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Novinky od Hamánka

NOVINKY OD HAMÁNKA

Hamánek představuje 
ovocno-zeleninové kapsičky
Hamánek rozšiřuje svou řadu ovocných 
svačinek v kapsičce o tři nové druhy! Pro 
kojence od ukončeného 5. měsíce teď 
nově nabízí tři kapsičky s přidanou zeleni-
nou: Jablko s dýní, Jablko s mrkví a Jablko 
s mrkví a červenou řepou! Všechny tyto 
ovocno-zeleninové přesnídávky obsahu-
jí 100 % ovoce a zeleniny, žádný přidaný 
cukr a jsou obohaceny o vitamin C a žele-

zo. Jsou bez lepku, bez barviv, aromat a kon-
zervantů.

Vašim nejmenším tak pomohou dodat po-
třebnou denní dávku ovoce a zeleniny. Navíc 
nejen mimo domov, při venkovních aktivitách 
a na cestách, oceníte pohodlné a praktické 
balení – přesnídávka je připravená k okamži-
té konzumaci i bez lžičky! Samozřejmostí je 
pak bezpečnostní uzávěr.

Jednotlivé varianty 
přesnídávek byly 

vybrány a dovyvinuty 
na základě testování 

maminek s dětmi.
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* Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

Ovocné svačinky 
v novém obalu
Vaše oblíbené ovocné kapsičky od Hamánka mají 
nový design obalů. Všech sedm ovocných a dvě tva-
rohové svačinky s veselými zvířátky mají sice nové 
barvy, ale stále skvělou chuť 100 % ovoce bez přida-

100 % OVOCE 
A ZELENINY BEZ

přidaného
cukru*

ného cukru*. Jahodové a meruň-
kové svačinky s přidaným tvaro-
hem jsou navíc nově obohaceny 
o vápník. Vyzkoušejte je! 



Vážení čtenáři, 
maminky a tatínkové,

máme před sebou teplejší část 
roku, která je oblíbená hlavně 
mezi rodiči nejmenších dětí. Je to 
přece jen úleva, když nemusíme 
soukat malé neposedy do kom-
binéz, hledat ztracené rukavice 
a bojovat s neustálým nachlaze-
ním. A  co s  ušetřeným časem? 
Jeden tip bychom pro vás měli! 
Uvařte si kávu, pohodlně se usaď-
te někde na sluníčku a zalistujte si 
novým jarně-letním číslem časo-
pisu Hamánek.

Opět jsme se inspirovali přede-
vším tím, co zajímá vás, čtenáře 
a  návštěvníky našich webových 
a  facebookových stránek. Víme, 
že vám nejvíce leží na srdci zdra-
ví, výživa a také výchova vašich 
ratolestí. Že chcete připravovat 

svým dětem zdravá jídla, chrá-
nit je před nemocemi a užívat si 
společně hezké chvilky. Že pře-
mýšlíte nad tím, jak se s  nimi 
domluvit v klidu a bez křiku. Že 
zkrátka opatrujete své děti jako 
oko v hlavě. Doufáme, že i v tom-
to čísle najdete odpovědi na mno-
hé otázky. A že se při tom také 
trochu pobavíte. Jako my, když 
jsme chystali hlavní článek „Dítě 
a zvíře“, který vyvolal mezi kole-
gyněmi i kolegy obzvlášť dlouhou 
debatu. Probrali jsme rybičky, ka-
nárky, želvy, pejsky i kočičky, řeč 
byla dokonce o strašilkách a ha-
dech. A kdo myslíte, že nejčastěji 
dosypává granule, čistí akvárka, 
chodí venčit nebo mění stelivo? 
Ano, jsou to maminky, které na 
začátku stály o zvíře v rodině ze 
všech nejméně. 

Protože moje malá dvojčátka 
už dlouho toužila po čtyřnohém 
kamarádovi, bylo to pro mě dost 
aktuální téma. Díky článku jsem 
si uspořádala myšlenky a  padlo 
rozhodnutí – od jara s námi bydlí 
malé koťátko. Zatím se sžíváme, 
ale už teď mám pocit, že si nás 
ten malý chlupatý uzlíček omotal 
kolem prstu. Mláďata to s  námi 
prostě umí. 

