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Novinky od Hamánka

NOVINKY OD HAMÁNKA

Jemné zeleninové pyré pro 
čtyřměsíční kojence
Dosáhlo vaše děťátko čtvrtého 
měsíce života? Nastal čas, aby 
ochutnalo také něco jiného než 
jen mateřské mléko. Hamánek při-
chází s novinkami „na první lžič-
ku“ – se dvěma zeleninovými pří-
krmy pro ty úplně nejmenší děti.

Proč je lepší dávat nejmenším dě-
tem kupovanou „skleničku“ nežli 
zeleninu uvařit doma? I  když si K
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Jemné pyré mrkev s bramborem a Jemné pyré 
dýně s bramborem
Oba nové příkrmy jsou připraveny speciální receptu-
rou pouze ze dvou druhů zeleniny, aby tak byla při 
prvním přikrmování možná kontrola případné aler-
gické reakce miminka. Představují zdravější alterna-
tivu ke sladkým kaším. Neobsahují žádnou přidanou 
sůl, lepek, konzervanty, aromata ani barviva.

v obchodě koupíte krásnou čerstvou zeleninu, tře-
ba i v bio kvalitě, může obsahovat několikanásobně 
vyšší množství škodlivých látek, než je povoleno pro 

Balení 190 g nabízí 
možnost tří po sobě 
jdoucích obědů – při 
uchování v lednici 

spotřebujte
 do 48 hodin od 

otevření.



NOVINKY OD HAMÁNKA

Ochutnejte nového  
mléčného Hamánka

Už jste objevili v chlazeném pultu svého ob-
chodu mléčné novinky od Hamánka? Sme-
tanový jogurt obsahuje 10  % tuku a  živé 
jogurtové kultury. Smetanový krém a kaka-
ový smetanový krém zachutnají všem mls-
ným jazýčkům. Neobsahují umělá aromata, 
barviva, konzervanty ani lepek. Řadu no-
vinek doplňují také Hamánek s  tvarohem 
a jahodami a Hamánek s tvarohem a baná-
ny pro kojence od dokončeného 8. měsíce, 
které obsahují 20 % tvarohu a jsou oboha-
ceny o vitamin C.

sterilovanou kojeneckou výživu. 
Zelenina a maso prodávané v ob-
chodech mají totiž nastavené limi-
ty na škodlivé látky pro dospělé, 
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nikoli pro kojence. Ledviny malých dětí se postup-
ně vyvíjejí a jsou plně funkční až mezi 18–24 měsíci 
věku, a proto by neměly být zatěžovány škodlivými 
látkami.



Vážení čtenáři, 
maminky a tatínkové,

dlouhá léta k  vám z  první stra-
ny našeho časopisu promlouvala 
v  úvodním slovu Marcela Mitáč-
ková, která přešla z pozice marke-
tingové ředitelky Hamé na pozici 
spokojené babičky tří vnoučat. 
Nezbývá mi než jí poděkovat za 
roky poctivé práce a převzít štafe-
tu. Tuto metaforu volím záměrně, 
protože mám pocit, že jako pracu-
jící máma dvojčátek čerstvě škol-
kového věku (na fotografii dcera 
Elenka) jsem stále v poklusu a bez 
vydatné pomoci manžela a babi-
ček by se mi poslední rok a půl po 
skončení rodičovské „dovolené“ 
neběželo tak hladce. 

Protože mám miminkovský věk 
dětí ještě v živé paměti, zaujalo 
mě v jarně-letním čísle Hamánka 
téma přechodu na nočník a uspá-

vání dětí. Maminky vícerčat mi jistě 
dají za pravdu, že zvláště v těch-
to momentech by bylo praktické 
mít tři páry rukou. U tématu dět-
ských oslav jsem si zavzpomínala 
na první narozeniny našeho rů-
žovo-modrého „tandemu“. Pro-
tože opravdová kola jsou pro nás 
zrovna aktuální tematika, přečetla 
jsem si se zájmem článek o začát-
cích malých cyklistů. Hlídání dětí 
jsem přes agenturu nikdy nemu-
sela řešit díky vydatné pomoci ro-
diny, v článku na toto téma se mi 
však zalíbil nápad s adoptivními 
babičkami. Setkávání nejmladší 
a nejstarší generace je podle mě 
přínosné pro obě strany. 

I tentokrát si přijdou na své ma-
minky, které se snaží svědomitě 
promýšlet dětský jídelníček. Jis-
tě jim v tom pomůže náš přehled 
doporučené výživy podle věku 
dítěte, recepty na zdravé polévky 
nebo článek o tom, jak by mělo 
večeřet roční děťátko. Pokud na-
rození miminka teprve očekává-
te, podívejte se, jaké „vychytáv-
ky“ dnes nastávajícím maminkám 
ulehčují život. 

Kávu si uvařte k rozhovoru s he-
rečkou Marikou Šoposkou, která si 
navzdory svému nízkému mamin-
kovskému věku mateřství užívá 

PÁR SLOV ÚVODEM



a těší se ze všech společných chvil s dvouletým 
synem Benem. Přečtěte si také pokračování na-
šeho fejetonu o rodičovství dob minulých a spo-
lu s dětmi se pobavte nad říkankami a hádanka-
mi, které najdete nově „rozeseté“ na stránkách 
magazínu. A hlavně provětrejte kola, koloběžky 
a plavky a užívejte si výlety do přírody. 

Přeji vám co nejvíce jarní a letní pohody.
Vaše Lenka Vaněk
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Přejeme 
vám krásné
jarní dny!

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 edukativ- 
 ní videa o kojení, kojenecké výživě, stravovacích návy- 
 cích, dětské obezitě, výchově dítěte a jeho růstu či zá- 
 stavě dechu miminek.

Tiráž



Text: Ivana Ašenbrenerová, odborná spolupráce: Marie Dinkovová, 
Lucie Harnošová, kniha Bez plenky – laskavá moudrost přirozené 

hygieny nemluvňat od Ingrid Bauerové

TÉMA ČÍSLA

Dětští lékaři tvrdí, že než si začne dítě sku-
tečně uvědomovat močový měchýř, chvíli 
to trvá. A u každého dítěte je to odlišné. 
Nejprve dítě začne udržovat čistotu ve dne 

(většinou mezi 1. a 2. rokem), a i potom se 
může ještě pomočit. Ovládání močového 
měchýře ve spánku přichází později, často 
až mezi 2. a 3. rokem. Zastánci bezplenkové 

Bezplenková metoda? 
Součást kontaktního mateřství 
a dokonalého souznění
Moji tři synové používali plenky poměrně dlouho, pokud tedy počítáme 
i noční pomočování. Teprve ve třech letech jsme se jich zbavili. V té době 
jsem ale neměla ani ponětí o tom, že existuje metoda, při které plenky 
nebudete vůbec potřebovat. Dnešní maminky ji mohou vyzkoušet na 
vlastní kůži. 



TÉMA ČÍSLA

metody uvádí, že když rodiče správně vypozorují sig-
nály, které dítě vydává, je možné ho naučit čistotě 
velmi brzy. 

Dokonalé souznění s dítětem
Bezplenková metoda je součástí tzv. kontaktního 
rodičovství a jeho podstatou je naslouchání intuici. 
Jak říká Marie Dinkovová, matka dvou dětí, termín 
„bezplenková metoda“ neslyší ráda. „Spíše jí říkám 
‚přirozená hygiena nemluvňat‘. Jedná se o  čistou 
komunikaci s vaším dítětem a o to, jak věci chcete 
dělat,“ říká majitelka  e-shopu bezplenky.cz a kouč-
ka této metody. Lektorka kontaktního rodičovství 
Lucie Harnošová (branakdetem.cz) dále vysvětluje: 
„Bezplenková metoda spočívá v tom, že miminka 
mají hned po porodu schopnost vědomě uvolňovat 
svěrače. Neumí je vědomě zadržet – to se teprve 
učí a trénují. V metodě se využívá této schopnosti 
a rodiče dětem umožňují, aby svou potřebu vykonaly 
mimo oblečení.“

Už nikdy bez pleny?
Praktikování bezplenkové metody však nezname-
ná, že když začnete s přirozeným nácvikem hygie-
ny, tak už nikdy nesmíte použít plenku, protože by 
bylo dítě zmatené. Některé maminky si to myslí a je 
to jen zbytečně frustrující mýtus. Lucie Harnošová, 
lektorka kontaktního rodičovství, k tomu říká: „Děti 
mají plenky celou dobu, látkové nebo jednorázové. 
V teplejších zemích světa bývají děti úplně bez ple-
nek, ale u nás v ČR neznám jediné rodiče, kteří by 

Jakmile dítě začne vydávat 
signály (je neklidné, podezřele 
ztichne, začne se vrtět), maminka 
jej uchopí do klubíčka a nechá 
vyprázdnit, třeba i do umyvadla.

Anketa

Alice, 38 let, Brno
Když jsem o této metodě slyše-
la, řekla jsem si: Proč to nezkusit? 
Když se to povede, ušetříme za 
plenky. Musím říct, že je to na-
prosto ideální metoda. Nepotře-
bujeme jednorázové pleny (i  ty 
ale občas pro jistotu použijeme), 
ušetříme, a navíc mám pocit, že 
dítě je mnohem víc v pohodě, pro-
tože není dlouho v mokru. A ještě 
jeden bonus v tom vidím – je to 
ekologické, takže šetříme i životní 
prostředí.

Dana, 39 let, Praha
Mám roční dceru a  používáme 
jednorázové plenky. O bezplenko-
vé metodě jsem slyšela nedávno 
a vím, že hodně maminek ji prakti-
kuje. Věřím, že vypozorovat signá-
ly miminka je možné, ale zároveň 
si myslím, že všechno má svůj čas. 
Nevidím žádný důvod, proč bych 
začala dceru učit být bez plenky 
už teď. Navíc jako každá máma se 
chci co nejvíc věnovat dítěti, ale 
taky se potřebuji starat o domác-
nost, jezdit k lékařům, nakupovat 
a  podobně. Takže je to časově 
hodně náročné a neumím si před-
stavit, jak by to probíhalo někde 
na procházce, na zahradě nebo na 
návštěvě. I za normálního chodu 
s sebou vozím náhradní oblečení, 
natož abych jezdila bez plenek. 
Prostě je to na každé mamince, jak 
se rozhodne. Nám plenky nevadí.



TÉMA ČÍSLA

plenky vůbec nepoužívali.“ Nezáleží tedy na tom, 
zda děti plenky nosí nebo ne, ve většině případů 
fungují plenky jako pojistka. „Záleží na komunikaci 
s dítětem,“ dodává. 

Kdy začít a jak na to?
Metodu je ideální začít praktikovat co nejdříve, maxi-
málně do šestého měsíce. Jak říká Lucie Harnošová, 
čím dříve se začne, tím lépe. „Malé děti mají výraz-
nější signály, a proto je to jednodušší.“ Stačí, když 
matka začne správně reagovat na signály, které dítě 
vysílá, a komunikovat s ním. Dítě to rychle pochopí 
a  je schopné počkat, než mu dáte možnost vyko-

Jitka, 41 let, střední Čechy
Snažíme se žít v souladu s příro-
dou, takže u prvního dítěte jsem 
místo jednorázových plenek zača-
la používat látkové, abych aspoň 
trochu pomohla přírodě. Používám 
jen ekologické přípravky na praní, 
mytí i úklid. Když se pak narodila 
naše druhá dcera, doslechla jsem 
se o přirozené hy gie ně nemluvňat. 
Přečetla jsem si zajímavou knížku 
a zúčastnila se jednoho semináře. 
Okamžitě mě to zaujalo. Kromě 
toho, že je to metoda ekologic-
ká, je taky velmi praktická – a to 
nejen proto, že ušetříme opravdu 
poměrně dost peněz. Mám pocit, 
že díky praktikování téhle komuni-
kační metody si s dcerou rozumí-
me mnohem víc a že náš vztah je 
intenzivnější. 

Hačí dělaj holčičky,bolejí je nožičky?Já už umím jako velkýi stojací loužičky.Stačí spláchnout vodopáda už si zase běžím hrát!

nat svou potřebu mimo své tělo 
a svůj pelíšek. „Čím je dítě starší, 
jsou ty projevy silnější a postup-
ně začnou přecházet ve vědomé 
signály ‚mami, mně se chce‘,“ říká 
Marie Dinkovová. A jak to vypadá 
v praxi? Ve chvíli, kdy začne být 
dítě neklidné nebo naopak po-
dezřele ztichne či se začne vrtět, 
je to signál pro maminku, že je 
ten vhodný okamžik. „Miminku je 
nutné vysvléci punčošky, uchopit 
jej do klubíčka a nechat vyprázd-
nit. A to klidně do WC nebo do 
předem určené nádoby.“ Největší 
výhoda této metody? Vytvoříte si 
blízký vztah s dítětem, které bývá 
klidnější, méně uplakané a netrpí 
na bolesti bříška či opruzeniny. 

Plenka 
může nadále
 fungovat 

jako pojistka.
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7 snadných tipů, jak naučit dítě na nočník 

Máte pocit, že už je vaše dítě připravené 
naučit se chodit na nočník? Tak směle do 
toho. V teplejších měsících to jde snáz, 
dítě můžete nechat pobíhat nahé. Tady 
je pár tipů a rad, jak na to. 

1. Mluvte s dítětem, ale nevyhrožujte. Ně-
kdy dítě odmítá chodit na nočník pro-

to, že to ještě tak docela nechápe. Vy-
světlujte mu, že větší děti chodí na WC 
a že podobně se chovají třeba i domácí 
mazlíčci. Máte-li doma kočku, ukazujte 
mu, že i ona chodí na svůj „záchod“ 
a že je to tedy přirozené. Ukazujte dí-
těti, jak funguje WC a jak splachujete, 
a nechte ho, aby si to samo zkusilo. 
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Vysvětlujte, proč na sobě má spodní 
prádlo, a ne plenku a že je zapotřebí si 
kalhotky nejprve stáhnout a pak tepr-
ve použít záchod nebo nočník. 

2. Jděte s dítětem a společně kupte noč-
ník, který se mu bude líbit, nebo kupte 
speciální redukci na WC, která se jen 
nasadí na klasické prkénko. Zvolte, 
zda bude dítě používat spodní kalhot-
ky, nebo budete používat tréninkové 
plenky. Jakmile začnete nějakou me-
todu používat, neměňte ji, abyste dítě 
nezmátli. 

3. Když začnete s tréninkem, pomáhejte 
dítěti i tak, že mu budete dávat oble-
čení, které se snadno navléká a svléká. 
Nejsou vhodná bodýčka, kombinézy 
ani kalhoty s  laclem nebo příliš úzké 
punčošky či legínky. Stejně tak pozor 
na velké množství knoflíků a zipů – dítě 
ještě v tomto věku není zručné, aby to 
rychle zvládlo. 

4. Když zahájíte trénink na WC, neustu-
pujte už od toho. Proto je vhodné, 
abyste s  tím začali až tehdy, když je 
dítě dostatečně zralé. Některé může 
být připravené v roce, jiné až ve dvou 
letech. Určitě se taky připravte na to, 

že někdy možná budete muset popojít 
o krok zpět a přizpůsobit se dítěti. Ne-
zapomínejte na pochvaly a motivaci, 
nikdy netrestejte za „nehodu“. Dobré 
je taky promyslet, jak to budete dělat 
mimo domov – vydrží dítě celou cestu 
autem nebo návštěvu bez plenky? Ra-
ději si připravte náhradní oblečení.

5. Správné načasování je nutné. Zaveďte 
rutinu a nabízejte dítěti nočník (nebo 
WC) v pravidelných intervalech. Na-
příklad před spaním a po něm, před 
tím, než vyrazíte na procházku, po jídle 
(nejlépe asi dvacet minut) nebo před 
nástupem do MHD či do auta. 

6. Učte dítě, že nočník nebo WC jsou ur-
čeny jen k vykonávání potřeby, nikoli 
ke hraní. Není dobré mu na záchodě 
dávat do ruky autíčko, kostky nebo 
panenku či tablet. Jediné hrátky, které 
jsou povolené, je posazování plyšáků 
na prkénko, aby dítě vidělo, jak na to. 

