáš: Jo, byla to knížka Gorila a já. A vidí-
te, bylo to v září v Podolí a v květnu jsme 
s tím byli už na turné. Dokonce jsme málem 
přivezli i autorku, Fridu Nilsson, které se ve 
Švédsku, ale i po světě, přezdívá „nová As-
trid Lindgren“. Teď čtu s Klárkou její další 
skvělou knihu, Piráti z Ledového moře.

Jací jste rodiče? Držíte se nějaké výchov-
né metody? Jste spíš přísní a důslední, 
nebo benevolentní?
Veronika: Jsem spíše ta přísná. Přiznám 
se, že nejsem zastánce té teď tak moderní 
liberální výchovy. Dle mého je Vojtík dítě, 
které potřebuje hranice nastavit. Bude to 
divoch.
Lukáš: Ale, Verunko, sama musíš přiznat, 
že jsi i dost vyměkla, tedy ze svých před-
stav. Že je to prostě těžký. Ale vrátím se 
ke knize Pirátů: Příběh hlavní hrdinky Siri, 
která se vydává přes Ledové moře hledat 

svou sestřičku Miky (unesl ji totiž kapitán 
Bělohlav, který krade děti, aby v jeho dole 
hledaly celé dny nejtvrdší uhlí), mi doka-
zuje, že se nemusíme o děti tolik bát, tolik 
je nadřazovat, jak je to teď trendem. Při-
pravme je co nejlíp na jejich cestu, nekom-
plikujme je, nekomplexujme je, ale zároveň 
jim to tolik neusnadňujme. Klárka prošla 
tolika alternativními postupy, že by se na 
ní dal zkoumat vývoj moderního rodičov-
ství, a já jsem si jistý, že jí spousta věcí spí-
še zamotala hlavu a emoce.

A co téma spaní? Spinká Vojtík ve svém 
pokoji, ve své postýlce, anebo s vámi 
v posteli?
Veronika: Od narození spí ve svém poko-
ji, ve své postýlce. Ale protože v noci stále 
kojím, spím v tom pokoji s ním. Po nočním 
kojení, což bývá kolem čtvrté páté, si ho 
pak nechávám u sebe v posteli.
Lukáš: Verunka má můj obdiv. Ale jak jsem 
řekl, to každá matka. I  ta nejpomatenější. 
I ta nejlaxnější.

Čím vás Vojta naposledy rozesmál?
Veronika: Dnes dopoledne, když jsme se 
honili po čtyřech kolem stolu. Je neuvěři-
telně rychlý!
Lukáš: Když jsem ho viděl soukat do sebe 
stracciatellu z nuselského Mozzarellart. To 
je prostě krásný!



Přetížené dítě? Unavený rodič? 
Uvolněte se a nechte děti žít 

Připravila: Alice Škochová

ZAUJALO NÁS

Sedmiletá Markéta chodí do druhé třídy. Maminka jí připevnila 
magnetkami na lednici týdenní rozvrh. V pondělí ji hned po škole odvádí 
na balet, následuje plavání, večer ještě soukromá hodina angličtiny. 
Ostatní dny v týdnu se od pondělka příliš neliší. A tak má celá rodina, 
včetně babičky, nabitý program. Markéta proti tomu zatím nic nenamítá. 
Rodiče přece chtějí, aby z ní „něco bylo“. 

Dětství Markétiny maminky přitom vypa-
dalo podstatně jinak. Po skončení vyučo-
vání letěla školní taška do rohu pokoje 
a z ulice už se ozývalo pískání spolužáků, 
které ji zvalo k  dobrodružným výpravám 
po sídlišti. Zmeškala něco podstatného?  

Přísně střežené dítě
V anglicky mluvících zemích se od devade-
sátých let minulého století začíná v odbor-
né literatuře objevovat termín „helicopter 
parent“ označující rodiče, který nad dítě-
tem neustále krouží ve snaze maximálně 

Prostor 
pro volnou hru 

by měl být 
ve školce i doma.
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novou situaci mohou reagovat agresivně, 
nebo naopak pasivitou, případně dalšími 
projevy, jako je pláč, vzdor nebo hyperakti-
vita,“ doplňuje pedagožka. 

Pro nejmenší kroužky s rodiči
„Tak malým dětem by rodiče rozhodně ne-
měli vyplňovat čas odpoledními kroužky 
na úkor volné hry, nemluvě o dopoledních 
kroužcích, které narušují strukturu dopo-
ledních školkových činností,“ říká Jana 
Jeništová. „Pokud rodiče na zájmových 
kroužcích u  nejmenších trvají, pak by je 
měli přesunout na odpoledne mimo rámec 
školky a  věnovat se aktivitě spolu s  dítě-
tem, vhodné je například cvičení rodičů 
s dětmi nebo plavání,“ doporučuje a dodá-
vá: „Myslím, že není nic špatného na tom, 
když rodiče nechají dítě, aby si odpoledne 
hrálo samo podle chuti, případně s kama-
rády na hřišti.“

Volná hra rozvíjí
Organizovaná činnost u dětí převažuje nad 
tím, čemu říkáme „volná hra“. Při ní se dítě 
bez dohledu dospělých věnuje spontán-
ní činnosti na svůj vlastní námět. Vybírá si 
samo hračky nebo partnera ke hře a samo 
určuje pravidla a  řídí vývoj hry podle své 
fantazie. Psychologové kladou na volnou 
hru velký důraz, protože rozvíjí myšle-
ní i  osobnost dítěte. Děti se hrou učí ko-
munikaci, sociálním vztahům, učí se od 
sebe navzájem, rozvíjí si fantazii a zvyšují 
 sebevědomí.

Prostor pro volnou hru by měl být ve 
školce i doma. Důležitá je ještě dlouho po 
školkovém věku, kdy už rodičům připadá, 
že by děti měly dělat něco „smysluplnější-
ho“. I školní dítě by mělo mít jeden dva dny 
odpoledne neorganizované volno. Nemlu-
vě o tom, že celotýdenní přesouvání dítěte 

Volná hra rozvíjí myšlení 
i osobnost dítěte a učí ho,  
jak se zorientovat ve světě 
a vycházet s ostatními lidmi.

ho chránit a dohlížet na něj. Rodič-helikop-
téra, nebo přesněji „stíhačka“, dítě nejenže 
přehnaně opatruje, ale také ho neustále za-
hlcuje aktivitami a didaktickými hračkami. 
Snaží se ho maximálně rozvíjet a připravit 
ho tak na „konkurenční boj“ s vrstevníky.

Zaměstnaní předškoláci
Není výjimečné, že rodiče organizují vol-
ný čas svého dítěte již v jeho předškolním 
věku. To je třeba pečlivě zvážit zejména 
u dětí mezi třetím a čtvrtým rokem, které 
čerstvě nastoupily do školky. „Dítě je od-
malička vedeno dospělými. Zpočátku jde 
samozřejmě o  přirozenou potřebu dítěte. 
Se vstupem do mateřské školy, zpravidla 
ve třech letech, se děti zapojují do říze-
ných činností v souladu s rámcovým vzdě-
lávacím programem a odpoledne se často 
věnují dalším aktivitám ve formě kroužků, 
které se zajišťují přímo v budově mateřské 
školy,“ uvádí pedagožka mateřské školy 
Bc. Jana Jeništová. 

Samotný nástup do mateřské školy 
je pro dítě nesmírnou zátěží srovnatelnou 
s nástupem dospělého do nového zaměst-
nání. Dítě přichází do neznámého prostře-
dí, musí se podřídit nastavenému režimu, 
osamostatnit se od rodičů, přijmout novou 
roli v  kolektivu a  naučit se komunikovat 
s vrstevníky a dalšími dospělými. „Některé 
děti v tomto věku bývají sociálně nevyzrá-
lé, což je pro předškolní věk normální, a na 
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z kroužku na kroužek je vyčerpávající i pro 
rodiče a prarodiče.

Buďte líní, děti budou šťastnější
K tomu, jak důležité je nechat dětem vol-
ný prostor, dospěl z  druhé strany i  autor 
bestselleru Líné rodičovství Tom Hodking-
son. Jeho motivací bylo především ušetřit 
rodičům co nejvíce času a sil, které ubývají 
zejména ve snaze sladit zaměstnání s od-
poledními aktivitami školních dětí. 

Ačkoliv některá doporučení, jako ome-  
zení pracovního nasazení rodičů na mini-
mum, jsou v našich podmínkách nerealizo-
vatelná, v  mnoha bodech se Hodkingson 
shoduje s dětskými psychology. Ve své kni-
ze dává například tyto konkrétní rady, kte-
ré stojí za zamyšlení:
• Nechte dítě žít. Nenaplňujte mu veškerý 

volný čas aktivitami. Výsledkem bude sa-
mostatné dítě nezávislé na vnějších pod-
nětech. 

• Nechte dítě často běhat venku, berte ho 
do přírody, byť by to měl být jen městský 
park. I  tam může prožít mnohá dobro-
družství.

• Nebojte se ale trávit volný čas i  doma. 
Nemusíte chodit do drahých zábavních 
parků, kde děti prožívají volný čas pasiv-
ně. Nechte věci, ať se dějí samy. 

• Buďte dětem nablízku, ale nezasahujte 
jim do jejich nápadů a scénářů.

• Dětem prospívá společnost dalších dětí. 
Neizolujte je v  samotě jejich pokojíčků, 
kde jim společnost dělá televize nebo 
počítač, ale nechte je, ať si hrají a běhají 
s partou.

• Vytvořte si v sousedství síť několika ro-
din, které si vzájemně vypomáhají, pořá-
dají pro děti kolektivní večeře nebo oblí-
bené „přespávání u kamarádů“.

• Dejte dětem důvěru a  nechte je, ať se 

 zapojí do činností, které vykonáváte. Ne-
okřikujte je neustále slovy: Dávej pozor.

• Nekupujte drahé, dokonalé hračky, ale 
veďte děti, aby si vytvářely svoje vlastní, 
které mohou neustále vylepšovat. Hry 
a  hraní hračky nevyžadují. Stačí malič-
kost, zbytek dotvoří fantazie.

Spokojený rodič = 
spokojené dítě
Spokojenost dítěte úzce souvisí s  nala-
děním rodičů. „Ukazuje se, že spokojené 
a nepřetížené děti mají ti rodiče, kteří sami 
dokáží vést spokojený a nepřetížený život, 
znají míru a  sami nepropadají perfekcio-
nismu a workoholismu. Kteří umějí zachá-
zet se stresem a  jsou odolní vůči přemíře 
podnětů. Především ale mají schopnost 
vytvářet stabilní a uspokojivé vztahy, milu-
jí své děti bez podmínek a dokáží vytvořit 
domov, v němž se žije plnohodnotný život 
včetně jeho náročnější tváře v podobě běž-
ných konfliktů a nutné dovednosti jejich ře-
šení, vzájemného odpouštění, optimismu 
a pocitu sounáležitosti za všech okolností,“ 
připomíná na svých webových stránkách 
www.evalabusova.cz poradkyně pro oblast 
rodičovství a vztahů PhDr. Eva Labusová.

Jak se pozná 
přeorganizované dítě?
Přetížené děti se mohou projevovat agresiv-
ně, hyperaktivně, neklidně, mohou mít poru-
chy soustředění, nebo jsou naopak apatic-
ké, unavené, často nemocné, mají poruchy 
spánku, mohou se začít počurávat.
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Zelenina nebývá u dětí na žebříčku popularity příliš vysoko, přesto by však 
v jídelníčku neměla chybět. Využijte toho, že děti milují jídla do ruky, jako 
je pizza, a nabídněte jim slané koláče se zeleninovými náplněmi. Když se 
navíc zapojí do přípravy, bude jim chutnat dvojnásob.  