PÁR SLOV ÚVODEM



Magazín Hamánek, 1/2018, ročník IX
Datum vydání: 1. 3. 2018
Periodicita: 2× ročně
Vydavatel: HAMÉ, s. r. o., Na Drahách 814, 
686 04 Kunovice, tel.: 572 534 111
e-mail: hamanek@hame.cz
www.hamanek.cz 

Produkce a grafické zpracování: 
Corporate Publishing, s. r. o., U Golfu 565, 
109 00 Praha 10, www.copu.cz
Redakce: Petra Škeříková, Alice Škochová
Client service manager: Markéta Klimentová
Jazykové korektury: Proofreading.cz
Foto: www.shutterstock.com 
Foto na titulní straně: Tereza Jančová,  
www.fotojancovi.cz 
Registrace: MK ČR E 19368

PÁR SLOV ÚVODEM

Kde všude narazíte  
na Hamánka?

• na internetu: www.hamanek.cz
• na Facebooku: www.facebook.com/hamanek
•  v e-shopu: www.hame-eshop.cz
• ve svém iPadu: Aplikace obsahující všechna dosavadní 
 vydání magazínu ke stažení na AppStore zdarma
• v edukativní hře Hamánek má hlad: Ke stažení zdarma 
 pro mobily a tablety na AppStore a Google Play
•  na YouTube: Zadejte do vyhledávače heslo 
 „MUDr.ování s Hamánkem“ a podívejte se na edukativ- 
 ní videa o kojení, kojenecké výživě, stravovacích návy- 
 cích, dětské obezitě, výchově dítěte a jeho růstu či zá- 
 stavě dechu miminek

Tiráž

Ať vás náš 
časopis inspiruje 

i baví!

Nezbývá mi, než vám popřát co 
nejméně starostí a co nejvíce radosti 
ve společnosti vašich mláďat, lidských 
i zvířecích.

Vaše Lenka Vaněk
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Dítě a zvíře.  
Nerozluční kamarádi, nebo rivalové? 
„A co uděláte se psem?“ vykřikla dramaticky tchyně. Tak popisuje 
maminka desetiměsíčního chlapečka reakci tchyně na oznámení 
těhotenství. Děti a zvířata žijí v mnohých rodinách v naprosté harmonii. 
Pes nebo kočka se mohou stát věrnými dětskými přáteli a ochránci,  
ať už byli součástí rodiny ještě před příchodem miminka, nebo přišli  
do rodiny později na přání dítěte. 

1 Domácí mazlíček prospívá dětem po psychické i sociální stránce

Text: Alice Škochová
Odborná spolupráce: Kateřina Prokšová 

z Pet Centra a MVDr. Lenka Vávrová 

Haf a haf a hafani

mají srdce na dlani.

Nad hafany prostě
 není,

vyléčí vá
s z odcizení.

Naučí vás milovat

silou mnoha kilowatt.

(Jiří Žáček)
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Já tu byl první! 
Jak připravit zvíře 
na příchod miminka?

„Pejska jsme si s přítelem pořídili, abychom si ově-
řili, jestli zvládneme společnou péči o živého tvora,“ 
směje se Eva. „Když jsem rok nato otěhotněla, uvě-
domila jsem si, že naše buldočí fenka, která na nás 
byla hodně fixovaná, nemusí být z miminka nadšená. 
Samozřejmě jsme ale nechtěli o naši psí holčičku při-
jít,“ dodává.

Psa lze připravit, kočka potřebuje svůj čas
Existuje způsob, jak zvíře na příchod miminka při-
pravit? O kočkách je známo, že jsou tak trochu své 
a s pravidly si na ně nepřijdete. Není snadné je na 
změnu připravit a nelze ani předvídat, jak budou na 
novorozence reagovat. Mohou být rozrušené, bo-
jácné, dokonce mohou i ztrácet na váze. Kočky si 
musí zvyknout na nové pachy a na to potřebují svůj 
čas. U pejska lze mnohé ovlivnit důsledným výcvi-
kem a přípravou na dalšího člena smečky. Mnohem 
jednodušší je samozřejmě práce se psem, který měl 
pevné vedení již od štěněcích let. Špatné návyky se 
později těžko odstraňují. „Hlavně nečekejte, až se 
miminko narodí, a začněte svého čtyřnohého ka-
maráda připravovat na příchod miminka již během 
těhotenství,“ radí Kateřina Prokšová z Pet Centra. 

Před porodem: postupná příprava 
„Naše zvířecí rodina se skládá ze dvou kocourů, 
jedné kočky a dvou fenek většího vzrůstu,“ vyprá-
ví Petra, maminka malého Vendelína. „Protože je 

V žádném případě nenechávejte 
dítě se zvířetem bez dozoru. 
Výjimkou nejsou závažná 
poranění způsobená jinak klidným 
a přátelským psem. 

máme rádi a nikdy jsme je nevní-
mali jako náhradu za dítě, nebyla 
naše příprava na miminko nijak 
násilná. Stačilo si ujasnit, jaké 
povely je potřeba vypilovat ke 
zjednodušení společného sou-
žití. Začali jsme ještě před naro-
zením potomka, aby smečka ne-
brala miminko jako narušitele.“ 
Co je při přípravě důležité? 

• Neměňte o  180 stupňů způ-
sob vedení, na které bylo zvíře 
zvyklé. Z volné výchovy nelze 
skočit do tvrdého drilu.

• Začněte psa včas zbavovat ná-
vyků, které mu v budoucnu ne-
budete tolerovat. „Abychom 
měli pod kontrolou skákání, 
zavedli jsme zcela nový povel 
‚opatrně‘. Dále jsem musela náš 
zvěřinec naučit, že postel je do-
stupná pouze po dovolení. Poz-
ději při procházce s kočárkem 
se nám osvědčila zvládnutá 
chůze u nohy a také takzvané 
odložení, které mi umožňuje psy 
položit nebo posadit a v klidu 
vyřídit, co je třeba,“ vypočítává 
výhody výcviku Petra. 

• Pokud není pes vůbec zvyklý na 
dětskou společnost, doporučuje 
se brát ho před narozením mi-
minka mezi děti, aby se „otužil“. 
Do kontaktu s dětmi pejska ne-
nuťte a dejte mu možnost kdy-
koliv odejít. Občas také ukažte 
vašim mazlíčkům dětské hračky, 
aby měli čas se s nimi seznámit.

• Někteří odborníci doporučují 
pouštět psovi z diktafonu pláč 
novorozeněte, aby si postupně 
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zvykl na nové zvuky. Psi i kočky mají velmi citlivý 
sluch, a proto to pro ně nemusí být snadné. 

• Některým nastávajícím rodičům se osvědčil trik 
s panenkou. Několik týdnů před narozením mi-
minka si pořiďte panenku a chovejte se k ní jako 

Pravidla soužití se zvířátkem musí dodržovat i děti

I děti si musí časem osvojit pravidla slušného chová-
ní ke zvířeti. Vysvětlete jim, že zvířátko není plyšo-
vá hračka, se kterou si mohou dělat, co je napadne. 
Děti by měly pochopit, že hlasité zvuky a prudké 
pohyby mohou ve zvířatech vyvolat nežádoucí re-
akci. Zvířata většinou neútočí bez varování, proto 
by se mělo dítě naučit „číst“ řeč jejich těla. Napří-

klad pes varuje narušitele klidu 
v první fázi tím, že odvrací hlavu, 
zívá, olizuje se, obrací se zády, 
stočí se do klubíčka nebo úplně 
odejde. Když ukáže zuby, silně 
se naježí, zavrčí nebo chňapne, 
znamená to, že jde do tuhého.

ke skutečnému dítěti. Pes si 
díky tomu zvykne nejen na 
novou dynamiku v  rodině, 
ale i na to, že ne všechno je 
na hraní.
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Po porodu: seznamování
„Po příchodu z porodnice jsme hned mezi dveřmi 
seznámili Vendelína s celou smečkou. Všichni ho oči-
chali, hodil se při tom již v  těhotenství nacvičený 
povel ‚opatrně‘. S kočkami to bylo složitější, protože 

Zvířecího mazlíčka 
připravujte na 

příchod miminka již 
během těhotenství.
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mají rády svůj stereotyp, ale nakonec miminko také 
přijaly. Nejlépe se mi osvědčilo přistupovat k nové 
situaci bez zbytečné hysterie, v klidu a přirozeně,“ 
rekapituluje Petra. 

• Po příjezdu z porodnice dejte psovi prostor a čas, 
aby se mohl přivítat s maminkou. 

• Poté nechte psa, aby si prohlédl a případně i oči-
chal děťátko. Nespoléhejte se na to, že váš pes 
by neublížil ani mouše, a v žádném případě ho 
nenechávejte s dítětem bez dozoru. 

• Dejte psovi k očichání kousek oblečku nebo plen-
ku dítěte, aby se seznámil s novou pachovou sto-
pou ve svém teritoriu. 

• Nedovolte psovi, aby v prvních měsících olizoval 
dítěti obličej. Dětský imunitní systém na to ještě 
není připravený, navíc to není bezpečné. 

• Neodhánějte psa od dítěte křikem, nebo dokonce 
bitím, jinak si pes spojí dítě s negativními zážitky. 
Naopak na něj mluvte klidným a vyrovnaným hla-
sem a ukažte mu, jak se může chovat.

• Kočce poskytněte tolik prostoru, kolik bude vyža-
dovat, do ničeho ji nenuťte. Zvědavost ji donutí, 
aby si přišla nového člena rodiny očichat a sžít se 
s ním. Některé kočky přijdou hned, jiným to může 
trvat i několik týdnů.

• Pokud zvíře nejeví o miminko zájem, nenuťte ho 
ke kontaktu. Zvíře by mělo mít svůj koutek, kde 
může nerušeně odpočívat.

• V rámci možností věnujte zvířeti tolik pozornosti, 
na kterou bylo zvyklé před miminkem. Zvíře pak 
nebude vymýšlet triky, jak vás zaujmout. U psů 
to může být okusování věcí, značkování či ště-
kání. U koček hlasité mňoukání, přivlastňování 
hraček miminka nebo vykonávání potřeby mimo 
toaletu.

Mami, já chci pejska!
Pořizujeme dítěti zvířátko.  
Jak se připravit a co zvážit? 
Určitě to zaznělo i u vás doma: „Mami, tati, kupte mi 
zvířátko!“ Pokud jde o morče, králíka, myšku, rybič-

Příprava 
zvířete pohledem 
veterináře

Před příchodem miminka je tře-
ba psa i  kočku odčervit a od-
červení pak opakovat každé tři 
měsíce. Důkladnějšího odčerve-
ní dosáhnete například příprav-
kem ve formě spot-on, který se 
aplikuje pipetou na kůži zvíře-
te. Ten odstraní parazity nejen 
ve střevech, ale i v plicích, ját-
rech a dalších orgánech. Důle-
žité je též důsledné odblešení 
a  zbavení klíšťat pomocí tab-
lety nebo preparátu spot-on. 
„Především u  psů je podstat-
ná vakcinace proti leptospiró-
ze a infekční hepatitidě. Kočky 
byste měli nechat očkovat proti 
chlamydióze,“ radí MVDr. Lenka 
Vávrová.

ky nebo želvu, nebude asi roz-
hodování tak těžké jako v přípa-
dě mazlíčků, kteří vyžadují více 
pozornosti a venčení. I když toto 
dětské přání vzbuzuje často po-
chybnosti, psychologové by se 
za zvíře v  domácnosti přimlu-
vili. Je totiž prokázáno, že zvíře 
v  rodině rozvíjí dítě po psychic-
ké a sociální stránce. Dítě se díky 
domácímu mazlíčkovi učí zodpo-
vědnosti a disciplíně a přirozeně 
zakouší, že není středem světa.
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Kdy je dítě zralé? 
Děti v mladším školkovém věku ještě nejsou schop-
né převzít za zvíře zodpovědnost. Jako „startovací“ 
mazlíček pro děti v předškolním věku je nejvhodnější 
trpělivé morče nebo nenáročný křeček zlatý. Dítě se 
na nich může naučit základy péče jako krmení nebo 
čištění pelíšku. Školáci na prvním stupni už by měli 
být schopní postarat se o  drobnější domácí zvířa-
ta sami, například o křečíka džungarského, potkany, 

TIP: Pes na zkoušku? 
Rozhodnutí může usnadnit zapůjčení psa „na 
zkoušku“ u známých nebo v útulku, který tuto služ-
bu poskytuje. Útulek většinou půjčuje psa na pár 
hodin, nanejvýš pak na celý den. Domluvit se však 
dá i vypůjčení na delší dobu. Odpůrci půjčování 
psů poukazují na to, že zvíře není kniha z knihov-
ny. „To je pravda, ale na druhou stranu je zodpo-
vědnější si péči o zvíře vyzkoušet než si bezhlavě 

pořídit zvíře a pak ho odložit. 
Můžete dostatečně zvážit, zda 
je rozhodnutí dítěte opravdu 
rozumné a pevné. Předejdete 
tak zklamání a také obtížím při 
shánění nového psího domo-
va,“ dodává Kateřina Prokšová 
z Pet Centra. 

pískomily, osmáky, činčilu či krá-
líka, nebo dokonce drobné exo-
ty a  andulky. Dítě v  tomto věku 
zvládne už i  péči o  kočku nebo 
menšího pejska. Pro pořízení 
vlastního psa doporučují odbor-
níci věkovou hranici 12 let, kdy už 
je dítě schopné vnímat zvíře jako 
živého tvora. Přesto musí pořízení 
psa či jiného zvířete předcházet 
dlouhá debata s dítětem a obdo-
bí pečlivých příprav. 

Co si rozmyslet, než  
pořídíte dítěti psa?
• Dobře zvažte plemeno psa. 

S  tím souvisí nejen velikost, 
ale i  povaha zvířete. Pro děti 
jsou nejvhodnější takzvaná 
společenská plemena, kte-
rá jsou často trpělivá a  velmi 
učenlivá. Mějte ale na paměti, 
že plemeno určuje pouze nej-
výraznější povahové rysy psa, 
rozhodující je výchova, indivi-
duální charakter a  čas, který 
psovi věnujete.

• Plemeno psa volte i  podle 
toho, zda bydlíte v domě nebo 
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v  bytě a  kolik času a  energie máte na 
každodenní procházky. Mezi méně ener-
gická patří společenská plemena (např. 
francouzský buldoček, papillon, mal-
tézský a  boloňský psík, bišonek, pudl, 
Ši-tzu, pekingský palácový psík, čínský 
chocholatý pes nebo čivava), více pohy-
bu a vyžití naopak vyžadují teriéři (jack 
russell, český teriér, yorkshirský teriér), 
špicové (špic, šiperka), lovečtí psi (kava-
lír king Charles španěl, anglický či ame-
rický kokršpaněl, labradorský retrívr, 
zlatý retrívr) a  pracovní plemena (bel-
gický ovčák, německý ovčák, velškorgi 
kardigan či pembroke, bernský salašnic-
ký pes, střední knírač). 

• Nepořizujte psa jako překvapení pro 
dítě. Živé dárky, které děti časem omrzí, 
končí v  lepším případě v útulku, v hor-
ším případě na ulici. 

• Zvažte i alergie v rodině, abyste nemu-
seli po čase mazlíčka s  těžkým srdcem 
odkládat. Nebylo by to snadné ani pro 
zvíře, které by nechápalo, proč musí 
odejít.

• Zvažte, jak bude reagovat na psa vaše 
okolí, například sousedé v  domě nebo 
pronajímatel bytu. Pokud bude pes zů-
stávat přes den sám doma, může ostatní 
obtěžovat štěkáním. 

• Promyslete si, zda máte pro psa hlídá-
ní například po dobu dovolené, nemoci 
nebo služební cesty. 

• Pes není levná záležitost. Kromě nákla-
dů na krmení musíte počítat s veterinár-
ními výlohami (preventivní péče i ošet-
řování v nemoci) a místním poplatkem 
za psa. 

Alergie na zvířata: 
Hlavním alergenem 
není srst
Může se stát, že dítě dostane vysněné-
ho mazlíčka a krátce nato se u něj pro-
jeví alergie. Mezi nejčastější reakce pa-
tří rýma, zánět očních spojivek, ekzém, 
astma, kašel a bolest hlavy. K přesnému 
určení druhu alergie slouží alergologický 
„prick test“ na kůži nebo krevní test. 

U zvířat se přitom nejedná o alergii na 
srst, jak se často mylně traduje. Hlavními 
alergeny jsou bílkoviny nacházející se ve 
zvířecí kůži, slinách a moči a zvířecí srst 
slouží pouze jako jejich přenašeč. Řeše-
ním tedy není pořídit dítěti zvíře s kratší 
srstí nebo takzvaného „naháče“, pejska 
bez srsti. Původci nejagresivnějších aler-
genů jsou kočky. Kočičí alergeny jsou to-
tiž lehké a velmi lepivé, takže se snadno 
přenášejí vzduchem a ulpívají v místnos-
ti dlouho potom, co se v ní zvíře vyskytlo.

Alergolog vám v případě potíží souži-
tí s kočkou, psem nebo morčetem určitě 
nedoporučí. Pokud jsou však obtíže dítěte 
mírnější a rozhodnete se zvíře doma po-
nechat, je třeba byt i pelíšek zvířete udržo-
vat v naprosté čistotě. Čistěte pravidelně 
koberce, čalounění, otírejte omyvatelné 
plochy a perte často veškeré textilie. Po-
řiďte si výkonný vysavač s filtrem zachy-
cujícím účinně mikročástice ze vzduchu 
a výkonnou čističku vzduchu. Srst zvířete 
můžete ošetřovat speciálním přípravkem, 
který neutralizuje alergeny přímo u zdroje.



Zdravá surovina nemusí 
znamenat zdravé jídlo 
Všichni se shodneme na tom, že 
květák je zdravý. Mezi květákem 
uvařeným v páře a obalovaným 
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Které způsoby přípravy jídla 
jsou pro děti nejzdravější? 
Jistě přemýšlíte nad tím, jaké potraviny jsou pro děti vhodné. Pokud se 
chystáte suroviny tepelně upravovat, měli byste zvážit také to, jakým 
způsobem je připravit. Správná tepelná úprava zachová v pokrmu nejen 
maximum chuti, ale především nutriční hodnotu a důležité živiny. 

smaženým květákem je ovšem zásadní rozdíl. Te-
pelná úprava mění nejen chuť a  vzhled surovin, 
především ale mění jejich složení. Na jedné straně 
ničí nežádoucí choroboplodné zárodky, na straně 
druhé může připravit pokrm o množství vitaminů 

Text: Alice Škochová    
Odborná spolupráce:  

Ing. Hana Málková ze společnosti STOB
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a dalších prospěšných látek. „Záleží při tom na celé 
řadě okolností, jako je složení potraviny a dalších 
použitých surovin, teplota při úpravě, délka tepelné 
úpravy, množství použité vody, kyselost prostředí 
nebo množství kyslíku, který má přístup k surovi-
nám,“ vysvětluje odbornice na výživu Ing. Hana 
Málková ze společnosti STOB.
 
Vaření patří mezi vhodné 
způsoby tepelné úpravy
Vaření se řadí mezi nejzdravější způsoby tepelné 
úpravy. Je šetrné, nedochází při něm k přepalování 
tuků a potravina se během něj upravuje rovnoměrně. 
Vařené suroviny jsou snadno stravitelné a bezpečné, 
a proto jsou vhodné i pro nejmenší děti, které začínají 
s příkrmy. Zároveň ale dochází ke ztrátě vitaminů C 
a B a minerálních látek, které se během vaření louhují 
do vody. Jak vařit co nejšetrněji?

TIP: Chuť pokrmů 
vařených v páře 
můžete zvýraznit 
tím, že přidáte 
do vody směs 
bylinek, jako jsou 
estragon, tymián, 
saturejka či 
petrželka. 

1 Vařená zelenina je snadno stravitelná, proto je vhodná i pro nejmenší děti

Náš tip! 
Pokud použijete 
tlakový hrnec, 

zkrátí se doba vaření 
až o jednu třetinu.
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• Suroviny krájejte na větší kusy. Omývejte je ještě 
před nakrájením.

• Suroviny nenechávejte před vařením dlouho le-
žet ve vodě; zeleninu a brambory vkládejte až do 
vroucí vody. 

• Pokrm vařte vždy v co nejmenším množství teku-
tiny pod těsně přiléhající pokličkou.

• Míchání omezte na minimum, abyste do pokrmu 
nevháněli kyslík, který může způsobit ztráty někte-
rých vitaminů, především vitaminu C.

• Potraviny vařte jen do změknutí, nikdy je nepře-
vařujte. 

• Vodu z vařené zeleniny uchovejte a použijte jako 
základ polévky. 

Vaření v páře je jednoduché,   
zdravé a rychlé 
Vaření v páře není žádná novinka. Na předchůdce 
dnešních parních hrnců byste mohli narazit již před 
zhruba 3 000 let v Číně, kde je dodnes příprava po-
krmů v páře velmi oblíbená. Tento způsob vaření je 
nejen zdravý, ale také velmi jednoduchý. 

Vaření v mikrovlnné 
troubě 

Úprava potravin v mikrovln-
né troubě je bezpečná a ne-
musíte se jí obávat ani při pří-
pravě dětských pokrmů. Díky 
kratší době přípravy může 
být dokonce i  šetrnější než 
jiné způsoby tepelné úpravy, 
při kterých dochází k vyšším 
ztrátám vitaminů a  dalších 
prospěšných látek. 

Pařáček i parní trouba 
Na zdravé vaření pro děti v páře 
stačí i  obyčejný pařáček. Pokud 
se rozhodnete vařit v  páře čas-
těji, zvažte pořízení některého 
z pomocníků, jež umožní připravit 

Video
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i několik druhů potravin současně. Na trhu je tako-
vých zařízení celá řada. Od parních trub, které zvlád-
nou i zavařování, přípravu kynutého těsta nebo steri-
lizaci kojenecké lahve, až po jednoduché parní hrnce, 
které jsou cenově dostupné a vaření si v nich mohou 
vyzkoušet i začátečníci. Nevyžadují složitou instalaci 
ani nezaberou na kuchyňské lince příliš mnoho místa. 

Parní hrnec zvládne celé menu najednou 
Elektrický parní hrnec se skládá z několika částí. Na 
základní díl, který vytváří páru, se umísťují misky vy-
robené obvykle z odolného průsvitného plastu. Misky 
můžete používat i všechny najednou, záleží na množ-
ství a velikosti porcí. Pokud každá surovina vyžaduje 
jinou dobu vaření, můžete je do jednotlivých nádob 
přidávat postupně. Pára v hrnci se vytvoří během ně-
kolika vteřin. Díky stejnoměrnému proudění páry se 
pokrm připraví rychleji než na pánvi nebo v klasické 
troubě. Například brambory či rýže se uvaří v páře 
zhruba třikrát rychleji než ve vodě. Parní hrnec tak 
ušetří přibližně 50 % energie oproti jiným způsobům 

Snažte se omezit 
smažené pokrmy 
v dětském jídelníčku
na minimum

Raději pokrm připravte šetr-
nějším způsobem a vhodný 
tuk (například olivový nebo 
řepkový olej) přidejte až do 
hotového jídla. Pokud sma-
žíte, používejte tepelně sta-
bilní tuky, jako je například 
rafinovaný olivový olej nebo 
olej řepkový. Při smažení ne-
překračujte teplotní hranici 
200 °C a  tuk nepoužívejte 
opakovaně. Před podáváním 
odsajte přebytečný tuk pa-
pírovým ubrouskem. 
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TIP: Zdravější možností je použití plynového 
grilu, u kterého nedochází k přepalování tuku 
a následnému uvolňování škodlivých látek.  
Zdrojem tepla jsou plynové hořáky připojené 
k láhvi propan-butanu, která je uložena v dolním 
prostoru grilu. Další alternativou ke klasickému 
rožnění je vodní gril, u kterého je mezi ohniště 
a rošt umístěna vodní lázeň. Z vodní lázně stoupá 
pára ohřívající připravovaný pokrm a rozpálený 
tuk odkapává do vodní lázně. 

přípravy jídla. Během vaření se nemusí pokr-
my míchat ani obracet, také údržba parního 
hrnce je snadná. 

Co vše se dá připravit v páře? 
V parním hrnci můžete připravit celou řadu 
potravin, a to dokonce současně, takže mů-
žete mít celý oběd či večeři uvařenou naráz. 
Běžně jsou parní hrnce určeny pro vaření 
ryb, drůbeže, zeleniny, vajec, těstovin či rýže. 
Pokud připravujete menší množství potra-
vin, třeba jen zeleninu jako přílohu, vystačíte 
si stejně dobře s kuchyňským pařáčkem. 

Pára zachovává barvu, 
chuť i živiny v potravinách
• Horká pára neporušuje přirozenou struk-

turu potraviny. Šťáva se drží uvnitř potra-
viny, takže zůstává zachována její barva 
a tvar. 

• Vaření v  páře nepotlačuje přirozenou 
chuť surovin, proto není třeba přidávat 
mnoho koření či soli. 

• Při parním vaření se zpravidla nepoužívá 
ani tuk, takže jsou takto připravené potra-
viny vhodné při různých typech zdravot-
ních diet. „Pro lepší využitelnost vitaminů 
rozpustných v tucích a některých dalších 
prospěšných látek je však vhodné trochu 
tuku do pokrmu přidat,“ dodává Ing. Hana 
Málková.

• Vaření v páře především zabraňuje zby-
tečné ztrátě živin obsažených v jednotli-
vých potravinách. Příprava v páře snižu-
je například obsah vitaminu C v zelenině 
v průměru o pouhých 40 %, zatímco ve 
vodě je ztráta až 70%. Brambory vařené 
ve vodě ztratí až 34 % vitaminu C, v par-
ní troubě ztráta činí 22 %, a v parním 
hrnci dokonce jen 16 %. 
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Před dušením suroviny neopékejte 
Také dušení se řadí mezi způsoby tepelné 
úpravy vhodné pro děti. Suroviny se dusí 
působením menšího množství vody, pří-
padně i  tuku, a páry v uzavřené nádobě. 
Protože se potraviny dusí při teplotě jen 
nepatrně vyšší než 100 °C, jedná se o šetr-
nou tepelnou úpravu. Dusit lze na sporáku 
i v troubě; dušení v troubě je rychlejší, pro-
tože se potravina prohřívá rovnoměrně. 

• Stejně jako u vaření platí, že byste nemě-
li míchat pokrm příliš intenzivně a čas-
to, aby se do něj zbytečně nedostával 
vzduch, který způsobuje ztrátu vitaminů.

• Suroviny krájejte na větší kusy.
• Používejte minimální množství tekutiny, 

případně malé množství oleje.
• Pokud připravujete dušený pokrm pro 

děti, suroviny (maso) před dušením ne-
opékejte. 

Zkuste péct zdravěji
Při pečení působí na suroviny horký vzduch 
o teplotě od 100 do 250 °C. Při přípravě 
dětských pokrmů se doporučuje nepřekra-
čovat hranici 200 °C. Při vyšších teplotách 
dochází k tvorbě nežádoucích látek. Hlí-
dejte si, abyste pokrm nespálili. Zčernalé 
části totiž obsahují nebezpečné karcino-
genní látky.

Tři tipy pro zdravější pečení
• Zabalte potraviny, které chcete péct, do 

alobalu. Zabráníte tím spálení a zároveň 
nemusíte používat tuk. Maso připravené 
tímto způsobem je šťavnaté. 

• Rybu pečte v pergamenovém papíru vy-
mazaném olejem i máslem. Balíček dob-
ře utěsněte, aby z něj neunikala pára. 
Při tomto způsobu přípravy se v rybím 
mase zachovají všechny cenné látky.

• Výživoví specialisté doporučují pečení 
v parní troubě. Zachovává se při něm až 
o polovinu více cenných vitaminů, mine-
rálních látek a stopových prvků, které se 
při běžné tepelné úpravě ztrácejí. Parní 
trouby využívají k přípravě pokrmů bez-
tlakou páru, jejíž teplota nepřesahuje 
100 °C. Výhodou je také to, že nemusíte 
při pečení v parní troubě používat tuk. 

Smažení omezte na minimum
Ačkoliv mají děti smažené pokrmy ve vel-
ké oblibě, patří mezi nejméně vhodné. 
Smažení probíhá za přítomnosti tuku za 
teploty 150–190 °C; pokud je teplota vyšší, 
dochází ke vzniku zdraví škodlivých látek. 
Problematické je rovněž velké množství 
tuku, které do sebe suroviny nasávají. Vý-
sledný pokrm tak má velmi vysokou ener-
getickou hodnotu. 

Při klasickém grilování 
vznikají nebezpečné toxiny
Ani oblíbená letní příprava pokrmů nepatří 
do zdravého dětského jídelníčku. Při skapá-
vání šťávy z masa do ohně vznikají toxické 
karcinogenní spaliny, které teplý vzduch 
vynáší zpět na potravinu. Navíc hrozí ne-
bezpečí, že při nedodržení požadované 
teploty nedojde uvnitř grilované potraviny 
ke zničení všech nežádoucích mikroorgani-
smů a parazitů. 

Zdravější grilování
Pokud přece jen chcete podávat grilované 
pokrmy dětem, použijte kvalitní grilovací 
uhlí, ze kterého se neuvolňují nebezpečné 
zplodiny. Zabraňte rovněž odkapávání tuku 
do zdroje tepla a zamezte kontaktu přímého 
plamene s grilovanou potravinou. Dětem ni-
kdy nepodávejte zuhelnatělé části potraviny, 
které obsahují nebezpečné karcinogeny.
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ROZHOVOR
Připravila: Petra Škeříková    

Foto: archiv Jany Doleželové, