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Novinky od Hamánka

NOVINKY OD HAMÁNKA

První oběd pro čtyřměsíční 
miminko? Vyzkoušejte jemné zeleninové 
pyré od Hamánka
Po ukončeném 4. měsíci je vaše děťátko 
připravené ochutnat také něco jiného než 
jen mateřské mléko. Pro první příkrm je 
nejvhodnější zelenina, a  to dobře stravi-
telné, nenadýmavé druhy s lehce naslád-
lou příchutí, jako jsou mrkev, brambora či 
dýně. Hamánek proto přichází s novinka-
mi pro první pokusy se lžičkou – se dvěma 
zeleninovými příkrmy pro ty úplně nej-
menší děti.

Jemné pyré mrkev s bramborem  
a Jemné pyré dýně s bramborem 
Oba nové příkrmy mají speciální recepturu 
pouze ze dvou druhů zeleniny pro první při-
krmování, tak aby byla možná kontrola pří-
padné alergické reakce miminka. Představují 
zdravější alternativu ke sladkým kaším. Jsou 
vyrobené v  baby food kvalitě, neobsahu-
jí žádnou přidanou sůl, lepek, konzervanty, 
aromata ani barviva.



NOVINKY OD HAMÁNKA

EasyFruit od Hamé: 
Čtveřice veselých 
„cool“ ovocných  
kapsiček
Hamé EasyFruit je pyré, na jehož vý-
robu se využívá vysoce kvalitní ovoce, 
stejné jako pro výrobu dětských vý-
živ. Čtyři cool příchutě (Golden Apple, 
Exotic Party, Cherry Cola a Strawberry 
Cream) bez lepku a konzervantů byly 
vyvinuty ve spolupráci s dětmi, které 
si je velmi oblíbily, a proto byl i design 
obalu přizpůsoben právě jim. Díky 
praktickému balení jsou EasyFruit ide-
ální zdravou svačinkou do školy anebo 
na výlety. 



Vážení čtenáři, 
milí rodičové a prarodičové,

víte, jak se rodí témata do naše-
ho časopisu? Někdy načerpáme 
inspiraci u vás, čtenářů, o některá 
témata si řeknou naše produkty 
a část z nich vyplyne při povídá-
ní u kávy s kolegyněmi. Tak třeba 
hlavní téma tohoto čísla, dětské 
pleny. Otevřela ho naše kolegy-
ně na rodičovské, která se nám 
u  kávy pochlubila, že statečně 
„látkuje“. Otazníky se jen sypaly 
a hned jsme měli námět na člá-
nek. Podobným způsobem jsme 
se dobrali k dětské obezitě, když si 
jiná kolegyně a maminka postěžo-
vala na oblíbenost fastfoodu mezi 
školními dětmi. A i nepříliš vese-
lé téma laktační psychózy vzešlo 
z autentických příběhů z okolí. 

Pokud jste někdy zabrousi-
li na Facebook Hamánka, určitě 

jste si všimli, že hodně maminek 
řeší, zda je lepší dětem kupovat 
skleničky s  kojeneckou výživou, 
nebo vařit domácí jídlo. Abyste 
si mohli udělat vlastní názor, při-
pravili jsme pro vás velký přehled 
otázek a odpovědí, který vychází 
z výrobních postupů kojeneckých 
výživ Hamánek. 

Nezapomněli jsme ani na ma-
minky v  očekávání. Tentokrát 
jsme se zaměřili na těhotenské 
mýty spojené s  pohlavím mi-
minka. Skutečně lze načasovat 
početí kluka nebo holčičky? Do-
čtete se také, jak o sebe v těho-
tenství pečovat, abyste se cítily 
nejen zdravé, ale i krásné, a jaké 
léky, pokrmy a  nápoje byste si 
měly v požehnaném stavu ode-
přít. Později se budou určitě hodit 
i rady týkající se výběru dudlíků 
a saviček, bezpečnostních prvků 
pro děti do domácnosti nebo tipy 
na cvičení s malými dětmi. Rodiče 
větších dětí by mohlo zaujmout 
téma domácí výuky, o kterém se 
v  poslední době hovoří čím dál 
častěji. 

Až vám půjde ze všech rad, 
tipů a informací hlava kolem, na-
listujte si rozhovor se špičkovým 
biatlonistou Ondřejem Moravcem, 
přečtěte si fejeton o tom, jak to 

PÁR SLOV ÚVODEM



dřív chodilo v jeslích, nebo dětem uvařte něco 
dobrého na zub z dýní.

Za redakci Hamánka vám přeji klidné a po-
hodové podzimní a zimní měsíce a hlavně zdra-
vé a spokojené děti.

Vaše Lenka Vaněk
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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

Ať vás náš 
časopis inspiruje 

i baví!



Text: Ivana Ašenbrenerová

TÉMA ČÍSLA

Jednorázové pleny
Plusy: 
Patří bezesporu mezi nejčastě-

ji používané plenky. Přebalování s  nimi je 
snadné, jsou relativně tenké a dobře sají te-

kutinu. Ve finále je hodíte do koše. Vzhledem 
ke snadnému použití maminkám usnadňu-
jí přebalování a především šetří čas. Jejich 
další výhodou je pohodlnost, například na 

Plenky: Látkové,  
nebo jednorázové?
Které jsou lepší a pro dítě vhodnější? Máte-li miminko nebo ho čekáte, 
určitě o tom přemýšlíte. Bez plenek se totiž neobejde na začátku života 
nikdo. A přestože většina maminek volí plenky jednorázové, protože 
jejich použití je snadnější, spousta dalších dává přednost variantě, která 
je šetrnější – zejména k přírodě a taky peněžence. Jaké tedy vybrat? 

1 Jednorázové plenky šetří maminčin čas.
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dovolené u moře určitě nebude s látkovými plenkami 
stejná práce jako s jednorázovými. „Myslím si, že do-
plňkově je takhle využívá většina maminek, které jinak 
používají plenky látkové. Některé maminky látkují přes 
den a na noc dávají jednorázovou plenu,“ říká Ing. Pet-
ra Sýkorová, zakladatelka značky GaGa‘s pleny.

Minusy:
Podle statistických údajů připadá na kaž dého Čecha 
v průměru 294 kg komunálního odpadu ročně. Dítě 
v jednorázových plenkách vyprodukuje za rok dvoj-
násobek odpadu než běžný občan. Plenky znamenají 
také velkou zátěž – asi 250 kg spotřebovaných su-
rovin na 1 dítě. Za každodenní používání jednorázo-
vek zaplatíte zhruba 700−1 000 Kč za měsíc, za celé 
přebalovací období dítěte to dělá asi 16−25 000 Kč. 
K dalším „nevýhodám“ patří i to, že každý den mu-
síte vynášet koš a také plenky neustále dokupovat. 
Při použití některých typů jednorázových plenek 
hrozí u citlivějších dětí opruzeniny (dítě necítí, že je 
už mokré, takže je delší dobu v mokru). Odborníci 
v poslední době poukazují taky na možné nebezpečí 
chemických látek, které se používají pro výrobu ab-
sorpčního gelu, a na riziko přehřívání zejména chla-
peckých pohlavních orgánů.

Info: Bio jednorázové pleny
Existují však ekologické jednorázové plenky, které 
jsou šetrné k životnímu prostředí, vyrábějí se z ob-
novitelných surovin, jejich výroba šetří životní pro-
středí a některé se dají dokonce kompostovat. Jejich 
nevýhodou je menší sací schopnost a vyšší cena. 
Bohužel stejně jako klasické jednorázovky plní po-
pelnice.

Dnešní látkové pleny nevyžadují 
zdlouhavé vyvařování a žehlení, 
jejich používání je snazší.

Anketa

Zeptali jsme se tří maminek, 
jaké pleny používají a proč:

Zuzana (34 let), 2 děti (4 a 2 roky)
Začala jsem používat látkové ple-
ny, protože starší syn měl pořád 
opruzeniny. Nejprve jsme přešli 
na bio jednorázové plenky, ale pak 
jsem vyzkoušela látkové plenky, 
konkrétně kalhotkové pleny, které 
se velmi podobají těm jednorázo-
vým. Osobně bych i  řekla, že se 
syn naučil dříve na nočník, protože 
v látkové plence nebyl v takovém 
suchu jako v té jednorázové. Dcera 
už používala jen látkové.

Hanka (29 let), 1 dcera (1,5 roku)
Na mateřské jsem byla jen půl roku 
a vrátila jsem se zpátky do práce. 
Sice jen na tři dny v týdnu, ale i tak 
si neumím představit, jak bych to 
dělala, kdybych měla používat lát-
kové pleny. Dva dny v týdnu hlídá 
dceru chůva, takže použití jedno-
rázových plen považuji za praktic-
ké. Jistě, látkové pleny se dnes už 
nemusí žehlit ani skládat, nicméně 
pořád se musí prát a sušit. 

Dana (35 let), 2 děti (3 a 1 rok)
U první dcery jsem používala jed-
norázové pleny, ale když jsem kaž-
dý den odnášela ty hromady pou-
žitých plenek do popelnice, začala 
jsem se zajímat o  látkovou vari-
antu. Nejdřív mi to přišlo celkem 
pracné, muset plenky prát a sušit, 
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Látkové pleny
Pokud stále žijete v představě, že látkové pleny se 
musí vyvařovat, žehlit a složitě skládat, pak budete 
asi velmi překvapená, co všechno se za posledních 
několik desítek let změnilo. Jak říká Ing. Petra Sý-
korová z Gagapleny.cz, jde o názor, který přetrvává 
z časů našich babiček a maminek. Ano, tehdy byla 
péče o pleny opravdu náročná a maminky si vlastně 
ani nemohly vybrat, co by chtěly používat. „Dnešní 
materiály, způsob zpracování i moderní střihy umož-
ňují zredukovat veškerou práci na vyprání v pračce 

ale ve finále jsem zjistila, že spous-
tu času jsem předtím strávila tím, 
že jsem musela pleny nakupovat. 
Navíc jsem do praní a sušení za-
pojila i starší dceru, která mi ráda 
podává kolíčky a  vyn dává pleny 
z pračky. Takže to vlastně nepova-
žuji za ztrátu času, ale naopak.

Zabavte dítě při přebalování říkankou:Kovej, kovej, kováříčku,okovej mi mou nožičku.Okovej mi obě,zaplatím já tobě!

a  usušení na  šňůře či v  sušičce. 
Vyváření, žehlení a složité skládá-
ní dnes u látkových plen odpadá,“ 
říká Petra Sýkorová. A jaké výhody 
a nevýhody vidí v jejich použití?

Plusy: 
Ekonomické: Po započtení všech 
nákladů ušetříte až 15 000 Kč. 
Část výbavy vydrží i pro další dítě, 
případně ji lze prodat, a  tak se 
část nákladů za látkovou výbavu 
ještě vrátí. Plnohodnotná výbava 
se dá pořídit i za 7 000 Kč, u jed-
norázových plen jsou náklady 
přes 25 000 Kč (počítáte-li 5 Kč 
za jednu plenu a přebalování po 
dobu dvou let).
Zdravotní: Látkové pleny přispí-
vají ke správnému vývoji kyčlí, 
neobsahují chemikálie ani jiné 
nežádoucí látky a jsou prodyšné. 
Díky vyšší prodyšnosti nedochází 
k  přehřívání pohlavních orgánů, 
což je důležité zvláště u chlapeč-
ků. Látkové pleny zamezují vzniku 
opruzenin.
Ekologické: Látkové pleny neza-
těžují životní prostředí tak jako 
jednorázové.
Časové: I  když to možná vypa-
dá paradoxně, je to tak.  Odpadá 
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čas na vyhledávání jednorázových 
plen v akci, dojíždění za jejich náku-
pem a vynášení použitých do popel-
nice. „Dnešní látkové pleny se nemu-
sí vyvařovat ani žehlit, můžete je prát 
s ostatním prádlem, takže je stačí jen 
pověsit a pak dát do skříně,“ říká Ing. 
Petra Sýkorová. Zpočátku je perete 1× 
za dva dny, později 1× za tři dny, žehlí-
te je „jen“ v šestinedělí. Po šestinedělí 
zabere péče o ně asi 1−2 hodiny týdně 
podle typu  plenek. 

Minusy: 
Samozřejmě i  látkové pleny mají svá 
negativa. Pro mnoho rodičů je dnes 
nejdůležitější, jak moc jsou pleny prak-
tické. I když už se látkové pleny nemu-
sí vyvářet a žehlit, pořád vyžadují dost 
práce. Přebalování je trochu kompliko-
vanější, ale ovšem i zde záleží na tom, 
jaký druh plenky použijete. Po použití 
je musíte namočit do kbelíku s víkem 
a  ideálně přídavkem vonného oleje, 
minimálně 1× za dva dny je musíte vy-
prat a ještě předtím plenky raději pro-
pláchnout a odstranit větší nečistoty. 
I proto je použití jedno rázovek prak-
tické zejména na cesty a pobyt mimo 
domov.

Info: Plenkový servis
V některých městech již existuje tzv. 
plenkový servis, který vám látkové 
pleny doveze, a navíc je za vás taky 
vypere. Objednáte si je pohodlně z do-
mova, nemusíte tak stát frontu v su-
permarketu ani tahat velká balení. Tři-
krát týdně u vás servis použité pleny 
vyzvedne a vyprané je zase přiveze, 
takže můžete trávit více času se svými 
dětmi. Více na: plenkovyservis.cz

Vyznáte se? 
Jaké druhy látkových 
plen existují? 
Pokud jste až dosud používala pleny jedno-
rázové, pak budete možná trochu na roz-
pacích, jak postupovat při výběru. Některé 
pleny jsou bambusové, jiné konopné nebo 
froté. Dále pak existují různé typy plenek:
• Nechcete-li pleny skládat, pak můžete 

sehnat praktické kalhotkové plenky, kte-
ré vzhledem připomínají jednorázovou 
plenu a mají vlastní zapínání na patentky 
nebo suchý zip. Ty pak zafixujete svrch-
ní plenkou, která je vyrobená buď z PVC 
(není prodyšná, takže hrozí opruzeniny), 
nebo s polyuretanem (dovoluje přístup 
vzduchu) a z vlny (nasají vlhkost a jsou 
zcela prodyšné, při nošení průběžně pro-
sychají).

• Plenky vše v jednom – all-in-one: Kalhot-
kové plenky, které mají svrchní kalhotky 
už jako svou součást, používají se v pod-
statě jako jednorázové.

• Čtvercové a tvarované pleny: Univerzální 
pleny, které nemusíte používat jen k pře-
balování, ale i k otírání pusinky a podobně. 
Mají nižší savost, ale rychle schnou. Savost 
lze zvýšit tím, že do nich vložíte takzva-
nou separační plenku (chrání plenku před 
znečištěním stolicí, vkládá se mezi plenu 
a  zadeček, může být pratelná fleecová 
či jednorázová viskózová nebo celulózo-
vá). Dají se všelijak skládat, takže pad-
nou každému miminku. Tvarované pleny 
připomínají kalhotky, nemají ale svoje 
zapínání – zapínají se například snappi 
sponkou. 



Text: Alice Škochová

Kila navíc mohou 
vést ke zdravotním 
potížím i k šikaně 

Obezitou nebo nadváhou trpí 
v České republice téměř třetina 
dětí. Zvláště rizikové je období 
puberty. Zatímco obézní děti do 
věku pěti let zůstávají i  nadále 
obézními přibližně ve čtvrtině 
všech případů, pubertální obezi-
ta přetrvává téměř v 60 % přípa-
dů až do dospělosti. Obézní děti 
přitom do budoucna ohrožuje 
celá řada zdravotních komplika-
cí, především vysoký krevní tlak, 
infarkt, mrtvice nebo diabetes II. 
typu. Zanedbatelná není ani psy-
chická újma z  posměšků, nebo 
dokonce ze  šikany, která děti 
s  výraznou nadváhou provází. 
Které z dětí při těle si nevyslech-
lo „lichotky“, jako je „buřt“ nebo 
„špekoun“? 

Poraďte se s dětským  
lékařem
Jak poznáte, že má vaše dítě 
problém s váhou? U starších dětí 
bývá rozdíl mezi štíhlým dítětem 

ZDRAVÉ A DOBRÉ

Dětská nadváha a obezita: 
Neberte je na lehkou váhu
Někteří rodiče a prarodiče se předhánějí v tom, kolik toho jejich potomek 
spořádá. Baculaté dítě je přece roztomilé a zdravé. Nevyplatí se ale 
spoléhat na to, že z nadváhy samo vyroste. Dětské faldíky mohou někdy 
přerůst v závažné zdravotní i psychické potíže. 

a dítětem při těle zřetelný. Jak je to ale u menších 
dětí, u kterých někdy vnímáme tukové polštářky jako 
známku určité roztomilosti? I u dětí se při posuzo-
vání hmotnosti vychází z tabulek BMI, to však samo 
o sobě nestačí, protože tento údaj nezohledňuje věk 
ani pohlaví. Zjištěnou hodnotu BMI je proto třeba 
zanést do percentilových tabulek, které jsou sou-
částí zdravotního a očkovacího průkazu. Z grafu lze 
vyčíst, do kterého pásma dítě spadá. Na zvýšenou 
hmotnost dítěte většinou rodiče upozorní pediatr 
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při pravidelných preventivních prohlídkách. Pokud 
sami zjistíte, že dítě začalo nepřiměřeně přibírat 
na váze, poraďte se s jeho ošetřujícím lékařem.

Děti méně „lítají“, více sedí u obrazovek 
Dětská obezita má mnoho příčin, od nevhodného 
stravovacího vzorce v rodině až po genetické před-
poklady. Většinou má ale jednoho společného jmeno-
vatele a tím je nerovnováha mezi příjmem a výdejem 
energie. V posledních letech ubylo dětí, které „lítají“ 
venku nebo na hřišti, a přibývá těch, které sedí doma 
u televize nebo u počítače. Podle průzkumů každé 
čtvrté dítě stráví denně přes dvě hodiny u obrazovky 
a každé sedmé dítě sportuje jen v rámci školního tě-
locviku. „Při sedavém způsobu života začne ochabo-
vat svalovina a přibývá tukové tkáně. Z toho prame-
ní spousta problémů − snížená výkonnost a fyzická 
kondice, bolesti zad, špatné držení těla. Dítě se stává 
méně fyzicky zdatným a tělesně obratným, a proto se 
hýbe stále méně. Zdravotní a psychické problémy se 
tak prohlubují,“ upozorňuje odbornice na výživu Mgr. 
Jana Divoká.

Po kom to má? 
Do energetické nerovnováhy samozřejmě vstupují i ge-
netické předpoklady. Otázkou je, které vlivy převažují. 
Je dítě obézní po rodičích, nebo proto, že si navyklo 
na nevhodný způsob života? Nebo je to kombinace 
obojího? „Podíl genetického zatížení a dědičnosti ro-
dinného talíře na vzniku nadváhy či obezity je individu-
ální, v každém případě je ale role rodiny při formování 
správných stravovacích a pohybových návyků tím nej-
významnějším prvkem,“ uzavírá Jana Divoká.

5 nejčastějších chyb v dětském jídelníčku 
• Nevyvážený příjem a výdej energie 
Obecně panuje mylný názor, že dítě může jíst, co 
chce, protože se z nadváhy „vytáhne“ nebo ji „vy-
běhá“. Dnešní děti však trpí nedostatkem pohybo-
vé aktivity a zároveň přijímají příliš mnoho energie, 
a proto nelze spoléhat na to, že dítě z nadváhy samo 
časem „ vyroste“. 

Pokud má dítě 
sklony k nadváze 
či obezitě, 
začněte situaci 
řešit včas. 
Nespoléhejte na 
to, že z nadváhy 
„vyroste“. 

Hlavně pohyb

Má-li dítě zvýšenou hmotnost, 
není třeba přistupovat k  radi-
kálním změnám jídelníčku nebo 
přísným dietám. U  dětí často 
stačí přidat pohyb a upravit slo-
žení jídelníčku. Změna by měla 
být pozvolná a měla by se do ní 
zapojit celá rodina. Pokud má 
dítě více kilogramů navíc, na-
vštivte obezitologa, který na-
staví další postup léčby nadvá-
hy. Možností je také redukční 
pobyt v  lázních nebo dětských 
léčebnách. Ohledně poraden-
ské a psychoterapeutické služ-
by při léčbě dětské nadváhy 
a  obezity můžete kontaktovat 
poradnu Mgr. Jany Divoké na  
jana.divoka@volny.cz. 
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• Nadbytek jednoduchých 
sacharidů (cukrů) 
a nevhodných tuků

Děti sladkou chuť milují. Cukr 
v mozku totiž stimuluje tvor-
bu látek, které vyvolávají pocit 
uspokojení. Strava s nadbyt-
kem cukrů ovšem postupem 
času způsobuje zvýšenou 
tvorbu tuku, která posléze 
nevyhnutelně vede k obezitě. 
V  levných sladkostech a  po-
krmech rychlého občerstvení 
bývají obsaženy tuky na bázi 
zcela nevhodných trans-mast-
ných kyselin.

• Nedostatek zeleniny 
a ovoce

Většinou mají děti na talíři 
málo ovoce a  zeleniny. Tato 
skupina by přitom měla tvořit 
více než třetinu potravin, kte-

Video
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ré denně konzumují. Pokud se spolu s prv-
ními příkrmy zavádí nejprve ovoce, zvykne 
si dítě rychle na sladkou chuť, a zeleninu 
pak může odmítat.

• Nedostatek kvalitních bílkovin 
V dětských jídelníčcích velmi často chybí tvr-
dé a přírodní sýry, zakysané mléčné výrobky, 
jako jsou jogurty, tvarohy nebo kefír, a také 
libová masa a  ryby. Naopak je četněji za-
stoupeno pečivo, přílohy, sladkosti a sladká 

jídla, uzeniny, tedy zdroje sacharidů a často 
i méně vhodných tuků. 

• Malá rozmanitost jídelníčků 
Jídelníčky dětí bývají monotematické 
a chybí v nich důležité potravinové skupi-
ny. V mnoha případech se k obědu a ve-
čeři podává v jeden den stejné jídlo nebo 
se opakuje totéž hlavní jídlo po dva dny. 
Fádní jídelníček nemůže dítěti zajistit pří-
sun všech nutných živin.

Náš tip! 
Pokud dítě honí mlsná, 
nabídněte mu zdravější 

alternativu k přeslazeným dezertům 
se šlehačkou či čokoládovým 

laskominám. Ochutnejte Hamánkův 
smetanový jogurt či 

smetanový krém. Neobsahují 
umělá aromata, barviva, 
konzervanty ani lepek.

Jak na to, aby bylo dítě zdravě štíhlé? 
8 tipů pro rodiče 
Zavádějte správně příkrmy
Pro vytvoření správných vzorců ve stravo-
vání jsou podstatné první dva roky života. 
Proto je důležité i  správné počáteční za-
vádění příkrmů, tedy začátek přechodu na 
nemléčnou stravu. Zavádějte do jídelníčku 
nejprve příkrmy zeleninové a masozeleni-

nové. Ovocné příkrmy začněte podávat až 
ve chvíli, kdy si dítě zvykne na zeleninu. 

Maminky, kojte
Nejlepší prevencí obezity je kojení. Je to 
jedno z mála životních období, kdy dítě jí 
jen tolik, kolik opravdu chce, a k  jídlu ho 
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neprovokují jiné podněty než hlad. Pokud 
dítě krmíte náhradami mléka, dodržujte do-
poručené dávky. 

Vytvořte jídelní režim
Děti by měly jíst pětkrát až šestkrát denně 
(snídaně, dopolední svačina, oběd, odpole-
dní svačina a večeře, případně druhá veče-
ře). Jídelní režim dává dítěti řád a zajišťuje 
pravidelný příjem všech potřebných živin. 
Dopřávejte dítěti na jídlo dostatek času. 
Mezi jídly by měly být dvou- až tříhodino-
vé pauzy. Nevynechávejte snídaně, školním 
dětem chystejte zdravé svačiny. Ani štíhlé 
dítě by se nemělo mezi jídly dojídat slad-
kostmi ani slanými pochoutkami.

Neřešte jídlem emoce
Nepoužívejte jídlo jako odměnu nebo 
„uklidňující“ prostředek. Dítě se tak naučí 
na stres či nepohodu reagovat slupnutím 
něčeho sladkého. Pokud si navykne uchylo-
vat se k jídlu ve stresových situacích pravi-
delně, stane se pro ně jídlo „drogou“. Učte 
se rozlišovat, zda má dítě opravdu hlad, 
anebo jen chuť. Pokud si myslíte, že se dítě 
jen nudí, odveďte jeho pozornost k jiné čin-
nosti. Zkuste mu nabídnout pití. Hlad často 
maskuje pocit žízně. 

Hlídejte příjem tekutin
Děti často pijí nedostatečně a nezřídka pijí 
zcela nevhodné nápoje, jako jsou sladké li-
monády, kolové, nebo dokonce energetické 
nápoje. Spolu se sladkými nápoji přijímají 
zbytečně moc energie, jsou náchylnější ke 
kazivosti zubů a v neposlední řadě si zvyka-
jí na sladkou chuť, kterou pak stále vyžadu-
jí. Mezi vhodné nápoje patří zejména voda, 
ovocný čaj, voda s příchutí (s nižší energe-

tickou hodnotou), zředěná šťáva z čerstvé-
ho ovoce nebo zředěný džus. 

Veďte dítě k pohybu
Dítě si vytváří vztah k pohybu po vzoru své 
rodiny. Nejde ale jen o sportovní aktivity, 
ale i o běžné činnosti, jako je pomoc s do-
mácími pracemi, venčení psa, pobyt venku 
s kamarády a samozřejmě i chůze. Choďte 
do nebo ze školy či školky pěšky, s menšími 
dětmi choďte na pravidelné pěší procházky. 
Zařaďte procházky, pěší výlety a rekreační 
sporty do běžného rodinného života. 

Nezakazujte, hledejte alternativy
Sladkosti by se v dětském jídelníčku nemě-
ly vyskytovat příliš často a neměly by na-
hrazovat některá denní jídla, i když je dítě 
štíhlé. Pokud chcete sladkosti v  jídelníčku 
omezit, nezakazujte, ale pokuste se jejich 
množství postupně snižovat. Najděte zdra-
vé alternativy k oblíbeným dětským pokr-
mům. Hranolky upečené v troubě, domácí 
zmrzlina, hamburger s  cizrnovým karba-
nátkem, mléčný koktejl s ovocem slazený 
medem, müsli tyčinky apod. 

Jděte příkladem
Rychlé životní tempo vede k tomu, že se 
rodiny stravují „rychlovkami“, které konzu-
mují mimo domov. Často navštěvují fast-
foody, kde si děti vybírají jídla s  velkou 
energetickou hodnotou. Děti si lépe osvojí 
správné stravovací návyky, pokud se rodi-
na stravuje v rámci možností pohromadě 
a v klidu domova. Jděte dětem příkladem 
nejen tím, jakým potravinám dáváte před-
nost, ale také způsobem stolování, společ-
ným vařením, výběrem restaurací, nakupo-
váním apod.
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Text: Petra Škeříková  

Foto: archiv Hamé s. r. o.

Biatlonista Ondřej Moravec: 
Jsem pyšný táta
Nejúspěšnější český biatlonista Ondřej Moravec zažil ve své sportovní 
kariéře hodně emotivních okamžiků. Nejvíce ale vzpomíná na dva. 
Když v roce 2014 v ruském Soči stál prvně na stupních vítězů a získal 
svou první olympijskou medaili a ten druhý přišel zkraje roku 2016 
v orlickoústecké porodnici, kde mu manželka Veronika přivedla na 
svět jeho první dítě, dceru Rozárku. 

Když vaše manželka začala ro-
dit, byl jste zrovna na soustře-
dění ve Slovinsku a nestihl jste 

se vrátit včas. Litujete toho, že jste nebyl 
u porodu? 
Tak nějak jsme to oba čekali, že to asi ne-
stihnu. Věděli jsme, že budu tou dobou na 
soustředění a manželka na to byla připra-
vená. Takže to nevidím jako něco, co bych 
vyloženě promeškal. Přijel jsem hned v noci 
a hlavní bylo, že jsem s nimi mohl být ales-
poň následující čtyři dny po porodu. 

Jaké jste měl pocity, když jste Rozárku 
prvně uviděl?
Samozřejmě jsem byl pyšný táta a přede-
vším moc rád, že jsou obě v pořádku.

Zisk první olympijské medaile versus na-
rození první dcery – dokážete porovnat 
emoce, které jste prožíval?
Byly to totálně odlišné situace, které se 
vůbec nedají porovnávat! Jediné, co můžu 
říct, že obě tyto události pro mě byly vr-
cholem jak ve sportovním, tak v  mém 
osobním životě. Na takové dva okamžiky 

se zkrátka nezapomíná a budu je mít stále 
před očima.
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Vaší Rozárce je nyní rok a půl. 
Co už všechno umí a jaké je to 
děťátko?
Myslím, že umí všechno, co by ve 
svém věku umět měla. Musím říct, 
že je moc šikovná a učí se neuvě-
řitelně rychle. Je to dítě k neza-
stavení. Nevím, po kom tu rych-
lost a hbitost má. (směje se)

Co ráda dělá se svým tátou a co 
táta rád dělá se svojí holčičkou?
Asi nejoblíbenější je u nás bazén, 
po něm následuje trampolína. To 
jsou dvě věci, u kterých se spo-
lečně vyřádíme. A nesmím zapo-
menout na knížky, ty také miluje, 
takže si spolu rádi čteme. Těch 
činností, které s Rozárkou dělám 
rád, je hodně. Mám z čeho vybírat, 
jak ji „zaměstnat“.

Čím vás zaručeně vždy  
rozesměje?
Když se na něco těší, tak má straš-
ně legrační výraz! (směje se)

Určitě i vy doma řešíte otázku, 
kdy dítěti vařit a kdy sáhnout 
po hotových příkrmech. Jaká 
pozitiva pro vás představují 
kupované skleničky? 
Samozřejmě jsou velice pohodlné 
hlavně na cestách, tehdy je člověk 

Radost v cíli s českou vlajkou 

„Přáli bychom 
si, aby Rozárka 
nebyla jedináček.“

ocení nejvíce. Poslední zhruba dva měsíce se ale Ro-
zárka stravuje už běžně jako my dospělí, takže jí s námi.

Má ráda dobroty od Hamánka? 
Ano, chutnají jí ovocné kapsičky. Zeleninové příkrmy 
už jí teď nedáváme, protože jí naše jídla.

Jací jste rodiče – jste přísní, nebo spíše 
benevolentní? Shodnete se se ženou na 
pravidlech výchovy?
Asi tak něco mezi – ani to, ani to. (směje se) Myslím si, 
že se shodneme ve všem. Mám pocit, že je moc důle-
žité, aby rodiče vychovávali podle stejných pravidel.

Kdy Rozárku prvně postavíte na lyže? Dokážete 
si představit, že by šla ve vašich šlépějích a byla 
rovněž biatlonistkou? 
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Určitě letos v zimě, to už jí budou dva roky. 
Vyzkoušíme to a uvidíme, jak jí lyže budou 
bavit. Co se týče její budoucnosti, pokud 
si bude přát dělat biatlon, tak jí to určitě 
umožním a samozřejmě budu rád. Ale do 
ničeho ji rozhodně nebudu nutit, bude to 
její  rozhodnutí.

Jako profesionální sportovec trávíte 
většinu času mimo domov. Když máte 
doma malé dítě, musí to být o to těžší. 
Jezdí za vámi rodina na závody? Když 
jste pryč, skypujete spolu, abyste viděl 
její pokroky?
Přes zimu se vidíme celkem často, rodi-
na se mnou jezdí minimálně na dva tři 
světové poháry a  také na přípravu před 
mistrovstvím světa. Když nejsme spolu, 
manželka mi posílá videa, abych viděl, co 
zrovna Rozárka dělá a co se naučila nové-
ho, a telefonujeme si kaž dý večer.

Jaké jsou vaše plány na letní měsíce, 
chystáte se na rodinnou dovolenou? 
(rozhovor vznikl začátkem července – 
pozn. red.)
Dovolenou budeme trávit doma v Čechách, 
to bude ten nejlepší relax pro všechny. Přes 
rok se nacestujeme dost, takže si v létě bu-
deme užívat toho, že můžeme být všichni 
tři společně doma.

Jaké mety byste si přál ve své kariéře 
ještě dosáhnout? 
Já už si žádné cíle nedávám. Mým cílem je 
pouze stále se zlepšovat, pokud to v mém 
věku ještě půjde. 

A co v životě? Patří mezi vaše „mety“ 
druhé dítě?
Tak to určitě ano. Přáli bychom si, aby 
 Rozárka nebyla jedináček!



Individuální vzdělávání aneb 
Když je škola doma 

Text: Alice Škochová

ZAUJALO NÁS

Sedmiletý druhák Péťa je většinou kolem jedenácté dopoledne se školou 
hotový a až do oběda si hraje se dvěma mladšími sourozenci na zahradě. 
Odpoledne ho ještě v rámci výuky vlastivědy čeká návštěva muzea, Péťa 
to ale nevnímá jako školní povinnost a těší se. Už druhým rokem se Péťa 
učí doma s maminkou a do školy jezdí jen na přezkoušení. Je jedním ze 
stovek dětí, které procházejí takzvaným individuálním vzděláváním. 
Pro koho je tato forma vyučování vhodná? A jaké podmínky musí rodiče 
splnit, aby mohli své děti učit doma?

Proč se učit doma?
Důvody pro individuální vzdělá-
vání jsou různé. „K domácí škole 

1 Dětem, které se učí doma, zapůjčí jejich kme-
nová škola učebnice a pracovní sešity, aby byly 
připravené ke zkouškám.
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nás vedla možnost větší flexibility. Mohli jsme spo-
lečně odjet a ‚školu‘ si prostě vzít s sebou, nehledě 
na školní prázdniny. Také jsme díky domácí škole 
mohli s dětmi trávit víc času,“ říká Dora Satková, 
maminka čtyř dětí, z nichž každé prošlo do určitého 
věku domácí výukou. Doma se často učí také děti, 
které se intenzivně věnují sportu či rozvíjejí jiný ta-
lent, často se s rodiči stěhují za prací, mají daleko 
do školy nebo z nějakého důvodu, například zdra-
votního, nezvládají klasickou školní výuku. Často se 
doma vzdělávají i děti rodičů, pro které je důležitý 
individuální přístup k dítěti. „Chtěli jsme dětem po-
moci dozrát v samostatně myslící zodpovědné lid-
ské bytosti, pro které nejsou hlavní motivací k učení 
známky nebo bonbony,“ uzavírá výčet důvodů Dora 
Satková. 

Rozvrh dne je individuální
Jak vypadá den školáka v klasickém domácím vy-
učování? „Výuku jsme měli rozdělenou na týdny. 
Každé dítě vědělo, co musí za týden zvládnout, ale 
časové rozvržení bylo do velké míry na něm,“ říká Ji-
tka Kopečková, maminka dvou holčiček, které dnes 
již přešly z domácího vyučování na druhý stupeň 
běžné školy. Je na vyučujícím, jak si učivo rozloží. 
Někdo „kopíruje“ školní rozvrh a učí přesně podle 
osnov, jinde se pracuje v tematických blocích a ka-
ždý den se věnuje intenzivně jednomu předmětu. 
„Když se holky zabraly do pyramid, nekončily jsme 
po čtyřiceti minutách jako ve škole, ale věnovaly 
jsme se tématu celé dopoledne. Další den jsme do-
hnaly ostatní předměty,“ líčí režim výuky Jitka Ko-
pečková. 

Učebnice děti dostanou, samy si tvoří  
portfolia
Protože jsou i individuálně vzdělávané děti formál-
ně žáky své kmenové školy, mají nárok na zapůj-
čení učebnic a pracovní sešity, které používá daná 
škola pro své žáky. Rodiče si připravují také vlastní 
výukové materiá ly nebo pracují se zajímavými pu-
blikacemi podle vlastního výběru. Děti si s pomocí 

Pokud se rozhodnete 
vzdělávat své dítě 
doma, musíte:

• Vyplnit Žádost o  povole-
ní individuál ního vzdělávání. 
Souhlas vydává ředitel školy, 
do které se dítě hlásí jako do 
kmenové. Teoreticky to může 
být jakékoli základní školské 
zařízení, tedy i  spádová ško-
la, je však lepší vybírat ze škol, 
které mají s domácím vzdělá-
váním zkušenosti. 

• Doložit Vyjádření školského 
poradenského zařízení (které-
koli pedagogicko-psychologic-
ké poradny). 

• Doložit dosažené vzdělání. 
Nejnižší dosažené vzdělání ro-
diče (nebo vzdělavatele) musí 
být pro výuku 1. stupně středo-
školské s maturitou a pro výu-
ku 2. stupně vysokoškolské (na 
oboru nezáleží).

domácích učitelů vytvářejí tak-
zvaná portfolia, která jsou důle-
žitým dokladem u pravidelného 
přezkušování v  kmenové škole. 
Při domácí výuce se většinou kla-
de velký důraz na propojení teo-
rie a praxe. „Přírodovědu si děti 
osvojují na zahradě, slovní úlohy 
trénujeme například při nakupo-
vání v obchodě, převádění jedno-
tek váhy děti pochopily při vaře-
ní,“ říká Jitka Kopečková.
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Ke zkouškám dvakrát do roka
Nedílnou součástí individuálního vzdělávání je pravi-
delné přezkušování v kmenové škole. „Děti jezdily na 
přezkoušení dvakrát do roka vždy před vysvědčením. 
Zkoušky byly jednak písemné, které mohly děti napsat 
doma, a pak ústní, s učitelkami z naší kmenové školy. 
Kromě zkoušek jsme dvakrát do roka jezdili na konzul-
tace ke koordinátorce domácího vzdělávání,“ vysvětluje 
Dora Satková. Při zkoušení se prověřují znalosti z hlav-
ních předmětů (český jazyk, matematika, cizí jazyk), dal-
ší předměty se hodnotí na základě donesených  portfolií. 

Zkoušející vycházejí také ze 
slovního hodnocení, které 
dítěti píší vyučující, tedy nej-
častěji rodiče. 

Školní třída je názorově
pestré prostředí
Pokud se rozhodujete, zda 
učit dítě doma, je třeba zvá-
žit i názor „z druhého břehu“. 
„Zejména první stupeň běžné 
základní školy je pro člově-
ka jedinečné životní období, 
kdy tráví mnoho času s vrs-
tevníky z různých sociálních 
poměrů, které spojuje místo 
bydliště. Individuálně vzdělá-
vané dítě přichází o sociálně 
a názorově velmi pestré pro-
středí, kterým běžná školní 
třída bezesporu je,“ upozor-
ňuje Mgr. Marie Hronková, 
učitelka na 1. stupni pražské 
základní školy. V dalších ži-
votních etapách už si člověk 
školu nebo zaměstnání vy-
bírá podle svého zaměření, 
takže i  jeho spolužáci nebo 
kolegové mu jsou v různých 
ohledech bližší. Ve třídě děti 
pracují ve skupinách, vytvá-
řejí pravidla, hledají své role, 
učí se komunikovat a hledat 
různá řešení úkolů. Učí se na-
slouchat názorům druhých, 
vyjádřit a obhájit svůj názor, 
přijmout kritiku. Ve škole se 
dítě také setkává s  dalšími 
dospělými osobami mimo 
rodinu, učí se respektovat je-
jich autoritu z hlediska věku, 
ale i  instituce. Protože nemá 
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pozornost učitele jen pro sebe, 
trénuje mimo jiné trpělivost a na-
vyká si na samostatnost.

Domácí škola nejen doma 
Domácí vyučování se ovšem ne-
musí nutně odehrávat podle mo-
delu „vyučující maminka  – dítě 
žák – psací stůl v dětském poko-
ji – pět dní v týdnu“. Individuálně 
vzdělávané děti se často účastní 
akcí své kmenové školy – dochá-
zejí na některé hodiny do školy, 
absolvují se spolužáky například 
plavecký výcvik a stejně jako jiné 
děti navštěvují zájmové kroužky. 
Někteří rodiče najímají na určité 
předměty jiné učitele nebo zaklá-
dají komunitní a sdružené školy, 
ve kterých menší skupinky dětí 
učí pedagog, kterého si domluví 
přímo rodiny. „Přechod do ‚nor-
mální‘ školy proběhl hladce a děti 
učivo hravě zvládají. Se začleně-
ním do kolektivu také nebyl pro-

blém,“ říká Dora Satková, „jelikož život na evange-
lické faře je na kolektiv ostatních dětí připravoval 
téměř od narození.“

Možné nevýhody individuálního vzdělávání 
• Rodiče mohou mít z obavy, aby něco nezanedbali, 

na děti přílišné nároky, což může negativně ovliv-
ňovat vztah k dítěti.

• Okolí se může stavět k  individuálnímu vzdělávání 
odmítavě. 

• Jeden z  rodičů většinou nechodí do zaměstná-
ní a zůstává jako vyučující doma s dítětem, což 
může mít negativní dopad na ekonomickou situaci 
 rodiny. 

• Podle některých odpůrců individuálního vzdělává-
ní hrozí dětem skleníkové prostředí, tedy názorová 
izolace v jednom prostředí.

Individuální výuku na 1. stupni základní školy po-
volil zákon v roce 2005. Od roku 2007 probíhalo 
pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 
2. stupni ZŠ, které bylo v loňském roce po dlouhých 
debatách a mnohých výhradách Ministerstva škol-
ství ukončeno. Od 1. září 2016 se tedy mohou v re-
žimu domácího vzdělávání učit i děti na 2. stupni.

Kam se obrátit, když chcete dítě učit doma?

Asociace pro domácí vzdělávání: www.domaciskola.cz
Školy Březová: www.zsbrezova.eu
www.alternativniskoly.cz 
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A RECEPTY

Text: Alice Škochová

Dýně oplývají roztodivnými tvary a barvami, ale jsou také zdravé 
a využitelné na mnoho způsobů.  Vaření můžete spojit i s tvořením. 
Až vydlabete dužinu, vyrobte si s dětmi ze zbytku dýně světélkující 
strašidelná strašidla.

Vyhrajte si s dýněmi v kuchyni

Proč jíst dýně?
Plody dýně obsahují 90 % vody a hodně 
vlákniny. To je ideální kombinace pro trá-

vení, protože vláknina na sebe váže toxiny a zároveň 
pozitivně ovlivňuje pochody v trávicím traktu. Dýně 
obsahují také důležité minerály (sodík, draslík, hořčík 
či železo) a karotenoidy beta -karoten a alfa-karoten, 
ze kterých si organismus vytváří vitamín A. Dužina 
dýní je snadno stravitelná a jen velmi zřídka vyvolá 
alergickou reakci, proto je vhodná i pro velmi malé 
děti. Můžete z ní připravit celou škálu pokrmů – od 

klasických kompotů po polévky 
a sladké pokrmy. 

Jak nakupovat dýně? 
Vyzrálý plod poznáte podle váhy. 
Měl by být těžký, což je známka 
toho, že obsahuje více dužiny. Pří-
liš lehké dýně jsou buď plné se-
mínek, nebo mohou být vyschlé. 
Slupka by měla být tvrdá a mat-
ná a stonek silný a dřevnatý s pa-
trnými drobnými prasklinkami, 
které postupně zasychají. Dýně 
ponechte před zpracováním po 
nějakou dobu při pokojové teplo-
tě. Část škrobů, které jsou v dýni 
obsaženy, se přemění na cukr, 
a dužina tak zesládne.

Japonská dýně Hokkaidó
Je menší než obvykle pěstova-
né dýně, což je praktické z hle-
diska zpracování. Dužina má 
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 příjemnou nasládlou chuť po-
dobnou chuti pečených kaštanů. 
Dýni nemusíte před zpracováním 
loupat. Slupka je sice v syrovém 
stavu poměrně tvrdá, během 
úpravy však rychle změkne.

Dýně ve tvaru tykve má semínka 
uložená jen v dolní zaoblené čás-
ti, proto je z ní při zpracování jen 
minimum odpadu. Nejprve od-
dělte horní válcovitý díl bez se-
mínek od kulaté spodní části, tu 
rozpulte a vydlabejte. Dýni před 
zpracováním oloupejte. Pokud ji 
budete péct, můžete slupku po-
nechat.

Svůj název si vysloužila tím, že 
se její dužina varem rozpadá na 
jednotlivá vlákna připomínají-
cí špagety, a to tím více, čím je 
dužina zralejší. Slupka je tuhá 
a pevná, tepelnou úpravou se 

Lívanečky z máslové dýně
Ingredience
250 g vychladlého dýňového pyré
200 g polohrubé mouky
1 lžička vinného kamene
2 lžíce cukru krupice
špetka soli
400 ml mléka
3 vejce
60 g másla
olej na smažení
med, smetana nebo ovocné pyré 
(Hamánek s borůvkami)

Příprava
Nejprve si připravte dýňové pyré. Dýni zpracujte 
podle návodu u odstavce „máslová dýně“. Dužinu 
nakrájejte na asi dvoucentimetrové kousky, vsypte 
je do kastrůlku a podlijte čtyřmi lžícemi vody. Osolte 
špetkou soli a zakryté duste na mírném ohni 20 mi-
nut doměkka. Nakonec dužinu lehce rozmačkejte 
vidličkou nebo rozmixujte a nechte ji vychladnout.

V misce smíchejte mouku, vinný kámen a sůl. 
V jiné nádobě šlehejte mléko, žloutky, rozpuštěné 

Máslová dýně

Špagetová dýně
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nerozpadá. Pokud dýni pečete 
v troubě, nemusíte ji loupat.

Dýňový obr s výrazným žebro-
váním a aromatickou dužinou, 
která je relativně měkká a obsa-
huje hodně vody a málo škrobu. 
V syrovém stavu připomíná chutí 
meloun Gallia. Před zpracováním 
dýni oloupejte. Snadno to jde 
škrabkou na mrkev.

Těstoviny s omáčkou 
z muškátové dýně

máslo a  dýňové pyré. Z  bílků a  cukru ušlehejte 
pevný sníh. Mléčnou směs přilijte k moučné směsi 
a krátce promíchejte, aby se vše spojilo. Přidejte 
sníh a jemně ho zapracujte do směsi. Nepřilnavou 
pánev potřete olejem a smažte malé lívanečky. Po-
dávejte je s medem, smetanou nebo ovocným pyré. 

 JITROCEL
 MATEŘÍDOUŠKA
 VITAMIN C

 
BYLINNÝ SIRUP 

PRO DĚTI OD 1 ROKU 
PRO SNADNĚJŠÍ 
ODKAŠLÁVÁNÍ

MAXIVITA® 
KAŠLÍK

Bylinný sirup Kašlík obsahuje přírodní extrakty z bylinek, které příznivě ovlivňují uvolňování hlenu tvořeného v dýchacích 
cestách a usnadňují odkašlávání. Zklidňují podrážděnou sliznici dýchacích cest a zmírňují tak dráždění ke kašli. Bylinky jsou 
navíc obohaceny o vitamin C, který příznivě ovlivňuje imunitní systém a tím i celkovou obranyschopnost organizmu.

www.maxivita.cz | Zakoupíte ve svém oblíbeném supermarketu nebo drogerii. Doplněk stravy

Ingredience
1 muškátová dýně
1/4 másla
petrželová nať
sůl
zakysaná smetana 
těstoviny

Příprava
Dýni oloupejte a  připravte z  ní pyré stejným 
 způsobem jako z  máslové dýně. Na závěr pyré 

Muškátová dýně
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rozmixujte dohladka. V kastrůlku nechte rozpustit 
máslo a přidejte k němu dýňové pyré a najemno 
nakrájenou petrželku. Osolte špetkou soli a krátce 
povařte. Pro zjemnění přidejte pár lžic zakysané 
smetany. Těstoviny uvařte podle návodu a podá-
vejte je s dýňovou omáčkou.

Dýni můžete 
podávat 
jako přílohu 
k jakémukoliv druhu 
masa, použít ji 
lze i v kombinaci 
s těstovinami 
či rýží. Dýně 
obsahují hodně 
vlákniny, dětem 
proto podávejte 
dýňové pokrmy pro 
zpestření běžné 
stravy. 

Rajčatová omáčka se špagetovou dýní 
Ingredience (4 porce)
1 špagetová dýně

Omáčka:
1 kg zralých rajčat, nejlépe soudkovitých
2 stroužky česneku, neloupané
2 lžíce extra panenského olivového oleje
1 lžička krupicového cukru
mořská sůl 
40 g čerstvých bazalkových lístků

Příprava
Neoloupanou dýni propíchejte nožem, položte ji na 
plech a pečte v troubě asi hodinu na 200 °C. Nechte 
ji vychladnout a poté ji rozkrojte napůl, vydlabejte 

semena a vidličkou začněte roz-
dělovat dužinu na „špagety“. Po-
kud to nejde, znamená to, že je 
dýně nedopečená. V tom případě 
ji dejte do trouby ještě na chví-
li dopéct. Rajčatovou omáčku si 
můžete připravit současně s tím, 
jak se dýně peče. 

Do spodní části každého rajčete 
vyřízněte asi dvoucentimetrový 
mělký křížek. Rajčata vložte spo-
lu s česnekem do pekáče vylože-
ného pečicím papírem a přidejte 
je do trouby k dýni na 15−20 mi-
nut, dokud nezměknou a slupky 
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se nezačnou oddělovat. Vyjmě-
te je z trouby a nechte vychlad-
nout. Rajčata i  česnek oloupej-
te, nasekejte nahrubo, vložte do 

mísy, přidejte olej, cukr, špetku soli a bazalku a vše 
důkladně promíchejte. Dýňové špagety podávejte 
s rajčatovou omáčkou. 



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

DŽEM POTŘEBUJE SKLO.
Lákavé, chutné, praktické. Ze sklenice rovnou na chleba, nic jiného není potřeba. Skleněný obal je
ozdobou pro každý stůl a sklenice padne do malé i velké ruky. Splňte touhu vašich zákazníků po komfortním
obalu. Džem potřebuje sklo. Sklo z Vetropacku.
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HAMÁNEK – JISTOTA PRO RODIČE

Text: Alice Škochová,

V obchodě 
vybírám 
jen pěknou 

zeleninu a ovoce. 
Mám proto jistotu, 
že vařím z toho 
nejlepšího.
ALE: Potraviny, které na-
kupujete běžně pro dospě-
lé, nemusí splňovat normy 
platné pro kojeneckou vý-
živu. Kojenci a  malé děti 
přijímají podstatně více 
potravy na jednotku tě-
lesné hmotnosti, navíc se 
vyvíjejí. Například ledvi-
ny malých dětí jsou plně 
funkční až v  18–24 měsí-
cích věku. Děti jsou pro-
to ke škodlivým látkám 
v  potravinách nejcitlivěj-
ší. Z těchto důvodů je pro 
kojeneckou výživu stano-
ven vyhláškou speciální 
nízký hygienický limit pro 
přítomnost látek, které by 
mohly ohrozit jejich zdraví, 
případně i životy. Plnění li-

mitů se v tomto případě kontroluje mnohem přísněji než 
u běžných potravin.

Vím, co dítěti dávám. Doma si přípravu  
jídla ohlídám.
ALE: Kvalitní kojenecké výživy prochází propracovaným 
kontrolním systémem. V  domácích podmínkách nelze 

DOMÁCÍ VERSUS KUPOVANÉ PŘÍKRMY
Každá rozumná a milující maminka chce pro své děťátko jen to nejlepší, 
a to se týká samozřejmě i jídla. Některé maminky připravují domácí stravu 
a doplňují ji kupovanou kojeneckou výživou, jiné převážně „skleničkují“ 
a občas něco uvaří. Ty se někdy setkávají s názorem, že to pro jejich dítě 
není dobrá volba. Vybrali jsme několik nejčastějších argumentů proti 
kupované kojenecké výživě a pokusili se na ně odpovědět. Vycházeli jsme 
při tom z postupů při výrobě Hamánkových kojeneckých výživ. 
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 takového stupně kontroly nezávadnos-
ti dosáhnout. Pečlivá kontrola při výrobě 
Hamánkových příkrmů začíná už u pěstite-
lů, kteří odebírají ještě před sklizní vzorky 
surovin a zjišťují hodnoty cizorodých látek 
a těžkých kovů. Během výroby procházejí 
kojenecké výživy opakovaně přísnými labo-
ratorními zkouškami, které je testují na pří-
tomnost zhruba pěti set různých rizikových 
látek. Ještě před tím, než se kojenecké vý-
živy dostanou do obchodní sítě, procházejí 
během inkubační doby dalšími testy, které 
mají prokázat, zda neobsahují živé organis-
my ani jejich spóry. 

Domácí vaření je levnější. Mohu  
vařit kvalitně i úsporně.
ALE: Pokud kupujete suroviny v  běžné 
obchodní síti, můžete skutečně vařit levně. 
Běžné potraviny ovšem nesplňují přísné li-
mity platné pro kojeneckou stravu. Pokud 
kupujete kvalitní ověřené suroviny, napří-
klad v BIO kvalitě, může být domácí stra-

va dokonce dražší než kupované kojenecké 
výživy. 

Domácí strava je pestrá. Mohu dítěti 
připravit každý den něco jiného.
ALE: Hamánkovy skleničky s kojeneckou 
výživou jsou složením, pestrostí nabídky 
i velikostí uzpůsobené potřebám nejmenších 
dětí, které ochutnávají první příkrmy a čas-
to nové chutě odmítají. V domácích pod-
mínkách se nevyplatí připravovat tak malé 
porce. Doma většinou uvaříte větší množství 

U kupovaných kojenec-
kých výživ máte jistotu 
zdravotní a hygienické 
nezávadnosti. 

Video
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příkrmu a nespotřebovaný zbytek jídla za-
mrazíte. Zamrazování nebo opakované skla-
dování v lednici může ovšem dětskou stravu 
znehodnotit. 

Nabídla jsem dítěti skleničku, ale 
nechutná mu. Proč bych mu ji tedy 
měla nutit? 
ALE: Ani u domácí stravy nemůžete čekat, že 
se dítě s chutí pustí do všeho, co mu předlo-
žíte. Zpočátku se nezřídka setkáte s odmíta-
vými reakcemi. Příkrmy přinášejí nejmenším 
novou chuť, na kterou si musí teprve zvyk-
nout. Navíc je samotná konzumace příkrmu 
pro miminka novou dovedností, protože již 
jen nesají, ale musí používat ústa trochu ji-
nak. O to těžší pro ně přechod na příkrmy je. 
Je třeba obrnit se trpělivostí a nabízet dítěti 

po dvou- či třídenní přestávce znovu stejný 
druh pokrmu. Navíc je pro správné „napro-
gramování“ imunity kojence důležité neotá-
let s nabízením jídla, které by mohlo vyvolat 
imunitní odezvu a alergickou reakci. Výrazně 
se tím sníží pravděpodobnost vzniku aler-
gií a naopak se tím zvýší pravděpodobnost 
potravinové tolerance. S tím Hamánek sa-
mozřejmě počítá a koncipuje řadu kojenec-
kých výživ tak, aby obsahovala i případné 
 alergeny. 

Kupované masozeleninové příkrmy 
mi nechutnají. Proč bych je tedy měla 
dávat svému dítěti?
ALE: Dětské pokrmy by obecně měly být 
nesolené a nekořeněné, takže nemusí nám 
dospělým vždy chutnat. Nejen zvýšená 
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konzumace sladkostí, ale i  soli 
jsou rizikovým faktorem přispíva-
jícím ke vzniku nadváhy a obezity 
již v dětském věku. Děti mají více 
chuťových pohárků než dospělí, 
a tedy  silnější chuťové vjemy, které 
se mohou brzy rozvinout v návyk 
na chuťově výrazné potraviny, jako 
jsou pokrmy rychlého stravování, 
brambůrky, oříšky, tavené sýry, 
uzeniny apod. Masozeleninové 
příkrmy od Hamánka určené nej-
menším dětem neobsahují žádnou 
přidanou sůl ani koření, proto vám 
mohou připadat chuťově mdlé.

Příkrmy jsou většinou ve 
skle. Nošení těžkých skleni-
ček je nepraktické.
ALE: Například na cestách je ba-
lení  výživy ve skleněném obalu 
nespornou výhodou. Zatímco jídlo 
v plastové krabičce se může v tep-
lém počasí snadno zkazit, kojenec-

Nežádoucí látky Limity pro
běžnou stravu 

(mg/kg)

Limity pro 
kojenecké výživy 

(mg/kg)

Patulin v jablečné šťávě 50 10 

Dusičnany v čerstvém špenátu 3 000 200 

Olovo v mase nebo některé zelenině 0,1 0,02 

Olovo v košťálové nebo listové zelenině 0,3 0,02 

Zkuste si porovnat

ká výživa ve skle je před otevřením zcela chráněná 
před okolními vlivy. Sklo je přírodní materiál, který je 
zdravotně nezávadný, hygienický, chrání vitamíny, bar-
vy i vůně a po dlouhou dobu uchová původní kvalitu 
obsahu. A navíc je zcela recyklovatelné. Hamánek balí 
do skleněných obalů ovocné a masozeleninové příkr-
my. Můžete si ale samozřejmě vybrat i z Hamánkovy 
nabídky ovocných svačinek v lehkém plastovém obalu 
s bezpečnostním znovu uzavíratelným víčkem. 

Matka by měla vařit. Na rodičovské by se 
 přece měla věnovat především dítěti.
ALE: Každý z nás má jiné hodnoty, jiné priority a jiný 
styl života. Některé maminky rády vaří a zapojují do 
přípravy jídla a třeba do péče o zahrádku od nejút-
lejšího věku i své děti. Je to jejich styl života, a proto 
přirozeně inklinují k přípravě domácích kojeneckých 
výživ. Jiné maminky zase s dětmi hodně cestují nebo 
podnikají různé akce a každodenní vaření vnímají jako 
ztrátu drahocenného času. Proto častěji zvolí sklenič-
ku. Pokud kupují ověřené kvalitní značky, u kterých 
mají jistotu, že splňují vysoké nároky kladené na ko-
jenecké výživy, pak není důvod nad nimi pohoršeně 
zdvihat obočí. 



Buďte krásná 
a fit nastávající maminka

Bříško v pohybu
Pokud nemáte bolesti a váš gy-
nekolog vám to vysloveně neza-

káže, můžete i v graviditě sportovat, i když 
s mírou. Nevadí lehký poklus, protahova-
cí cviky (nikoli posilovací, nedoporučuje 

se zvedání těžkých předmětů), efektivní 
je cvičení na fitballech (velkých míčích) 
a dobrým tipem je také jóga pro těhot-
né. Co lze rozhodně doporučit, je plavání, 
které vás nejen udržuje v kondici, ale je 
také relaxační a moc příjemné i pro vaše 
miminko – bříško je při něm nadnášeno 

Text: Petra Škeříková

ČEKÁME MIMINKO

Říká se, že těhotenství není nemoc. Pokud probíhá bez komplikací, 
nastávající mamince pak nic nebrání v tom, aby prožila těch devět 
měsíců aktivně, aniž by se u toho cítila jako velryba na posledním tažení. 
Rostoucí váha a objem snad všech částí těla sice není nic příjemného, ale 
i tak můžete vypadat hezky a cítit se v kondici.



vodou, tudíž cítíte uvolnění, a plod se rytmicky houpe. 
Studia pro ženy často nabízejí také kurzy pilates či břiš-
ních tanců pro těhotné – pohyb v rytmu hudby bude pří-
nosný nejen pro vás, ale i pro děťátko. Vyhněte se však 
všem sportům, při kterých hrozí zranění, údery do břicha, 
pády, velké otřesy (míčové sporty, in-line brusle apod.). 
Žena, která těhotenství prožila aktivně, je podle lékařů 
lépe připravena i na samotný porod. 

Kůže bez suvenýrů
Asi žádná z nás si nechce z té devítiměsíční jízdy přivézt 
nepěkný suvenýr v podobě strií na břiše, stehnech či do-
konce prsou. Bohužel někdy se tomu zcela předejít nedá, 
protože jejich tvorba je ovlivněna geneticky. Projevy se ale 
dají alespoň zmírnit, a to pravidelným mazáním těchto kri-
tických partií krémy, gely či oleji na strie. Začněte od dru-
hého trimestru a zaměřte se na období šestého měsíce, 
kdy obvykle nastávají nejvýraznější váhové a hormonální 
změny. Mazání „vytahaného břicha“ zpevňujícími krémy je 
prospěšné, i když na strie netrpíte, kůže bude po porodu 
pevnější a lépe se pak bude stahovat do původního stavu.

Šik vlasy i v těhotenství
Hormonální změny v těho-
tenství působí i  na vlasy. 
Někdo říká, že je má lesklej-
ší, někdo mastnější, většina 
žen je má pevnější (méně 
padají) a  rychleji rostou. 
Není to však důvod k  ra-
dosti nadlouho, krátce po 
porodu se tento stav změ-
ní a v souvislosti s kojením 
dojde u většiny žen naopak 
k nadměrnému vypadávání 
vlasů. Používejte v těhoten-
ství kvalitní šampón a masku 
a nezdráhejte se zajít i ke ka-
deřnici. Možná už jste slyšela 
mýtus, že by si těhotné ženy 
neměly vlasy barvit, proto-
že chemické látky v  barvě 
mohou skrze pokožku projít 
až k plodu. Žádné studie to 
však neprokázaly. Za zvážení 
stojí pouze to, zda si v prv-
ním trimestru, kdy je plod 
nejohroženější, neodpustit 
zesvětlování vlasů (melíro-
vání) za pomoci amoniaku 
(čpavku) a peroxidu vodíku. 
Nejenže jsou tyto látky vel-
mi agresivní, ale také silně 
zapáchají a těhotné ženě by 
se z  výparů mohlo udělat 
nevolno. Vždy o těhotenství 
informujte kadeřnici a nech-
te si vlasy nabarvit šetrněj-
šími barvami, ať se cítíte 
upravená a šik. Jen počítejte 
s tím, že se vlivem hormonů 
mění i struktura vlasu a bar-
va nemusí chytnout tak, jak 
si představujete. 

ČEKÁME MIMINKO
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Nehty – barev se nebojte
S lakováním nehtů v těhotenství je to po-
dobné jako s barvením vlasů. Smí se to? 
Není to nebezpečné? Vždy narazíte na ně-
koho, kdo vám to bude vymlouvat: „Laky 
a odlakovače jsou chemie, páchnou a ško-
díte tím miminku.“ Jenže toto opět nikdo 
nikdy nepotvrdil. Těhotná žena, která žije 
ve městě, se za den nadýchá tolika škod-
livých látek (výfuky z aut, komíny, pasivní 
kouření), že odlakování a nalakování nehtů 
jednou za týden je proti tomu malichernost. 
Klidně si užijte dlouhé a nalakované nehty 
během těhotenství, po porodu už na to jed-
nak nebudete mít čas, ale hlavně si nehty 
jistě zkrátíte, abyste nepoškrábala miminko. 
Počítat však musíte s tím, že se vám neh-
ty možná začnou více lámat a štěpit, a tak 
investujte také do pečujících laků a hydra-
tačních krémů. Ve třetím trimestru už asi 
budete mít problém kvůli velkému břichu 
zvládnout pedikúru – zajděte si do salónu, 
před porodem to dělá snad každá nastáva-
jící maminka.

Neopalujte se
Zatímco barvení vlasů a lakování nehtů podle 
všeho neškodí, to samé se nedá říct o opalo-
vání. Až u 90 % žen se v těhotenství objevuje 
hyperpigmentace – nadměrné kožní zbarve-
ní. Vyskočí vám linea fusca (pigmentovaná 
střední linie mezi pupíkem a podbřiškem), 
ztmavnou prsní dvorce a také další místa, 
některým ženám se objeví hnědé skvrny na 
tváři. To vše v šestinedělí zmizí, pokud to 
nebudete podporovat UV zářením. Těhotná 
žena by se neměla nadměrně slunit, použí-
vejte opalovací krémy s vysokým faktorem 
a na solárium na čas zapomeňte.

Buďte krásná i zevnitř
Jezte zdravě, pestře a vyváženě. Nejezte za 
dva (to je další mýtus), ale svůj denní příjem 
navyšte zhruba o třetinu, abyste po porodu 
nemusela bojovat s kily navíc. Dopřávejte si 
častěji ryby, vitamíny (fresh džusy) a z do-
plňků stravy kyselinu listovou, která je dob-
rá nejen pro vás, ale především pro zdravý 
vývoj vašeho miminka.

Těhotenské mýty: Jak si vybrat pohlaví

„Pane doktore, my už máme doma dvě 
holčičky a manžel chce kluka. Jak to máme 
udělat?“ S tímto dotazem za svým gyne-
kologem raději nechoďte. Nejspíš vám 
odpoví, že pohlaví dítěte se nedá ovlivnit. 
I když…

V  dobách, kdy neexistovaly ultrazvuky 
a celý obor gynekologie byl ještě v plen-
kách, dala řada nastávajících rodičů na tzv. 
babské rady, podle nichž se „dá“ pohlaví 
miminka předem ovlivnit, stejně jako se 
„dá“ určit během těhotenství i bez diagnos-

tických přístrojů. Ženští lékaři nad nimi vět-
šinou kroutí hlavou a pochopení u nich ne-
čekejte, protože v naprosté většině nejsou 
tyto rady podložené vědeckými poznatky. 
Přesto se na pár z  nich podíváme, třeba 
zrovna vám to vyjde.

Jak počít kluka/holčičku
Pohlaví dítěte ovlivňuje jeho otec, přesněji 
řečeno jeho spermie, které jsou nositelka-
mi informací v podobě pohlavních chro-
mozomů X a Y. Když se k vajíčku dosta-
ne jako první spermie s chromozomem Y, 
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bude počat chlapeček. Spojením 
mužského X s ženským X vznikne 
holčička. Faktem je, že spermie Y 
(tedy ty klučičí) jsou rychlejší, ale 
citlivější – méně vydrží a rychle-
ji odumírají. Proto pokud chcete 
počít chlapečka, je vhodný po-
hlavní styk přesně v den ovulace, 
aby se k vajíčku dostaly ty rych-
lejší spermie. Pokud si přejete 
holčičku, doporučuje se pohlavní 
styk zhruba 2–3 dny před ovula-
cí. Říká se, že holčičí spermie jsou 
pomalejší a vydrží na sestupují-
cí vajíčko čekat. Důležité tedy je 
umět přesně určit den ovulace. 

Další rady už pak berte spíše 
s úsměvem. Historicky se vyrov-
nanějším, silnějším a  psychic-
ky odolnějším ženám rodí spíše 
chlapci. V dobách smutku, chu-
doby či hladu se zase rodilo více 
děvčat. I dnes se prý podle statis-
tik do zabezpečených rodin více 
rodí synové a  chudším rodinám 
zase spíše dcery. Pokud chcete 
kluka, dbejte na dostatečný pří-
sun energie, před početím jez-
te hodně masa a banánů. Pokud 

chcete holčičku, jezte zdravě a střídmě, zařazujte do 
jídelníčku sóju.

Už víte, co to bude?
Lékař dokáže poznat pohlaví plodu už zhruba od 
13. týdne, ale zatím je to nepřesné, proto si raději 
počkejte na „velký ultrazvuk“ kolem 20. týdne, kdy 
už pohlaví vidí dobře a málokdy se splete. Čekat 
do půlky těhotenství je pro některé nastávající ma-
minky nekonečné, a tak si můžete doma vyzkoušet 
tyto babské rady. Jsou to ale jen povídačky, které 
ne vždy sedí.
• Pokud se vám podařilo otěhotnět hned napoprvé 

nebo napodruhé, bude to spíše dcera. Pokud po-
kusy trvaly více než půl roku, čekejte syna. 

• Trpíte silnými ranními nevolnostmi? Čekáte holčičku.
• Přibírá společně s maminkou na váze i tatínek? 

Budete mít dceru.
• Máte plný obličej akné? Holčičky berou maminkám 

krásu. Máte-li čistý obličej a  lesklé vlasy, čekáte 
kluka.

• Je vaše břicho výše posazené a  „rozpláclé“ do 
boků? Je to holka! Břicho špičaté a posazené níz-
ko značí kluka. 

• Pokud máte více chutě na sladké, chystejte růžo-
vou výbavu. Máte-li chutě na kyselé a pikantní, 
chystejte modrou.

• Po sedmi letech dochází k výměně krve člověka, 
a tak je větší pravděpodobnost jiného pohlaví.



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

Mudr. Tomáš Vychodil

Hamánkova poradna
Očkování dětí je jedním z nejčastějších témat, která maminky (nejen na 
našem facebookovém profilu) řeší. Řada z nich tápe, co je a není správné. 
Zeptali jsme se dětské lékařky MUDr. Světlany Najmanové.

Doporučení ohledně 
nepovinných očkování 
dětí se často mění. 

Jakou z nepovinných vakcín 
byste v dnešní době doporučila 
a proč? 
Z  nepovinných očkování určitě 
doporučuji vakcíny proti menin-
gokokům. Meningokoky mohou 

způsobit bakteriální meningitidu (zánět mozkových 
blan), která začíná velmi nenápadně jako běžné na-
chlazení, ale během několika hodin se rozvine v těž-
kou, rychle probíhající infekci, která i přes správně 
nastavenou léčbu může mít za následek trvalé posti-
žení mozku, ztrátu končetin nebo poškození sluchu 

5 Očkujeme vždy, když jsou rizika onemocnění závažnější 
než rizika nežádoucích reakcí.. 
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a zraku. Nejvíce jsou ohroženy děti 
do 5 let a pak adolescenti. Exis-
tují vakcíny proti meningokokům 
typu A, B, C, Y a W. Nejčastější 
příčinou bakteriální meningitidy 
je u nás meningokok typu B. Oč-
kování lze zahájit již od 2 měsíců.

U  kojenců mohou podobně 
probíhající onemocnění způsobit 
i pneumokoky, a proto se dopo-
ručuje očkování některou z vakcín 
proti těmto bakteriím. Očkovat 
se začíná kolem 3. měsíce. Pokud 
se zahájí do 6 měsíců, přispívá 
plně nebo z větší části zdravotní 
 pojišťovna. 

V  poslední době proběhlo 
v různých částech republiky také 
několik epidemií žloutenky typu 
A. I když dětem neustále vysvět-
lujete, že si musí mýt ruce, nikdy 
se nemůžete spolehnout, že si je 
neumyté nestrčí do úst. Pokud své 
dítě dáte očkovat, bude chráněno 
před touto chorobou přibližně 10 
let (pak je nutné přeočkování). 
Předejdete tak nepříjemnému 
dlouhotrvajícímu onemocnění, 
pobytu na infekčním oddělení, 
nutnosti dodržovat několik mě-
síců jaterní dietu a opakovaným 
odběrům krve.

Jaká očkování je dobré pod-
stoupit teď na podzim či v zimě 
a s jakými raději počkat až na 
jaro? Kdy nejlépe očkovat proti 
klíšťové encefalitidě?
Teď na podzim se očkuje proti 
chřipce (nejpozději ještě v lednu), 
očkování dětí ve věku 6–24 mě-
síců je vždy na zvážení jejich pe-

diatra. Očkování proti klíšťové encefalitidě lze zahájit 
u dětí od 1 roku, a to nejlépe v chladných zimních 
měsících, kdy ještě nejsou klíšťata. Nejdříve by se 
ale měli nechat očkovat rodiče, protože u dospělých 
probíhá klíšťová encefalitida těžce a často s trvalým 
postižením, zatímco u dětí je většinou průběh lehčí, 
proto toto očkování většinou zahajujeme až kolem 
3–5 let věku dítěte. U ostatních očkování se zvažuje 
spíše než roční období například termín cesty do za-
hraničí, plánovaná zátěž (soustředění nebo závody 
u sportovců) a podobně.

Proč některé děti očkování snášejí dobře a bez 
reakcí, a jiné se neobejdou bez teploty či dalších 
reakcí? 
Očkování nás chrání před závažnými nemocemi a je-
jich následky. Očkujeme proto vždy, když jsou rizika 
onemocnění závažnější než rizika nežádoucích reak-
cí. Samozřejmě to je zátěž pro organismus a může 
vyvolat lehčí (zarudnutí v místě vpichu, svědění, bo-
lestivost, zatvrdnutí nebo modřinka) či těžší reakce 
(zvýšená teplota, vzácněji horečka, únava, boles-
ti svalů, mrzutost). Ustupují však do několika dnů. 
Někdy může dojít k přehnané odpovědi imunitního 
systému a k závažným reakcím, jako je horečka nad 
40 °C, velké zarudnutí nebo otok v místě vpichu, 
u malých dětí několikahodinový neztišitelný pláč, 
bolesti břicha nebo zvracení a neurologické přízna-
ky (poruchy hybnosti, čití nebo  vědomí). 

Těmto komplikacím se snažíme předejít tím, že ne-
očkujeme děti s probíhající akutní infekcí nebo dříve 
než 2–3 týdny po zaléčení, rizikové jedince většinou 

Dbejte na to, abyste nechali 
očkovat pouze zdravé dítě. Rýma 
či průjem jsou důvodem k odložení 
očkování.
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s chronickým onemocněním, po-
ruchou imunity nebo léčbou, která 
očkování zejména živými vakcína-
mi nedovoluje. Očkujeme zdravé 
děti v řádných intervalech. Jsme 
opatrní u dětí, u nichž proběhla 
těžší reak ce na předchozí očko-
vání, i když není pravidlem, že se 
bude opakovat. U jinak zdravého 
jedince záleží na aktuální kondici 
jeho imunitního systému. Při po-
chybnostech očkování odložíme 
nebo se provede ve specializova-
ném očkovacím centru. Nikdy ne-
lze vyloučit alergickou reakci na 
podanou vakcínu, která nastupu-
je do několika minut po očkování, 
proto má pacient zůstat ještě asi 

30 minut v čekárně, aby v případě komplikací mohl 
lékař okamžitě zasáhnout.

Jak u malého dítěte poznám, že je zcela zdravé 
a může být očkováno? Lehké rýmy se často 
vracejí, bolest břicha nepoznám, když neumí 
mluvit… Je překážkou v očkování i ranní 
lehký průjem?
U malých miminek, která ještě nemluví, většinou je-
jich maminky poznají, že nejsou „ve své kůži“, že se 
chovají jinak. Každý lékař dítě před očkováním pečli-
vě prohlédne, a pokud si není jistý, že je zcela zdravé, 
neměl by ho očkovat. Také své pacienty zná a zná 
i  jejich předcházející reakce po očkování. Vždy se 
dá očkování o několik dnů odložit. Neočkovala bych 
ani u „ranního lehkého průjmu“, protože odpoledne 
nebo večer už to může být průjem těžký, s rizikem 
 dehydratace.

Máte nějaké otázky 
na naše lékaře? Ptejte 

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

hamanek.
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Poradna pro nastávající maminky
Na téma stravování a léčba nemocí u těhotných 
žen zodpovídá otázky nastávajících maminek 
gynekolog MUDr. Tomáš Vychodil.

Proč většinu léků nesmí užívat těhotné ženy? 
Uškodí dítěti, když si těhotná vezme na bolest 
hlavy lék typu brufen? Jak se léčí například an-
gína?
Užívání léků v těhotenství se řídí přísnými pravi-
dly. Jsou léky, jejichž užívání nijak neovlivňuje vý-
voj plodu, a naopak jsou léky, které mohou plod 
poškodit. Nejrizikovější období je první trimestr, 
kdy probíhá embryonální vývoj. Brufen se v těho-
tenství nedoporučuje užívat, hlavně ne v prvním 
trimestru. Na angínu se podávají antibiotika, která 
jsou v těhotenství neškodná, například penicilino-
vá. Těhotná žena by měla užívání jakéhokoliv léku 
konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

Smí těhotná žena pít kávu s kofeinem?
Pití kávy v rozumné míře neškodí. Těhotná si může 
dát jeden dva šálky kávy denně. Pokud je zvyklá 
pít více kávy denně, doporučuji další šálky nahra-
dit bezkofeinovou variantou. Nadměrné požívá-
ní kofeinu v těhotenství (tedy nejen v kávě, ale 
i v černém čaji a dalších nápojích) může vést k niž-
ší porodní hmotnosti dítěte. Jiné nežádoucí účin-
ky, například že pití kávy v těhotenství způsobuje 
hyperaktivitu dítěte, nebyly prokázány.

Může si dát těhotná žena občas skleničku vína?
Na rozdíl od pití kávy požívání alkoholu v těho-
tenství škodlivé je! Alkohol prochází přes placentu 

do krevního oběhu plodu, a pro-
to nelze vyloučit možné postižení 
novorozence tzv. fetálním alko-
holovým syndromem (opožděný 
psychomotorický vývoj). „Tvrdé-
mu“ alkoholu by se měly těhotné 
ženy striktně vyhýbat. Co se týče 
vína a piva, asi žádný lékař vám 
s  čistým svědomím neřekne, že 
malé množství alkoholu neško-
dí. Domnívám se, že pro každou 
nastávající maminku je přednější 
zdraví jejího dítěte před chvilko-
vým potěšením z  alkoholického 
nápoje.

Co je pravdy na tom, že by těhot-
ná žena neměla jíst jídla jako ta-
tarák, sushi, plísňové sýry apod.?
Těhotné ženy mají obecně osla-
benou imunitu a jsou náchylněj-
ší ke gastrointestinálním potížím 
a  dietním chybám (bolesti bři-
cha, průjem, zvracení, teplota, 
dehydratace apod.). Aby přede-
šly nemocem, jako je listerióza či 
salmonelóza, doporučuje se ne-
konzumovat v těhotenství všech-
ny druhy masa včetně mořských 
plodů bez tepelné úpravy, syrová 
vejce, plísňové sýry, ale také po-
traviny, u nichž nemají jistotu pů-
vodu, čerstvosti a kvality.
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Text: Ivana Ašenbrenerová, 

Dudlíky, savičky a dětské nádobí: 
Jak je vybírat a jak o ně pečovat
Existuje mnoho dobrých důvodů, proč dudlíky používat, a stejně tak 
mnoho důvodů, proč raději ne. Dudlíky děti zklidňují, a dokonce chrání 
před syndromem náhlého úmrtí kojence. Na druhou stranu ale ovlivňují 
růst zubů a mají vliv na řeč. Proto je nutné vybírat dudlíky pečlivě. Stejná 
pravidla platí i pro výběr saviček ke kojeneckým lahvím a také dětského 
nádobí. Na co byste měli myslet?

Zásady pro výběr dudlíku a saviček
• Nekupujte zbytečně moc kusů. Dítě si stejně oblí-

bí jen jeden typ a další bude odmítat. Od prefero-
vaného druhu vyberte dva, abyste měli náhradní.

• Pokud jde o materiál, existují latexové nebo si-
likonové savičky a dudlíky. Jak říká laktační po-
radkyně Lucie Marková z Maternity Care, silikon 
je v podstatě gumový, elastický materiál, který 
je speciálně měkčený. „Je extrémně odolný vůči 
vysokým teplotám a má neutrální chuť. Není na-
puštěný žádnou látkou proti bakteriím, může se 
vyvářet, je bez zápachu, je průhledný a má hlad-
ký povrch – to jsou největší výhody silikonu,“ vy-
světluje. Z hlediska životnosti, údržby a hygieny 
je tedy lepší silikonový materiál než klasický latex. 

Častým sterilizováním i sáním 
totiž materiál velmi trpí.

• Berte v úvahu i to, že silikon je 
méně elastický než latex a může 
se snadněji natrhnout. Je totiž 
velmi citlivý, takže když se sa-
vičky nebo dudlíky používají 
delší dobu, měli byste je pravi-
delně prohlížet, zda nejsou pro-
tržené. Jakmile zjistíte poško-
zení, raději dudlík nebo savičku 
vyhoďte a kupte nové! Mohou to 
být i maličké dírky, rýhy či škrá-
bance od zoubků a podobně.

• Kupujte jen ortodontické dud-
líky a  savičky. „Ty podporují 
správný skus miminka, funkci 
jazyka a vývoj patra. Pro citli-
vé dětské dásně jsou tedy mi-
mořádně šetrné,“ radí Lucie 
 Marková.

• Vybírejte i  správnou velikost 
a tvar! Většinou si dítě oblíbí je-
den tvar. Pokud jde o velikost, 
řiďte se věkem dítěte. Nikdy 
mu nedávejte menší nebo větší 

Pokud dudlík venku spadne na zem, 
nikdy ho neolizujte! Vaše sliny 
obsahují pro miminko škodlivé 
látky, můžete ho tak nakazit 
například rýmou nebo oparem. 
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velikost, mohlo by dojít ke zdravotním 
problémům. „Příliš velký dudlík by mohl 
dítě dokonce zadusit,“ dodává laktační 
poradkyně.

• Zbytečně nešetřete. Nevyplatí se ku-
povat to nejlevnější; dudlíky i  savičky 
musí být testované, vyrobené z kvalit-
ních materiálů a taky by měly něco vy-

držet. Podle testu, který před několika 
lety provedl dTest, jsou výborné dudlí-
ky a savičky značek Avent, Mothercare, 
Nuk a Babylove.

Jak o dudlíky a savičky pečovat
• K dudlíkům nepřivazujte žádné šňůrky, 

dlouhé řetízky a provázky, pokud je dítě 

Co je to?
Bílá jako mléko je, 

tichem všechno přikryje. 

Auta, domy, stromy, lidi 

vůbec nikdo neuvidí.

(mlha)

1 Ihned  
po dopití lahvičku 

i savičku opláchněte, 
aby v nich mléko nezaschlo.
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bez dozoru. Tak byste z obyčejného šidítka vy-
robili nebezpečnou hračku, která by mohla dítěti 
v horším případě zaškrtit prsty nebo ruku. Samo-
zřejmě, že pokud jdete s dítětem v kočárku ven, 
dudlík na šňůrce být může. Musíte být ale vždy 
ve střehu.

• Dudlík nebo savičku, které spadnou na zem, neo-
lizujte. Vaše sliny můžou obsahovat látky, které 
by dítěti uškodily. Mohli byste je nakazit napří-
klad oparem nebo rýmou. Podle některých studií 
mohou sliny také zapříčinit vyšší kazivost zubů. 
Na procházky ven s sebou vždy mějte jeden dud-
lík náhradní. Pokud i ten spadne na zem, pak sta-
čí, když ho opláchnete čistou vodou (raději s se-
bou vozte pet láhev s čerstvou vodou).

• Před prvním použitím dudlíku či savičky je vy-
vařujte po dobu pěti minut nebo sterilizujte. To 
pravidelně opakujte, ideálně 1× za týden.

• Každý den dudlík nebo savičku oplachujte pod 
tekoucí vodou.

• Z hygienických důvodů je dobré dudlík či savičky 
vyměňovat po třech měsících používání.

Nádobí pro děti
Dětské nádobí kupujte jen takové, které má certi-
fikaci, a vybírejte i podle materiálu. Vhodné nejsou 
tyto materiály:
• PVC: To může být měkčené změkčovadly, na-

příklad adipáty, které se po nějaké době začnou 
chovat jako ftaláty, a stanou se zdravotně závad-
nými. Nebojte se, u nás se dětské nádobí z PVC 
vyskytuje minimálně.

• Bisfenol: Kupujete-li dětské láhve, ohlídejte si 
bisfenol A, což je látka vyskytující se hlavně ve 
výrobcích z polykarbonátu. V těle se chová jako 
estrogen (hormon), který může vyvolat poruchy 
prostaty nebo i rakovinu.

• Melamin: Kdysi velmi oblíbený materiál na výrobu 
dětského nádobí. Ale není moc vhodný, protože 
spousta testů odhalila, že obsahuje rakovinotvor-
ný formaldehyd. 

Jak sterilizovat 
lahvičky

• V prvních šesti měsících ži-
vota dítěte byste sterilizo-
vat měli. Především láhve, 
z nichž dítě pije mléko.

• Můžete vyvařovat, používat 
parní sterilizátor do mikro-
vlnky či elektrický sterilizá-
tor nebo sterilizovat tzv. za 
studena.

• Před sterilizací musíte všech-
no vyčistit horkou vodou 
a mycím přípravkem. Existují 
speciální přípravky pro děti, 
které jsou přírodní a bez che-
mických látek.

• Vyvařujte v  hrnci s  vodou, 
která se vaří, a  to po dobu 
pěti minut. Pak lahvičky 
nechte vychladnout.

• Používat sterilizátory do mik-
rovlnné trouby nebo elektric-
ké sterilizátory je dražší, ale 
pohodlnější. Řiďte se instruk-
cemi od výrobce. V případě 
elektrického sterilizátoru jde 
o samostatný spotřebič, do 
něhož vkládáte předměty, 
které potřebujete sterilizovat. 
Proces trvá asi deset minut.

• Studená sterilizace se prová-
dí ve studené vodě, do které 
se hodí sterilizační tablety 
nebo roztok. Sterilizace trvá 
15−30 minut.
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Jaké další zásady byste měli dodržet?
• Vybírejte nádobí raději bez obrázků, i když můžou 

být roztomilé. Někdy totiž tyto obrázky obsahují 
těžké kovy. Pokud už přece jen kupujete nádobí 
s obrázky, pak vždy jen to certi fikované.

• Ptejte se po certifikátu, který zaručuje zdravotní 
nezávadnost pro děti do tří let. 

• Odborníci doporučují používat klasické materiály, 
tedy sklo nebo porcelán, ale lze použít i plastové 
nádobí, pokud má potřebný certifikát. Na trhu jsou 
například certifikované plastové výrobky od Tesco-
my BAMBINI, které jsou hygienicky nezávadné 
a jsou určeny pro děti od 6 měsíců. Vychytávkou 
je cestovní miska, která je opatřená těsnicím víč-
kem a v něm uloženou lžičkou. Ideální je na cesty 
a výlety. Je vyrobená z prvotřídního zdravotně ne-
závadného plastu, hodí se do ledničky, mrazničky 
i mikrovlnné trouby. Mýt se dá v myčce. 

• Raději kupujte zboží, které bylo vyrobené v Evropě.
• Nádobí kupujte vždy ve specializovaných prodej-

nách pro děti, nikdy ne na tržišti.
• U příborů zkontrolujte, zda mají kvalitní spoje; příbo-

ry by měly být tak velké, aby se dětem vešly do ruky.
• Hrníčky s víčky musí mít všechny části připevněné 

a nesmí obsahovat malé části, které by dítě mohlo 
spolknout. 

• Pokud to výrobce nedopo-
ručuje, nedávejte nádobí do 
myčky. 

• Vždy respektujte věk dítěte 
i to, jak je manuálně zručné. 

• Pečlivě sledujte, zda náho-
dou Ministerstvo zdravotnictví 
nebo Česká obchodní inspek-
ce neoznačily některý výrobek 
jako závadný. 

Čištění a údržba dětského 
nádobí
Hned po jídle nádobí pořádně 
umyjte, buď ručně, nebo v myčce 
(pokud je to možné). Při ručním 
mytí nejdřív všechno vyplách-
něte horkou vodou, pak nádobí 
vložte do vlažné vody s mycím 
přípravkem a  důkladně umyjte. 
Pokud myjete láhev, můžete po-
užít speciální štětku, se kterou se 
snadno dostanete dovnitř. Na zá-
věr vše opláchněte čistou vodou 
a osušte. 
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odborná spolupráce:  

MUDr. Světlana Najmanová, dětská lékařka

Rodiče někdy nedokážou odhadnout, kdy mohou nemoc nebo úraz dítěte 
vyléčit či ošetřit sami a kdy už je nutné vyrazit k lékaři či rovnou na po-
hotovost. Obzvlášť pokud máte první dítě, vše je pro vás nové a poprvé. 
Není nutné vyhledat lékaře hned při prvních příznacích nemoci, jako je 
zvýšená teplota. Každý rodič by měl mít doma lékárničku pro dítě, jejímž 
základem jsou sirupy a čípky proti horečce a bolesti. 

Kdy navštívit dětského lékaře?
Lékaře navštivte neprodleně v těchto situa-
cích: Nedaří se vám snížit teplotu léky. Dítě 

opakovaně zvrací či má silný průjem (tzv. v sobě nic 
neudrží) a zároveň odmítá tekutiny – hrozí dehydra-
tace! Stěžuje si na prudké bolesti břicha. Pozorujete 
výraznou změnu chování – je zmatené a blouzní, je 

agresivní, nereaguje na podněty, 
je apatické, má křeče apod. Je 
spavé a nedaří se ho probudit. Má 
ztuhlou šíji, silnou vyrážku či skvr-
ny po těle. Má bolesti uší nebo za-
lehlé uši, bolesti při močení, sípá 
nebo obtížně dýchá. U  kojence 
mladšího 3 měsíců jeďte i se zvý-
šenou teplotou nebo horečkou 
k lékaři ihned. Pokud si nejste jis-
tí tím, jak moc je zdravotní stav 
dítěte vážný, zavolejte svému lé-
kaři a  zeptejte se, zda se máte 
vydat k němu, anebo rovnou na 
 pohotovost.

Kdy se vydat na pohotovost?
Pohotovost v nemocnicích je ur-
čena pacientům v  případě náh-
lého zhoršení zdravotního stavu 
nebo akutního onemocnění/úrazu 
v době, kdy nemá jejich pediatr 
ordinační hodiny. Pohotovost by 
neměla být zneužívána k  nea-
kutním ošetřením, která počkají 
„do druhého dne“. Jinak řečeno, 
pokud dítěti v noci naměříte ho-
rečku 39 °C, ale jinak je vizuálně 

Hamánek radí: Kdy je nutné 
vyhledat lékařskou pomoc
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v pořádku bez dalších příznaků, nepanikař-
te – podejte léky proti horečce (po třech 
hodinách můžete střídat paracetamolové, 
jako Paralen či Panadol, a  ibuprofenové, 
jako Ibalgin či Nurofen), případně dítě krát-
ce osprchujte vlažnou vodou nebo udělejte 
zábal, a za hodinu mu teplotu znovu pře-
měřte. Pokud horečka i druhý den přetrvá-
vá a nedaří se ji snížit, vyrazte nejprve ke 
svému praktickému lékaři.

Kdy volat rychlou záchrannou službu?
Okamžitě volejte 155 (nejezděte na pohoto-
vost sami), pokud je dítě v bezvědomí, pro-
modrává, má silné křeče (záškuby svalstva 
a/nebo celého těla se ztrátou i bez ztráty 
vědomí), tepenné krvácení (z  rány stříká 
jasně červená krev), má popáleniny většího 
rozsahu nebo vypilo či snědlo nebezpečnou 
chemickou látku. U malých kojenců raději 
vždy volejte a poraďte se – i při horečce, 
úrazech hlavy, alergických reakcích apod. 
Dispečerky na tísňové lince jsou zkušené 
zdravotnice, poradí vám, jak dítěti rychle 
pomoci, a podle situace vyšlou sanitu. 

Nikdo nezná vaše dítě tak dobře jako 
vy. Dejte na svůj instinkt. Maminka obvyk-
le správně vycítí, že s dítětem něco není 
v  pořádku. Pokud je zdravotním stavem 
znepokojená, je lepší „zbytečně“ vyrazit na 
pohotovost či volat záchranku, než něco 
podcenit.

… dítě spadlo na hlavu 
a tvoří se velká boule?
Dítě do 2 let by mělo jít na rentgen hlavy 
a kontrolu lékařem vždy a neodkladně. 
U starších dětí záleží na tom, jak úraz pro-
běhl, zda nebyla porucha vědomí, poru-
cha hybnosti nebo čití (např. brnění prstů 
apod.). Následujících 48 hodin sledujte 
dítě i v noci, buďte ho po 2 hodinách do 
úplného bdění, kontrolujte reakci zornic. 
Při poruše vědomí, nápadné spavos-
ti nebo dráždivosti, zvracení, při poruše 
hybnosti nebo čití a asymetrii zornic je 
nutná kontrola lékařem neodkladně.

… dítě vypilo nebo snědlo 
nebezpečnou látku?
Při požití, poleptání nebo inhalaci poten-
ciálně toxické látky volejte Toxikologické 
informační centrum na telefonním čísle 
224 919 293. Sloužící lékař se bude ptát, 
kdy a jak se to stalo, na množství požité 
tekutiny (tablet, bobulí atd.), na váhu dí-
těte, a poté doporučí další postup. 

Co dělat, když… 
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Text: Alice Škochová

Prvního veřejného uznání jsem 
se dočkala v šesti měsících živo-
ta. Maminka mě při tom držela 

na klíně, oblečenou do sněhobílých dupa-
ček a krajkové čepičky. Předseda národ-
ního výboru držel dlouhou řeč, ve které 
mi pogratuloval k tomu, že jsem se stala 
občanem Československé socialistické re-
publiky, a rodičům kladl na srdce, aby mi 
vštěpovali správné hodnoty. Předal jim pa-

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

Část 4: Jesle aneb Ke strojům, batolata! 
mětní list a vkladní knížku se stokorunou, 
což bylo „lepší než drátem do oka“, jak se 
vyjádřila babička. Já jsem mezitím žižlala 
máminy korále a klady socialistického zří-
zení mi byly naprosto ukradené. Prý jsem 
nakonec usnula. 

Když nad tím teď přemýšlím, vlastně 
docela chápu, že se tradice „vítání občán-
ků“ znovu vrátila. Všichni rodiče mají přece 
pocit, že by měli svého malého občánka 
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oficiálně uvést do společnosti. Dát naje-
vo, že přišel na svět někdo nový, důležitý, 
s kým je třeba počítat. Mně se do oficiální-
ho „vítání“ nechtělo. Uspořádali jsme mís-
to toho zahradní slavnost, na kterou jsme 
sezvali celou rodinu a nejlepší přátele, kte-
rým jsme Jonáška představili a „předvedli 
ho“, jak to vyhodnotila babička. 

Babička. Jaké já měla štěstí, že jsem ji 
měla! Jako půlroční mě převzala a trpělivě 
se mnou každý den absolvovala totéž ko-
lečko: vyzvednutí v šest třicet na zastávce 
tramvaje, ranní krmení, procházka, nákup, 
vaření oběda, polední krmení, popolední 
uspávání, odpolední procházka, předání 
mámě v patnáct nula nula. To Zdena od 
sousedů neměla takové štěstí jako já a na-
stoupila hned v roce „do fachy“. No váž-

ně. Žasla jsem, když jsem před nedávnem 
zhlédla archivní záznam rozhovoru s jistou 
ředitelkou jeslí. Někdy v sedmdesátých le-
tech zcela vážně tvrdila, že doba, kterou 
dítě stráví v jeslích, je vlastně takovou jeho 
„pracovní dobou“. 

O  jesle byl obrovský zájem a  rodiče 
často na umístění dítěte čekali v pořad-
níku. Babička vtipkovala, že na některé se 
dostane až ve chvíli, kdy drží dítě v ruce 
vysokoškolský diplom. V jeslích se o děti 
staraly zdravotní sestry. Připravovaly jim 
sunar, který ráno donesli rodiče, a venku je 
vozily v několikamístných kočárcích. Jesle 
byly zdravotním zařízením, ale jesličkové 
děti tedy moc zdravé nebyly. Každou chví-
li byly jesle zavřené kvůli nějaké epidemii. 
To byla Zdena šťastná, protože měla „do-
volenou“ a nemusela vstávat v pět ráno. 

O delší rodičovské dovolené si většina 
raně socialistických matek mohla nechat 
jenom zdát. V padesátých letech byla ma-
teřská nejkratší, jen osmnáct týdnů. V prv-
ní polovině šedesátých let se prodloužila, 
ale nebyla honorovaná, a  tak o ni nebyl 
moc velký zájem. Maminky začaly zůstávat 
ve větší míře doma s dětmi teprve poté, 
co byl zaveden vyšší příspěvek. Doba ro-
dičovské se postupně prodlužovala. 

Jsem ráda, že jsem nemusela v roce „do 
práce“. Až ve třech letech jsem se stala 
hrdou žačkou mateřské školy. A to už jsem 
byla v mnoha ohledech „hotový“ člověk. 

Jesle 
mě díky babičce 

minuly.



TIPY A NÁPADY

Text: Petra Škeříková

Novorozenec dokáže překvapit
Miminka do tří měsíců sice jen leží na zá-
dech a nikam vám neutečou, ale brzy bu-

dou mít touhu přetočit se na bříško, natáhnout se 
pro dudlík apod. Několikaměsíční dítě dělá pokro-
ky rychle, proto ho nikdy nenechávejte bez dozoru 
na přebalovacím pultu či posteli, i kdybyste se jen 
chtěla sklonit pro plenku. Je to skutečně jen mžik… 
a následný pád by mohl způsobit velké zdravotní 
komplikace. 

Maminky často chtějí připra-
vit „vymazlenou“ postýlku pro 
své novorozence, a tak do ní kro-
mě ochranných mantinelů umís-
ťují také všelijaké dekorativní 
polštářky, plyšáky a  mazlíky. 
Tím však dělají chybu. Všechny 
tyto předměty jsou pro mimin-
ka nebezpečné, v  noci se do 
nich mohou zamotat či zabořit 

Dávej pozor, děťátko maminko!
Když se stanete matkou, kromě bezmezné lásky poznáte ještě jeden zcela 
nový pocit – všudypřítomný strach. Někdy se o své děťátko bojíte až pan-
icky a nejraději byste ho zavřela do domácí zlaté klícky, jen aby si někde 
neublížilo. Děti ale potřebují neomezený pohyb a průzkum terénu, tak jim 
ho dopřejte – mějte však oči na stopkách a předvídejte. 
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obličejem a následně udusit. Do dětské postýlky 
pro nejmenší miminka nic takového nepatří, stačí 
jen mantinely kolem hlavičky a lehká peřinka (pří-
padně jen zavinovačka či spací pytel). Rozhodně 
užitečný je monitor dechu, který se vkládá pod 
matraci a hlídá pravidelný dech miminka po celou 
noc. Monitory jsou poměrně drahá záležitost. Po-
kud nechcete investovat do vlastního, můžete si ho 
půjčit, někdy tuto službu nabízejí i nemocnice či 
mateřská studia. Monitory se doporučuje používat 
zhruba do šesti měsíců věku dítěte, kdy je nejvyšší 
riziko SIDS – syndromu náhlého úmrtí. Doporuču-
jeme vám zhlédnout naše edukativní video „MUDr.
ování s Hamánkem – Zástava dechu“, které najdete 
na kanálu YouTube. 

Kojenec je nepředvídatelný
Jakmile se kojenec začne přetáčet na bříško či pla-
zit, zbystřete. Je čas zabezpečit domácnost. Za-
čněte přelepením ostrých rohů nábytku, o které by 
se dítě mohlo udeřit do hlavy. Pěnové či plastové 
kryty na rohy seženete leckde, například v e-shopu 
www.prodeti.cz. Až si dítě začne sedat a stoupat, 
přikupte i bezpečnostní pásky na skřínky a šuplíky. 
Nejenže vám bude s radostí v úložných prostorech 
„šmejdit“ a vyklízet je, ale hrozí také přivření prstíků. 

Chování kojenců je nepředvídatelné – co je jeden 
den vůbec nezajímá, může být druhý den největší 
zábava. A tak ačkoli si doteď elektrické zásuvky ani 
nevšimli, druhý den už do ní mohou hbitě strkat 
prstíky či jiné předměty. Elektrické zásuvky jsou 
samostatnou kapitolou, úrazy elektrickým prou-
dem totiž patří mezi ty nejzávažnější. Zásah prou-
dem způsobuje fyziologické změny vnitřních orgá-
nů, poškozuje nervy a cévy. Proud z běžné domácí 
elektrické zásuvky je nebezpečný, zkontrolujte 
proto, jestli máte v celém bytě zásuvky „zaslepe-
né“. Pokud ne, pořiďte si do všech plastové kryt-
ky, aby dítě do zásuvky nemohlo strčit prsty, ale 
především žádné kovové předměty! Ukrývejte také 
všechny elektrické kabely a pozor na elektřinu při 
koupeli – naučte se vždy všechny elektrické spotře-

Bezpečnostní 
helmička na doma?

Zatímco na kolo, brusle či lyže 
dětskou helmu doporučuje-
me a považujeme ji za nezbyt-
nost, na běžné denní nošení 
pro první krůčky či první jízdy 
na odrážedle může být helma 
zbytečná, ba dokonce škodlivá. 
Někteří úzkostliví rodiče svým 
batolatům tyto měkké helmy 
na doma pořizují, aby zabránili 
úrazům hlavy. Jenže paradoxně 
jim mohou spíše uškodit – ne-
jenže se dítě v helmičce nadmí-
ru potí, ale také zbytečně za-
těžuje svou krční páteř. Dítě se 
musí učit správným reflexům – 
že se může bouchnout a může 
to bolet. Tím se učí správně pa-
dat a celkově být na sebe opa-
trnější.

biče vytahovat ze zásuvky. Velmi 
nerozumné je také v přítomnosti 
dítěte žehlit. Pokud už k zásahu 
elektrickým proudem dojde, je 
lepší bezodkladně navštívit léka-
ře, který dítě prohlédne a může 
doporučit natočení EKG, aby se 
vyloučily srdeční arytmie.

Batole je hbitý průzkumník
Jakmile se děťátko začne pohy-
bovat po dvou, mějte na pamě-
ti, že se nic nebezpečného nesmí 
nechávat v jeho dosahu – obzvlášť 
pozorní buďte na horké nápoje 
(káva, čaj) a ostré předměty jako 



TIPY A NÁPADY

nože a nůžky. Roční dítě na špičkách čas-
to dosáhne na kraj kuchyňské linky, odkud 
může vše zmíněné na sebe strhnout. Pokud 
vaříte v přítomnosti dítěte, používejte raději 
zadní plotýnky anebo si pořiďte speciální 
ochranu (ohrádku) na vařič. Pozor také na 
troubu, kterou při pečení nekontrolujete po 
celou dobu – dítě se ji může v nestřežený 

Spadla hruška zelená,natloukla si kolena.A teď pláče, naříká,že jí šťáva utíká.

1 Šuplíky lákají každé batole. Zajistěte je bez-
pečnostní páskou nebo uzávěrem.

okamžik rozhodnout otevřít. I na trouby se 
prodávají bezpečnostní pojistky.

Rovněž okna jsou pro batolata obrov-
ským lákadlem. Maminka s  tatínkem dí-
těti občas z okna ukazují autíčka a pejsky 
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na ulici, a tak se batole jednoho 
dne rozhodne, že se z okna podí-
vá samo, a hbitě vyleze po gauči 
nebo si přisune židli. Nenechávej-
te okna nikdy otevřená bez do-
zoru, případně si na ně pořiďte 
bezpečnostní řetízky. Také dveře 
a vrátka baví snad všechny děti – 
kromě přivření prstíků hrozí to, že 
se vaše děťátko vydá nepozoro-
vaně na průzkum mimo domov, 
a tak se raději zamykejte. Potřebu 
zajištění schodů snad není třeba 
připomínat.

Všechno nahoru
Zaveďte si doma pro tatínka, star-
ší sourozence či prarodiče jasné 
pravidlo „všechno nahoru“. V do-
sahu malých dětí nenechávejte 
žádné léky ani drogerii jako prací 
prášky, tablety do myčky apod. 
Naučte se uklízet vše, co by váš 
malý objevitel mohl chtít ochut-
nat, do horních skříněk. Buďte ve 
všem důslední  – jedna chvilko-
vá nepozornost nebo nedbalost 
může způsobit neštěstí.

Na co ještě dávat pozor

• Nestabilní kusy nábytku. Pokud se dítě bude chtít 
postavit a  chytne úchytku nestabilní komody, 
snadno ji na sebe může převrhnout.

• Televize na stojánku. Dnešní tenké širokoúhlé ob-
razovky často stojí na stojánku (čtyřnožce), za kte-
rý se děti rády chytají. Pozor na to, aby dítě tele-
vizi nestrhlo. Prodávají se proto speciální úchyty 
na připevnění televize ke zdi.

• Toaletní mísa. Pokud máte doma malého zvědav-
ce, raději si pořiďte bezpečnostní pásku i na WC. 
Děti do mísy rády házejí všelijaké předměty, hra-
jí si s vodou v míse, což je velmi nehygienické, 
a v krajním případě mohou do mísy také přepad-
nout po hlavě. Bude proto lepší, když bude zůstá-
vat zavřená.

• Do bytu, kde se pohybuje dítě mladší tří let, nepa-
tří prosklené vitríny a skleněné dekorace v dosahu 
a také dekorativní koberečky, po kterých by mohlo 
uklouznout. Pokud používáte ubrus na stůl, vždy 
ho zajistěte. 
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Text: Petra Škeříková

Říká se jí laktační psychóza, ačkoli tento duševní stav přímo nesouvisí 
s laktací (tvorbou mateřského mléka), proto je vhodnější pojmenování 
poporodní psychóza. Postihne zhruba jedno procento novopečených 
maminek, většinou starších prvorodiček, jež se nedokážou srovnat 
s nastalou situací – vyčerpáním spojeným s porodem, nedostatkem 
spánku, hormonálními změnami a náročnou péčí o novorozence.  
Sklony k lehčí variantě, poporodním depresím a splínům, má však  
mnohem více žen. 

„Můj porod byl dlouhý, bolestivý a vyčer-
pávající,“ začíná své vyprávění 35letá Sylva. 
„Než Anička vykoukla na svět, měla jsem 
pocit, že už ve mně nezůstala ani špet-
ka sil. Dokonce jsem na porodním křesle 
usínala a porodní asistentka mě neustále 
povzbuzovala, ať se ještě překonám. Když 
bylo po všem, usnula jsem vyčerpáním, 
ani jsem neměla touhu přivinout si mi-
minko k sobě, vlastně jsem Aničku poprvé 
viděla až druhý den,“ říká Sylva lítostně. 
První noc a následující den po porodu se 
o miminko staraly sestřičky, Sylva neby-
la schopná postavit se na nohy a fungo-

Radost z miminka 
mi zkazila poporodní psychóza

Až 80 procent žen trpí po 
porodu tzv. poporodním 
blues, tedy stavy úzkosti, 
nervozity a plačtivosti. 
Tento stav je normální a po 
několika dnech sám odezní. 

vat. „Asi po 24 hodinách jsem se konečně 
probrala a  přepadly mě hrozivé pocity. 
Co jsem to za mámu, která ani nezvládne 
porod, která si ani nepochová svoje dítě, 
nenechá ho přisát k prsu…? Začala jsem si 
všechno vyčítat a jen jsem brečela,“ popi-
suje Sylva. 

Po porodu se ze mě stal blázen 
s nezájmem o dítě
Manžel se ji snažil uklidnit, že se to stává 
a nikdo jí to nebude vyčítat, ale Sylva se 
nenechala utěšit. Neustále naříkala, že na 
to nemá, že se o Aničku nedokáže posta-
rat, a prosila sestry, ať si ji u sebe nechají 
i další noc. Další den už ošetřující lékař po-
volal k Sylvě psychiatra. Ten jí po důklad-
ném vyšetření nasadil léky, které zastavily 
rozjíždějící se laktaci. Ukončení tvorby mlé-
ka totiž zmírňuje hormonální změny, které 
po porodu probíhají, a tím pomáhá v léčbě 
psychózy, která je popisována jako ztráta 
kontaktu matky s realitou. Sylva tak svou 
dcerku nikdy nekojila. „Je mi líto, že jsem 
kojení ani nezkusila, ale tenkrát jsem byla 
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úplně mimo. Můj psychický stav mi nedovo-
loval přemýšlet, nechtěla jsem nic pochopit. 
Stal se ze mě na pár dní blázen…“ říká Sylva 
s  lehkým úsměvem a dále vypráví, jak se 
chovala ke své rodině. Všechno, co její pří-
buzní mysleli dobře, obrátila v opak. „Když 
mi moje máma řekla, že má Anička nosánek 
po tatínkovi, hystericky jsem na ni vyjela, 
že to dítě taky vlastně možná není moje, že 
se mnou nemá nic společného,“ vzpomíná 
a dodává, že občas také blouznila, slyšela 
hlasy v prázdném pokoji, měla pocit, že ji 
všichni sledují… 

Díky včasné pomoci se Sylva z  toho-
to stavu, který lékař popsal jako počínají-

cí laktační psychózu, za dva týdny dostala 
natolik, aby mohla být s miminkem propuš-
těna domů. Nonstop se u ní střídali manžel 
a babičky, aby ani na chvilku nezůstávala 
s Aničkou sama. Pomáhali jí s péčí a dopřá-
vali jí dostatek odpočinku. Několik měsíců 
pak Sylva ještě docházela na psychoterape-
utická sezení a brala antidepresiva. Naštěstí 
tak nedošlo k prohlubování této psychické 
nemoci, která může vést až k sebevraždě, 
ve vzácných případech dokonce k  rozší-
řené sebevraždě, kdy matka zabije sebe 
i dítě. Laktační psychózu i její lehčí varianty 
je proto třeba brát vážně, nic nepodcenit 
a včas vyhledat lékaře. 

Jak předejít poporodním depresím

• Snažte se dostatečně odpočívat. Když miminko usne, běžte si lehnout s ním. 
Praní, žehlení a uklízení počká nebo ho za vás udělá někdo jiný (babička, paní 
na úklid domácnosti). 

• Naučte všechny činnosti kolem miminka také tatínka. Když bude koupat či 
uspávat on, každá další minuta odpočinku navíc vám přijde vhod. 

• Necítíte-li se dobře, svěřte se svým nejbližším. Neduste v sobě žádné negativní 
pocity. Na péči o dítě nejste sama. Máte kolem sebe spoustu milujících lidí, kteří 
vám rádi pomohou – na to prosím nezapomínejte! 

• Nevyčítejte si, že nejste dokonalá matka. Taková vůbec neexistuje. Jste tou 
nejlepší mámou, jakou můžete pro své dítě být.



Kde prožít aktivní dovolenou s dětmi?
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Přáli byste si najít místo, které uspokojí vaše náročné požadavky na 
ubytování a zároveň nabídne dostatečný prostor pro zábavu vašich dětí? 
Vysoké Tatry se širokou nabídkou volnočasových aktivit a bohatým 
výběrem ubytování podle vašich preferencí mohou být výbornou 
volbou. A nejlépe uděláte, pokud si zvolíte čtyřhvězdičkový Grand Hotel 
Bellevue ve Starém Smokovci, na místě zvaném Pěkná Vyhlídka.

Hotel s prvenstvím i filmovou historií
Historie Grand Hotelu Bellevue sahá do še-
desátých let, kdy patřil mezi vlajkové lodě 
hoteliérství v  tehdejším Československu. 
Jako první hotel v zemi se pyšnil vlastním 
krytým bazénem. Nejen proto často vytvá-
řel zázemí filmovým tvůrcům, v roce 1969 
se zde natáčel kultovní snímek Měděná věž 
nebo i populární pořad Hovory H s Mirosla-
vem Horníčkem, Milanem Lasicou a další-
mi. Řada českých a slovenských celebrit zde 
opakovaně trávila noci, mezi hosty patřili 
například Karel Gott, Lucie Bílá, Eva Pilaro-
vá, Helena Vondráčková a mnozí další.

Wellness na jedničku
Vydáte-li se do Vysokých Tater, jistě vám 
přijde vhod relax v  příjemném prostředí 
wellness centra. Grand Hotel Bellevue se 

může pyšnit saunovým světem se suchou 
finskou saunou i těmi parními – solnou, by-
linkovou a eukalyptovou. Nechybí ochlazo-
vací bazén a odpočívárna s příjemnou rela-
xační hudbou. Nejen děti jistě rády využijí 
20 metrů dlouhý plavecký bazén s teplo-
tou vody 28 °C. Rodiče zase rádi skočí do 
vířivky – jsou tu hned dvě s teplotou vody 
36 °C. Hotel drží krok s  rostoucími tren-
dy zdravého životního stylu, a proto na-
bízí rozmanité druhy masáží, relaxačních 
koupelí a procedur od aromaterapie až po 
magnetoterapii.

Sportovní zážitky na každý den
Chcete-li svou dovolenou prožít aktivně, 
v hotelu si můžete zahrát squash anebo si 
zajít do profesionálně vybaveného fitness, 
kde si dáte do těla třeba na veslařském 



Hotel nabízí halloweenský program
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trenažéru či běžeckých pásech. Dámy zase 
možná raději využijí příležitosti zacvičit si 
v kolektivu s hudbou a navštíví lekci aero-
biku či pilates. Celé rodinky se pak mohou 
vydat do tělocvičny, která je taktéž součástí 
sportovního areálu hotelu, a zahrát si zde 
míčové hry.

Prostor pro vaše děti
Pro děti je v hotelu k dispozici dětský kou-
tek s množstvím hraček, omalovánek a her. 
V každé z restaurací vám rádi nabídnou dět-
ské židličky a také stolečky na hraní. V tep-
lých měsících uvítáte i venkovní dětské hřiště 
s prolézačkami, trampolínou a pískovištěm. 
Ve vybraných obdobích pak hotel ve spolu-
práci s animátory připravuje pro nejmenší 
hosty tematické programy. Pokud hotel na-
vštívíte začátkem listopadu, těšit se může-
te na halloweenský program pro děti – tři 
dny plné strašidelné zábavy. Dětské mlsné 
jazýčky potěší i nabídka místní kuchyně. Už 
vaše ratolesti ochutnaly například tradiční 
slovenské „šúľance s makom“? 

Tatry dětem
Pokud do Tater vyrazíte v zimě, lyžařské 
středisko „Jakubkova lúka“, vhodné pro 
nejmenší lyžaře, se nachází jen půl kilo-
metru od hotelu. Hotel nabízí lyžařského 
instruktora i odvoz přímo k vleku. O něco 
dál, asi 5 kilometrů od hotelu, najdete nej-
větší lyžařské středisko ve Vysokých Tat-
rách, Ski areál Tatranská Lomnica, kde se 
už na lyžích vyřádí i rodiče. Nezapomeňte 
s dětmi navštívit také Ledový dům, kaž-
doročně přístupný od prosince, kde se ka-
ždou neděli konají výjimečné koncerty. Ať 
už jste aktivní sportovci, anebo spíš milov-
níci odpočinku a pohody, hotel a příroda 
v jeho okolí si vás bezpochyby získají.

První hotelový bazén 
v Československu
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Psychomotorický vývoj dítěte není závod, neporovnávejte proto svoje 
miminko s jinými a nesnažte se nic v jeho vývoji uspěchat. Každá nová 
dovednost má svůj čas. Tabulky, co by vaše dítě mělo v daném měsíci 
umět, berte raději jen orientačně. Až kdyby se něco ve vývoji nezdálo 
vašemu pediatrovi, doporučí návštěvu dětského fyzioterapeuta a ten 
poradí například efektivní cviky Vojtovy metody.

Někdo to umí dříve, někdo později, každé 
děťátko by si však mělo projít vývojem 
v tomto pořadí: otáčení ze zad na bříško – 

přetáčení z bříška na záda – plazení – lezení – stoj. 
Záměrně vynecháváme sed, který je z hlediska vě-

Hravé cvičení s miminky

kového určení individuální a  je 
vyvrcholením vývoje,  rozhodně 

1 Dopřejte miminku také jemnou 
masáž chodidel.



TIPY NA VÝLET

„Cvičte klidně i  několikrát 
denně na tvrdé (pěnové) 
podložce, rozhodně ne na 
měkké posteli. Hrajte si se 
svými dětmi a  motivujte je 
k pohybu různými hračkami 
se zvukovými efekty (napří-
klad chrastítky). Cvičit mů-
žete ihned od narození, a to 
pouhým polohováním na 
záda či bříško na rovné pod-
ložce, aby vaše miminko zís-
kalo správnou oporu o lopat-
ky,“ říká fyzioterapeutka Mgr. 
Kateřina Michálková.

Doporučení 
fyzioterapeuta

dítě neposazujte předčasně. Nechejte ho, ať se po-
sadí samo, až se to naučí, nepřepínejte jeho ne-
zralou páteř a  zádové svaly! Pokud se miminku 
pokroky nedaří, můžete ho k pohybu přiměřeně 
stimulovat a motivovat pomocí následujících hra-
vých cviků. 

Přitahování nožiček
Už od 4. měsíce můžete s miminkem provádět lehké 
„cviky“, které ho budou bavit především díky příjem-
ným dotekům maminky, jež můžete doplnit jemnou 
masáží. Uchopte v poloze na zádech obě nožičky mi-
minka a lehce je přitahujte k hlavičce. 

Můžete uchopit také všechny čtyři končetiny na-
ráz a s miminkem lehounce „koulet“ ze strany na 
stranu.

Přetáčení na bříško
Zhruba mezi 4. a 6. měsícem se miminko začne přetá-
čet ze zad na bříško. Nejdříve to umí pouze na jednu 
stranu, motivujte ho např. ukazováním hračky k pře-
táčení i na druhou stranu. Pobízejte ho za pokrčené 
kolínko či bok (netahejte za ručičku). 

5 Motivujte ho k přetáčení 
na obě strany.
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Přitahování za ruce
Mezi 4. a 6. měsícem můžete zkoušet, zda se děťátko 
z polohy na zádech přitáhne za ručičky „do sedu“, ale 
pozor – neposazujte ho. Nechte ho přitahovat pouze 
do úhlu 45 stupňů. Lepší je nabídnout mu k přita-
hování vaše ukazováčky, za které se chytne, a vy ho 
jistěte svými palci (z ukazováčku a palce utvořte tzv. 
„véčko“). Nepřitahujte za své palce, které jsou kratší 
a silnější, netahejte dítě za celé ruce. 

Nejlepší je nechat 
děťátko „cvičit“ 
nahé, aby mu 
plenka či oblečení 
nebránily ve 
volném pohybu.

1 Pokládejte miminko často na zem, aby se naučilo nejdří-
ve plazit a poté lézt.
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Motivace k lezení
Lezení je pro správný vývoj dítěte nesmírně důleži-
té – propojuje hemisféry, zlepšuje koordinaci, posilu-
je zádové a břišní svaly a je přípravou na sed. Snažte 
se, aby tuto dovednost vaše děťátko nepřeskočilo 
a aby se naučilo lézt správně. Kolem 8. měsíce už 
většinou zvládne „pérovat“ v kolínkách s propnutý-

ma rukama (dosud se plazilo přes 
pokrčené ruce). Zkoušejte ho po-
hupovat za boky v kleku. Dobrým 
pomocníkem jsou nafukovací vál-
ce nebo velké míče, pohupujte na 
nich miminka za kyčle, nechte je 
střídavě dotýkat se nohama a ru-
kama podložky.

Zpočátku se miminka zvedají 
z podložky se zaťatými pěstičkami. 
Není to nic neobvyklého. Postupně 
se jim svaly zpevní a naučí se zve-
dat a lézt s nataženými prstíky. 

Vstávání na nohy
První stoj je ve vývoji dítěte vel-
kým milníkem. Začíná přitahová-
ním za nábytek, nejčastěji v po-
stýlce či u gauče. Učte dítě vstávat 
tzv. přes rytíře, tedy z kleku přes 
jedno pokrčené kolínko. Postupně 
by se mělo naučit vstávat střídavě 
přes obě kolínka. Některé děti se 
naučí vstávat přes „komín“ (ruč-
kují po zemi s vystrčeným zadeč-
kem, pak se z ohybu narovnají do 
stoje), i to je správná  varianta.



HAMÁNKOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Připravila: Alice Škochová

Jak Hamánek zachránil  
zebru Zorku

Medvídek Hamánek se v minulé 
kapitole vydal na dlouhou cestu. 
Šel a šel a každým krokem urazil 
sto pohádkových mil. Pochodo-
val pořád rovně za nosem a brzy 
dorazil do Afriky. Tam se setkal 
se šťastným slonem Toníkem, 
který ho naučil jíst šťavnaté ze-
lené rostliny. Když si chtěl med-
vídek odpočinout od neustávají-
cích afrických dešťů, odskočil si 
do Jižní Ameriky. V amazonském 
deštném pralese ho naučila opič-
ka Julča jíst ovoce a houpat se na 
liánách. Brzy se ale k Hamánkovi 

donesla zpráva, že v Africe už skončilo období deš-
ťů. Rozhodl se, že se tam vrátí. Třeba ještě potká 
slona Toníka… 

To už byl Hamánek cestováním po světě tak zna-
vený, že se jednoho dne natáhnul v pravé poledne 

Nezkrácené příběhy o Hamánkově 
putování najdete na našich 
stránkách www.hamanek.cz 
v sekci zábava. 
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do trávy. Byla trochu jiná než ta, 
která rostla doma. Vůbec nebyla 
měkká a voňavá, ale píchala a tla-
čila. Sotva medvídek zavřel oči, 
zaslechl tlumený zvuk. Kolem něj 
se přehnal velký pruhovaný kůň 
a  zamířil k  podivným stromům 
v dálce. Za chvíli po něm připe-
lášil puntíkatý vlk a  zastavil se 
u místa, kde ležel Hamánek. Byla 
to zebra pronásledovaná gepar-
dem, to ale Hamánek nemohl 
 vědět. 

„Kam běžela?“ zavrčel gepard 
vztekle, aniž by pozdravil. To Ha-
mánka rozzlobilo. Pozdravit je 
přece slušnost. Ukázal schválně 
na druhou stranu od legračních 
stromů. „Tam!“ Gepard bez po-
děkování odběhl špatným smě-
rem. Hamánek se znovu chystal 
ke spánku, ale tu do něj šťouchla 
čenichem zebra, která díky němu 
unikla nevychovanému gepardo-

vi. „Děkuji,“ špitla, „zachránil jsi mě. Jmenuji se Zorka 
a splním ti za odměnu přání.“ Hamánek se zamyslel 
a pak si uvědomil, že už celou věčnost nic nejedl. 
„Mám hlad. Prosil bych trochu jídla,“ odpověděl.

Zebra Zorka dovedla Hamánka do míst, kde měla 
být tráva voňavější a také chutnější. „Tady, napas se 
dosyta,“ řekla tiše. Hamánek ze zdvořilosti uždíbl 
z trsu trávy a poděkoval. „Tohle ty jíš?“ zeptal se 
zvědavě Zorky. „Ano. My zebry máme rády všech-
no zelené. A taky větvičky stromů a různé bobule,“ 
odpověděla. Hamánek se dozvěděl, že zebry hlavně 
hodně a pravidelně pijí, a proto se zdržují v okolí 
napajedel, ve kterých je voda. „Bez vody bychom 
nevydržely,“ vysvětlila mu Zorka. 

Hamánek se ve střední Africe ještě zdržel, aby 
si prohlédl podivuhodná zvířata a zvláštní rostliny. 
Slona Toníka už sice nepotkal, ale seznámil se s bu-
volem Karlem a se zeleným papouškem s červenou 
čepičkou, kterému všichni říkali Baron. Pak už ale 
začalo být nesnesitelné horko, a  tak si Hamánek 
sbalil do ranečku trochu trávy a  vyrazil prašnou 
cestou dál. Když se otočil, aby se rozloučil, spatřil 
v zapadajícím slunci stádo zeber, které se skláněly 
nad napajedlem. 