Připravila: Alice Škochová

Připravte dětem slané koláče 
s pestrou podzimní zeleninou

Bramborová tortilla s rajčaty a brokolicí

Ingredience
1 lžíce olivového oleje
1 cibule
300 g cherry rajčátek
½ brokolice
500 g brambor
8 vajec
hrst petrželky
špetka mletého římského  
kmínu
sůl

Příprava
Uvařte oloupané brambory a nakrájejte je na plátky. 
Brokolici uvařte v páře do poloměkka. Cibuli nakrájej-
te na tenká kolečka. Ve velké pánvi s ohnivzdorným 
držadlem zahřejte olej a 5 minut na něm doměkka 
smažte cibuli. Vsypte kmín, ještě asi minutu opékejte 
a pak přidejte brambory, rajčata, brokolici rozděle-
nou na růžičky a nasekanou petrželku. Vejce rozšle-
hejte, osolte je a přelijte jimi směs na pánvi. Zhruba 
10 minut prohřívejte, aby vejce ztuhla. Zahřejte gril 
a ještě asi minutu pod ním tortillu dopékejte.  
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TIP: Lilek nechte před 
úpravou dobře „vypotit“ 

a poté ho dostatečně tepelně 
zpracujte, aby se zbavil 

nežádoucího solaninu. Takto 
upravený lilek je naprosto 

bezpečný i pro děti.

Polentová pizza s lilkem a paprikou
Ingredience
1 l zeleninového vývaru  
nebo vody
200 g instantní polenty
30 g másla
200 g mozzarelly
1 lžíce olivového oleje
1 malý lilek
1–2 červené papriky
sůl

Příprava
Rozpalte troubu na 190 °C. 
Ve větším hrnci přiveďte 
k varu vývar nebo osole-
nou vodu. Pomalu přisy-

pávejte polentu, nechte vstřebat veškerou tekutinu. Snižte 
teplotu a 5 minut rychle míchejte, poté stáhněte z ohně. Do 
polenty vmíchejte máslo, osolte ji a rozetřete ji na plech vy-
ložený pečicím papírem nebo do koláčové formy. Posypte 
ji nastrouhanou mozzarellou. Mezitím si na oleji orestujte 
pokrájenou směs papriky a  lilku, rozložte ji na polentový 
základ a pečte 25–30 minut, dokud není polenta na krajích 
křupavá.

Polenta se připravuje tradičním způsobem buď z kukuřičné 
mouky či krupice, nebo z  instantní kukuřičné krupice, jejíž 
zpracování trvá jen pár minut. Z kukuřičného základu se při-
pravuje kaše, která se může podávat samostatně jako příloha 
nebo ji lze po vychladnutí dále upravovat, opékat, zapékat, 
grilovat apod. Polentu můžete dochutit naslano i nasladko. 
Výhodou je rychlost přípravy a přirozená bezlepkovost.



Cuketový  
quiche  
ze špaldové  
mouky
Ingredience
75 g celozrnné špaldové mouky 
(jemně mleté)
100 g hladké bílé mouky
100 g studeného másla
1 žloutek
4 lžíce studené vody
špetka soli
2 menší cukety
1 lžíce olivového oleje
100 g goudy
200 ml smetany ke šlehání
3 vejce
sůl

Příprava
V  míse smíchejte špaldovou 
mouku se špetkou soli, přidejte 

 nakrájené máslo, žloutek a studenou vodu a vypracuj-
te ručně těsto. Přesuňte ho na pomoučněný vál a ještě 
řádně propracujte. Troubu předehřejte na 200 °C. Těs-
to vyválejte do tenké placky a vtiskněte ho do formy. 
Okraje nechte vyšší. Propíchejte těsto vidličkou a dejte 
ho na 10 minut chladit do lednice. Poté na něj položte 
pečicí papír, na papír vsypte hrst suchých fazolí jako 
zátěž a dejte na 15 minut péct do trouby. Odstraňte 
fazole a pečicí papír a ještě asi 5 minut dopékejte, aby 
byl povrch zlatavý.

Mezitím si připravte náplň. Jednu a půl cukety na-
strouhejte a orestujte na pánvičce na lžíci oleje. Zbylou 
cuketu nakrájejte na kolečka. Orestovanou cuketu pře-
suňte do mísy, osolte ji, přidejte k ní nastrouhaný sýr, 
smetanu a prošlehaná vejce. Vše promíchejte a přelijte 
směsí těsto ve formě. Povrch poklaďte kolečky cukety. 
Teplotu v troubě snižte na 190 °C a  pečte 25 minut, 
dokud náplň nezezlátne.
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Špaldová mouka z  nešlechtěného dru-
hu pšenice má oproti klasické bílé mouce 
vyšší obsah živin, minerálních látek, vita-
mínů a trávicích enzymů. Příjemně naslád-
lou oříškovou chuť oceníte zvláště při pe-
čení dezertů. V kuchyni lze hladce mletou 
špaldovou mouku používat podobně jako 
bílou pšeničnou mouku. Je však o  něco 
tmavší a  je „nasákavější“, tudíž vyžaduje 
více  tekutin.

Pokud nejste na práci s celozrnnou mou-
kou zvyklí, nahrazujte bílou mouku po-
stupně. Použijte zpočátku například 1  díl 
celozrnné mouky ke 3 dílům mouky světlé 
a podíl celozrnné mouky postupně zvyšuj-
te. U pečiva pro děti je vhodné kombinovat 
celozrnnou mouku s klasickou bílou i z toho 
důvodu, že by do zhruba 10 let neměly do-
stávat více než jeden kus celozrnného pe-
čiva denně (tj. 50 g).

Koláč s červenou řepou 
a čerstvým sýrem 

Ingredience
1 balení hotového listového těsta
500 g syrové červené řepy
100 ml tekutého medu
2 lžíce olivového oleje
100 g čerstvého sýra
25 g vlašských ořechů

Příprava
Troubu předehřejte na 200 °C. Řepu 
oloupejte, nakrájejte na plátky, roz-
ložte na plech vyložený pečicím pa-
pírem a  pokapejte ji medem a  ole-
jem. Přikryjte řepu alobalem a pečte  
25 minut doměkka. Mezitím rozložte 
listové těsto na plech a přidejte ho na 

Cibulový miniquiche 
a listový salát 
s malinovou zálivkou 
vinaigrette
Ingredience (4 porce)
Na těsto
250 g hladké mouky
140 g másla
1 vejce
2 lžíce mléka
1 lžička soli

Na náplň 
6 cibulí (bílé/červené)
3 vejce
2 lžíce másla
150 ml smetany
150 g strouhané goudy nebo čedaru
sůl a pepř

TIP: Přivítejte 
ztělesnění sladké 

Francie přímo na talíři. 
Sladkou roli dostane 
tentokrát salátový 
dresink. Francouzsky 

rafinované!
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15 minut do trouby k řepě. Poté na těs-
to rozložte upečenou řepu, zakápněte 
ji vypečenou šťávou a posypte sýrem, 
případně můžete koláč posypat nadr-
cenými vlašskými ořechy. Koláč vraťte 
na 15 minut do trouby a dopečte. 

Voňavá a šťavnatá červená řepa je ne-
jen krásná na pohled, ale také velmi 
zdravá. Její konzumace mimo jiné po-
siluje imunitní systém a aktivuje tvor-
bu červených krvinek, podporuje čin-
nost žaludku a žlučníku a peristaltiku 
střev. Obsahuje rovněž látky s protira-
kovinnými účinky. Z červené řepy mů-
žete připravit lahodné polévky, saláty, 
zapékané zeleninové směsi, ale využít 
ji můžete i do sladkých dezertů, napří-
klad v kombinaci s čokoládou.

Na salát
125 g míchaného listového salátu
100 ml řepkového (rostlinného) oleje
6 čerstvých/mrazených malin
3 lžíce jemného octa
2 lžíce Hamé Extra Jam malina
1 lžíce dijonské hořčice
půlka malé šalotky

Příprava
Mouku smíchejte se lžičkou soli a promněte 
se změk- lým máslem. Přidejte mléko a va-
jíčko a důkladně propracujte. Hotové těsto 
rozdělte na čtyři stejně velké bochánky. Za-
balte je do fólie a nechte odležet v lednici. 
Každý díl těsta vyválejte na pomoučněném 
válu na zhruba půlcentimetrovou tloušťku, 
ve vymazané formě prsty namačkejte do 
potřebného tvaru. Dno párkrát propíchně-
te vidličkou a vložte do trouby vyhřáté na 
180 °C. Pečte 10–15 minut dozlatova. 

Oloupejte cibule a nakrájejte je na půl-
kolečka. Na pánvi rozpusťte máslo a cibule 
na něm nechte zvolna opékat do „sklovata“ 
(cca 15 minut). Poté rozdělte do upečených 
korpusů. V hrnku prošlehejte smetanu se 
3 vajíčky a nastrouhaným sýrem. Osolte, 
opepřete a nalijte rovnoměrně na cibulo-
vou náplň. Připravené quiche vložte do vy-
hřáté trouby a při 180 °C pečte 20  minut.

Salátové listy operte, osušte a  potom 
je ručně natrhejte. Džem dejte do mixéru 
a  přidejte olej, maliny, ocet, cukr, hořčici 
a šalotku. Rozmixujte dohladka a přelijte 
přes listový salát. 

Upečené quiche můžete podávat ihned 
ještě teplé s připraveným salátem. Vynikající 
jsou ale i vlažné a chutné jsou i  zastudena.
Více inspirace na www.receptyschuti.cz.
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Připravily: Petra Škeříková,  
MUDr. Světlana Najmanová

Hamánkova poradna
Do Hamánkovy poradny jsme tentokrát vybrali vaše dotazy spojené se 
zdravím dětí v sychravém podzimním a zimním období. Odpovídá na ně 
dětská lékařka MUDr. Světlana Najmanová.

Paní doktorko, mého syna (nyní 
10 měsíců) trápí časté rýmy 
nebo spíš ucpaný nos. Použí-
vám pravidelně každý večer 
před spaním mořskou vodu ve 
spreji jako prevenci, a když má 
ucpaný nos, pak kapky na rýmu. 
Nejsem si ale jistá, jestli mu tou 
zvýšenou péčí naopak rýmu 
nezhoršuju. Poradíte mi? Děkuji. 
(Vlasta, Facebook)
Při vdechování vzduchu se sní-
ženou vlhkostí dochází k  vysy-
chání zadní části nosu a  stropu 
nosohltanu, a tím k tvorbě velmi 
hustého hlenu (tzv. zadní rýma), 
dále k  pocitu zahlenění a  sucha 
v  krku. Aplikací vincentky nebo 
solných roztoků (mořská voda 
ve spreji) sliznici zvlhčíte a  po-
můžete tím uvolnění nosu. Tyto 
roztoky sliznici nepoškozují a ne-
jsou návykové, můžete je proto 
používat celoročně. Při rýmě se 
mohou 3–5 dní používat kapky 
do nosu, které obsahují vaso-
konstrikční látky, tedy například 
Olynth, Nasivin atd. Oteklé slizni-
ce splasknou i při užívání antihi-
staminik ústy, tedy u dětí v kap-
kách nebo sirupu (Xyzal, Zyrtec, 
Fenistil, Aerius atd.).

Naše dětská doktorka mi poradila, abych klukovi 
při rýmě dělala „napařování“. Styděla jsem se říct, 
že nevím, jak se to dělá. Našla jsem si na interne-
tu, že ho mám posadit nad lavor s horkou vodou, 
přikrýt osuškou a nechat ho dýchat páru. Co by 
se dalo do vody přidat, aby to mělo vyšší účinek? 
A jaké jsou účinky vincentky? (Jolana, Facebook)
„Napařováním“ myslela vaše paní doktorka inhala-
ci horké páry, která se běžně provádí tak, jak jste 
si našla na internetu – do hrnce dáte nahřát vodu, 
aby se vypařovala, hrnec odstavíte, posadíte nad něj 
dítě, přikryjete mu hlavu ručníkem a ono vdechuje 
horkou páru, ideálně 10 minut několikrát denně. Do 
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vody se může dát rozpustit sůl nebo přidat heřmánek, 
máta, rostlinné extrakty, éterické oleje apod. Prohřeje 
se tím čelo, zvlhčí nosní sliznice a uvolní se rýma. Po-
dobně funguje také ponoření obou předloktí do tep-
lé vody – reflexně se prohřeje oblast kolem nosu. Ale 
pozor, u dětí může být tato metoda nebezpečná – při 
převrhnutí hrnce s vodou může dojít k opaření, horká 
pára také může podráždit oči, dráždit mohou i přidané 
éterické oleje. Pokud dítě na inhalaci nereaguje dobře, 
raději zvažte koupi inhalátoru, kdy se zvlhčený vzduch 
inhaluje přes masku, která se nasazuje na ústa a nos. Co 
se týče vincentky, její aplikací dochází ke zvlhčení nosní 
sliznice, úpravě pH, zředění nosního sekretu (který se 
zahušťuje při vdechování suchého vzduchu), ke změk-
čení zaschlých krust a  tím k  uvolnění dýchacích cest. 
Lze ji doporučit.

Poraďte mi, prosím, jak je to správně – mají děti spát 
při otevřeném okně, aby byl v místnosti chladný 
vzduch? Mám problém s tím, že naše holky se v noci 
odkopávají a někdy mají ráno úplně studené nohy, ale 
zase se jim lépe dýchá (jsou alergičky). A tak v noci 
vstávám a chodím jim otevírat a zase zavírat okno. 
Děkuji. (Alena, e-mail) 
Spaním při otevřeném okně i v chladnějších měsících 
děti otužujete a otužováním podporujete jejich imunitu 
a celkovou odolnost. Dítě se otužuje nejen sprchová-
ním studenou vodou (to zavádějte postupně, začínejte 
nejlépe v teplých letních měsících) nebo saunováním, 
ale i chozením na vycházky v každém ročním období 
a za každého počasí (v zimě volte třeba i kratší, zato 
častější procházky). I  během dne doma nepřetopuj-
te, vhodná je teplota kolem 20 °C, na spaní ještě asi 

o 2–4 °C chladnější. Odkopá-
vání se nebojte, dle ročního 
období můžete dcerám dát 
teplejší pyžámko a  případně 
i spací ponožky.

Mému synovi je už 14 měsíců, 
ale stále ho kojím, protože 
si myslím, že je to nejlepší 
způsob podpory jeho imu-
nitního systému. Přiznám se, 
že už bych ho ráda odstavila, 
ale bojím se to udělat teď na 
podzim, aby pak nebyl osla-
bený a náchylný k viróze. 
Jaký je váš názor?  
(Alice, Facebook) 
Za to, že kojíte již 14 měsíců, 
vám určitě náleží velká po-
chvala a  obdiv, ale samotné 
mateřské mléko už synovi sa-
mozřejmě nekryje požadav-
ky na energii a složení stravy 
nutné ke správnému vývoji, ani 
protilátky předávané v mateř-
ském mléce ho již nechrání tak 
jako v prvních měsících. Imu-
nitní systém se vyvíjí a záleží 
jak na správné výživě (dosta-
tek čerstvého ovoce a zeleni-
ny, mléčných výrobků, masa, 
obilovin, vlákniny atd.), tak na 
otužování, přiměřené hygieně, 
dostatku spánku, pohybu na 
čerstvém vzduchu apod. Od-
stavení dítěte v  tomto věku 
tedy není zas tak velký pro-
blém, spíše je otázkou, zda 
se bude kojení chtít vzdát váš 
syn. Je to většinou otázka ně-
kolika týdnů a je třeba obrnit 
se trpělivostí.

Spaním při otevřeném okně 
i v chladnějších měsících děti 
otužujete a otužováním podporujete 
jejich imunitu a celkovou odolnost.
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Chodíme s dětmi (4 a 7 let) často a rádi 
do lesa a do přírody vůbec a jako každá 
máma mám strach z klíšťat. Doporučila 
byste mi očkování proti klíšťové encefali-
tidě? Četla jsem, že je lepší nechat se oč-
kovat v „chladných měsících“, ale mám 
obavy z reakce. Děkuji. (Adriana, e-mail)
Na území naší republiky je letos vysoký 
výskyt infikovaných klíšťat. Klíšťová ence-
falitida začíná po uplynutí inkubační doby 
(většinou 7–14 dnů), v první fázi se proje-
vuje únavou, bolestí hlavy, svalů a kloubů, 
pak bývá 7–14 dnů bez příznaků a následně 
nastupuje druhá fáze onemocnění: prudké 
bolesti hlavy, horečka, zvracení, světlopla-
chost, ztuhnutí šíje, poruchy hybnosti, zá-
vratě… Asi u čtvrtiny pacientů může dojít 

k  trvalým následkům – k  poruchám mo-
toriky, obrně končetin, poruchám soustře-
dění, spánku, snížení výkonnosti. V první 
řadě bych doporučila očkování proti klíš-
ťové encefalitidě vám, pokud očkovaná 
ještě nejste, protože zatímco u dětí probí-
há toto onemocnění většinou v mírné for-
mě, u nás dospělých s rizikem všech výše 
popsaných komplikací. Očkování touto 
vysoce účinnou vakcínou je velmi spoleh-
livé a dobře se snáší. Dostatečná ochrana 
proti onemocnění nastupuje asi 14 dnů po 
druhé dávce, proto se doporučuje zaha-
jovat očkování ještě v  zimních měsících, 
kdy nehrozí přisátí klíštěte. Avšak nutno 
dodat, že očkování proti borelióze bohu-
žel dosud není k dispozici, proto se musí 

Své dotazy můžete 
zasílat i vy na adresu 

hamanek@hame.cz
nebo na 

www.facebook.com/
hamanek.
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i lidé očkovaní proti encefalitidě dále před 
klíšťaty chránit, a  to vhodným oděvem 
a repelenty.

Naše holčička (7 let) trpí na nastydnutí 
močového měchýře. Jakmile trochu pro-
chladne, hned ji to začne pálit při čurání. 
Poradíte mi nějakou prevenci? Samozřej-
mě se ji snažím teple oblékat (dávám jí 
body) a nenechávám ji sedět na zemi atd. 
Děkuji. (Petra, Facebook)
Infekce močových cest jsou velmi čas-
té onemocnění, od 1 roku věku zvláště 
u  dívek a  žen (60 % žen má infekci mo-
čových cest jednou za život a  30 % žen 
trpí těmito infekcemi opakovaně). Dů-
ležitý je dostatečný pravidelný příjem 
tekutin (ne „přepíjení“, ale asi 1–1,5 dcl  
za 1,5 hodiny), pravidelné močení, mezi 
močením by neměly být delší intervaly než 
3 hodiny, nemělo by docházet k  zadržo-
vání a běhání na poslední chvíli. Nenechá-
vejte také dítě ve vlhkých kalhotkách, kdy 
je větší pravděpodobnost, že znovu dojde 
k  infekci. Dětem v této věkové skupině je 
třeba močení připomínat, podle hodin. 
Na toaletě by měla holčička sedět v klidu 
a  pohodlně, s  nožičkama od sebe, pevně 
opřenýma. Pokud nedosáhne nohama až 
na zem, je důležitá stolička nebo podložka, 

o kterou si nožičky opře. Vhodné je dlou-
hodobé podávání probiotik a brusinkových 
preparátů (kanadská klikva obsahuje látku, 
která zabraňuje uchycení bakterií na stě-
nách močových cest). Pokud dochází k re-
cidivám infekcí močových cest, je důležité 
opakovaně vyšetřit moč, doplnit ultrazvuk 
ledvin a močových cest a další vyšetření.

Doufám, že letos nebude příliš tuhá zima, 
protože mám pak starosti o omrzliny 
u dětí, naše obě děti na to trpí. I když je 
mažu preventivně ochranným krémem, 
stejně mi někdy „omrznou“. Oba mají na 
tvářích takové malé jizvičky. Poradíte mi 
nějakou prevenci? (Zuzka, Facebook)
Omrzliny vznikají působením nízkých teplot 
na kůži a podkoží. Kůže je bledá, chladná, ně-
kdy nafialovělá, ztrácí citlivost. Vznik omrzlin 
při nízké teplotě urychluje působení větru. 
Poškození může být jen povrchové, ale také 
hluboké s trvalými následky až ztrátou tká-
ně.  Prevencí je vhodné oblečení (spíše ně-
kolik tenčích vrstev, funkční prádlo), podle 
počasí a povětrnostních podmínek upravujte 
dobu pobytu venku, pravidelně kontrolujte 
tváře, nos a další rizikové části těla. Na po-
kožku preventivně používejte ochranné kré-
my, vhodné jsou ty na bázi vazelíny. Pozor na 
používání opalovacích mlék s obsahem vody.
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Text: Alice Škochová

Cesta ovoce ze sadu 
do Hamánkovy skleničky
Kojenci a malé děti jsou nejkřehčí, a proto pro ně chceme to nejlepší. 
Mezi maminkami panuje názor, že výživu by měly připravovat doma, 
ideálně z domácích nebo bio zdrojů. Ing. Jan Šrajbr, ředitel odbytového 
družstva CZ Fruit, které dodává většinu surovin pro výrobu kojeneckých 
výživ Hamánek, nás vyvedl z omylu.

Prošli jsme spolu s  ním celý proces 
pěstování ovoce k  výrobě kojenec-
kých výživ a  byli jsme překvapeni, 
kolika kontrolami ovoce projde, než 

se dostane do dětské „skleničky“. S  čistým 
svědomím lze říci, že suroviny z  produkce 
CZ Fruit jsou naprosto bezpečné. A pro děti 
 nejlepší.  

Suroviny pro výrobu 
kojeneckých výživ musí 

splňovat kritéria, která 
jsou mnohem přísnější než

 u běžných potravin.
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100 % OVOCE, 
BEZ PŘIDANÉHO CUKRU, 

PRAKTICKÉ BALENÍ 
NA CESTY

OBOHACENo 
O VITAMÍN C, 

VYLADĚNÁ CHUŤ, 
Z VYBRANÉHO 

OVOCE 

Tip
Nabídněte dítěti od ukon-
čeného čtvrtého měsí-
ce Hamánek Svačinku 
se švestkami vyrobenou 
pouze z ovoce, bez přida-
ného cukru, lepku a umě-
lých barviv. Navíc je 
obohacena o  vitamín C. 
Ovocná Svačinka je bale-
na v praktickém pytlíčku 
s  bezpečnostním uzávě-
rem vhodným pro nejmen-
ší strávníky. Od 4. měsíce 
můžete vyzkoušet také 
Hamánek s  broskvemi 
nebo Hamánek s višněmi, 
které jsou rovněž bez veš-
kerých aditiv a  jsou také 
obohaceny o vitamín C.  

U kojeneckých výživ vyrobených z plodin z kontrolovaného 
zemědělství máte jistotu, že splňují normy kladené 
na potraviny i pro nejmenší děti již od 4 měsíců.

Limity pro děti jsou velmi přísné
Ovoce k  výrobě kojenecké výživy zra-
je v  českých a  moravských sadech, které 
jsou vyčleněny pro režim pěstování splňu-
jící velmi přísné nároky. „Dětské suroviny 
se od běžné produkce, kterou nakupujeme 
v obchodě, zásadně liší velmi nízkými limit-
ními hodnotami cizorodých látek, které by 

mohly ohrozit zdraví, případně i život nej-
menších strávníků,“ vysvětluje ředitel druž-
stva Ing. Jan Šrajbr. „Také plnění limitů se 
kontroluje mnohem přísněji než u běžných 
potravin,“ dodává.

Plody určené k přípravě kojenecké výži-
vy musí vykazovat co nejnižší obsah nežá-
doucích látek, konkrétně je to  maximálně 



HAMÁNEK - JISTOTA PRO RODIČE

10 ppm (1 ppm  se rovná 1 mi-
liontině z  celku). Například 
patulin, který patří mezi tzv. 
mykotoxiny a nejčastěji se vy-
skytuje v  jablkách a  jablečné 
šťávě, může v běžné stravě do-
sáhnout až 25 ppm (podle dru-
hu výrobku až 50 ppm), v dět-
ských příkrmech je ale hranice 
pouhých 10 ppm.

Biologický boj se škůdci
Zvláštní nároky na kojeneckou výživu vyžadují zvláštní 
režim pěstování. Pěstitelé přesně vědí, které chemické 
prostředky mohou použít a v jakém časovém odstupu 
od sklizně je aplikovat, aby došlo k jejich maximální-
mu odbourání. Některé druhy látek jsou ve speciálním 
režimu pěstování zcela nepřípustné. Naopak se zde 
používají velmi nákladné biologické metody, jako je 
třeba tzv. matení. To se využívá například v boji s oba-
lečem jablečným, jehož housenky způsobují červivost 

Při pěstování surovin 
do kojeneckých výživ 

se používají i nákladné 
biologické metody 
ochrany plodů.
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plodů. Namísto chemické ochrany plodu pěstitelé 
pomocí feromonů odlákají samečky od samic, takže 
nedojde k oplodnění a kladení vajíček.    

Kontrola před sklizní
Asi 14 dní až měsíc před sklizní se odebírají vzor-
ky z úrody a v laboratořích Vysoké školy chemicko-
-technologické v Praze nebo v německé laboratoři 
Eurofins se provádějí testy testy celkem na 280 účin-
ných látek a na obsah těžkých kovů. Kontrolní vzorky 
ovoce se odebírají z různých míst sadu a z různých 
částí stromu, aby se zachytilo maximum případ-
ných nesrovnalostí. „Nároky na kojeneckou výživu 
se neustále zvyšují. Před deseti lety se prováděly 
testy asi na 130 nežádoucích látek, dnes už je jich 
270 až 280,“ upřesňuje Ing. Šrajbr. Analýzy se pro-
vádějí metodou plynové nebo kapalinové chromato-
grafie s hmotnostním detektorem, které patří k těm 
nejdokonalejším dostupným analytickým metodám. 

Sklízí se jen zralé plody
Ovoce, které se zpracovává do kojeneckých výživ, 
musí splňovat kromě zákonem daných limitů také 
požadavky na obsah cukru, kyselin a  škrobu. Aby 
mohlo dojít ke sklizni, musí být plody dostateč-
ně zralé. Pokud tomu tak není, sklizeň se posouvá 
a pěstitelé čekají na ideální moment, kdy ovoce spl-
ňuje všechny parametry. Díky tomu jsou kojenecké 
výživy přirozeně sladké a nemusí se doslazovat při-
daným cukrem.  

Odbytové družstvo CZ Fruit 
v  čele s  ředitelem Ing. Janem 
Šrajbrem má 34 dlouhodobých 
členů, z nichž se pět zabývá vý-
robou surovin pro Hamé. Spo-
lupráce probíhá již od založení 
družstva v  roce 1998 a  objem 
ovoce dodávaného do Hamé se 
neustále navyšuje. CZ Fruit do-
dává na výrobu kojeneckých vý-
živ jablka, broskve, švestky a viš-
ně. Z  jablek jsou to především 
žluté odrůdy Golden Delicious 
a Jonagold, menší část tvoří čer-
vené odrůdy Idared, Šampion 
a  Gloster. Krédem odbytového 
družstva CZ Fruit je dlouhodobá 
a  oboustranně výhodná spolu-
práce s  tradičními tuzemskými 
odběrateli a férové jednání. 

Seznamte se  
s CZ Fruit

Kontrolám nic neunikne
• Pěstitelé odebírají před sklizní vzorky ovoce a zjišťují hodnoty cizorodých látek 

a těžkých kovů a také zralost plodů. 
• Uskladněné ovoce pěstitelé třídí a  tím minimalizují nebezpečí kontaminace 

 patulinem.
• Při výrobě Hamánkových produktů se ovoce zpracované do aseptické dřeně 

opakovaně testuje na přítomnost pesticidů a ostatních reziduí. 
• Během výroby probíhají další kontroly a testy již hotových výrobků.
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Ovoce putuje z CZ Fruit do Hamánka
Zpracování zralého ovoce probíhá ve dvou vlnách. 
Většina míří po sklizni přímo do Hamé, kde se zpra-
cuje na dřeň, která je základem pro kojenecké výživy. 
Zbylé ovoce, které se ihned nezpracuje, se za velmi 
přísných podmínek uskladňuje a čeká na zpracování.

Dřeň prochází před zpracováním do Hamánko-
vých produktů dalšími laboratorními rozbory na re-
zidua pesticidů a pak už se přesouvá na plně mecha-
nizované linky vyrobené z materiálů, které způsobují 
minimální změny výživově důležitých látek a nezne-
čišťují výrobky těžkými kovy.  

Další testy před cestou k zákazníkům
Poslední zatěžkávací zkouškou procházejí již hoto-
vé Hamánkovy produkty během inkubace, kdy jsou 
všechny výrobky skladovány po určitou dobu při 
normálních pokojových teplotách, aby se ověřila je-
jich teplotní stabilita. Část vzorků z každé šarže pro-
chází navíc ještě termostatickou zkouškou. Pokud 
zkouška neprokáže žádné živé organismy ani jejich 

Sklo vám zrecykluje 

myšlení

Neřízená spotřeba a cena jako jediný faktor při 
nakupování – to už dnes neplatí. Moderní lidé 
stále více zohledňují zdraví své i vlastní rodiny, 
ale také životního prostředí. Potraviny a nápoje 
balené do skleněných obalů jsou proto u ekologic-
ky smýšlejících lidí stále atraktivnější.

Podle studie TNS 88�% Evropanů důvěřuje sklu, 
pokud jde o zdravý životní styl, a 87�% je přesvěd-
čeno, že sklo uchová chuť potravin a nápojů jako 
žádný jiný obalový materiál. A mají pravdu, protože:
– sklo je pachově a chuťově neutrální,
– sklo je nepropustné pro plyny; omezuje ztráty 

oxidu uhličitého,
– sklo uchovává přirozenou chuť a vitamíny v něm 

naplněných potravin,
– sklo nijak nereaguje se svým obsahem,
– sklo chrání před vlivem světla.

Na zelené vlně
Do rozhodování o koupi ale vstupují i „zelené“ fak-
tory: recyklace, uhlíková stopa, obnovitelné zdroje. 
Sklo má co nabídnout, protože je 100% recyklova-
telné. Dá se bez jakékoli ztráty kvality donekonečna 
tvarovat na nové láhve a konzervové sklenice.

A čím více střepů se při výrobě nových sklenic 
použije, tím lépe! S každými 10�% použitého skla se 
uspoří 3�% energie a 7�% emisí CO2. Evropané si to 
uvědomují, protože vzorně recyklují – dvě třetiny 
všech skleněných láhví putují ročně zpět do kontej-
neru. Je to přibližně 30 miliard láhví, které se opět 
stanou kvalitními skleněnými obaly.

Argument, že přece nebudu tahat těžké láhve, už 
také neobstojí. Obalové sklo je v současnosti zhruba 
o 40�% lehčí než před 20 lety. Tenkostěnné sklenice 
jsou stejně pevné a kvalitní jako jejich těžší varianty. 

Zrecyklujte myšlení. Volte sklo.

www.friendsofglass.com
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•  Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008 
•  Značka kvality českých výrobků Klasa – certifi-

kát Klasa 
•  Certifikát GLOBALG.A.P. potvrzující, že v  pěs-

tební činnosti jsou dodržovány přísné meziná-
rodní standardy 

•  HACCP – Hazard Analysis and Critical Control 
Points – jeden ze základních nástrojů, jak účin-
ně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost 
potravin 

•  Systém FSSC 22000 – Certifikace systému ma-
nagementu bezpečnosti potravin, který je uznán 
organizací GFSI (Global Food Safety Initiative) 
a  jeho certifikace je akceptována obchodními 
řetězci jako dostatečný důkaz o zajišťování bez-
pečnosti potravin ze strany výrobce

Certifikáty CZ Fruit 
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spory (výtrusy), je výrobek v pořádku a po 
etiketaci může vyrazit do světa. 

Domácí nemusí být nejlepší
„Maminky se domnívají, že pro své dítě 
udělají to nejlepší, když mu připraví domá-
cí přesnídávku a použijí ovoce od farmáře 
nebo z  vlastní zahrádky,“ říká Ing. Šrajbr, 
„ale ve skutečnosti tomu tak vůbec nemu-
sí být. Maminky si samy rozbor domácího 

Sklo vám zrecykluje 

myšlení

Neřízená spotřeba a cena jako jediný faktor při 
nakupování – to už dnes neplatí. Moderní lidé 
stále více zohledňují zdraví své i vlastní rodiny, 
ale také životního prostředí. Potraviny a nápoje 
balené do skleněných obalů jsou proto u ekologic-
ky smýšlejících lidí stále atraktivnější.

Podle studie TNS 88�% Evropanů důvěřuje sklu, 
pokud jde o zdravý životní styl, a 87�% je přesvěd-
čeno, že sklo uchová chuť potravin a nápojů jako 
žádný jiný obalový materiál. A mají pravdu, protože:
– sklo je pachově a chuťově neutrální,
– sklo je nepropustné pro plyny; omezuje ztráty 

oxidu uhličitého,
– sklo uchovává přirozenou chuť a vitamíny v něm 

naplněných potravin,
– sklo nijak nereaguje se svým obsahem,
– sklo chrání před vlivem světla.

Na zelené vlně
Do rozhodování o koupi ale vstupují i „zelené“ fak-
tory: recyklace, uhlíková stopa, obnovitelné zdroje. 
Sklo má co nabídnout, protože je 100% recyklova-
telné. Dá se bez jakékoli ztráty kvality donekonečna 
tvarovat na nové láhve a konzervové sklenice.

A čím více střepů se při výrobě nových sklenic 
použije, tím lépe! S každými 10�% použitého skla se 
uspoří 3�% energie a 7�% emisí CO2. Evropané si to 
uvědomují, protože vzorně recyklují – dvě třetiny 
všech skleněných láhví putují ročně zpět do kontej-
neru. Je to přibližně 30 miliard láhví, které se opět 
stanou kvalitními skleněnými obaly.

Argument, že přece nebudu tahat těžké láhve, už 
také neobstojí. Obalové sklo je v současnosti zhruba 
o 40�% lehčí než před 20 lety. Tenkostěnné sklenice 
jsou stejně pevné a kvalitní jako jejich těžší varianty. 

Zrecyklujte myšlení. Volte sklo.

www.friendsofglass.com
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1 Vedoucí sadů ze společnosti SADY CZ, s. r. o., Bzenec, Ing. Martin Čech. Společnost je největším 
dodavatelem jablek pro výrobu Hamánkových kojeneckých výživ.

ovoce neudělají. A ani u ovoce označeného 
certifikátem BIO nemají záruku, že splňuje 
normy kladené na kojeneckou výživu. Tím 
samozřejmě nechci říct, že je na ovoci ze 
zahrádky nebo bio ovoci něco špatného, 
ovšem zákonné limity pro děti jsou natolik 
přísné a  systém, kterým naše ovoce pro-
chází, natolik bezpečný a  spolehlivý, že 
tomu domácí výrobky z  běžných surovin 
zkrátka nemohou konkurovat.“



RADÍME JAK NA TO

Text: Ivana Ašenbrenerová

Zdá se vám, že vaše tříleté batole špatně mluví, nevyslovuje správně 
slovíčka nebo nemluví vůbec?  Možná je načase vyhledat odborníka a co 
nejrychleji začít potíže s řečí řešit.

1 Jinak se pracuje s předškolákem, jinak se školákem.

Potřebuje vaše dítě logopeda?
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Čím dříve, tím lépe, platí to i u logopedické 
péče. Některé logopedické vady se začnou 
„objevovat“ ještě před prvními narozeni-
nami, a to v případě rozštěpů rtu, patra či 
poruch sluchu. Obvykle ale začnou rodiče 
docházet do logopedické ambulance krát-
ce po třetím roce, a to proto, že jejich dítě 
stále ještě pořádně nemluví. Podle odbor-
níků ale není třeba panikařit, protože do tří 
let se výslovnost dítěte stále vyvíjí. Snažte 
se proto v první řadě rozvíjet schopnosti, 
které jsou pro vývoj řeči nezbytné. Patří 
sem obratnost, pohyblivost mluvidel, přes-
nost sluchového a zrakového vnímání.

Jestli se vám však zdá, že vývoj postu-
puje moc rychle a objevují se náznaky špat-
ných návyků, je dobré dětskou řeč nená-
silně ovlivňovat, ale jedině s odborníkem. 
Existují totiž hlásky, které je potřeba už ve 
třech letech upravovat, například pokud 

dítě vyslovuje R na patře nebo když vyslo-
vuje sykavky na straně úst apod.

Nejčastější vady řeči
Příčin nesprávné nebo vadné výslovnosti je 
spousta a velmi často se kombinují. Můžou 
za to i  výchovné metody rodičů. Někteří 
tlačí na dítě, aby mluvilo co nejdříve (a ono 
se pak začne třeba zadrhávat), nebo na-
opak s dítětem skoro vůbec nekomuniku-
jí. Pravdou je, že v poslední době přibývá 
dětí s  vadami řeči. Jak říká klinický logo-
ped PhDr. Petr Staníček, je to dáno několi-
ka faktory. Jednak tím, že si toho prostě víc 
všímáme, a také je na vině moderní komu-
nikace ve společnosti, která je zrychlená 
a často spíše vizuální. „Děti nejsou stimu-
lovány rozvíjet verbální komunikaci a jejich 
řeč je jednodušší, jak po stránce omezené 
slovní zásoby, tak po stránce gramatické,“ 
říká. Mezi nejčastější vady řeči patří:
• Dyslálie: Neboli patlavost, kdy dítě vy-
slovuje špatně jednotlivé hlásky nebo sku-
piny hlásek. Dítě hlásku tvoří na nespráv-
ném místě, nahrazuje ji jinou nebo ji zcela 
vynechá. Většinou jde o sykavky, hlásku L 
a vibranty R a Ř. Příčinou bývá dědičnost, 
negativní vliv prostředí, poruchy zrakové-
ho a sluchového vnímání či anatomické od-
chylky mluvidel, například zkrácená podja-
zyková uzdička či nedostatečná motorika 
jazykových svalů.
• Huhňavost: Projevuje se změnou rezo-
nance zvuku hlásek při artikulaci, týká se 
asi 18 % předškoláků a velmi často ji způ-
sobuje přechodné zmenšení nosohltano-
vé dutiny (například rýmy, zvětšená nosní 
mandle). Zde je vždy nutná logopedická 
péče spolu s vyšetřením ORL.
• Koktavost: Porucha plynulosti mluvení, 
kdy dítě protahuje hlavně první slabiky slo-
va, opakuje slabiky či celá slova. Protože 

Domácí trénink

Bez dostatečně časného (a také čas-
tého) domácího nácviku (jde větši-
nou o minutové položky několikrát za 
den) se úspěch nedostaví. Pokud ješ-
tě vaše dvouleté dítě nemluví, mluv-
te s ním co nejvíce, aby si rozhýbalo 
jazýček, aby jím umělo hýbat ze stra-
ny na stranu, dotýkalo se jazykem 
nosu nebo aby si olizovalo pusu. Díky 
tomu podporujete mluvení a usnad-
ňujete tak napodobování správných 
artikulačních pohybů. Nejlehčí jsou 
hlásky B, P, M, F a V, nejtěžší R a Ř 
(tam je třeba, aby se špička jazyka 
rozkmitala). Některé hlásky znějí dě-
tem podobně (C, S a Z) a zvukově je 
odlišují nesnadno i předškoláci.
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si to velmi často uvědomuje, může se po-
stupně mluvené řeči vyhýbat. Mívají ji spíše 
chlapci. Kritický je předškolní věk a vstup 
do první třídy. Koktavost může „spustit“ 
i strach, velká radost i nepřiměřená výcho-
va (moc přísná nebo naopak nedůsledná). 
Není to ale příčinou, spíše spouštěcím fak-
torem. Příčina je převážně vrozená.

Čas na nápravu aneb jak na to
Vývoj řeči se uzavírá kolem sedmého roku, 
do té doby je vhodné všechny logopedic-
ké vady odstranit. Někdy se to ale nemu-

sí podařit ani při sebevětší snaze na obou 
stranách. Pak se „jen“ mění postupy – jinak 
se totiž pracuje s  předškolákem, jinak se 
školákem. Nejčastěji chodí předškolní děti 
na logopedii zhruba jeden školní rok, ale 
ani to nemusí platit. Klinický logoped má 
v péči klienty různého věku, nejčastěji jde 
o děti kolem pěti let. To, jak dlouho bude-
te logopeda navštěvovat, se nedá předem 
určit – někdy stačí jedna návštěva, jindy 
chodí rodiče s dítětem do ambulance i ně-
kolik let. Četnost se také odvíjí podle typu 
a hloubky řečové vady.
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Tipy na říkanky  
pro malé děti

Naše malá holčička
je pečlivá mamička.
Češe panně hlavičku
a dává jí mašličku.

Dědeček a babička
mají v koši jablíčka.
Dědečku a babičko,
dejte prosím jablíčko!

Šumáček je osmáček,
co má černý čumáček.
Očka černá jako noc,
popřeje ti dobrou noc.

Máme maso na míse,
kdo si sedne, nají se.
Maso jíme, to se máme,
to si dneska pochutnáme!

Povídala pračka,
prát je pro mě hračka.
Elektrický motor mám,
motor vrčí, pere sám.
 
Kárá kráva krávu,
že nedala zprávu,
že jí srnec, strýček srnky,
otrhal ty trpké trnky.

Terapie vyžaduje pravidelnost
Čtyřicetiletá maminka Jana vzpomíná, že se synem, 
kterému je dnes patnáct let, chodila na logopedii od 
jeho čtyř let až do deseti. Zdálo se jí to sice moc, ale 
stálo to za to – syn dnes mluví bezchybně. „Klinický lo-
goped dítě nejprve vyšetří a stanoví terapeutický plán. 
Pokud se jedná o komplikovanější vadu, kdy je zapotře-
bí spolupráce s dalšími odborníky, doporučí také pobyt 
ve specializovaném zařízení. Pokud se jedná o vadnou 
výslovnost hlásek, obvykle postačí pro důkladné vyšet-
ření logoped a  foniatr. Doba terapie je různá a  odvíjí 
se od různých faktorů. Některé děti se naučí hlásku po 
dvou až třech sezeních, jiným to trvá déle. Záleží i na 
spolupráci dítěte a  hlavně na spolupráci rodičů,“ říká 
PhDr. Petr Staníček. Musíte totiž i doma cvičit, a to po-
ctivě. Pak bude efekt téměř vždy stoprocentní.

Sami nic nepodnikejte
Určitě ale nenahrazujte doporučení logopeda názory, 
které jste posbírali na internetu. „Doporučuje se na-
příklad vyvozovat hlásku R metodou záměny D za R, 
například TD-TD-TDnka. To ale funguje jen tehdy, když 
je dostatečně připravená motorika jazyka a mimických 
svalů,“ říká klinický logoped Petr Staníček. Proto je ne-
zbytné konzultovat vše s odborníkem, který vám řek-
ne, jaká konkrétní cvičení jsou pro vaše dítě, respek-
tive pro nápravu jeho vady řeči, vhodná. Každopádně 
někdy postačí více se dítěti věnovat, povídat si s ním, 
učit ho říkanky a písničky přiměřené jeho věku, prohlí-
žet si knížky... Často pak dítě logopeda ani potřebovat 
nebude nebo si díky tomu jeho vady všimnete dříve 
a můžete ji řešit pomocí jednoduchých postupů. Někdy 
stačí doplnit některou schopnost (rozhýbat neobrat-
ný jazyk) a na nácvik slov ani nedojde, porucha sama 
přirozeně odezní. Rozhodně ale nepodnikejte nic sami, 
mohli byste dítěti spíše uškodit než pomoct.
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Text: Petra Škeříková,  

spolupráce MUDr. Světlana Najmanová

Pády a všemožné nehody dětí vedoucí ke zraněním a vážným zdravotním 
problémům jsou noční můrou všech rodičů. Nejdůležitější je nezpanikařit, 
držet v paměti číslo 155 a umět poskynout základní první pomoc.

Popáleniny a opařeniny
V případě popálení ohněm urych-
leně uhaste hořící oblečení – dekou, 
koulením po zemi, politím vodou. 
Horký oděv z dítěte svlékněte jen 
tam, kde není „přiškvařen“, jinak 
místo obstřihněte. Postižené mís-
to ihned chlaďte studenou vodou 
až do odeznění bolesti, případně 
do příjezdu rychlé záchranné služ-
by. Pokud se dítě polije horkou 
tekutinou, při větším rozsahu vo-
lejte RZS nebo ho dopravte k lé-
kaři, chlaďte studenou tekutinou 
nebo přikládejte studené, nejlépe 
sterilní obklady (např. vyžehlený 
kapesník). Puchýře nepropichujte 
kvůli možnému zanesení infekce. 
K podpoře hojení je možné apli-
kovat např. Flamigel nebo podob-
né přípravky. Popálenina i malého 
rozsahu je velmi bolestivá, proto 
je vhodné podat i některé z běž-
ných analgetik (Nurofen, Ibalgin, 
Paralen, Panadol apod.).

Cizí předmět  
v nosní dírce
Pokud dítě vdechne nějaký před-
mět, například korálek, který uvíz-
ne v nose, pokuste se dítě přinutit 

jej vysmrkat. Když se to nedaří (nebo dítě smrkat ještě 
neumí), zkuste předmět vysát například brčkem nebo 
odsávačkou hlenů. Pokud všechny pokusy selhávají, 
vydejte se na pohotovost. Pokud se dítě při vdechnutí 
předmětu hlouběji začne dusit, volejte RZS.

Spolknutý předmět
Malé děti všechno často a rády ochutnávají, bohužel se 
jim občas podaří kousek nějakého předmětu spolknout. 
Pokud je předmět malý a není ostrý či nějak nebezpeč-
ný (například korálek), většinou snadno projde trávi-
cím traktem a dítě jej bez problémů vykaká (je vhodné 

Hamánek radí: Jak poskytnout 
dítěti první pomoc při zranění

Popáleniny vznikají 
působením suchého tepla

 (oheň), opařeniny 
působením vlhkého tepla 

(horký čaj).
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sledovat stolici). Pokud je však cizí 
těleso nebezpečné (ostrý předmět, 
baterie, magnet apod.), je třeba vy-
razit na pohotovost.

Krvácení z nosu
Krvácení z  nosu může být způ-
sobené pouhým podrážděním 
sliznic, alergií nebo také úrazem. 
Jak jej zastavit? Posaďte dítě nad 
umyvadlo či lavor a  předkloňte 
mu hlavu (nikoli záklon!). Na záty-
lek a kořen nosu přiložte studený 
obklad (díky němu dojde ke sta-
žení cév v nose) a zmáčkněte nos-
ní dírku, která krvácí (nebo obě). 
Mluvte na dítě klidným hlasem – 
neklid a nervozita jeho obtíže ješ-
tě zhoršují. Pokud se krvácení ne-
daří zastavit, vyhledejte lékaře.

A co když se dítě dusí?
Stačí jeden malý oříšek, který dí-
těti zaskočí, a  může se začít du-
sit. Nemůže dýchat (ani mluvit), 
chytá se za hrdlo, posléze začí-
ná modrat až kolabovat. Starší 
dítě nuťte hodně kašlat, malé-
mu dítěti musíte pomoci. Nejříve 
vyndejte prstem z  úst případné 
zbytky potravy. Jako první po-
moc ho pětkrát udeřte dlaní mezi 
lopatky (střední silou, abyste mu 
neublížili, ale aby to zároveň při-
neslo efekt). U  nejmenších dětí 
do 1 roku tak čiňte v poloze bříš-
kem na vašem předloktí ane-
bo si dítě položte přes své steh-
no hlavou mírně dolů. U dětí nad  

3 roky můžete využít i  tzv. Heimlichův manévr, tj. 
chvat, který uvolňuje dýchací cesty, když vám něco 
zaskočí. Postavte se za dítě, obejměte jeho hrudník, 
spojte své ruce nad bříškem a  krátce a  intenzivně 
stlačte tuto oblast směrem dovnitř a nahoru, pětkrát 
za sebou. I v případě, že dítě začne znovu volně dý-
chat, je důležité následné vyšetření lékařem.

 
Pád na hlavu
Když se miminka začínají sama pohybovat, ať už po 
čtyřech, nebo posléze po dvou, může to být jen mžik 
a  pádu rovnou na hlavu nemáte šanci zabránit. Ma-
minky pak leknutím lapají po dechu a nevědí, zda mají 
hned vyrazit na pohotovost. Když dítě spadne z výš-
ky na tvrdou zem, udeří se, poleká a začne velmi sil-
ně plakat. Pokud je ale po dopadu při vědomí, začne 
okamžitě plakat a pohybuje se, pravděpodobně se nic 
vážného nestalo. Sledujte však dál jeho chování násle-
dujících 24–48 hodin, a kdyby se vám nezdálo, vyrazte 
k lékaři. Pokud je dítě ihned po pádu apatické, neustále 
usíná, eventuálně zvrací, krvácí, má křeče, nemůže po-
hybovat rukama nebo nohama, pak ihned volejte RZS. 
Pokud jste pád neviděli a nemůžete vyloučit bezvědo-
mí, je nutné vyšetření a sledování při hospitalizaci.

Náš tip! 
Jak mluvit na dítě, které si ublížilo?
Ať už se vaše dítě uhodilo do hlavy, štípla ho vosa nebo 
si třeba popálilo prstík, nesnižujte jeho bolest mávnu-
tím rukou a slovy „nebreč, to nic není“. Jednejte s ním 
empaticky. V tu chvíli ho to skutečně bolí, prožívá bo-
lest, leknutí i obavy naráz a hledá u vás bezpečí a po-
chopení. Pohlaďte ho, obejměte, řekněte mu, že chá-
pete, jak moc ho to bolí, a zároveň ho ujistěte, že se to 
brzy spraví a bolest pomine. Nedělejte si z něj legraci 
ani ho přehnaně nelitujte. Malým miminkům můžete 
zpívat uklidňující písničku, větším dětem, až se jejich 
pláč utiší, klidným hlasem vysvětlete, proč se jim to 
stalo a na co si mají příště dát pozor.
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Text: Alice Škochová

Poprvé mě táta uviděl skrz nemocniční okno. Máma mě 
svírala zabalenou v zavinovačce v druhém patře porodnice 
a nadzdvihovala mě v náručí, jako by mě ten nepatrný po-
hyb mohl k tátovi přiblížit. Naživo jsme se setkali až týden 
po porodu, když nás s mámou propustili domů.

Narazily jsme na to, když jsem se zmínila, že raději po-
jedu do porodnice pětkrát zbytečně s falešnými poslíčky, 
než abych něco zanedbala. Vzpomněla sis, že jsi jako pr-
vorodička neodhadla situaci a  přijela mnohem dřív, než 
bylo třeba. Ale domů už ses nedostala. Tehdy totiž bylo 
zvykem, že jakmile byla nastávající maminka jednou při-

jata, už ji nepropustili. Táta 
tedy odevzdal tašku s věc-
mi a  odjel. „Zavolejte si,“ 
houkla sestra mezi dveřmi.

V den D se na sesterně 
odehrálo holení a  klystýr 
a  pak šup na „hekárnu“. 
Jak příznačné pojmenová-
ní místa, kde rodičky trávily 
první dobu porodní. Na po-
rodním sále jsi ležela spolu 

„To za nás nebylo“ aneb ohlédnutí 
za mateřstvím v době minulé
Část druhá: Rodíme!
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s ostatními za plentou, ale v místnosti pa-
noval podivný klid. Žádná nechtěla dostat 
nálepku „hysterka“. Rodička musela vložit 
nohy do speciálních držáků, kterým se pře-
zdívalo „kozy“. Mnohdy se musela smířit 
s tím, že je sestra připoutá řemeny a pásky. 
Ale nikdo neprotestoval.

Všechno běželo hladce, profesionálně, 
ale chladně, bez emocí. Nástřih byl auto-
matický a běžně se prováděla i Kristellero-
va exprese. U toho mi zatrnulo. Metoda je 

to zakázaná, ale stále se prý tu a tam pro-
vádí. Sestry si klekaly a  lehaly na břicho, 
aby pomohly miminku ven. Tohle jsem ve 
svém porodním plánu jasně označila za 
 vyloučené.

Já se před čtyřiatřiceti lety narodila 
během chvilky. Bylo ti o  deset let méně 
než mně, když jsem poprvé rodila. Možná 
i  kvůli tomu jsem Jonáše rodila mnohem 
déle a komplikovaněji. Ale i přesto, že ho 
v závěru musel porodník „vytáhnout“,  jsou 
moje vzpomínky na porod hezké. Měla 
jsem u  sebe porodní asistentku, Jonášův 
táta mě držel za ruku, nikdo na mě ne-
spěchal a lékař mi pokaždé vysvětlil, co se 
děje. A když mi pak malého položili poprvé 
na tělo, všechny negativní prožitky se na-
dobro rozplynuly jako první sníh.

Nevím, jak mě ovlivnilo, že mě jako čer-
stvého novorozence ošetřili, ukázali a od-
nesli k  ostatním zabaleným houstičkám, 
aby mě zpátky k mámě přivezli až po dlou-
hé době na kojení. Ale jsem si jistá, že Jo-
náš naši počáteční intenzivní blízkost vní-
mal. A zapsal si ji do podvědomí.

Všechno 
běželo hladce, 
profesionálně,
 ale chladně, 
bez emocí.
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Text: Dita Černá

Hurá do školky!
Tak, a je to tady. Z vašeho batolátka se stává předškolák! Začíná vám 
nová životní etapa plná zážitků s tímto obdobím spojených a před vámi, 
ale především před vaším dítětem je důležitý krok – první den v mateřské 
škole. Jak zvládnout odloučení i adaptaci v cizím prostředí?

O domečku zvaném školka jste svému dítěti jistě vy-
právěli už mnohokrát, a snad jste tak dělali bez vý-
hružek a také bez přehnaných slibů. Dětští psycholo-
gové upozorňují, že dítě se nemá školkou zastrašovat 
(„Počkej, oni tě v té školce odnaučí zlobit!“), ale ani 

se mu nemá slibovat, jaké parád-
ní hračky a jiná lákadla tam na něj 
čekají. Spoustu hraček má doma 
a  ty „školkové“ se mu stejně zřej-
mě brzy okoukají… Blížící se nástup 
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5 užitečných rad  
pro rodiče

• Udělejte si průzkum. Vyberte si 
takovou školku, která bude va-
šemu dítěti vyhovovat, poptejte 
se jiných rodičů, podívejte se na 
webové stránky…

• Zajímejte se o  program, který 
daná školka nabízí.

• Jestliže se vašemu potomkovi 
nebude ve školce líbit, co nej-
rychleji zjistěte důvod. Přede-
jdete scénám a  trápením vás 
i dítěte.

• Pamatujte, že dítě musí do škol-
ky nastoupit nejpozději v  pěti 
letech. V opačném případě má 
zaděláno na handicap při nástu-
pu do školy. Právě ve školce se 
totiž naučí vycházet s  ostatní-
mi dětmi a respektovat autoritu 
učitele.

• Rozhodnete-li se s nástupem do 
školky kvůli špatné adaptaci dí-
těte počkat, před druhým poku-
sem si nechte rozestup několika 
měsíců a poraďte se s psycholo-
gem, jak na to.

„Nedoporučuji žádné dlouhé loučení. Ranní rituál v šatně by měl být co nejkratší – 
dítěti pomoct s převlékáním, rychle se rozloučit a třeba mu slíbit, na co může těšit, 
až si ho zase vyzvednete. Pokud je vaše dítě plačtivé trvale, na což by vás měla upo-
zornit paní učitelka, doporučuji zvážit jeho psychickou zralost. Při nezralosti je lepší 
docházku třeba o rok odložit, pokud to jde a maminka je doma například s mladším 
sourozencem.“

Tip Vilmy Veselské, který se osvědčil

do mateřské školy je dítěti třeba oznámit co nej-
obyčejněji, jako by šlo o  naprosto samozřejmou 
věc. „Vždycky je dobrá pozitivní motivace – a to je 
úkol rodičů. Děti se zpravidla těší, ale realita může 
být jedno velké překvapení. Získávají zkušenosti 
na základě prožitků, takže co je mateřská škola, 
doopravdy zjistí, až když do ní chodí,“ říká vedou-
cí učitelka pražské Mateřské školy Kaplická Vilma 
Veselská.

To musím zvládnout sám…
Učitelky se v mateřských školách setkávají i s tím, 
že tříleté dítě ještě nosí výhradně pleny, neumí 
pít z hrnečku, ale jen z láhve, či se neumí samo 
obléknout. Podle Vilmy Veselské je proto důle-
žité vést děti k  samostatnosti – pokud se do-
kážou samy najíst, částečně obléknout, umýt si 
ruce a podobně, jsou na školku lépe připraveny. 
„Nejhorší je, když rodiče pečují o tříleté děti jako 
o miminka. Základy sebeobsluhy jsou pro dob-
rou adaptaci skutečně nejdůležitější,“ upozorňu-
je učitelka.

A co všechno by mělo dítě před  
nástupem do školky zvládnout samo?
• obouvat si a zouvat bačkory a boty (s tkanič-

kami pomůže paní učitelka)
• poznat si své oblečení (nezapomeňte mu ho 

podepsat nebo našít jméno)
• oblékat si a  svlékat tričko, kalhoty, ponožky 

(paní učitelka nasměruje a pomůže)
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• vydržet sedět při jídle u stolu
• samo se najíst lžící
• pít z hrnečku
• umývat si ruce mýdlem, utírat se do ruč-

níku, ovládat kohoutek
• používat záchod – včas si dojít, utírat si 

zadeček (pleny jsou nepřípustné)
• používat kapesník, vysmrkat se
• zvládat chůzi po schodech

Odpoutejte se!
Co dítko, to originál. Pokud patříte mezi ro-
diče, kteří o svých ratolestech mnohdy ani 
„nevědí“, máte napůl vyhráno. Pokud je vaše 
dítě tak trochu „mamánek“, jeho adaptace 
ve školce může být o něco složitější. Pro-
to je dobré před nástupem začít trénovat 
dobu odloučení od rodičů, třeba tak, že do 
hlídání více a pravidelněji zapojíte babičky, 

1 Většina dětí si přes den na maminku ani „nevzpomene“.
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dědečky, tety nebo dobrou 
kamarádku. Ideální je pově-
řit vybranou osobu hlídáním 
a vzdálit se i na pár hodin.

Užitečné také bude po-
ohlédnout se ve svém oko-
lí po nějakém mateřském 
centru. Dítě si tam zvykne 
chodit hrát a také na cizí lidi 
a  vy se můžete ve vedlejší 
místnosti věnovat třeba prá-
ci nebo si dát jen tak kafe.

Pokud bude vaše dítě ve 
školce celé dopoledne jen 
plakat, nebudou ho zajímat 
kamarádi, hračky ani žád-
ná jiná činnost, zvažte, zda 
byste jej tam neměli nechá-
vat ze začátku vždy jen na 
kratší dobu. A  také zkuste 
věřit všem paním učitelkám, 
když tvrdí, že i  když vaše 
dítě dělá každé ráno scén-
ku v  podobě hysterického 
pláče a vztekání, jakmile se 
za vámi zavřou vrátka, dít-
ko „přepne“ a  rázem vese-
le utíká vstříc novým zážit-
kům, aniž by si na maminku 
za celé dopoledne vzpo-
mnělo. Bývá to totiž prav-
da. Některé mateřské školy 
také umožňují takzvanou 
adaptační dobu, po kterou 
mohou být rodiče ve školce 
spolu s dítětem – zeptejte se 
na tuto možnost a případně 
ji využijte.

Jak zvládlo vaše 
dítě nástup do školky?
Petr, 37: „První měsíc byl doslova peklo. 
Jak pro učitelky, tak pro nás rodiče. Dcera 
dělala hysterické scény už v autobuse na 
cestě do školky a se ženou jsme se museli 
sázet, kdo ji příští den povede. Nakonec si 
ale zvykla, protože, díky bohu, našla spří-
zněnou duši – kamarádku se stejným zá-
jmem o Elfí víly!“

Eva, 34: „Nástup syna do školky jsme 
s  partnerem pochopitelně oplakali, až se 
mi pak doma smáli, co budu dělat, až půjde 
malý do školy. S nějakou velkou přípravou 
jsem si hlavu nedělala, plenky už nenosil 
dávno před nástupem, uměl se i sám ob-
léknout, jen s adaptací byl trošku problém. 
Asi čtrnáct dnů jsme pro něj museli cho-
dit dřív, protože moc plakal, ale vydrželi 
jsme. Plyšový pejsek, kterého mu koupila 
babička, nás všechny zachránil. Psího par-
ťáka a ochránce si František nosil do škol-
ky s téměř posvátným (a taky dojemným) 
respektem!“

Marie, 29: „Kdo říká, že mít dvojčata je 
dvojnásobná starost, nemá pravdu. Nebo 
jen částečně. Naše holky zvládly nástup 
do školky skvěle a já jsem přesvědčená, že 
hlavně díky tomu, že tam měly jedna dru-
hou. Když jsem viděla některé děti, jak vy-
váděly každé ráno před bránou, byla jsem 
šťastná za svá hodná a klidná zlatíčka, kte-
rá se držela za ruce a už z dálky mávala na 
spolužáky.“
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Text: Petra Škeříková,  
spolupráce PhDr. Kateřina Stibalová

Stydím se za to, je mi trapné o tom mluvit... Těmito slovy začínají 
své vyprávění nejen dvě maminky z našich příběhů, ale také spousta 
dalších, jež se anonymně svěřují v internetových diskuzích. Mateřská je 
rozčarovala, neužívají si pro ně nekonečně dlouhé dny doma s miminkem, 
cítí se zoufale a prázdně, chybí jim předchozí svobodný život. Většině 
spokojených a nadšených maminek se to zdá nepochopitelné a sobecké. 
Jak někdo může říct, že ho mateřství nenaplňuje?   

Představovala jsem si 
všechno moc růžově
„Od šestnácti jsem si přivydělávala jako 
modelka, v  osmnácti jsem dostala skvě-
lou nabídku a  odletěla fotit a  předvádět 
do Milána. Žila jsem si spokojený svobod-
ný život plný cestování, zábavy, poznává-
ní nových přátel. Pak jsem se zamilovala 
a po dvouleté známosti jsme se vzali,“ za-
číná svůj příběh dnes 28letá maminka Ve-
ronika. „Krátce na to mi vypršela smlouva 
s mojí agenturou, dále mi ji neprodloužili 
a já se ocitla bez práce, závislá na manže-
lovi. Přemýšlela jsem, jestli si hledat novou 
práci, ale manžel mě přesvědčil, že si zalo-
žíme rodinu,“ říká Veronika, která souhla-
sila. „Věk jsem na to měla, pracovní závaz-
ky žádné, přímo se nabízelo mít miminko. 
Když jsem otěhotněla, cítila jsem se oprav-
du šťastná, začala jsem se na tu novou ži-
votní etapu moc těšit. A když jsme se do-
zvěděli, že čekáme holčičku, byla jsem o to 
víc nadšená. Hned jsem začala nakupovat 
šatičky a sukénky, což pro mě jako býva-
lou modelku bylo něco kouzelného...“ po-
kračuje. S manželem také připravili růžový 

pokojíček a veškerou výbavu, a  jak Vero-
nika říká, svého dne D se nemohla dočkat.

„Když mi po porodu Natálku položili 
na břicho, cítila jsem se plná štěstí a lásky. 
Manžel byl se mnou první dva týdny po ná-
vratu z porodnice doma a se vším mi po-
máhal. Pak se ale vrátil do práce a já začala 
zjišťovat, že bez něj péči o  dítě moc ne-
zvládám,“ přiznává Veronika. „Natálku čas-
to bolelo bříško, pořád plakala, navíc jsme 
bojovaly s kojením, protože se špatně při-
sávala. Nebylo dne, kdy bych večer nebre-
čela vyčerpáním a zoufalstvím,“ říká. Man-
želovi rodiče bydlí v zahraničí, tudíž nejsou 
k dispozici, Veroničina maminka jezdila za 
Natálkou tak často, jak jen mohla. „Jen-
že paradoxně mě to spíše znervózňovalo. 
Máma mi ve všem přehnaně radila, dávala 
mi najevo, že věci kolem Naty dělám špat-
ně. Místo aby mi pomáhala, mě spíš vždyc-
ky vytočila a  zanechávala ve mně pocit, 
že jsem špatná máma,“ popisuje Veronika, 
proč návštěvy babičky znatelně omezila.

„Mně ta mateřská prostě nesedla. Přitom 
jsem se tolik těšila, ale představovala jsem 
si všechno moc růžově. Realita je o  dost 

Mateřství mě nenaplňuje



PŘÍBĚHY MAMINEK

náročnější. Nedokážu si to doma s  Natál-
kou užívat, bez manžela jsem jak bez ruky, 
sotva se stihnu převléknout z pyžama. Na-
tálka pořád často pláče, usne jenom v ná-
ručí. Když se na sebe podívám do zrcadla, 
chce se mi brečet. U kadeřnice jsem nebyla 
několik měsíců, vlasy mám pořád mastné 
a přijde mi, že jsem za ty dva měsíce ze-
stárla o deset let,“ svěřuje se Veronika. Vzá-
pětí dodává, že jí chybí nejen čas pro sebe, 
ale také společnost a nějaká činnost, kte-
rá by ji naplňovala. „Ačkoli Natálku miluju, 
stejně se cítím nějak prázdně. Nechci říct, 
že něčeho lituju, ale mateřství pro mě není 
to co pro většinu maminek. Snad najdu ces-

tu, jak v sobě tenhle pocit změnit,“ uzavírá 
svůj příběh Veronika.

V tom tichu mi bývá  
nějak smutno
„Nechala jsem se přesvědčit, že mi tika-
jí biologické hodiny,“ říká na úvod 35letá 
Hanka, která je vyučená cukrářka. „Myslela 
jsem si, že když se stanu mámou, tak mě 
mateřství pohltí a práce a každodenní kon-
takt s lidmi mi nebudou chybět, ale opak je 
pravdou. Byla jsem zvyklá v naší cukrárně 
neustále štěbetat s lidmi, zvlášť teď v létě, 
kdy k nám chodili pro zmrzlinu, a najednou 
jsem sama doma s dítětem a v tom tichu, 

1 Doba, kterou žena stráví s dítětem na mateřské dovolené, je vlastně velmi krátká... Zkuste si ji užít.
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Jak to vidí psycholožka 
PhDr. Kateřina Stibalová

Podobné pocity zažívá během 
rodičovské dovolené mnoho ma-
tek. Dokonce existují studie, kte-
ré potvrzují, že matky v určitých 
socioekonomických podmínkách 
zažívají během RD více nepříjem-
ných pocitů než jiné. Nespokoje-
nost či vyhořelost se prohlubují 
u žen, které jsou po dobu RD více 
odříznuté od okolního světa, ne-
mají širokou rodinu, která by jim 
mohla saturovat i  jiné potřeby, 
než které uspokojuje mateřství. 
Sociální vztahy jsou totiž v tomto 
období často značně okleštěné. 
Mnohdy žena s dítětem celý den 
není v kontaktu s ostatními lidmi, 
tam právě nastávají největší po-
city osamocení a vyhoření, násle-
dované pocity rozčarování z ma-
teřství a  pocity nenaplněnosti. 
Většinou se nejedná o  absenci 
mateřské lásky, ale spíše o pocity 
přetížení, které souvisí s neuspo-
kojenými dalšími  sociálními po-

třebami. Pokud žena žila před mateřstvím 
aktivním sociálním životem, je nasnadě, že 
jí sociální izolace, která s dítětem často při-
chází, bude časem vadit. Rozhodně to ale 
není stav, za který by se měl někdo stydět. 
Za negativní pocity (i z celkově pozitivních 
situací) není nutné se stydět. Copak se vám 
v životě nestalo, že jste na příjemné dovo-
lené dostali špatnou náladu? Nebo že jste 
v práci, která vás naplňuje, měli najednou 
pocit vyhořelosti?

Čím tedy pomoci? Nejdůležitější je ne-
přetrhávání i  jiných sociálních vazeb, spo-
lečná aktivita ženy s jinými ženami na ro-
dičovské dovolené, pomoc širší rodiny, 
nepřerušení či znovuzapojení se do koníč-
ků. Rozhodně nejsem zastáncem časného 
odloučení dítěte od matky. Negativní feno-
mén dnešní doby je ale spíše protektivní 
a všeobětující se výchova. Dítě je v našem 
životě jen návštěvníkem, máme ho laskavě 
doprovázet na cestě k dospělosti. Pokud se 
dítě stane na dlouhou dobu středobodem 
našeho života, můžeme mu v  jeho vývoji 
spíše ublížit. 

když Honzík spinká, je mi často nějak 
smutno,“ vypráví. Hance a jejímu pří-
teli se narodil syn před rokem a půl. 
První měsíce si Hanka mateřství uží-
vala, posléze se však začala trochu 
nudit. „Každý den vypadá stejně – 
najíst, přebalit, pohrát si, procház-
ka, umýt, uspat… pořád dokolečka. 
Mám pocit, že za celé dny nedělám 

nic jiného, že vlastně vůbec sama nežiju,“ 
konstatuje Hanka. „Chybí mi lidi, práce, ně-
jaké rozptýlení a zábava,“ vysvětluje a do-
plňuje: „Všichni mi radí, ať si najdu k ma-
teřské nějaký koníček nebo přivýdělek. Já 
sice doma peču dorty na zakázku, ale to mi 
setkávání s lidmi moc nenahradí, já asi ne-
umím být sama… Někdy se nachytám, jak 
si povídám s televizí,“ směje se.
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Hanka plánovala strávit na mateřské dva 
roky, poté Honzíka umístit do jeslí a vrátit 
se do práce. „Mám za sebe záskok domlu-
vený na dva roky, ale zatím nevím, jestli 
se budu moct vrátit, protože v naší státní 
školce je plno a dvouleté dítě mi nevezmou 
a soukromé jesle si bohužel nemůžeme do-
volit,“ říká zklamaně. Stejně jako Veroniku 
z prvního příběhu ani Hanku mateřství ne-
naplňuje. „Myslela jsem, že každá žena má 
v sobě skryté mateřské pudy, ale u mě tro-
chu skryté pořád zůstaly… Honzík je naše 
zlato, miluju ho a chci pro něj jen to nejlep-
ší, proto mě moc mrzí, že mu nejsem tak 
dobrou mámou, jakou by si zasloužil, ale 
já si prostě neumím pomoct, mně doma na 
mateřské není krásně,“ uzavírá Hanka. 

Jak pomoci?
Cítíte se na mateřské podobně jako Hanka 
s Veronikou? Potřebujete změnu, dát živo-
tu s dítětem nový směr. Nebuďte s dítětem 
pořád sama doma. Choďte ven mezi lidi. 
Nemusíte přece nutně na pískoviště či do 
mateřských center. Choďte tam, kde je vám 
dobře. Dnes je většina míst, včetně restau-
rací, kaváren a  dalších podniků, takzvaně 
baby-friendly. Pokud se tam nedostane-

te s kočárkem, pořiďte si nějaký pohodlný 
šátek nebo Manducu (ergonomické nosít-
ko). Vašemu děťátku bude na vašem těle 
dobře a vy můžete vyrazit třeba na výsta-
vu nebo na nákupy. Poohlédněte se také 
po programu pro matky s dětmi – spousta 
sportovních a zábavních zařízení dnes na-
bízí hlídání dětí. Třeba nabídka cvičení pro 
ženy s hlídáním dětí je ve větších městech 
široká. V hlavním městě fungují i kina pro 
maminky na mateřské – zatímco se dívá-
te na film, vaše děti si hrají s ostatními na 
zemi, je rovněž možné domluvit si hlídání.

Chybí vám práce? Zkuste si sehnat ně-
jakou na zkrácený úvazek nebo třeba jen 
brigádu na pár hodin týdně. Sice si tím 
akorát tak vyděláte na chůvu, ale vaší psy-
chice se uleví. Máte-li pocit, že doma už to 
prostě nejde, zvažte chůvu na dlouhodobé 
hlídání (neposedné děti pod novou autori-
tou často zkrotnou), soukromé jesle ane-
bo hlídací babičku. Pokud není k dispozici 
ta vaše, zkuste se podívat na službu „Ná-
hradní babička“. Třeba objevíte paní, která 
vaší rodině sedne se vším všudy. A hlavně: 
Uvědomte si, jak krátké je období vašeho 
života, kdy jste s dítětem doma. Jednou na 
něj budete ráda vzpomínat!
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Text: Pavel Novotný

Je to možná k nevíře, ale bruslení je hned po běhu druhým nejstarším 
sportem, který člověka během jeho působení na planetě Zemi provází. 
Podle archeologických nálezů je totiž zřejmé, že už pravěcí lidé uměli 
využívat úlomků kostí a jiných pomůcek k usnadnění pohybu po zamrzlé 
vodní ploše. V dnešní době pak bruslení představuje ideální druh 
sportu, který přispívá ke komplexnímu tělesnému rozvoji. Nebojte se 
otevřít i svým dětem svět, v němž vládnou ostré nože!

Bruslení má optimální účinky jak na rozvoj 
svalové struktury, tak na dýchací a oběho-
vý systém. Přináší proto jednu z dobrých 
možností, jak čelit smutnému fenoménu 
dneška – nezastavitelně rostoucímu tren-
du dětské obezity. „V dnešní době drama-
ticky narůstá procento dětské obezity, což 

Bruslení: sport, který znal už pravěk

Na brusle se 
děti mohou prvně 
postavit ideálně 
kolem čtyř let.

souvisí s  nárůstem statických, pohybově 
pasivních činností už v předškolním věku,“ 
varuje pediatr MUDr. Miroslav Toms, který 
je zapojený do jihočeského projektu „Děti 
do bruslí“.

Podle pediatrů by už dítě předškolního 
věku mělo denně trávit minimálně hodinu 
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Praha – Nikolajka
www.kurzy-krasobrusleni.cz
Tradiční stadionek na pražském 
Smíchově nabízí jak krasobruslař-
skou, tak hokejovou školičku od 
září do dubna.

Praha – HASA
www.hotelhasa.cz
Na opačném břehu Vltavy než Ni-
kolajka je bruslařskou základnou 
vršovická HASA. Bruslení pro ve-
řejnost, výuka krasobruslení i ho-
kejových dovedností – to vše je 
zde na programu.

Brno – Stadion Brno
www.stadionbrno.cz
Jeden z  největších a  nejúspěš-
nějších krasobruslařských klubů 
v  Česku letos oslavil 50  let fun-
gování. Nabruste nože a projeďte 
se po ledové ploše, na níž nechali 
rýhy olympionici Radka Kovaří-
ková a René Novotný či současní 
reprezentanti Michal a Eliška Bře-
zinovi.

Plzeň – Košutka
www.zimnistadionkosutka.cz
Proti brněnskému Stadionu je pl-
zeňská Košutka v  podstatě no-
vorozenec, svou činnost zahájila 
v roce 2009. Dvě zastřešené ledo-
vé plochy ale nabízejí dostatečnou 
kapacitu pro ledové kratochvíle, 
a to včetně curlingu.

Kde lze děti nechat 
vstoupit do „světa  
ostrých nožů“?

Na bruslích se děti pohybují v předklonu 
a svaly dostávají zabrat, proto nezapomínejte 
na rozcvičku a následný odpočinek!

pohybovou aktivitou střední intenzity. „Pohyb 
je přirozenou a nutnou součástí zdravého život-
ního stylu dítěte. Dospělí by mu měli vytvářet 
vhodné podmínky pro bezpečné provozování 
pohybových aktivit a připravovat širokou nabíd-
ku možností, aby si dítě mohlo vyzkoušet, která 
z  nich mu nejvíce vyhovuje. Dítě předškolního 
věku má ještě vývojově danou spontánní potře-
bu pohybu a je důležité, aby dospělí tuto potře-
bu nejen nepotlačovali, ale naopak podporovali 
a vypěstovali v dítěti pozitivní vztah k pohybu 
jako takovému, což se v pozdějším věku až tak 
snadno nedaří,“ upozorňuje Toms.

Bruslení je sport pro holky  
i pro kluky
Rodiče holčiček budou zřejmě tíhnout spíše ke 
krasobruslení, zatímco pro kluky bude asi láka-
vější hra na Jágra s hokejkou v ruce – představu 
lékařů o zdravém rozvoji dětí naplňuje, přesto jde 
ale o specifický pohyb, kdy je třeba pamatovat 
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na několik zásadních věcí. Pohyb na bruslích se 
odehrává v předklonu, v částečně nepřirozené 
poloze, při které dostávají zabrat nejen svaly 
dolních končetin, ale také záda. Je proto dobré 
zatěžované partie důkladně rozcvičit a také ne-
chat odpočinout. To platí jak pro klasické brus-
lení, tak pro suchou in-line variantu, která je vní-
mána jako vhodná letní alternativa.

Častou otázkou rodičů je, v  jakém věku je 
vhodné s bruslením dětí začít. Odpověď přitom 
není zcela jednoznačná. „Přesnou věkovou hra-
nici je obtížné definovat. Závisí na celkové kon-
dici dítěte, jeho vzrůstu, formování svalů a tré-
novanosti. Rozhodně by se děti neměly nutit 
do větší a delší zátěže, začnou-li si stěžovat na 
jakékoliv bolesti,“ upozorňuje známý ortoped 
a pediatr František Picek. S ohledem na vývoj 
kostry a kloubního aparátu je vnímána jako ro-
zumná věková hranice čtyř let.

A samozřejmě platí následující: aby byl po-
hyb na ledě skutečným přínosem, je nutné 
správné zvládnutí bruslařské techniky. Pokud 
si rodiče nevěří, že dokáží své ratolesti předat 
kvalitní základy, je lepší svěřit dítě odborníkům 
v bruslařském kroužku. 

Liberec – Variace
www.variace.net
Bruslařský klub Variace sídlí v  li-
berecké Svijanské aréně a od roku 
2005 těží z  rekonstrukce areálu, 
který dnes nabízí tři ledové plochy.

Ostrava – Bruslařský klub
www.skateostrava.eu
Nedávno založený klub provozující 
svou činnost na zimním stadionu 
v Ostravě-Porubě. Základy brus-
lení mají šanci dostat už čtyřleté 
děti.

České Budějovice – Budvar aréna
www.krasobrusleni-cb.com
Základnou českobudějovického 
klubu je moderní Budvar aréna. Pro 
sportovní přípravu jsou k dispozici 
dvě ledové plochy, které jsou ka-
ždoročně zaledněné od července 
do dubna, dále vlastní tělocvična 
pro suchou přípravu a balet.

Věděli jste…?
Dnes už asi nezjistíme, kdy, jak a proč 
napadlo člověka využít rychlého 
a jednoduchého pohybu po ledové 
ploše. Archeologické nálezy růz-
ných kostěných bruslí, vyrobených 
ze zvířecích, převážně stehenních 
kostí, ale můžeme spatřit na území 
Ruska, Skandinávie, Velké Británie, 
Německa, v  zaniklých přehradních 
nádržích Švýcarska a dokonce i na 
území Česka. První písemná zmín-
ka o bruslení pochází od canterbur-

ského mnicha Williama Fitzstephena, 
který ve své knize z roku 1174 popisuje 
bruslařskou scénu odehrávající se za 
hradbami. Brusle té doby neměly ostré 
hrany a k pohybu bylo nutné používat 
hole. V  podstatě současné uchycení 
železného plátku do obuvi je doloženo 
z konce 15. století v Holandsku. A vý-
znamnou etapu ve vývoji bruslení se-
hrálo také skotské město Edinburgh, 
kde byl v roce 1742 založen první brus-
lařský klub.



Podzimní a zimní dny bývají pro děti dlouhé. Sluníčko se ukrývá 
za mraky a venku se nedá řádit jako v létě. Najděte dětem zábavu, 
která zároveň procvičí jejich šikovné ruce a nohy.

SOUTĚŽ A HRY

Připravila: Petra Škeříková

Zábava pro nejmenší

Pomozte myšce 
najít cestu k sýru 
a pak si společně 
zatancujte.

Myška 
tanečnice

Měl jsem myšku tanečnici,
tancovala po světnici. (tančíme s rukama v bok)
Byla černá a bílá, (vykopáváme nohy)
každému se líbila. (zatočíme se)
Když jsem přišel ze dvorečka, (pochodujeme)
točila se do kolečka. (točíme se)
Dupla tam a dupla sem, (dupeme)
mrskla fouskem pod nosem. (prstem přejedeme pod nosem)
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Soutěž

Vyfoťte svůj umělecký výtvor a pošlete nám ho na Facebook 
(www.facebook.com/hamanek). Jednoho šikovného autora pak odměníme 
balíčkem dobrot od Hamánka. Výhercem z minulého čísla magazínu je Adrian Kotek. 
 Gratulujeme!

Malý abstraktní umělec
Tvořit umělecká díla se dá i bez štětce. 
Zkuste to třeba s obtiskováním hrnečků.

Veselá 
říkanka se cvičením 

pro miminka

BRAMBORA

Koulela se ze dvora (motáme rukama klubíčko)
takhle velká brambora. (zvedneme ruce nad hlavu)
Neviděla, neslyšela, (zakryjeme si oči a uši)
že na ni padá závora. (mávneme rukou)
Kam koukáš, ty závoro? (děláme ty, ty, ty)
Na tebe, ty bramboro! (ukazujeme na sebe)
Kdyby tudy projel vlak, (celýma rukama děláme mašinku)
byl by z tebe bramborák! (dlaněmi plácáme o sebe)





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
POBYTY

BEZ
SOLI

VITAMIN

C
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