7. Nikdy dítě netrestejte za to, že mu to 
nevyšlo, že se počůralo do kalhotek, 
nebo dokonce pokakalo. Jakmile bys-
te dítěti vynadali, mohlo by to do bu-
doucna vést k chronické zácpě, která 
se pak řeší velmi složitě. 



Text: Alice Škochová

Mléko stále hraje prim
I po prvním roce života dítěte by mělo zůstat 
důležitou složkou jídelníčku mléko, ať už ma-
teřské, nebo pokračovací batolecí. Také ve-
čeře by proto měla být zakončena kojením 
nebo lahví batolecího mléka. Některé roční 
děti vypijí jednu dávku mléka ještě i v noci. 

Jak na mléko? Od jednoho roku je možné na-
bízet dítěti čerstvé plnotučné pasterizované 

mléko. Nutriční odborníci však doporučují 
setrvat i v tomto věku u pokračovacího ba-
tolecího mléka, které se poměrem živin blíží 
mléku mateřskému. K přípravě večerní kaše 
můžete namísto pokračovacího batolecího 
mléka již použít kravské plnotučné mléko. 

ZDRAVÉ A DOBRÉ

Jak by měla vypadat večeře pro roční dítě? 
Kombinujte přílohy, doplňte mlékem
Přemýšlíte, co podávat k večeři svému děťátku, které často již po 
vlastních nožičkách vstupuje do batolecího věku? Snažte se, aby jeho 
jídelníček byl pestrý a pokrýval potřebu všech podstatných živin. Mějte 
také na paměti, že stravovací zvyky dítěte se utvářejí od nejútlejšího věku 
a největším vzorem jste vy sami. 

5 Dítě bude krmení bavit více, když mu do 
ručičky dáte vlastní lžičku.
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Od miminkovského 
k dospělému jídelníčku
Kolem prvního roku začíná dítě 
jíst jídla podobná pokrmům do-
spělých. Složení jídelníčku by však 
mělo brát v potaz potřeby dítěte. 
Jídlo by nemělo být osolené ani 
kořeněné a mělo by být měkké. 
Dospělí si mohou dosolit a doko-
řenit jídlo u stolu. 

V tomto věku je načase ustu-
povat od mixování stravy a zavést 
do jídelníčku tužší kousky, aby si 
dítě procvičovalo žvýkání. Pozor 
však na kousky potravy, které jsou 
špatně rozpustitelné slinami, jako 
je například syrová mrkev. Roční 
dítě má již také delší dobu dostá-
vat ke žvýkání „jídlo do ruky“, kte-
rým se krmí samo. 

Buďte správným vzorem 
„Mějte na paměti, že pro děti jsou 
rodiče velkým vzorem. Chcete-
-li zvýšit pravděpodobnost, že se 
dítě naučí správným stravovacím 
návykům, měli byste je sami dodr-
žovat. Zcela jistě funguje ‚dědič-
nost rodinného talíře‘. Dítě, které 
se od malička setkává s rodinou 
u jednoho stolu nad pěkně upra-
veným nutričně vyváženým jíd-
lem, si přirozeně osvojuje tento 
způsob stravování i do budouc-
na,“ upozorňuje výživová porad-
kyně Mgr. Jana Divoká.

Co, kolik a kdy by mělo  
dítě večeřet? 
Dítě by mělo denně jíst potraviny 
z těchto hlavních skupin: obilni-
ny (kaše, pečivo, těstoviny, rýže), 

ovoce, zelenina, maso, vaječný žloutek, mléčné vý-
robky (po prvním roce života lze i tvaroh). 

Večeře by měla sestávat především z kombinace 
příloh. Může to být rýže, zelenina, těstoviny, brambory 
nebo různé druhy kaší, například domácí obilninová 
kaše doplněná o zeleninu, případně kousek ovoce. Ve-
čer by mělo dítě dostat i mléko nebo mléčný výrobek. 

Večerní jídlo pro roční dítě by mělo tvořit zhruba 
20 procent veškeré denní energie. Večeře by tedy 
měla být lehčí než oběd, energeticky srovnatelná se 
snídaní. Večeři podávejte s dostatečným odstupem 
od ukládání ke spánku, a to alespoň dvě hodiny. 

Zelenina převážně vařená
Zelenina by měla mít v jídelníčku ročního dítěte přednost 
před ovocem. Zařaďte ji i do večerního pokrmu tak, aby 
její celkové denní množství odpovídalo přibližně 100 g  
v syrovém stavu. Pro batolata je třeba většinu druhů 
zeleniny tepelně zpracovat. 

Alespoň jedna porce zeleniny by měla být zelená 
listová (špenát, kapusta) nebo žlutá zelenina (mr-
kev), vhodná je brokolice nebo květák. Zelenina by se 
měla připravovat krátce před podáním, aby neztratila 
vitaminy. Mezi nejšetrnější způsoby přípravy patří va-
ření v malém množství vody nebo v páře.
Doporučenou denní dávku zeleniny a ovoce rozložte 
do menších dávek, které budete podávat s každým 
jídlem, tedy pětkrát denně. 

Brambory dodají vitamin C
Brambory jsou cenným zdrojem energie ve formě 
škrobu a také důležitým zdrojem vitaminu C. Při va-
ření by se nemělo po uží vat příliš velké množství vody, 
aby se co nejvíce snížila ztráta vitaminů a minerálů. 

Základem večeře pro roční dítě 
jsou rýže, zelenina, těstoviny 
NEBO brambory.



Nejšetrnější způsob tepelné úpravy je va-
ření v páře. 
Vybírejte kvalitní brambory bez klíčků, pro-
tože klíčky obsahují jedovatý solanin. Na-
zelenalé nebo naklíčené části hlízy vždy 
odstraňte. 

U obilovin hlídejte množství vlákniny
• Celozrnné pečivo nebo těstoviny jsou za-

žité jako zdravější než pečivo a těstoviny 
z bílé mouky, pozor ovšem na množství 
vlákniny, které by se mělo v  jídelníčku 
dítěte a dospělého významně lišit. Děti 
mladší deseti let by měly denní porci 
vlákniny dostávat podle vzorce: věk dí-
těte plus 5 gramů vlákniny. Pro roční dítě 
to tedy znamená zhruba 6 gramů vlákni-
ny denně. 

• Pro děti je vhodná rýže natural, která 
obsahuje cenné vitaminy, minerální lát-

ky i vlákninu, o které je bílá rýže ochuze-
na. I zde musíme hlídat obsah vlákniny, 
který je vyšší než u bílé rýže. 100 gra-
mů rýže natural odpovídá asi 1,5 gramu 
vlákniny. 

• Nové druhy potravin vždy zavádějte po-
stupně s dostatečným časovým odstu-
pem, aby bylo možné zachytit případný 
alergen. Pokud dítě netrpí celiakií, mů-
žete zařadit také pšenici, oves, žito nebo 
ječmen. Bez obav vyzkoušejte i  méně 
obvyklé druhy přirozeně bezlepkových 
obilovin, jako jsou jáhly, kukuřice, pohan-
ka nebo quinoa. 

• Zvláště vhodné jsou ovesné vločky. Oves 
obsahuje ze všech u  nás pěstovaných 
obilnin nejvíce bílkovin, tuků a minerál-
ních látek. Batolatům bychom měli kvůli 
stravitelnosti podávat ovesné vločky po-
vařené.

ZDRAVÉ A DOBRÉ

TIP: Jako 
plnohodnotnou večeři 

můžete dítěti nabídnout Jemné 
ZELENINOVÉ pyré Hamánek dýně 

s bramborem nebo mrkev s bramborem. 
Jsou vyrobené z prvotřídních 

surovin, bez přidané soli,  
bez lepku, konzervantů, 

aromat a barviv.



Zdravé domácí kaše na tři způsoby

Jáhlová kaše 
s dušenou mrkví
Ingredience (1 porce)
25 g  jahel
300 ml  vody
 špetka soli
 menší mrkev
 řepkový olej

Postup
Jáhly properte ve studené vodě, spařte, 
vsypte do hrnce s  vodou a  špetkou soli 

a dejte vařit. Když přijdou k varu, ztlumte 
plamen a  vařte, dokud nejsou jáhly měk-
ké (asi 30 minut), případně přidejte trochu 
vody, abyste dosáhli kašovité konzistence. 
Mrkev nakrájejte na kolečka a poduste ji na 
trošce řepkového oleje. Jáhlovou kaši podá-
vejte s mrkví. 

Mléčná rýžová kaše 
s jablíčkem
Ingredience (1 porce)
50 g  rýže natural 
150 ml  vody
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150 ml  plnotučného mléka
 špetka soli
 menší jablko   
 javorový sirup nebo med

Postup 
Rýži máčejte alespoň dvě hodiny, pak ji pro-
pláchněte, doplňte vodou do objemu přibliž-
ně 200 ml, přidejte špetku soli a vařte asi 10 
minut. Z rýže sbírejte podle potřeby pěnu 
a přilejte případně trochu teplé vody. Pak 
přidejte 150 ml mléka a vařte dalších 10 mi-
nut doměkka. Oloupané pokrájené jablko 
poduste na trošce vody, vmíchejte do kaše 
a lehce dochuťte sirupem nebo medem. 

Rychlá ovesná kaše 
se zeleninovou 
přesnídávkou 
Ingredience (1 porce)
50 g  jemných ovesných vloček
150 ml vody
 špetka mořské soli
 Hamánek Jemné ZELENINOVÉ 
 pyré brambor s mrkví
 lžička panenského olivového oleje

Postup 
Ovesné vločky namočte do vody. Až na-
bobtnají, přidejte k nim tolik vody, aby byly 
ponořené, špetku soli a uvařte je doměkka. 
Poté k nim přidejte lžičku olivového oleje 
a zamíchejte do ní několik lžiček zeleninové 
přesnídávky Hamánek. 

TIP: Místo jablka 
můžete použít 

Hamánkovu 
kojeneckou výživu 
s meruňkami (190 g).
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ROZHOVOR Text: Petra Škeříková 
Foto: Monika Navrátilová, 

archiv Mariky Šoposké

Marika Šoposká: 
Dítě je nejkrásnější dar
Oblíbená pohádková princezna, herečka Marika Šoposká se stala 
maminkou v pětadvaceti letech a rozhodně si nemyslí, že by to bylo 
příliš brzy. S manželem svého syna pojmenovali Benedikt, který se stal 
novou „posilou“ klubu Sedmilhářek – projektu, za kterým společně 
s Marikou stojí její nejlepší kamarádka a zároveň švagrová Berenika 
Kohoutová. O tom všem se krásná herečka a bloggerka rozpovídala 
v našem rozhovoru.

Vašemu synovi budou zanedlouho dva 
roky, to už je asi parťák do nepohody, že? 
Parťák už to bezpochyby je, akorát záleží 
na tom, v jaké zrovna hře. Pokud má nála-
du umučit mě láskou a úsměvy, jde nám to 
jako po másle, ale když se zrovna špatně 
vyspí a rozhodne se, že mi to dneska po-
řádně osolí, tak si občas představuju, jak 
to malé miminko, co jenom papalo a spalo, 
mělo něco do sebe. (směje se)

Co spolu nejraději děláte? 
Ben miluje plavání a  obzvlášť preferuje 
všechny lumpárny, které si jen u  dvoule-
tého dítěte dovedete představit. Sama se 
někdy divím, co už ve svém věku zvládne. 

Čím vás dokáže od srdce rozesmát? 
Momentálně začíná mluvit, a jak měl dlouho 
období slova NE, teď přišlo na řadu sofisti-
kované ANO. V tom se teď vyžívá a v jeho 
podání je to prostě strašně vtipné. 

Spíte spolu v jedné posteli, nebo jste 
v tomto ohledu „přísná máma“? 

Jo, jo, téma, které řeší snad všechny ma-
minky. Ben s  námi v  posteli nespí asi od 
pěti měsíců, ale ne z důvodu, že bych byla 

„Ben preferuje všechny lumpárny.“
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že je tu úplně miniaturní stvoření, které je 
na vás totálně závislé, v prvních měsících 
samozřejmě nejintenzivněji. Je to ten nej-
krásnější dar, ale zároveň velké břemeno. Ta 
zodpovědnost je obrovská. A právě s tímto 
pocitem jsem se já musela dost popasovat. 

Kojila jste Bena? 
Ano, kojila jsem ho do osmi měsíců. 

A vzpomenete si, kdy jste začali zavádět 
příkrmy a jak malému chutnaly? 
S příkrmy jsme začínali v půl roce a měly 
docela úspěch. Ben se na to strašně těšil. 
Pamatuju si, jak mě asi ve třech měsících 
upřeně pozoroval, když jsem jedla vepřové 
koleno. Tehdy mi bylo hned jasné, že jídlo 
ho bude brzo hodně zajímat. (směje se) 

Jaký je dnes jeho jídelníček? Už večeří 
s vámi jako dospělák? 
Ano, večeří s  námi. Vlastně se dá říct, že 
večeří asi tak tři minuty a já pak po něm asi 
tak tři hodiny uklízím. (směje se) Má rád 
v podstatě vše – těstoviny, rizota, knedlíky 
s omáčkou… Je to takový typický kluk. Ale 
třeba miluje olivy, to mě docela překvapilo. 
Pořád je ze všeho vydloubává a  strká do 
pusinky. 

Přála byste si ještě k Benovi holčičku, aby 
z ní byla „princezna po mamince“? Jinak 

tak zásadová, ale protože se mu mezi námi 
prostě nespalo dobře. Každý náš pohyb ho 
budil – šustění peřiny, když mi trochu křuplo 
koleno, tak byl hned ve střehu. A tak jsme 
ho jednu noc zkusili nechat spát samotné-
ho v pokojíčku a byl klid. Možná to má po 
mně, také mám kolem sebe ráda prostor, 
když spím. Teď jsme ve fázi, že Ben spinká 
ve svém pokojíčku, ale v noci k nám samo-
zřejmě přicupitá. 

Říká se, že starší matky mají více zkuše-
ností a jsou na mateřství lépe připravené, 
mladší matky zase vše berou více s nad-
hledem a péči o dítě zvládají více v po-
hodě. Vy patříte k těm mladším mamin-
kám – cítíte to tak? 
Ani ne. Já spíš cítím, že ženy obecně pro-
žívají první dítě v takovém šoku. Všechno 
je nové a  jako máma se teprve sžíváte se 
svou rolí. Při druhém dítěti už jsou víc v kli-
du a spoustu věcí už třeba tolik neřeší. 

Co je podle vás na mateřství nejtěžší? Je 
to nedostatek spánku, věčný strach nebo 
něco jiného? 
Záleží na tom, jak komu jeho děťátko „zato-
pí“. Když má někdo nespavce, asi to může 
být dost peklo. Mám za sebou pár nároč-
ných nocí, ale nebylo jich mnoho. Pro mě 
osobně se nejtěžší věc na mateřství snoubí 
zároveň s tou nejkrásnější. A to je vědomí, 

„Tu lásku, doteky, vůni, smích a vůbec 
přítomnost svého syna bych nevyměnila  
za nic na světě.“
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řečeno, jsou vám bližší auta a stavebnice, nebo ty prin-
ceznovské šaty a copánky? 
Pokud by to byla taková ta věčně čistá, krásná, tichá, hodná 
holčička, tak samozřejmě ano, ale pokud by to bylo stejné 
torpédo jako Ben, tak je mi to asi celkem jedno. (směje se) 

Jak se vám daří skloubit péči o syna s prací? Zdá se mi, 
že máte v současné době pracovních aktivit dost…

Upřímně řečeno – někdy 
těžce, to ne že ne. Točím 
seriál (Ordinace v  růžové 
zahradě – pozn. red.), hra-
ju v  divadle Studio Dva, 
dost mě zaměstnává i náš 
projekt Sedmilhářky, který 
máme s Berenikou Kohou-
tovou. Před půl rokem nám 
vyšla stejnojmenná kniha 
a teď jsme navázaly spolu-
práci s  internetovým ma-
gazínem žena.cz, pro kte-
rý točíme jednou měsíčně 
videa. Ale vybrala jsem si 
to tak, moje práce mě baví, 
dělá mě šťastnou, takže 
jsem ráda za to, jak to je. 
Vím, že být jenom doma by 
mě prostě nebavilo. 

Jak vlastně dítě zapa-
dá do života té „zlobivé 
Sedmilhářky“? Cítíte se 
jako máma dobře, nebo si 
občas povzdechnete nad 
chybějícím volným časem, 
cestováním, večírky…? 
To víte, že si občas po-
vzdechnu. Třeba když mám 
po celém baráku rozmatla-
ný banán, šlápnu na nějaké 
autíčko a do toho mi Bere-
nika pošle fotku z Fashion 
Weeku, jak je načančaná 
s proseccem v ruce… (smě-
je se) Ale tu lásku, doteky, 
vůni, smích a  vůbec pří-
tomnost svého syna bych 
nevyměnila za nic na světě.

Ben je torpédo. 
Že by 

po mamince?



Chůva, hlídací babička, 
nebo jesle? Je to na vás!

Text: Ivana Ašenbrenerová

ZAUJALO NÁS

Rozhodla jste se vrátit do práce nebo toužíte zajít občas s manželem do 
kina? Máte-li malé dítě, pak musíte najít někoho, kdo ho pohlídá. Jak 
a kde hledat tu správnou chůvu, která padne do oka celé vaší rodině? 

Existují rodiče, kteří by svoje dítko nepře-
nechali nikomu cizímu, maximálně babičce. 
A jsou rodiče, kteří ani babičku nemají, tak-
že nezbývá než hledat jinde a jinak. Konzer-
vativnější rodiče dají zřejmě přednost pro-
věřeným agenturám, dobrodružnější budou 
pátrat v širší internetové nabídce. Jak hle-
dat co nejsprávněji, nenaletět a vyhnout se 
 rizikům?

Hledejte zodpovědně – 
předejdete rizikům
V okamžiku, kdy dospějete k názoru, že s dí-
tětem, respektive s péčí o něj, potřebuje-
te opravdu pomoct, zkuste začít pátrat ve 
vlastních zdrojích. Máte-li možnost,  milující 

1 Nemůže-li dítě hlídat jeho vlastní babička, 
zaskočit může i vypůjčená babička.
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profil a počkají na schválení. Máme ověřova-
cí centra v Praze a v Brně, kde může hlídačka 
projít ověřovacím procesem. Pochopitelně 
je na rodičích, zda si vyberou hlídačku, která 
prošla ověřením, nebo budou spoléhat na 
hodnocení od ostatních rodičů. A jaké zá-
ruky rodiče mají? Rodiče si vybírají hlídač-
ku sami dle svých požadavků, nejlépe spolu 
s dětmi, takže vidí, jak hlídačka reaguje na 
děti a zda si padly do noty. I tak ale urči-
tě více dáme na mateřský instinkt a důvěru 
mezi rodiči a hlídačkou,“ říká Petr Šigut.

Bezúhonnost a vzájemné 
sympatie
Jak říká psycholožka Tereza Beníšková, vý-
běru chůvy byste měli věnovat velkou po-
zornost. Přece jen bude pečovat o  vaše 
dítě, někdy pár hodin, jindy třeba celý den. 
Nejjednodušší je dostat doporučení, ovšem 
ani to není záruka vhodného výběru. „První 
chůva, kterou jsme měli, vypadala zpočátku 
v pohodě. Jenže pak jsme zjistili, že místo 
aby se věnovala dítěti, dívala se na televi-
zi, ujídala nám naše potraviny a neustále si 
s někým telefonovala. Pak jsme raději při-
platili a syna jsme dali na hlídání do soukro-
mých jesliček, kde jsme měli záruku, že se 
o syna skutečně perfektně postarají,“ říká 
pětatřicetiletá Jana. Každá rodina akceptuje 
jinou oblast výchovy a jinou osobnost, takže 
to, co vyhovuje vaší sousedce, nemusí vám. 
Předem si stanovte, co je pro vás důležité, 
a na to se zaměřte. Při výběru se určitě vy-
platí důvěřovat vlastnímu instinktu.

A co takhle jesličky? 
Soukromých jesliček už dnes najdete také 
spoustu. Jak říká ředitelka jesliček Ješkohlíd 
v Praze Jana Miletínová, děti přijímají už od 
šesti měsíců. „Pracujeme s dětmi v mikros-
kupinách – nejmenší skupina má pouze tři 

Pokud máte obavy nechat své 
dítě samotné s cizí osobou, 
vyzkoušet můžete soukromé 
jesličky, které přijímají kojence 
už od 6 měsíců. Je však třeba 
počítat s vyšší cenou.

babička je ideální. Ovšem jsou i takové, které 
sice bydlí blízko, ale stále ještě pracují nebo 
jsou nemocné a pečovat o dítě opravdu ne-
mohou nebo nechtějí. Někdy vypomůže ka-
marádka nebo sousedka se stejně malým 
dítětem, ale když ani to není, musíte skuteč-
ně hledat chůvu – profesionálku. I když se 
na první pohled zdá, že je to snadné, zdání 
klame. „Když jsem dostala možnost vrátit 
se na čtvrt úvazku do práce, věděla jsem, že 
budu muset někoho najít na hlídání dcerky. 
Oslovila jsem asi tři agentury. Z každé mi 
poslali na zkoušku chůvu, ale bohužel ani 
jedna se nám nezdála. Až mi kamarádka 
doporučila zajímavý web Hlídačky.cz, kde 
je seznam nejrůznějších hlídaček, se který-
mi komunikují rodiče přímo, takže si je sami 
vybírají podle svých požadavků,“ vypráví 
třicetiletá Romana z Prahy. „Našli jsme tady 
úžasnou studentku a nemůžeme si ji vyna-
chválit. Zpočátku jsem sice váhala, protože 
je mladá, ale nyní oceňuji její mládí právě 
pro tvárnost, pokud jde o výchovu dětí,“ do-
dává Romana. 

Nejlepší chůva? 
Ta, která vám padne do oka
To ostatně potvrzuje i spoluzakladatel agen-
tury Hlídačky.cz Petr Šigut. „Výběr funguje 
přes web nebo mobilní aplikace. Hlídačky 
musí vyplnit rozsáhlé dotazníky pro svůj 



ZAUJALO NÁS

děti a ostatní jsou po pěti. Děti se u nás cítí jako doma. Se-
parační úzkost neřešíme, protože máme bezplatné povinné 
zvykání na nové prostředí. Počáteční fáze je velmi důležitá. 
Vyžadujeme přítomnost rodiče do doby, dokud není jisté, 
že to dítě zvládne samo,“ vysvětluje Jana Miletínová. Pokud 
jste se tedy rozhodli pro jesle, připravte se na to, že za měsíc 
zaplatíte leckdy i několik tisíc. 

Když není vlastní babička
Co nadělat s tím, když vlastní babička bydlí pět set kilomet-
rů daleko nebo když žádnou nemáte? Existují agentury, kte-
ré se specia lizují právě na hlídání dětí staršími ženami. Jak 
říká Tereza Ráliš z agentury Hlídací Babička, jejich agentura 
zaměstnává pouze ženy starší 45 let. Většinou jde o ženy 
v důchodovém věku, které si chtějí přivydělat smysluplnou 
činností nebo jim prostě chybí vlastní vnoučata. A jakou 
výhodu mají starší chůvy? Malé děti a starší lidé si mají co 
nabídnout a čím se obohatit. Není to jednostranný vztah, je 

výhodný pro všechny. Pro-
tože starší chůvy už mají 
kus života za sebou, mo-
hou děti naučit mnohému, 
co třeba my ještě neumíme 
nebo na to nemáme čas. 
„Také upevňují hodnoty, 
které dnešní doba trochu 
postrádá nebo zanedbá-
vá, a co je důležité, fungují 
jako ženský vzor. Pro hol-
čičky můžou být příkladem 
v  tom, co se jim v  životě 
osvědčilo, ale můžou taky 
zprostředkovat zkušenost, 
jak něco dělat jinak,“ říká 
dětská psycholožka Beníš-
ková.

Správnou chůvu
možná nevyberete

hned napoprvé,
vyzkoušejte
 jich více.



ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK 
A RECEPTY

Text: Alice Škochová

Ingredience
2 hrsti jarních bylinek (např. kopřiva, 
popenec, mladé lístky pampelišky)
3 lžíce slunečnicového oleje
5 lžic ovesných vloček
špetka soli

Polévky mají v dětském jídelníčku nezastupitelné místo. Povzbudí 
chuť k dalšímu chodu a pomáhají doplnit denní příjem tekutin. Pokud 
vaše ratolesti odmítají zeleninu, můžete ji rozmixovanou v polévce 
„propašovat“ na talíř. 

Polévky v dětském jídelníčku:
Dávejte přednost těm ze 
sezOnní zeleniny

Které polévky jsou 
pro děti vhodné…
Pro děti jsou vhodné zeleninové 
nezahuštěné polévky, zelenino-
vé polévky zahuštěné brambo-
rem nebo vločkami, obilné polév-
ky a netučné vývary z kvalitního 
masa; od 18. měsíce i luštěninové 
polévky. Dávejte přednost zeleni-

Polévka z jarních bylinek 
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1 lžíce petrželové nati nebo pažitky
1,2 l vody

Příprava
Na rozehřátém oleji osmahněte očištěné jarní bylin-
ky. Zalijte je vodou a povařte na mírném ohni zhruba 
5 minut. Pak vsypte do vroucí polévky ovesné vloč-
ky a dalších 5 minut je vařte. Poté nechte polévku 
10 minut „dojít“ na vypnutém vařiči. Dochuťte solí 
a ozdobte sekanou zelenou natí.

novým polévkám, protože díky nim 
se zvyšuje celkové denní množství 
zeleniny v dětském jídelníčku. 

… a které nevhodné? 
Nevhodné jsou naopak polévky 
zahuštěné jíškami z  bílé mouky 
a tuku, tučné vývary z masa, in-
stantní vývary z  kostek a  sáčků 
nebo hotové polévky ze sáčku či 
z konzervy. 

Co do polévky? 
Kvalitní vývary můžete obohatit 
o  strouhanou, mírně povařenou 
zeleninu, celozrnné zavářky nebo 
zelené natě, které jsou zdrojem 
vitaminu C. Polévku lze dochutit 
česnekem, libečkem, saturejkou, 
koprem, pažitkou, petrželkou, 
pórkem apod. Vhodná jsou také 
dochucovadla připravená výhrad-
ně ze sušené zeleniny a mořské 
soli, která neobsahují žádné pří-
datné látky. 

Ingredience
4 velké karotky 
1 menší květák 
1 lžíce másla
1 menší cibule
1–2 lžíce citronové šťávy
špetka soli
20 g jahel
čerstvá meduňka nebo  
petrželka

Příprava
Očištěný květák uvařte v mírně osolené vodě a vy-
jměte na talíř. Mrkev a cibuli očistěte, pokrájejte na-
jemno a lehce osmahněte na másle. Přidejte jáhly 
pomleté v mixéru nebo sekáčku a také osmahněte. 
Zeleninu s jáhlami zalijte vývarem z květáku a do-
lijte vodu tak, aby celkové množství tekutiny od-
povídalo asi 1,2 l. Polévku přiveďte k varu a vařte 
15 minut. Pak vše rozmixujte, dochuťte solí a citro-
novou šťávou. Polévku doplňte nasekanou zelenou 
natí a podávejte s růžičkami vařeného květáku. 

Mrkvová krémová polévka s květákem

Pro polévku, polívčičku

poslala jsem svoji lžičku.

Musela jít desetkrát,

měla velký, velký hlad.
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TIP: Polévku nemusíte 
podávat jen k obědu 
jako první chod. Může 

sloužit i jako samostatné 
jídlo k večeři, například 

s kouskem pečiva. 

Špenátová polévka s rýží  
a jogurtem
Ingredience
350 g malých špenátových listů
1 cibule
1 stroužek česneku
30 g slunečnicového oleje
50 g rýže
1 malé vejce 
100 g bílého jogurtu Hamánek 
špetka soli
pažitka nebo jiná zelená nať

Příprava
Najemno pokrájenou cibulku 
osmahněte na oleji, přidejte po-
krájené špenátové listy a  též je 
lehce osmahněte. Přidejte 1,3 l 
vody a rýži, přiveďte vše k varu 
a na mírném plameni vařte 10 mi-
nut. Do polévky přidejte vejce 
rozšlehané v  jogurtu a  utřený 
česnek a  nechte „dojít“ několik 
minut na vypnutém vařiči. Na ta-
líři polévku ozdobte nasekanou 
zelenou natí. 
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Pestrá letní 
zeleninová polévka

Ingredience
4 papriky 4 rajčata
1 karotka 1 petržel
¼ květáku 2 brambory
30 g oleje špetka soli
30 g ovesných vloček 
petrželová nať sůl

Příprava
Zeleninu a  brambory očistě-
te a nakrájejte na nudličky nebo 
malé kousky. Poduste je na oleji, 
přidejte 1,5 l vody a vařte doměk-
ka. Přidejte ovesné vločky, 5 mi-
nut povařte, osolte špetkou soli 
a nechte pár minut dojít na vy-
pnutém vařiči. Ozdobte naseka-
nou petrželovou natí a podávejte. 

TIP: Do polévky můžete jako za-
vářku přidat jemné kukuřično-
-bramborové nočky. Strouhaný 
vařený brambor smíchejte s ku-
kuřičnou moukou a  rostlinným 
olejem v takovém množství, aby 
vzniklo řidší těstíčko. Těsto nechte 
chvíli stát, pak z něj tvořte malé 
nočky a zavařujte do polévky. 

Krůtí polévka 
s pohankovou lámankou
Ingredience (4 porce)
60 g pohankové lámanky
150 g krůtích prsíček
1,2 l vody
1 lžíce přírodního zeleninového dochucovadla
2 pórky
1 mrkev
20 g slunečnicového oleje
sůl
sekaný libeček 

Příprava
Lámanku osmahněte na oleji, přidejte k ní vodu 
a přírodní zeleninové dochucovadlo a nechte vzky-
pět. Vařte na mírném ohni asi 20 minut pod poklič-
kou. Krůtí maso nakrájejte na malé nudličky, vložte 
do polévky a vše vařte odkryté ještě dalších 15 mi-
nut. Očištěný pórek a mrkev nakrájejte na kolečka 
a vložte do polévky. Povařte ještě 3–5 minut. Před 
podáváním posypte jemně nasekaným libečkem. 

Zvláště obezřetní 
buďte v případě 

dochucovadel obsahujících 
glutamát sodný, který 

najdete především 
v různých práškových 

polotovarech. 



Vychytávky 
pro těhulky

Právě vám začíná devítiměsíční krásné, leč ně-
kdy zdlouhavé období, kdy se těšíte na nový 
přírůstek do rodiny. Brouzdáte po internetu 
a sondujete mezi svými zkušenějšími kama-
rádkami, jaké těhotenské pomůcky si pořídit, 
abyste se cítila komfortně a vaše nenarozené 
miminko bylo v bezpečí. Nemusíte podléhat 
nátlaku „baby shopů“, některé věci jsou sku-
tečně zbytečné, ale vybrali jsme pro vás pár 
vychytávek, které by se vám mohly hodit.

Těhotenský pás do auta
Při prudkém brzdění či v horším případě při 
autonehodě je bříško těhotné ženy ohroženo 

bezpečnostním pásem auta, který ho může 
nenadále přiškrtit. Raději se nepásat je však 
ta špatná varianta (i  těhotné ženy musejí 
být dle zákona připásané!), lepší řešení je 
pořídit si bezpečnostní těhotenský pás. Ten 
si jen připnete k běžnému pásu v autě. Tě-
hotenský pás funguje tak, že brání spodní 
části pásu vysoukat se přes břicho a udržuje 
ho v nejbezpečnější a nejpohodlnější polo-
ze, totiž přes boky a pánev. Instalace těho-
tenského pásu je snadná, jednoduše si ho 

1 Jediná pohodlná poloha pro spánek je na 
boku. Zpříjemní ji těhotenský polštář.

Malý brouček spinkal v trávě, probudil se dneska právě. Protáhl si nožičky,hlavičku i ručičky. Na nohy vzal bačkorkya utíkal do školky. 

Text: Petra Škeříková

ČEKÁME MIMINKO



můžete připnout na jakémkoli sedadle, nejen 
na místě řidiče. 
Naše hodnocení: 100% doporučujeme.

Těhotenský / kojicí polštář
Nemůžete se kvůli velkému břichu a bola-
vým zádům pořádně vyspat? Možná vám 
pomůže speciální polštář, který v poloze na 
boku podepře vaše těžké bříško i páteř. Pro-
dávají se těhotenské polštáře ve tvaru pís-
mene C, ale postačí vám i ten multifunkční 
kojicí, který vypadá jako dlouhá tlustá žíža-
la – užijete ho jak v těhotenství k relaxaci, 
tak poté ke kojení či jako „hnízdečko“ pro 
uložení miminka.
Naše hodnocení: Většina maminek si kojicí 
polštáře chválí a využívá je na mnoho způ-
sobů, proto doporučujeme.

Krém na strie
Strie jsou nepěknou památkou na těhoten-
ství. Jejich tvorba je individuální a často je 
ovlivněna geny, podle dermatologů však 
strie mi v těhotenství trpí až 85 % žen. Proto 
je dobré jim předcházet. Mazejte si minimál-
ně jednou denně (nejlépe po sprše před spa-
ním) břicho, stehna a případně i prsa speciál-
ním krémem či olejem proti striím. Je dobré 
začít od druhého trimestru, kritický je podle 
všeho 6. měsíc, kdy nastávají nejvýraznější 
váhové a hormonální změny.
Naše hodnocení: 100% doporučujeme, 
i když účinek nemusí být spolehlivý.

Ruční ultrazvuk
Patříte mezi těhulky, které už se nemohou 
dočkat další návštěvy těhotenské poradny, 

aby se ujistily, že je vše v pořádku? Pak si 
pořiďte ruční ultrazvuk, díky němuž můžete 
poslouchat tlukot srdce a sledovat pohyby 
svého miminka, kdykoli budete chtít. Přístroj 
je bezpečný a snadný na ovládání. 
Naše hodnocení: Přístroj je vhodný pro ma-
minky, které jsou úzkostlivé nebo mají riziko-
vé těhotenství. Jinak je nepotřebný.

Těhotenské spodní prádlo 
Těhotenskému oblečení se nevyhnete. Vaše 
rostoucí bříško (stehna, boky) se prostě do 
stávajících kalhot nevejde. Na co byste však 
neměla zapomenout, je těhotenské spodní 
prádlo. Kalhotky noste takové, aby neškrtily 
přes podbřišek, a kojicí podprsenku (tu ba-
vlněnou, pohodlnou, bez kostic) užijete už 
před porodem – prsa se totiž zvětšují a tako-
vým zvláštním způsobem pnou. Jednoduše 
řečeno: Vaše stávající podprsenky vás brzy 
začnou štvát.
Naše hodnocení: 100% doporučujeme.

Tampony na koupání
Obzvlášť v letním období oceníte tuto po-
můcku. V  lékárně se dají pořídit speciální 
tampony na koupání pro těhotné. Jsou na-
puštěné čistým vazelínovým olejem s vo-
doodpudivými vlastnostmi, čímž zamezují 
proniknutí znečištěné či chlorované vody do 
pochvy. Pozor – běžné menstruační tampo-
ny nepoužívejte, ty jsou propustné a naopak 
by infekci mohly zanést.
Naše hodnocení: Poraďte se se svým gyne-
kologem. Doporučujeme je v případě, že jste 
byla k vaginálním infekcím náchylná už před 
otěhotněním. 

ČEKÁME MIMINKO



HAMÁNKOVA PORADNA Připravili: Petra Škeříková,  
MUDr. Světlana Najmanová,  

MUDr. Tomáš Vychodil

Hamánkova poradna
Do Hamánkovy poradny jsme tentokrát vybrali dotazy vás,  
starostlivých maminek, na téma dětská ouška. Odpovídá na ně  
dětská lékařka MUDr. Světlana Najmanová.

Nedávno jsem četla článek 
o čištění uší miminek a dost mě 
překvapilo, že se prý uši mimin-
kům nemají čistit vůbec, že je 
ten žlutý mázek v oušku potře-
ba. Já jsem oběma svým dětem 
v novorozeneckém a batolecím 
věku uši čistila každý večer po 
koupání vatovou tyčinkou se 

širokým zakončením. Dělala jsem to špatně? Teď 
jim je 3 a 5 let a uši jim čistím tak jednou až dva-
krát týdně. Jaký je váš názor? (Nika L.)
Ano, žlutý mázek v uchu potřeba je. Odpuzuje vodu, 
zvlhčuje pokožku, pomocí něj se ucho zbavuje ne-
čistot nebo odumřelých kožních buněk. Obsahu-

5 Vatové tyčinky používejte s opatrností,  
mohou dětskému oušku mnohdy uškodit. 
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je také látky, které působí proti 
mikroorganismům, a  chrání tak 
ucho před infekcí. Ušní maz je 
samočisticí schopností přirozeně 
transportován z ucha ven. Pokud 
čistíme ucho vatovou tyčinkou 
příliš hluboko, ušní maz (a s ním 
i nečistoty, prach nebo bakterie) 
tlačíme zpět a  před bubínkem 
se vytvoří zátka (cerumen). Zvu-
kovod se tak zužuje a například 
při vniknutí vody do zvukovodu 
může snadno dojít k  zalehnutí 
ucha. Cerumen pak musí z ucha 
odstranit lékař. Ušní maz čistí-
me pouze u ústí zvukovodu a za 
normálních okolností, pokud se 
ho netvoří nadměrné množství, 
stačí ucho čistit jednou až dva-
krát týdně. Ouška také můžeme 
občas vyčistit dětským olejem, 
kdy do nich kápneme jednu či 
dvě kapky. Olej konzistenci mazu 
zjemní a ten se pak lépe posouvá 
z ucha ven.

Kdy doporučujte holčičkám 
píchnout ouška kvůli náušni-
cím? Každý tvrdí něco jiného. 
Někdo co nejdříve po naroze-
ní, jiný zase až po druhé teta-
novce, až když jsou větší ušní 
boltce atd. Děkuji za radu. 
( Diana J.)
Dříve se opravdu říkalo, že se 
ouška kvůli náušnicím mají pích-
nout co nejdříve, protože novo-
rozeně necítí bolest. Tato fáma je 
však mnoha průzkumy vyvráce-
na. Píchnutí oušek je vhodné po 
prvním očkování (hexavakcínou), 
kdy je již známá reakce na očko-

vání a vyzrává imunitní systém a přirozená kožní 
bariéra. Tato doba je ideální i  z  toho důvodu, že 
u  starších miminek hrozí, že si budou na čerstvě 
propíchnutá ouška sahat, a mohou si tam tak za-
nést infekci. Píchání dírek pro náušničky se provádí 
tak, že se jednorázovou injekční jehlou propíchne 

ušní lalůček zpředu dozadu, a pokud se volí náušni-
ce, které se nasazují zezadu, mohou se protáhnout 
propíchnutým ouškem současně s vytažením jehly. 
Náušnice by měly být zlaté nebo z chirurgické oce-
li a měly by být 48 hodin před aplikací namočené 
v  lihu kvůli dostatečné dezinfekci. Druhý způsob 
aplikace je nastřelení – je to rychlý, ne tolik bolesti-
vý výkon, rána nekrvácí a lépe se hojí. K nastřelení 
se používají náušnice z chirurgické oceli, pozlace-
né nebo potažené palladiem, eventuálně náušnice 
z lékařského plastu. Po čtyřech až šesti týdnech se 
mohou vyměnit. Po píchnutí ouška nebo nastřelení 
náušnic se dítě může osprchovat, ale na tři až čtyři 
dny vynechejte mytí hlavy nebo kojenecké plavání.

Mám dotaz ohledně potápění dětí. Se synem 
jsem nikdy nechodila na kojenecké plavání, 
ale vodu (vanu, bazén, moře) má rád, jen jsme 
mu ještě nikdy nezkoušeli potopit hlavu. V létě 
mu budou tři roky. Máme zkusit ho potopit?  
Je dobré učit dítě potápět a jak? Děkuji.  
(Radka K.)
Pokud se váš syn nebojí vody a rád si v ní hraje, 
neměl by být problém naučit ho potopit si také hla-
vu, lépe pak bude pokračovat ve vý uce plavání. Vše 
by ale mělo probíhat postupně a beze strachu. Je 

Ouška můžete občas vyčistit také 
dětským olejem, který konzistenci 
mazu zjemní. Ten se pak lépe 
posouvá z ucha ven.
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důležité, aby se naučil při ponoře-
ní zadržet dech a vydechovat do 
vody. Zpočátku můžete vyzkou-
šet foukání do vody, později bub-
lání a vyfukování, kdy už ponoří 
do vody ústa i nos. Můžete zkusit 
hlavičku polévat, namočit obličej, 
postupně ponořit celou hlavu. 
Nespěchejte, pro děti by měl být 
pobyt ve vodě zábavný a měly by 
se v ní cítit dobře a bezpečně. Učí 
se nejlépe při hře, která je zaujme 
a při níž zapomenou na strach. 

Poradna pro maminky
Na téma antikoncepce po porodu  
a při kojení zodpovídá otázky maminek 
gynekolog MUDr. Tomáš Vychodil.

Je mýtus, že kojení je antikoncepcí, tudíž že ma-
minka, která plně několikrát denně kojí, nemůže 
otěhotnět?
Ano, je to mýtus. Pravděpodobnost otěhotně-
ní při kojení je sice nižší, ale kojení se nikdy nedá 

Máte nějaké otázky 
na naše lékaře? Ptejte 

se na facebookovém 
profilu Hamánka na 
www.facebook.com/ 

hamanek.
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považovat za spolehlivou antikoncepci. Hormon 
prolaktin, který způsobuje tvorbu mateřského mlé-
ka, většinou blokuje zrání vajíčka ve vaječníku, ale 
k tvorbě hormonů a ke zrání vajíčka může dojít i bě-
hem kojení. Kojící maminka může znovu otěhotnět 
i před první menstruací po porodu, tedy hned při 
prvním menstruačním cyklu. Menstruuje-li žena při 
kojení, není chráněná před otěhotněním vůbec.

Jakou antikoncepci tedy doporučujete po poro-
du, pokud žena kojí?
Při kojení se nedoporučuje hormonální antikon-
cepce, která obsahuje hormon estrogen, jenž se 
dostává do mateřského mléka, což je pochopitel-
ně pro kojence nežádoucí. Mohl by ho hormonálně 
ovlivňovat. Proto se při kojení doporučuje antikon-
cepce, která obsahuje pouze gestageny. Tento typ 
antikoncepce je k dispozici buď v  injekci, která se 
aplikuje každé tři měsíce, nebo v pilulkách, kdy se 
užívá jedna denně bez pauzy. Dále mohu doporučit 
nitroděložní tělíska – buď klasická s obsahem kovu 
(měď, stříbro, zlato), nebo s  obsahem hormonu 
gestagenu. Řada žen se rozhodne tuto „přechod-
nou dobu“ před početím dalšího dítěte řešit také 
standardně prezervativem.

Pokud žena znovu otěhotní, může dál kojit své 
první dítě?
Není jediný důvod, proč přerušovat kojení. Tento 
stav nijak nevadí ani kojenci, ani plodu. Dokonce 
se to stává velmi často, že žena otěhotní a dále kojí 
předchozího potomka. Obavy nejsou na místě.

Je chybou učit děti při potápění 
zacpávat si nos a zavírat oči.

Co se má správně dělat, když 
se dítěti dostane voda do uší 
a zjevně mu to není příjemné? 
Bohužel ani sama u sebe nikdy 
nevím, jak vodu z ucha dostat, 
a tak čekám, až to „prask-
ne“ samo. Děkuji za pomoc. 
( Helena Z.)
Můžete zkusit naklonit hlavu 
a třepat, poskakovat, přitom jem-
ně tahejte za lalůček, zkuste ucho 
„profouknout“ (fouknout přes 
ucpaný nos, někdy stačí vysmr-
kat se nebo přitlačit na několik 
sekund dlaň na ucho a pak ruku 
rychle povolit). Dobrou zkuše-
nost mají i ti, kdo vyzkoušeli ucho 
ze vzdálenosti asi 30 centimet-
rů vysoušet fénem zapnutým na 
nízkou teplotu (voda se odpaří 
a  uleví se). Vyzkoušejte žvýká-
ní nebo zívání, účinek se zvýší, 
pokud nakloníte hlavu na posti-
ženou stranu. Můžete vyzkoušet 
také ušní kapky na bázi alkoho-
lu (5 kapek po koupání, plavání 
nebo potápění, nechat působit 
20 až 30 sekund při nakloněné 
hlavě). Pokud je zvukovod správ-
ně průchodný, voda vyteče sama. 
Rozhodně se nedoporučuje strkat 
do ucha vatové tyčinky a zkoušet 
tak vodu odsát. Pokud potíže tr-
vají a ucho je stále „zalehlé“ nebo 
bolí, je třeba navštívit odborného 
lékaře na oddělení ORL.
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Text: Alice Škochová,  

odborná spolupráce MUDr. Eva Šipková

Od narození do 4. měsíce: 
Kojte nebo podávejte  
počáteční mléko
Kojení pomáhá a chrání
Miminka dostávají nejcennější látky v ma-
teřském mléce. Ideální poměr živin v mateř-
ském mléce přesně odpovídá potřebám dě-

ťátka ve všech etapách jeho vývoje. Zvláštní 
cukr v mléce vytváří příznivé prostředí pro 
růst prospěšných bakterií, které osidlují za-
žívací ústrojí dítěte. Tyto bakterie napomá-
hají trávení a podporují tvorbu imunitního 
 systému. 

Výživa děŤátka od narození 
až po batolecí věk
Rodiče se často ptají, kdy zařadit určité potraviny do jídelníčku dítěte. 
Nejistota panuje zvláště ohledně potenciálních alergenů, kravského 
mléka nebo vajec. Přehledné rozdělení zásad výživy do pěti kategorií 
podle věku vám pomůže lépe se zorientovat v potřebách děťátka, které 
prochází zvláště v prvním roce života dramatickým vývojem. 
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S mlezivem dítě první hodiny vystačí 
Velký význam má mléko, které se začne 
tvořit hned v prvních hodinách po porodu. 
Hustší, nažloutlá tekutina, které se říká mle-
zivo, obsahuje látky na bázi bílkovin a soli, 
které dítě v daný okamžik potřebuje. Druhý 
až třetí den se matce začne tvořit mléko, do 
té doby využívá novorozenec zásoby vody 
a energie z matčina těla. 

Kojení je výhodné pro miminko 
i pro maminku
• Dítě je chráněno před infekcemi a do bu-

doucna i před rozvojem alergií.
• Kojení je pro něj do budoucna prevencí 

před obezitou, cukrovkou a osteoporó-
zou.

• Napomáhá rozvoji duševních schopností 
dítěte.

• Pro maminku představuje nejjednodušší 
a nejlevnější způsob krmení.

• Napomáhá rychlejšímu zavinutí dělohy 
po porodu. 

• Chrání matku před rakovinou prsu a va-
ječníků a také před osteoporózou.

Kolik mléka? 
Zdravý kojenec by měl vypít cca 150–180 ml 
mléka na kilogram hmotnosti denně, záleží 
ovšem na mnoha okolnostech, mimo jiné 
na rychlosti růstu v  různých etapách vý-
voje. Plně kojené zdravé dítě nepotřebuje 
do 6 měsíců jinou tekutinu, než je mateř-
ské mléko. 

Jídelníček kojící maminky 
Maminka by měla kojení přizpůsobit svůj 
jídelníček, který by měl obsahovat dosta-
tek základních živin, zejména prvky, které si 
tělo neukládá do zásoby, jako jsou vitaminy 
řady B, vitamin C, některé minerály a bílko-
viny. Příjem energie je třeba navýšit, ovšem 

nijak dramaticky. Kojící maminka by měla 
denně přijmout asi o 1600 kilojoulů navíc 
oproti běžnému stavu, což odpovídá např. 
dvěma jogurtům. 

Umělá výživa „kopíruje“ 
mateřské mléko
Pokud se z různých důvodů kojení nedaří, 
dostává miminko „umělé“ mléko. Dnes již 
najdete na trhu výrobky, které se snaží ma-
ximálně přiblížit složení mateřského mléka. 
Pro novorozence do 6 měsíců věku je urče-
no takzvané „počáteční“ mléko, od půl roku 
do jednoho roku věku „pokračovací“ mléko, 
pro děti starší 12 měsíců „batolecí“ mléko. 

4.–6. měsíc: Využijte 
imunologické okno
Výlučné kojení bez nemléčných přídavků 
je vhodné pro první čtyři měsíce života. 
Pro správné „naprogramování“ imunity 
kojence je ale důležité neotálet s nabíze-
ním jídla, které by mohlo vyvolat imunitní 
odezvu a alergickou reakci. Pokud začne-
te případné alergeny postupně zavádět 
do jídelníčku v  období mezi ukončeným 
 4.–6. měsícem (17. až 26. týden života), kte-
rému říkáme imunologické okno, výrazně 
tím snížíte pravděpodobnost vzniku aler-
gií. Mějte na paměti, že podobně jako pro-
meškání imunologického okna může vést 
k rozvoji alergií také předčasné zavádění 
nemléčných příkrmů před 4. dokončeným 
měsícem věku dítěte. Toto doporučení se 
týká i lepku. Dobře prospívající dítě může 
být plně kojeno do ukončeného 6. měsíce. 
Je výhodné zavádět potenciální alergeny 
zároveň s kojením.
Je-li to možné, i v tomto období stále 
pokračujte v kojení nebo podávejte 
miminku počáteční mléko vhodné pro 
jeho věk. 
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Začínejte zeleninou, 
na začátku nekombinujte
Pediatři nejčastěji doporučují začínat se 
zeleninou. „S ovocem začínejte až po ze-
lenině – ovoce je sladké, takže dítě by si 
velmi rychle zvyklo na sladkou chuť a ze-
leninu by nemuselo chtít. Na první pokusy 
s příkrmy se hodí mrkev, brambory, dýně 
nebo červená řepa,“ uvádí MUDr. Eva Šip-
ková, dětská doktorka, specialistka na gas-
troenterologii. Sledujte pečlivě reakci dítě-
te na jednotlivé druhy zeleniny. Začínejte 
proto příkrmem z jednoho druhu zeleniny, 
nekombinujte. Pokud vašemu potomkovi 
zvolená zelenina nepůsobí obtíže, vyzkou-
šejte další a postupně tak otestujte rozličné 
druhy zeleniny.

• Na začátku nabídněte dítěti jen pár lži-
ček před kojením, většinou v poledne.

• Postupně nahrazujte celou polední dáv-
ku mléka nemléčným příkrmem.

• Až si dítě zvykne na zeleninu, začněte do 
ní přidávat důkladně uvařené nasekané 
libové maso (kuře, krůta, králík, hovězí, 
jehněčí), zpočátku asi jednu polévkovou 
lžíci na dávku.

• Později podobně jako u zeleniny zavá-
dějte postupně ovoce. Začněte s  jabl-
kem a banánem. 

Mixujte dohladka 
Pokud nepodáváte dítěti hotový příkrm, 
který je hned po otevření připraven ke kon-

zumaci, musíte svým nejmenším jídlo pa-
třičně přichystat, tedy ideálně rozmixovat 
do hladka, aby děti neměly sebemenší pro-
blém ani při jídle, ani při následném trávení. 

Nedochucujte
Jídlo nijak nedochucujte. Pokud dítě nechce 
jíst, zkuste do jídla přidat trošku mateřského 
mléka. Někdy to může pomoci, ovšem ne-
platí to ve všech případech. Pokrm rozhodně 
nepřislazujte. Zvyknutí na sladké může vést 
k  nadměrnému příjmu energie a  později 
i k obezitě. 

Buďte trpěliví
Pokud dítě nějakou potravinu odmítá, 
nenuťte ho a zkuste totéž jídlo opětovně 
nabídnout později. Děti si na nové chutě 
zvykají pomalu. Nenahrazujte odmítnutou 
potravinou něčím jiným, aby si malý stráv-
ník nezvykl, že maminka vždy přispěchá 
s něčím jiným, lepším. Nabízejte nové chutě 
dítěti ve chvíli, kdy je dobře naladěné a vy 
nikam nespěcháte. Psychická pohoda je zá-
kladem úspěchu.

6.–8. měsíc: Nabízejte dítěti 
nové chutě 
I v tomto období zůstává mateřské mléko 
důležitou složkou jídelníčku. Proto nadále 
kojte tolik a tak často, jak dítě vyžaduje. Po-
kud nekojíte, mějte na paměti, že dítě by 
mělo vypít asi půl litru pokračovacího mlé-
ka denně.

S ovocem začínejte až po zelenině – ovoce je sladké, 
takže dítě by si velmi rychle zvyklo na sladkou chuť 
a zeleninu by nemuselo chtít.
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První seznámení s mléčnými 
výrobky
Zvyšujte množství příkrmu, aby v průběhu 
asi dvou týdnů nahradil jednu celou mléč-
nou porci. Posléze nahraďte nemléčným 
příkrmem i druhou a  třetí mléčnou por-
ci. Postupně nahrazujte část mléka mléč-
nými výrobky. Na seznámení s mléčnými 
výrobky je nejlepší bílý neslazený jogurt, 
který můžete přidat k  prvním ovocným 
 příkrmům.

Více masa, večerní kaše, 
nové chutě 
Denní dávku masa zvyšte z  jedné polév-
kové lžíce na dvě. Jednou týdně podávej-
te místo masa důkladně uvařený vaječ-
ný žloutek. Zaveďte do jídelníčku večerní 
kaše – na začátek jsou vhodné kaše obil-
ninové. Seznamujte dítě s novými chutěmi, 
dalšími druhy zeleniny a ovoce a dalšími 
potravinami. Suroviny neznámých chutí 
zakomponujte v menším množství do již 
známých  pokrmů. 

Příkrmy rozmačkávejte, dávejte 
jídlo „do ruky“
Jakmile se dítě naučí jíst první příkrmy ze 
lžičky, začněte jídlo namísto mixování roz-
mačkávat. Dítě by mělo začít dostávat i jíd-
lo „do ruky“ , které si může dát samo do úst 
a žvýkat, třeba kousek rohlíku nebo chleba. 
Dítě již může zkoušet jíst samo, za vaší vy-
datné pomoci. 
Se zavedením nemléčného příkrmu mů-
žete podávat dítěti i kojeneckou vodu na 
zapití. Ideální je kojenecká voda nebo 
kvalitní kojenecké nápoje ředěné vodou. 

Stále… 
Nesolte, nepřislazujte, nepodávejte „oby-
čejné“ kravské mléko ani „obyčejný“ tvaroh. 

8.–12. měsíc: Zařazujte potraviny 
ze všech základních skupin
Pokračujte v  kojení podle potřeb dítěte. 
Kromě toho podávejte již 3–4 dávky pes-
tré, energeticky bohaté stravy denně. Dítě 
již může v některých případech jíst stejné 
jídlo jako rodiče, ovšem za předpokladu, že 
složení stravy bere ohledy na zvláštní po-
třeby dětského jídelníčku. Jídlo by mělo být 
měkké, nesolené a nekořeněné. Dospělí si 
mohou jídlo dochutit u stolu. 

Pestrý jídelníček bez uzenin 
a sladkostí
Mezi osmým měsícem a prvním rokem ži-
vota by dítě mělo dostávat denně potravi-
ny ze všech hlavních skupin, tedy obilniny 
(chléb, těstoviny, rýže, kaše), ovoce, zeleni-
na, maso, vaječný žloutek a mléčné výrobky 
kromě „obyčejného“ tvarohu. Ten podávejte 
až po prvním roce života. Dávejte přednost 
tepelně upravené zelenině před syrovou. 

Mléčné výrobky jsou důležitou součás-
tí jídelníčku. Mezi mléčné výrobky vhodné 
pro děti patří kromě jogurtů další kysané 
výrobky, jako je acidofilní mléko a kefír. Od 
ukončeného 9. měsíce dítěte můžete zařa-
zovat smetanové krémy typu žervé. 

Vyhýbejte se sladkým potravinám, jako 
jsou sušenky, sladké pečivo, cukrovinky, 
zmrzlina a čokoláda. Nepodávejte ani uze-
niny, tučné maso a vaječný bílek. Nedávejte 
dítěti ani nízkotučné potraviny, protože jim 
neposkytnou dostatečné množství energie. 

Pokračujte s mlékem, 
přidejte další tekutiny
Dítě je v tomto věku kojené nebo dostá-
vá adekvátní náhradu mateřského mléka, 
a proto není třeba mu podávat mléko jako 
nápoj. Do 12. měsíce života je neupravené 
kravské mléko zcela nevhodné, později je 
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možné zavádět malé množství kravského 
mléka při přípravě příkrmů, například kaší, 
stále však nikoliv jako nápoj.

Veďte dítě k samostatnosti
Rozmačkanou stravu nahrazujte nakráje-
nými potravinami. Měkké kousky podporují 
žvýkání. Pokračujte v nabízení potravin „do 
ruky“ (kousek pečiva), které si může dítě 
samo vkládat do úst a žvýkat. Nechte dítě, 
aby se samo zkoušelo krmit lžičkou, a po-
vzbuzujte jeho snahu. 
Pokud dítě setrvale odmítá kousky vaře-
né zeleniny, rozmixujte mu ji a přidejte ji 
k těstovinám nebo rýži. Ve formě omáčky 
zaručeně vezme zeleninu na milost. 

1 rok a dále: Jděte dítěti příkladem
Podávejte 3–4 jídla denně a mezi nimi navíc 
1–2 svačiny podle potřeb dítěte. Pokud je to 
možné, pokračujte v kojení. Zhruba půl litru 
mateřského mléka denně poskytne dítěti až 
třetinu potřebné energie a bílkovin. 

Nejvíce energie z obilovin
Dítě dostává potraviny ze všech základ-
ních skupin, tedy obilniny, zeleninu, ovoce, 
maso, vejce, mléko a mléčné výrobky. 
• Největší část denního příjmu energie by 

měla pocházet z obilovin (kaše, chléb, 
pečivo, rýže, těstoviny). 

• Zeleninu a ovoce podávejte při každém 
jídle, tedy pětkrát denně. Důležitou slož-

Ovoce nemusíte 
jen mixovat, 

učte děti také žvýkat 
větší kousky.
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kou jídelníčku jsou především brambory, 
které jsou bohatým zdrojem vitaminu C. 

• Masa by mělo dítě dostávat asi tři polév-
kové lžíce denně. Podávejte také kvalitní 
libové červené maso, které obsahuje více 
železa než maso bílé. 

Mléčné výrobky denně
Mléčné výrobky podávejte denně. Postup-
ně by se mělo do jídelníčku zařadit mléko 
a  mléčné výrobky v  takovém množství, 
aby dítě mezi 2. a 3. rokem snědlo tři až 
čtyři porce denně; jedna porce se rovná 
120–150 ml mléka nebo 100 g jogurtu nebo 
25–30 g sýra. 

Zařaďte tvaroh
Po prvním roce života můžete zavést do 
jídelníčku tvaroh, a to postupně, a nikoliv 
ve velkém množství. Tvaroh obsahuje ve 
velkém množství mléčné bílkoviny, které 
by mohly dětský organismus v nejútlejším 
věku zbytečně zatížit. Mezi prvním a dru-
hým rokem můžete postupně obohacovat 
jídelníček i o přiměřenou porci tvrdých sýrů. 
Méně vhodné jsou tavené sýry, do kterých 
se někdy pro zlepšení konzistence přidávají 
zdraví škodlivé tavicí soli. 

Kupujte plnotučné nebo  
polotučné výrobky 
Stále nevybírejte mléčné výrobky z  řady 
nízkotučných produktů. Ačkoliv se tzv. „li-
ght“ produkty propagují jako zdravější, pro 

děti to neplatí. Dítě musí spolu se stravou 
přijmout určité množství energie nezbytné 
pro jeho správný růst a vývoj, kterou mu 
nízkotučné výrobky nemohou poskytnout. 

Pomozte dětem utvořit  
správné návyky
Vytvořte dítěti návyk na pravidelné stravo-
vání během celého dne. Nezapomínejte ani 
na snídaně. Učte dítě samostatnému stolo-
vání, ale buďte mu stále nápomocni. Buď-
te trpěliví a snažte se při jídle vytvořit pří-
jemnou atmosféru. Navykněte si jíst pokud 
možno alespoň jednou denně u společného 
stolu, bez hádek a konfliktů. Nevnucujte dí-
těti neoblíbené jídlo s tím, že je zdravé. Po-
stupně by si vytvořil rovnítko mezi „zdravé“ 
a „nechutné“. 

• Velmi málo solte, aby si dítě nezvyklo 
na příliš slanou chuť jídla. 

• Nenabízejte dítěti sladkosti ani slad-
ké limonády, průmyslové cukrovinky, 
tučné uzeniny apod. 

• Nenechávejte dítě jíst bez dozoru. 
Může se stát, že vdechne kousek po-
travy a začne se dusit. 

Stále…
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RADÍME JAK NA TO Text: Ivana Ašenbrenerová, 
odborná spolupráce  

MUDr. Alexandra Vidnerová

Děti a spánek: 
Jak je naučit správně spát?
Pokuste se vytvořit správné spánkové návyky co nejdříve. Vydržte, 
vytrvejte a buďte pevní. Možná se to bude zdát složité, ale vy to 
zvládnete. Pomozte dítěti, aby spalo co nejlépe.

„Naučit“ dítě spát se zdá mnohým maminkám jako 
nesplnitelný úkol. Pravdou ale je, že spánkové rituá-
ly byste měli začít zavádět co nejdříve. Ano, je jasné, 
že malé miminko budete chtít mít co nejblíže – je to 
praktické, zvláště když kojíte. Na druhou stranu není 
na škodu, když se zařídíte podle některých osvědče-

ných rad. Jak říká neuroložka Iva 
Příhodová, nejčastější spánkovou 
poruchou u  kojenců do jedno-
ho roku je porucha z naučených 

5 Naučte se včas rozpoznat ospalost.

Prostředí, 
ve kterém dítě spí, 
má být pohodlné, 
příjemné a klidné. 
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asociací při usínání. Maminky velmi často navyknou 
děti, aby usínaly při kojení nebo krmení, houpání či 
v náruči. Je jasné, že takové dítě bude chtít i později 
usínat úplně stejně. Proto je zapotřebí zavést návy-
ky, které dítěti pomohou. Jak na to?

Rozpoznejte, kdy je dítě unavené
Neukládejte nikdy dítě do postýlky, když není do-
statečně ospalé. Nemělo by být ani přetažené a pře-
spalé, což se může stát, když necháte dítě dlouho 
spát v odpoledních hodinách. Podle dětské lékařky 
MUDr. Alexandry Vidnerové může odpolední spánek 
ztížit večerní usínání. To samozřejmě neznamená, 
že byste děťátko nenechali vyspat, pokud se mu 
během dne spát chce. Běžnými příznaky, které sig-
nalizují ospalost, jsou tření očí, zívání, těkání očima 
a kňourání. Nečekejte, až bude dítě hodně unave-
né, a naučte se včas rozpoznat ospalost. Jednoduše 
buďte o krok napřed.

Nastavte správný spánkový cyklus
Od začátku se snažte své dítě učit, že v noci se spí 
a přes den se „baví“. Do půl roku to samozřejmě 
neplatí, ale od šesti měsíců se už o zavedení těchto 
zásad pokuste. Přes den udržujte dítě aktivní a sti-
mulujte ho, hrajte si s  ním a  snažte se, aby bylo 
vzhůru. Jakmile se setmí, je to znamení, že se blíží 
spánek.

Spánkové rituály před usnutím
Nejrůznější odborné studie ukazují, že děti, které 
usínají podle neměnných rituálů, spí lépe a také se 
v noci méně často budí. Klíčem k úspěchu je dodr-
žovat pravidelné činnosti během dne, které vedou 
ke snazšímu usnutí. Všechny byste měli provádět 
ve stejném pořadí, aby dítě uklidnily. Kojení nebo 
krmení, houpání, pomazlení, vyprávění, uložení do 
postýlky. 

Teplota v místnosti
Prostředí, ve kterém dítě spí, má být pohodlné, pří-
jemné a klidné a nemělo by v něm být moc světla 

ani moc tepla. Dětem se lépe spí 
v chladnějším prostředí, takže to 
s topením nepřehánějte. Pro den-
ní spaní je ideální teplota kolem 
22 °C, v noci stačí klidně 18–19 °C. 
Tlumené osvětlení je samozřejmě 
možné. Pokud se dítě v noci pro-
budí, nerozsvěcejte, protože zvu-
ky a světlo v místnosti by měly 
být stejné jako při usnutí.

Den plný zvuků
Tichá domácnost pro zdravý spá-
nek vhodná není. Víte, že zvuky, 
které vaše dítě slyšelo v děloze, 
byly asi dvakrát hlasitější než 
vysavač nebo myčka? Děti zvu-
ky milují a potřebují je k životu. 
Nevypínejte tedy rádio, televizi, 
myčku nebo pračku, když je dítě 
v jejich blízkosti. 

Metoda kontrolovaného 
pláče
Některým rodičům (a  ani od-
borníkům) se to nebude líbit, 
ale zkušenosti spousty maminek 
ukazují, že tato metoda skutečně 

Nejrůznější odborné 
studie ukazují, že 
děti, které usínají 
podle neměnných 
rituálů, spí lépe 
a také se v noci 
méně často budí.
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funguje. Chce to ovšem pevné nervy, protože při ní 
necháváte dítě brečet. S nácvikem nezačínejte dřív 
než v šestém měsíci věku. A jak postupovat? Uložte 
jemně a klidně dítě do postýlky (ospalé, ale ne spící) 
a řekněte mu, že od teď bude spinkat samotné ve 
své postýlce. Dejte mu do ruky oblíbeného plyšáka 
nebo jinou hračku. Pak odejděte. Začne-li dítě pla-
kat, počkejte 1–5 minut, než znova vstoupíte. Dítě 
se pokuste utěšit, ale neberte ho do náruče a nezů-
stávejte déle než 2–3 minuty. Pokud i nadále bude 
plakat, odejděte. Vždy ale musí dítě vědět, že jste 
nablízku, protože vaše přítomnost mu dává pocit 
bezpečí a  jistoty. Když pláč pokračuje, opět ode-
jděte z pokoje a postupně prodlužujte dobu, než 
se k miminku zase vrátíte, abyste je utišila. Poprvé 
to jsou třeba 3 minuty, podruhé 5 minut a potřetí 
10 minut. Další noc napoprvé počkejte 5 minut, pak 

Anketa

Maminka Jana, 29 let, 
dvě děti – dcera Erika  
(3 roky), syn Honzík (1 rok)
Osobně jsem vyzkoušela obě 
metody usínání. U dcery jsem 
si říkala, že ji nechci nechat 
brečet, takže usínala neustále 
při kojení či houpání a já mu-
sela být nablízku, jinak neu-
snula. Bylo to náročné a  fru-
strující. U  syna jsem zkusila 
od šesti měsíců praktikovat 
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metodu kontrolovaného plá-
če, kdy vlastně necháte dítě 
brečet a  jen ho monitorujete. 
Zpočátku i tohle bylo frustru-
jící, ale spíše pro mě. Za dva 
týdny se syn naučil spát sám, 
takže já jsem hlasitý zastánce 
právě téhle metody.

Maminka Hedvika, 38 let, 
dvě děti – dcera Monika 
(8 let), syn Marek (4 roky)
Nikdy v životě bych nenechala 
svoje děti „vyřvat“, protože mi 
připadá, že to má vliv na jejich 
psychiku, a  to hlavně do bu-
doucna. Pořídila jsem si děti, 
tak proč si to ulehčovat? Obě 
děti usínaly se mnou v posteli, 
pak jsem je přenesla do jejich 
postýlky, a fungovalo to taky. 
Nechat je vyplakat, jak radí ně-
které metody? Nesouhlasím 
s tím. 

10 minut a potřetí 12 minut. Tato metoda se může 
zdát velmi obtížná, zvláště první týden. Brzo ale uvi-
díte, že se spánek dítěte zlepšil. „Při této metodě se 
musíte k dítěti chovat po celou dobu laskavě, i když 
důsledně,“ radí MUDr. Příhodová. Někteří odborníci 
tuto metodu zavrhují, protože podle nich dítě pře-
stává plakat z důvodu rezignace. Pokud prý matka 
nereaguje na pláč, dítě se cítí ohrožené a v pudu 
sebezáchovy se takzvaně „vypne“. 

Hledejte příčiny nespavosti
Někdy děti špatně spí proto, že je něco trápí – v prv-
ních měsících to bývá tzv. tříměsíční kolika. Jiným 
důvodem může být hlad, sledujte proto, kolik přes 
den dítě pomočí plenek. Jestli jich je méně než šest, 
může být skutečně hladové. V takovém případě se 
poraďte s pediatrem nebo laktační poradkyní, jak 
zvýšit laktaci, případně zda je nutné začít přikrmo-
vat. Dalšími příčinami nespavosti může být to, že 
je miminko mokré. V takovém případě ho přebalte 
a znova uložte, a to bez zbytečného rozptylování 
a  rozsvěcení. Také ho může něco bolet nebo mít 
teplotu – vše si v klidu a  jemně ověřte. V každém 
případě je vždy zapotřebí dávat dítěti najevo spous-
tu lásky a být mu nablízku. Jedině tak můžete ně-
čeho dosáhnout.



HAMÁNKOVA LÉKÁRNIČKA
Text: Petra Škeříková, odborná spolupráce 

MUDr. Světlana Najmanová

Teplé počasí láká k venkovním aktivitám, při nichž může lehce dojít 
k mnoha dětským zraněním a bolístkám. Jak se s nimi vypořádat, radí 
dětská lékařka MUDr. Světlana Najmanová.

Alergické reakce
S jarním a letním obdobím se pojí 
všudypřítomné pylové alergie. 
V první řadě nevystavujte dítě aler-
genům, které ho dráždí, například 
ho nenechávejte běhat na louce 
s  pampeliškami. Pokud už aler-
gická reakce nastane a dítě kýchá, 
svědí ho jazyk, uši, pálí ho oči, slzí 
apod., pomůže omytí a ochlazení 
studenou vodou a podání antihi-
staminik. Tyto léky obsahují látky, 
jež rychle uleví od příznaků aler-
gie, jako jsou alergická rýma, ast-
ma, svědění očí, otoky sliznic, kop-
řivka nebo atopický ekzém. Děti 
mohou od narození orálně užívat 
například Fenistil kapky, od dvou 
let pak Zyrtec, Zodac, Xyzal, Aeri-
us, Desloratadine apod. ve formě 
kapek, sirupu nebo tablet. Do nosu 
pak ke ztlumení rýmy podávej-
te běžné nosní kapky, od šesti let 
například Allergodil nebo Livostin 
sprej. Od čtyř let je možné použít 
i Allergodil oční kapky, od šesti let 
Livostin oční kapky. 

Bodnutí hmyzem
Bodnutí hmyzem může dítě nejen 
vylekat, bolet, ale rovněž může 

vyvolat alergickou reakci. Běžnou reakcí je zarudnutí 
v místě vpichu, menší otok a svědění. Po bodnutí včelou 
je nutné nejdříve odstranit žihadlo. (Nejlépe tak, že ho 
ze strany opatrně vyškrábnete nehtem nebo pinzetou 
a po jeho vyjmutí se můžete pokusit jemně vymáčk-
nout zbytky jedu z rány. Pozor na vymáčknutí jedu do 
rány!) U všech bodnutí hmyzem (vosou, ovádem, vel-
kým mravencem) postižené místo chlaďte ledovými 
obklady, můžete ho potřít tekutým pudrem, aplikovat 
protisvědivé masti a chladivé gely. U silnějších reakcí 
podávejte celková antihistaminika ve formě kapek, si-
rupů nebo tablet (viz výše). Okamžitá lékařská pomoc 
je třeba při štípnutí v ústech nebo hltanu – dítě nech-
te cucat kostky ledu, ihned podejte antihistaminikum 
a volejte záchrannou službu.

Hamánek radí: Jak na jarně- letní 
zranění a bolístky
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Odřeniny
Jízda na kole, koloběžce, in-linech, 
dětské hry pod širým nebem  – 
odřeninám se nevyhne snad žád-
né dítě. Drobné povrchové rány 
a odřeniny jen opláchněte vodou 
(případně mýdlem), ty větší ješ-
tě vyčistěte 3% peroxidem vodí-
ku a použijte dezinfekci, případně 
ránu můžete překrýt sterilní gázou. 
Nenechávejte v ráně žádné znečiš-
tění jako písek, hlínu apod. Pokud 
nejde vymýt pouhou vodou, pou-
žijte kartáček – děťátko musí bolest 
vydržet. U pořezání a krvácejících 
ran se snažte přiblížit okraje rány 
k sobě, stáhněte je obvazem a pří-
padně se vydejte k lékaři. K rychlej-
šímu hojení drobných ran můžete 
použít vlhké krytí (hydrogely, hyd-
rokoloidy), díky nimž dochází k re-
generaci pokožky. Lokálně může-
te pro snazší hojení aplikovat gely, 
jako jsou Flamigel nebo Hemagel. 
Pokud se jedná o hlubší ránu ane-
bo nelze vyloučit, že v ráně zůstalo 
cizí těleso (například sklo), pak je 
nutné vyšetření lékařem.

Spálená kůže 
Pokud se vám nepodaří ochránit 
dětskou pokožku před spálením 
sluncem, ulevte dítěti od boles-
ti chladivým a  léčivým sprejem, 
gelem či krémem, jako například 
Panthenol, Linola, Calcium panto-
thenicum, Bepanthen a další. Spá-
lenou pokožku chlaďte studenými 
obklady nebo také jogurtem či 
tvarohem. Nuťte dítě více pít.

Jak vybavit cestovní lékárničku
Cestujete-li s dítětem na delší dobu mimo domov, při-
balte si s sebou lékárničku, která by měla obsahovat:
• Léky na snížení horečky a proti bolesti – vždy v si-

rupu i čípkách pro případ průjmu/zvracení (napří-
klad Panadol, Paralen, Nurofen, Ibalgin)

• Léky proti nevolnosti při jízdě autem (například Ki-
nedryl)

• Chladivý gel, sprej či krém pro případ spálení, štíp-
nutí (Panthenol, Flamigel, Fenistil, Virasoothe)

• Léky na alergii (například Zyrtec, Fenistil kapky)
• Sterilní gázu, elastické obinadlo, voděodolné ná-

plasti
• Sprej na uvolnění dýchacích cest (například Quixx, 

Sterimar, Nasivin, Olynth)
• Léky proti kašli (Tussin – mohou i malí kojenci, Di-

tustat, Sinecod, Stoptussin)
• Teploměr 
• Odsávačku hlenů při rýmě
• Dezinfekci – roztok s jodem (například Betadine, 

který neštípe)
• Léky proti průjmu (Hidrasec, Smecta, Sorbecta, 

Carbosorb)
• Probiotika (Laktobacily, Enterol, Nutrolin B)
• Na podráždění očí například Ophthalmoseptonex, 

na zánět uší například Otipax
• Repelent proti hmyzu a klíšťatům
• Framykoin mast a zásyp

Jak odstranit klíště
Na přisáté klíště nenanášejte žádné oleje ani masti, ale 
pouze dezinfekci (například Jodisol, Betadine). Poté 
ho vytáhněte pinzetou, kleštičkami nebo speciální 
plastovou kartou se zářezy, a to jemnými viklavými 
pohyby ze strany na stranu. Po vyjmutí místo vpichu 
znovu vydezinfikujte. Zaznamenejte si datum, kdy se 
klíště přisálo, kvůli případným příznakům klíšťové en-
cefalitidy či boreliózy
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Text: Alice Škochová

Nastal čas spanilé jízdy z porodnice domů. 
Máma mě zabalila do zavinovačky a nalo-
žili mě do nablýskané Škody 100. Táta ob-
čas z legrace tvrdí, že jsem se poprvé vezla 
u zadního okýnka v krabici od banánů, tak 
malinká jsem prý byla, ale máma vždyc-
ky protestuje. Pevně mě svírala v náručí, 
aby se mi nic nestalo. O nějaké sedačce 
nebo bezpečnostních pásech se nám teh-
dy mohlo jenom zdát. 

„To za nás nebylo“ aneb ohlédnutí 
za mateřstvím v době minulé

Část 3: Už jsme doma! Ale NA jak dlouho?
V rodném panelákovém bytě mě čekal 

čerstvě vytapetovaný pokojíček, postýlka, 
kupička látkových plen a kojeneckých ob-
lečků a modrý nafukovací bizon. Dárek od 
maminčiných kolegyň z podniku. V kočár-
kárně, která praskala ve švech, parkoval 
zbrusu nový kočárek Liberta ostře zelené 
barvy s plastovými okénky po obou bo-
cích. Vykukovala jsem jimi ven a sledovala 
ulice plné dalších kočárků, které kupodivu 
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v šedém socialismu hrály všemi barvami. 
Bylo období baby boomu, tak se tomu ov-
šem tehdy neříkalo, a mělnická Liberta jela 
na plné obrátky. 

Máma sice snila o německém kočárku 
Stegner z Tuzexu, ale musela se ho vzdát 
na úkor další novinky v naší domácnos-
ti. Byla to automatická pračka Superta-
tramat, do které se na rozdíl od starších 
modelů vkládalo prádlo zepředu. Na hit 
tehdejšího trhu se čekalo dlouho, pořad-
níky byly plné. Ale trpělivost se vyplatila. 
Pračka se stala rodinným přítelem, neo-
cenitelným pomocníkem při zdolávání hor 
látkových plen. Občas si na to vzpomenu, 

když nesu k popelnici pytel plný použitých 
„jednorázovek“.

Po několika týdnech přibyl do naší rodi-
ny další souputník – sušené mléko v práš-
ku. „Proč tak brzy? Kojení ti nešlo, mami?“ 
ptám se. „Nikdo se nad tím nezamýšlel. 
Lahev dávaly všechny mámy kolem. Když 
jsem si postěžovala u  doktora, že často 
pláčeš, řekl, ať nasadíme umělé mléko. Ho-
tovo dvacet!“ Mami, občas ti závidím, že 
dokážeš vidět věci tak jednoduše. Vzdala 
bych to tenkrát tak snadno i já?

Spolu s mlékem v prášku se do naší ro-
diny začalo vkrádat téma „rodina versus 
práce“. Peněz nebylo nazbyt. Nový kočá-
rek a pračka vysály rodinný rozpočet až 
na dno. Babička do práce nechodila, a tak 
padlo logické rozhodnutí. Půl roku doma 
s dítětem a zpátky do práce. Nebylo to nic 
neobvyklého. Na začátku sedmdesátých 
let sice byla takzvaná mateřská dovolená 
prodloužena z jednoho na dva roky a pro 
některé matky byl zaveden mateřský pří-
spěvek, jesle přesto praskaly ve švech. 

Já jsem si ovšem mohla užívat „luxu-
su“ být doma s babičkou. „To by ses divil, 
Jonášku,“ říkám synkovi, který se usilovně 
snaží nacpat rohlík mezi lednici a myčku. 
„To my spolu budeme válčit ještě alespoň 
dva roky, viď?“ Uvidíme. 

Kojení 
tehdy nikdo 

moc neřešil…
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Text: Petra Škeříková

První narozeniny budou vašemu dítěti tak trošku šu-
mafuk, ale z vašeho nadšení, výzdoby pokoje a třeba 
také návštěvy rodinných příslušníků pochopí, že se 
děje něco mimořádného a tento den není jako každý 
jiný. Co by na oslavě prvních narozenin nemělo chybět, 
a co je naopak zbytečné? 

Místo a čas
Pokud vám nevadí trocha nepořádku, nejpohodlnější 
je uspořádat oslavu doma. Dítě je ve svém známém 
prostředí, má tu svoje hračky a nebude ze všeho vyju-
kané. Bude-li vám přát počasí, ještě lepší je zahradní 
slavnost na čerstvém vzduchu, kde nehrozí rozpatlání 
dortu po koberci a kde mají všichni hosté dostatek 

prostoru na hraní i povídání. Ma-
minky se však v obou případech 
většinou musejí ujmout rolí hosti-
telek a oslavu si tolik neužijí. Špat-
nou volbou proto nemusí být ani 
dětská herna, kde jsou na pořádání 
dětských oslav připraveni. V mno-
ha městech fungují herny jako 
Človíčkov, Brumbambule a další, 
kde narozeninovou párty připraví 
za vás a se vším všudy – s občer-
stvením, výzdobou i programem 
pro děti. Zatímco děti budou na 
atrakcích ve svém živlu, dospělí 

Oslava prvních narozenin
Zavinovačky už máte dávno schované v horním nástavci skříně a místo plakajícího miminka vám 
po bytě bleskovou rychlostí leze, nebo dokonce běhá malý raubíř. Z vašeho kojence se stává 
batole, které právě slaví první narozeniny. Pojďme mu připravit dokonalou oslavu.

Čím narozeniny 
ozvláštnit

Knížka vzkazů 
Požádejte všechny narozenino-
vé hosty, aby vašemu oslavenci 
napsali přání do knížky vzkazů 
(případně do alba fotografií). 
Vaše dítě tak bude mít na první 
narozeniny hezkou vzpomínku. 
Nezapomeňte pak pořízené fot-
ky nechat vytisknout a do kníž-
ky nebo alba je nalepit. 

Zasaďte strom
Zahajte oslavu tím, že se s hos-
ty všichni sejdete na zahradě 
a  společně děťátku zasadíte 

Místo slaných 
tyčinek, které sice dětem 

chutnají, ale zdravé rozhodně 
nejsou, připravte malým hostům 
„chuťovky“ z mrkve a okurky. 

Oloupejte zeleninu  
a nakrájejte ji na podlouhlé 

tyčinky.
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Dort a občerstvení
Kdo ví proč, ale dort bývá nejdů-
ležitějším bodem první naroze-
ninové oslavy. Některé maminky 
dokonce kupují či pečou rovnou 
dva – jeden dětský, zdravější, aby 
se do něj mohl pustit i oslavenec, 
a  jeden pro dospěláky. Pravdou 
je, že marcipánové figurky (au-
tíčka, princezny, zvířátka, pohád-
kové postavy) děťátko zaujmou 
a budou opět krásně vypadat na 
fotkách, ale váš malý jednoleťák si 
na nich nebude moct pochutnat. 
Je na vás, jak to vyřešíte, ale když 
uvnitř té nazdobené krásy najde 
vaše batole piškot a ovoce, proč 
by nemohlo ochutnat. Hlavně ne-
zapomeňte zapálit svíčku a potom 
fotit u sfouknutí! A klidně pak prc-
ka nechte si s dortem pohrát, jen 
ať ho má na prstíkách i na nose.

Co se týká dalšího občerstve-
ní, oslavenci a  dětským hostům 
můžete připravit jednoduché jed-
nohubky: Rohlík nebo chleba na-
krájejte na kolečka či kostičky a ty 
potřete máslem a obložte tvrdým 
sýrem, případně šunkou s vysokým 

hosté si mohou dát kávu a v klidu si popovídat. Čas 
oslavy volte podle režimu dítěte, aby bylo vyspinkané 
a plné energie. A nechtějte po něm, aby drželo pozor-
nost a „bavilo hosty“ více než dvě hodiny.

Hosté a dárky
Hostů musí být tak akorát, aby toho na dítě neby-
lo moc. Babičky, dědečkové, nejbližší příbuzní… ať 
jich není víc než deset. Domluvte se s nimi předem, 
jaký dárek by dítě (respektive vás) potěšil, ať se vám 
doma nesejde několik zbytečností. Když jim určíte 
pravidlo jednoho dárku na jednoho hosta, bude to 
nejlepší pro všechny – dítě stejně nevydrží dlouhé 
rozbalování a z desáté hračky už se ani radovat ne-
bude. V tomto případě často platí, že méně je více. 
Dárky zabalte do různobarevných papírů a nezapo-
meňte na mašle. Trhání třpytivých papírů kolikrát ba-
tolata potěší více než obsah krabice, a navíc u toho 
pořídíte veselé fotky. 

Co na sebe
Každou maminku napadne, že svoje dítko musí na tu 
první velkou narozeninovou oslavu vyfešákovat. Če-
lenky, tylové sukénky, kravaty, motýlky a kšandy jsou 
sice krásné na pohled, ale dobré tak akorát na fotky. 
Jen co narozeninové focení dokončíte, převlékněte 
dítě do něčeho pohodlného, na co je zvyklé. Dobrým 
tipem jsou také trička (nebo bodyčka) s potiskem 
kravaty, motýlka nebo velké jedničky.

Výzdoba a zábava
Balonky, balonky, balonky. Ty nafukovací. Děti je 
zbožňují a na narozeninové oslavě nesmějí chybět. 
Pokud se jich dítě bude dotýkat, nafoukněte je jen 
napůl, aby mu v rukou nepraskly a nepolekaly ho. 
Konfety ve tvaru spirálek případně zavěste tam, kde 
na ně dítě nedosáhne. Zbytečně by se do nich zamo-
távalo. Na oslavu pořiďte bublifuky – ty jsou zárukou 
zábavy. Každé malé dítě tu smršť bublinek miluje a vy 
budete mít opět krásný záběr do foťáku. A také si 
můžete uspořádat rodinnou soutěž, kdo vyfoukne 
největší bublinu.

strom. Když se zadaří, budete 
časem sledovat, jak strom roste 
stejně jako váš potomek.

Otisk nohy nebo ruky
Pořiďte si otisk nebo sádrový 
odlitek nožičky a  ručičky vaše-
ho jednoročního dítěte. Může 
z toho být pěkná tradice – kaž-
dé další narozeniny pořídíte dal-
ší otisk.
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obsahem masa a sníženým obsahem soli, ozdobit je 
můžete kouskem zeleniny, třeba salátové okurky. Tako-
vé jednohubky můžete s klidem podat i ročnímu dítěti. 
Ulehčíte si práci i tím, když budete všem hostům po-
dávat občerstvení na plastových či papírových talířcích 
a v kelímkách. Ty se dají sladit s celkovou výzdobou. Na 
internetu seženete plastové či papírové nádobí s na-

Náš tip: Narozeninové pohárky 
pro roční batolata

Ingredience
piškoty, alespoň dva bílé husté jogurty, libovol-
né ovoce (jablko, broskve, mango atd.), Hamánek 
smetanový krém (bílý nebo kakaový), ovocná pře-
snídávka Hamánek.

Postup
Do pohárků dejte na střídačku vrstvy piškotů a bílého 
jogurtu. Zakápněte ovocnou přesnídávkou, ozdobte 
smetanovým krémem, piškoty a ovocem dle chuti.

Tipy na dárky 
pro roční dítě
• hračka na provázku a  ko-

lečkách – jakmile dítě začne 
chodit, bude ho bavit za se-
bou cokoli tahat

• odrážedlo – autíčko, letadél-
ko, motorka, zvířátko… (po-
zor – ne chodítko)

• velké kostky – klasické dřevě-
né anebo velké Duplo kostky, 
které do sebe zapadají

• velký náklaďák Tatra – potěší 
nejen kluky, ale i holčičky, jen 
se připravte na to, že budou 
chtít stále vozit

• bazének s  míčky  – kruhový 
bazének naplněný malými 
plastovými míčky

• první pastelka  – kreslicí ba-
revná kulička, která pěkně 
padne do ručičky

• první kotníčkové botičky  – 
pokud na první krůčky tepr-
ve čekáte

rozeninovou jedničkou, s veselými 
autíčky či pohádkovými motivy. Co 
na tom, že babička bude pít víno 
z  kelímku, aspoň nebudete mít 
obavy, že se něco rozbije. Střepy 
sice přinášejí štěstí, ale ne na dět-
ské oslavě.
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Text: Petra Škeříková

Na nočním stolku máte vystavenou fotku z ultrazvuku, veškerý volný čas 
trávíte na internetu vybíráním postýlky, kočárku a přebalovacího pultu 
a po večerech se mazlíte se všemi těmi čepičkami a ponožtičkami, které 
jste už nakoupila. Na své nenarozené děťátko myslíte každou hodinu, 
minutu, vlastně nonstop. A pak slyšíte z úst lékaře větu: „Je mi líto, 
ale neslyším srdeční ozvy.“ Právě se vám zhroutil svět.

Zní to srdceryvně a neuvěřitelně smutně. 
Bohužel tak začíná příběh 32leté Kláry. Na 
uklidněnou ale hned na úvod uvádíme, že 
dnes už spokojené maminky dvouleté Sáry. 
Její první těhotenství se vyvíjelo ze začát-
ku zdárně. Prvotrimestrální screening ne-
prokázal žádné vady plodu, všechna další 
vyšetření proběhla v pořádku. V pátém mě-
síci však kontrola skončila tragédií. „Ležela 
jsem na tom lehátku a vesele jsem doktoro-
vi říkala, že je naše holčička dneska nějaká 
ospalá, že jsem ji od rána ještě necítila se 
hýbat. On se nezasmál, naopak se mračil 
čím dál víc a mně začalo být špatně. Z jeho 
zkoumavých pohledů do monitoru jsem 
pochopila, že je zle,“ vypráví Klára. Pak její 

gynekolog vyslovil tu osudnou větu a Klára 
se za několik minut přímo v ordinaci zhrou-
tila. „Ani nevím, co se dělo dál, byla jsem 
v úplném šoku, klepala jsem se, jen vím, že 
tam přijel manžel a potom mě převezli na 
gynekologicko-porodnické oddělení ne-
mocnice,“ říká. 

Díra v srdci, šrámy na duši
Klára musela podstoupit vyvolávaný po-
rod mrtvého plodu – pomocí injekce jí byly 
vyvolány kontrakce a  do několika hodin 
s  pomocí epidurální anestezie porodila. 
„Nezlobte se, ale tuto část bych chtěla pře-
skočit. Nechci už vzpomínat na to, jak jsem 
v  obrovských bolestech fyzických i  těch 

Přišla jsem o nenarozené miminko

Zeptali jsme se gynekologa MUDr. Tomáše Vychodila
Je revize dělohy bezpečným zákrokem? Za jak dlouho může žena znovu otěhotnět?
Při umělém přerušení těhotenství se odstraňuje nejen plodové vejce, ale i děložní sliz-
nice, která vejce vyživuje. Šetrně provedená revize dutiny děložní je bezpečný zákrok. 
Vzácnou komplikací může být poranění dělohy, eventuálně zánět dělohy po zákroku. 
Žena by z  tohoto důvodu měla dodržovat tzv. šestinedělí, minimálně do příchodu 
první menstruace. Potrat je důvodem další neplodnosti ženy jen zcela výjimečně. Prv-
ní menstruace po zákroku by se měla dostavit za čtyři až šest týdnů. Aby se minima-
lizovalo riziko potratu v prvním trimestru, doporučuje se otěhotnět nejdříve po třech 
menstruačních cyklech, lépe po šesti.
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 duševních rodila dítě, které jsem si nemohla 
odnést domů,“ dodává smutně. Poté v cel-
kové narkóze podstoupila revizi (vyčištění) 
dělohy a za dva dny byla propuštěna domů. 
„Bylo ve mně prázdno, díra v srdci, šrámy 
na duši,“ popisuje. „Celé dny a noci jsem 
brečela, nechtěla nikoho vidět, byla zlá na 
manžela, jako by to nebylo i jeho dítě, jeho 

bolest jsem nevnímala, prožívala jsem jen 
tu svoji.“ Klára přiznává i to, že se zavírala 
ve skříni, kde plakala do dětských obleč-
ků nakoupených pro miminko. Po několika 
dnech trápení už to její manžel nevydržel, 
vzal všechny věci z výbavy a kamsi je od-
vezl. „Strašně jsme se kvůli tomu pohádali, 
ale dneska už vím, že tenkrát udělal dobře,“ 

Nenarozené miminko je nedílnou součástí života rodiny, počítá se 
s ním a mluví se o něm, proto jeho ztrátu nemůžeme bagatelizovat, 
ani rychle zapomenout. Pomůže čas a sdílený smutek.

Chce to čas, 
než bolest 
a smutek 
odezní.
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říká Klára. Potvrzuje to i psycholožka PhDr. 
Kateřina Stibalová: „Rozhodně doporučuji 
si věci z výbavičky nenechávat. Většinou to 
nejde hned, je třeba počkat, až odezní prv-
ní smutek. Probírání se výbavičkou může 
zpočátku sloužit i jako ventil smutnění, čas 
a místo, kdy a kde je možné plakat. Z dlou-
hodobého hlediska jde ale spíše o princip 
sebetrýznění.“ Klára následně na popud 
manžela i  dalších členů rodiny vyhledala 
psychologa. „Moc mi naše terapeutická se-
zení pomáhala, díky paní psycholožce jsem 
si to v hlavě srovnala a byla schopná nor-
málně žít dál.“ 

Na další gynekologické prohlídce se zdá-
lo vše v pořádku, lékař Kláře sdělil, že dě-
loha se „hojí“ dobře, že má vyčkat alespoň 
tři menstruační cykly a mohou se pokoušet 
o miminko znovu. Zároveň ji ujistil, že vro-
zená srdeční vada neslučitelná se životem, 
kvůli které srdce plodu přestalo bít, byla 
bohužel jen špatnou náhodou. Všechny ge-
netické testy jinak vyšly negativně, tedy nic 
nebrání tomu, aby při druhém těhotenství 
donosila zdravé dítě. A tak se také stalo. 
Klára znovu otěhotněla za necelý půlrok 
od potratu, a ačkoli prožila devět měsíců 
ve strachu, aby se nic ošklivého neopako-
valo, dnes je zase šťastná. Doma kolem ní 
pobíhá krásná a zdravá dcerka. „Často si na 
tu bolest ještě vzpomenu, ale díky Sárince 
se všechny rány na duši víceméně zahojily,“ 
uzavírá Klára svůj příběh.

Byla to zkouška 
manželství i mé trpělivosti
Osud si pohrával i s nastávající maminkou, 
28letou Denisou, která byla v době našeho 
setkání na konci osmého měsíce těhoten-
ství. „Je to moje čtvrté těhotenství, před-
chozí tři skončily samovolným potratem 
v prvním trimestru,“ vypráví Denisa a dodá-

Očima psycholožky 
PhDr. Kateřiny Stibalové
Jak se vyrovnat se ztrátou 
nenarozeného dítěte?
V první řadě je třeba si připustit, že 
se jedná o velmi náročnou životní si-
tuaci. Ve své praxi se setkávám spíše 
s  tendencí rychle zapomenout, čas-
to i  s  mírným bagatelizováním situ-
ace. Partneři či rodinní příslušníci se 
mnohdy snaží pomoci si racionali-
zacemi typu: „Vždyť ještě ani nebylo 
na světě, o nic nešlo, to se přece tak 
stává.“ Připuštění smutku považuji za 
jednu z důležitých součástí vyrovná-
ní se se ztrátou. Nenarozené mimin-
ko je už mnohdy nedílnou součástí 
života rodiny, počítá se s ním, mluví 
se o něm, prostě už existuje. Přeruše-
ní těhotenství je proto třeba vnímat 
podobně jako odchod blízkého člena 
rodiny. Během smutnění mohou při-
cházet pocity viny: „Kdo za to může?“, 
pocity zlosti: „Proč právě my?“, ukřiv-
dění. Za nejdůležitější považuji mluvit 
o pocitech obou partnerů, případně 
i dalších členů rodiny. Sdílený smutek 
je vždy spojující, pocity viny ustupují 
společnou bolestí, čas pomůže zaho-
jit i ostatní pocity, které mohou part-
neři cítit – lítost, obavy, zlost. Mnoho 
párů se snaží chvátat na další mimin-
ko, rychle zapomenout. Naše fyziolo-
gie naštěstí tento spěch lehce brzdí. 
Další těhotenství samozřejmě přiná-
ší radost, úlevu, ale také velké oba-
vy. Právě s nimi je třeba u páru, který 
o miminko v minulosti přišel, pracovat. 
Pokud další těhotenství není možné, je 
dobré si společně určit jiný cíl, který 
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vá: „Teď už má náš chlapeček podle odhadu 
2,5 kilogramu, a tak už jsem klidnější, už se 
přinejhorším může narodit.“ Když potrati-
la poprvé (v osmém týdnu začala krvácet), 
byla z  toho smutná, ale její gynekoložka 
jí vysvětlila, že se to stává poměrně často 
a že jistě brzy otěhotní znovu. 

„Po dvou menstruacích, které byly přes-
né jako hodinky, se to kupodivu hned po-
dařilo. Byla jsem na sebe opatrná, snažila 
jsem se moc nenamáhat, nezvedat těžké 
věci, dokonce jsme stornovali letní dovo-
lenou… V devátém týdnu jsem zase potra-
tila. A to už na mě bylo moc,“ vzpomíná 
Denisa. V  tu chvíli se začala vážně obá-
vat, že nikdy žádné dítě nedonosí. „Bylo to 
náročné období a zároveň zkouška naše-
ho manželství. Propadala jsem panice, že 
jsem špatná žena, která ani muži nedokáže 
porodit dítě,“ říká Denisa. Zatímco první 
nevydařené těhotenství rodině tajila, s tím 
druhým už se svěřila své matce a dobře 
udělala. „Vůbec jsem to netušila, nikdy 
jsme se o tom s mámou nebavily – prozra-
dila mi, že stejné problémy se samovolným 
potrácením měla i ona. Než jsem se naro-
dila, mamka dvakrát potratila a pak ještě 
jednou předtím, než se narodil můj mladší 
brácha,“ vysvětluje Denisa. „Bohužel to vy-
padá, že máme k samovolným potratům 
geneticky dané sklony.“ To potvrzuje i gy-
nekolog MUDr. Tomáš Vychodil: „Samovol-
ný spontánní potrat nebo zamlklý potrat 
bývá relativně častý. Nejčastějšími příči-
nami jsou právě genetické predispozice, 

bude partnery spojovat – někdo volí 
adopci či pěstounskou péči, jiné páry 
se rozhodnou pro změnu životního 
stylu, nové bydlení, společný koníček, 
cestování aj. Dítě je dozajista velmi sil-
ným pojítkem mezi partnery, není ale 
to jediné, co dva lidi může spojovat. 

dále nedostatečná výživa embrya po jeho 
usídlení v děloze, infekce plodového va-
jíčka a vzácně vývojové vady dělohy. Zjis-
tit příčinu potratu v prvním trimestru ale 
bývá velice obtížné, až nemožné. Těhotná 
žena mu může jen těžko předejít.“

Díky své matce Denisa načerpala pozi-
tivní energii a rozhodla se neházet flintu do 
žita. Bohužel ani napotřetí to nevyšlo. „Sna-
žila jsem se být klidná a trpělivá, zbytečně 
se z toho nehroutit, věnovala jsem se sama 
sobě, chodila jsem na lymfatické masáže, 
na kosmetiku, na dlouhé procházky a tak. 
Pozitivní myšlení je opravdu moc důležité. 
Když jsem na těhotenském testu znovu uvi-
děla dvě čárky, nijak jsem neslavila. Prostě 
jsem zachovala klid a čekala. Každé ráno 
jsem se budila s obavami, že začnu krvácet, 
ale nic… Pak byl za mnou dvanáctý týden, 
první velký ultrazvuk, a když jsem slyšela 
od doktorky, že to nejhorší mám za sebou, 
rozbrečela jsem se radostí,“ uzavírá Denisa. 
Několik dní před uzávěrkou časopisu nám 
do redakce přišla od Denisy zpráva, že ve 
třicátém devátém týdnu porodila zdravého 
chlapečka Jonáše.
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Text: Pavel Novotný

Skočit do sedla, šlápnout do pedálů a pak už jen cítit vítr ve 
vlasech. Zní to nadneseně, ale jízda na kole je pro každé dítě prvním 
velkým životním krokem, který dává svobodu a bezbřehou radost 
ze seberealizace. 

Jízda na kole patří do „základní výbavy“ dítěte podobně 
jako bruslení či lyžování. A podobně jako oba zmíněné 
zimní sporty může i výuku cyklozákladů ovlivnit řada 
mýtů a lidových mouder. Čím se řídit, aby byla výsled-
kem všeho toho snažení oboustranná spokojenost? 

Prvním tématem k zamyšlení je otázka, kdy dítě 
na kolo poprvé posadit. Nejmenší dětská kola mají 

Šlapu, tedy jsem

průměr 12 palců (30  centimet-
rů) a podle výrobců jsou určena 
pro děti ve věku 2–4 roky. Uvede-
ná spodní hranice je ale značně 

1 První skutečné kolo má smysl 
pořídit nejdříve ve 3 letech.

S výukou jízdy 
na kole „spěchejte 
pomalu“, ať dítě 

neodradíte.
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Dětské bicykly bohužel ne-
jsou v  poměru k  velikosti 
dětí zrovna nejlehčí a i malá 
dítka se musí vypořádat se 
stroji o váze 6–8 kg. Nejen ti 
nejmenší tak mívají problém 
ušlapat kopcovitější terén 
a na to je potřeba brát ohled 
při plánování společných vy-
jížděk. Pomoci si sice můžete 
tažnou tyčí či gumovým lan-
kem, ale obecně je pro zdár-
nou vyjížďku bez nervů dob-
ré zpočátku volit terén bez 
výrazného převýšení. Tako-
vé podmínky často nabízejí 
cyklostezky podél řek – jako 
např. pražské stezky Braník–
Zbraslav či Smíchov–Rado-
tín, stezky v Podyjí apod.

Kam vyrazit 
na výlet

diskutabilní. Koordinace šlapání a držení rovnováhy je 
totiž pro dvouleté dítě poměrně složitá a příliš nepo-
mohou ani přídavná stabilizační kolečka. I zde platí 
osvědčené „spěchej pomalu“. 

Tříkolka a odrážedlo hodně pomohou
Současný trend je nechat dítě nejprve seznámit s tří-
kolkou, na níž i dvouletý capart odhalí tajemství šlapá-
ní. Poté je ideální nechat potomka jezdit na odrážed-
le (First Bike, Strider…), které zprostředkuje podobný 
pocit z rychlé jízdy a děti se na něm hravě naučí držet 
rovnováhu. S uvedenými dovednostmi bude přechod 
na skutečné kolo ve věku 3–4 let dílem několika chvil. 
A rovnou odpadne trápení s přídavnými kolečky. Po-
kud se však dítě na jízdu bez postranních koleček 
necítí, netlačte na pilu a kolečka na bicyklu nějaký 
čas nechte. Méně je někdy více. 

Vlastní výuka jízdy není těžká. Pamatujte na to, aby 
dítě mělo odpovídající velikost kola a dosáhlo ze sedla 
bezpečně na zem plnými chodidly. Pokud má dítě vět-
ší kolo, musí se víc naklonit dopředu, aby dosáhlo na 
řídítka, a ocitne se tak ve značně nepohodlné pozici. 
Výuku provádějte na rovině nebo z mírného (opravdu 
mírného) svahu, aby dítě nemuselo překonávat těžší 
odpor. Pak už stačí jen přidržet sedlo (rozhodně nepo-
máhejte držením za krk či tričko) při nasednutí, udělat 
pár rychlých kroků při rozjíždění a během několika po-
kusů pocítit radost nad zrozením cyklisty. 

Brzdění věnujte zvláštní pozornost
Nejobtížnější pro cyklistické nováčky je rozjezd a za-
stavování. Pro první jmenovanou činnost je potřeba 
dítěti vysvětlit, do jaké polohy má ideálně nastavit pe-
dál. Častým tématem rodičovských hovorů pak bývá 
to, jaký zvolit typ brzdy. Z bezpečnostního hlediska je 
pro nejmenší ideální určitě brzda typu torpédo (brz-
dí při šlápnutí dozadu), zatímco páková brzda zadní-
ho kola je pak standardně ve výbavě kol od velikosti 
20 palců (50 centimetrů). 

Vysvětlení, jak brzdit, věnujte rozhodně odpovída-
jící čas a důraz – jde možná o nejdůležitější součást 
celého procesu. A nezapomeňte rovněž připomenout, 

Každé dítě si 
časem kolo  
zamiluje, ale
zpočátku buďte 
trpěliví a nenuťte 
ho jezdit, pokud 
samo nechce.
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že s přední brzdou je třeba zachá-
zet opatrně. Případně ji seřiďte tak, 
aby nemohla přední kolo úplně za-
blokovat.

Motivujte, ale 
nepřehánějte to
Podobně jako v jiných oblastech 
mentorského působení rodiče na 
dítě se snažte držet i při výuce jíz-
dy na kole své ambice na uzdě. 
Děti si kolo zamilují, tomu věřte, 
ale na začátku se určitě vyplatí tr-
pělivost. Dílčí úspěchy odměňujte 
a netlačte na pilu. Když ucítíte, že 
vaše ratolest po deseti minutách 
ztrácí chuť, najděte si jinou spo-
lečnou  zábavu. 

Důležité je dítě neznechutit. Dě-
lejte postupné kroky a uvidíte, že 
brzy bude vaše dítko trávit v sedle 
víc a víc času. Dopřejte mu proto 
radost z nově nabyté dovednosti 
a nechte jej jezdit do školky či do 
školy, vyrážejte na vyjížďky. Cyk-
listika otevře vašemu společnému 
času zcela nové obzory. Tak hodně 
najetých kilometrů!

Kola vs. dětské míry
Velikost kol Vzdálenost Věk 
(v palcích) rozkrok–zem
12" 45 cm 2–4
16" 50 cm 4–6
20" 60 cm 6–9
24" 65 cm 9–12

Co je to?
Běží dva bratři bez 

nohou, jeden druhého 

dohnat nemohou.

(kolo)

Bez helmy ani ránu

Zcela běžným standardem i mezi dospělými cyklisty je dnes helma. A ochrana 
dětské hlavy zaslouží ještě výraznější pozornost! Proto dítě od jeho prvních mo-
mentů za řídítky naučte, aby helmu nosilo. Podle statistik zabrání skořepina na 
hlavě až 88 procentům vážných úrazů. Na trhu je dnes i v dětském segmentu ne-
přeberný výběr, ale samotnou volbu nechte ideálně na dítěti, aby samo rozhod-
lo, jaký design se mu bude líbit. Podobně jako dospělí i děti ocení na kole ruka-
vice (prstové, či bezprsté do teplých dnů), které zamezí tvorbě puchýřů z držení 
řídítek či odřenině při pádu. Ostatní ochranné prvky, jako chrániče kolen a loktů, 
nejsou pro jízdu na kole třeba. 
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Připravila: Alice Škochová

Jak se Hamánek narodil, 
vyrostl a vydal se do světa

Když přišel Hamánek na svět, se-
běhla se všechna zvířátka z celé-
ho okolí, aby se na něj podívala. 
Lesem se totiž šířila zpráva, že 
malý medvídek není jako ostatní 
medvědi. A  opravdu. Hamánek 
byl modrý, od hlavy až k  patě. 
Maminka medvědová s  tatín-
kem medvědem nad tím udiveně 
kroutili hlavou. Všichni Hamánko-
vi bratříčci a sestřičky měli hně-
dou barvu po rodičích. Kde se 
tahle modrá kulička vzala? Ale 
pak nad tím manželé medvědovi 
mávli rukou, totiž tlapou, a řekli 
si: „Hlavně, že je živý a  zdravý.“ 

Hamánek rostl a sílil, dováděl se svými sourozenci, 
honil veverky a občas strkal čumák tam, kam neměl. 
Byl to zkrátka obyčejný medvědí kluk. Jen jedna věc 
Hamánkovým rodičům nedala spát. Jejich synek byl 
neobyčejně vybíravý. Maminka by Hamánkovi snesla 
modré z nebe, jenže ten do všeho jen dvakrát kousl 
a začal se ošklíbat. Kořínky byly moc hořké, ryby moc 
slizké, hmyz byl prý přesolený. A houby? Ty byly moc 

Dokážeš předvést Hamánkovy 
kamarády? Jak troubí slon? Jak 
skáče klokan? Jak chodí tučňák? 
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houbovité. „Co si s tím chlapcem 
počneme?“ bědovala každé ráno 
u snídaně maminka.

Jednoho dne došla tatínkovi 
medvědovi trpělivost: „Ten náš 
kluk už je ve věku, kdy se mlá-
ďata staví na vlastní nohy. Když 
mu doma nechutná, ať se vydá do 
světa a vidí, že jinde není tráva 
zelenější.“ Hamánek tomu moc 
nerozuměl. Proč by měl žvýkat 
trávu jako srnka? Navíc si done-
dávna myslel, že svět končí za 
mezí, na kterou dohlédl z lesa. 

Nic naplat, táta už rozhodl. Ha-
mánek dostal raneček se zbytky 
od oběda, rozloučil se s  rodiči 
a sourozenci a musel slíbit, že se 
do zimy vrátí. „Užij si to,“ volala za 
ním máma medvědová, ale měla 
přitom na krajíčku. Každá mamin-
ka je totiž smutná, když se loučí 
se svým děťátkem. Ať je to mládě 
medvědí, nebo lidské. Ale Hamá-
nek už vykročil pravou tlapkou 
vstříc velkým dobrodružstvím. 

• Tatínek nechtěl po Hamánkovi, 
aby jedl trávu, i když medvě-
di mají byliny rádi. Chtěl, aby 
medvídek ve světě zjistil, že 
doma je dobře. A co jíte nejra-
ději vy, děti? 

• Víte, že medvědi jsou stejně jako my lidé savci? 
To znamená, že se krmí po narození maminčiným 
mlékem. 

• Víte, proč nemohou jíst malá miminka stejná jídla 
jako větší děti? 

A jak to bylo dál? 
Hamánek prožil na svých cestách mnohá dobrodruž-
ství. Nejprve zamířil do africké savany, kde právě pa-
novalo období dešťů. Naštěstí potkal slona Toníka, 
který ho svým obřím uchem ukryl před prudkým lijá-
kem. Medvídek se slonem posvačili šťavnatou trávu 
a slon vysvětlil Hamánkovi, že tráva a zelené byliny 
jsou jeho běžnou stravou. 

Pokud vás zajímá, jaké další země Hamánek na-
vštívil a s kým se spřátelil, přečtěte si spolu s rodiči 
jeho příběhy na webu www.hamanek.cz. A nezapo-
meňte si k tomu dát kousek zdravé zeleniny! 

TIP slona Toníka: 
Vyzkoušejte také Svačinku 

s meruňkami a tvarohem – je 
obohacena o 5 procent tvarohu 
pro jemnější chuť a doplnění 

mléčného proteinu. Je 
vhodná pro děti od 

ukončeného 6. měsíce. 
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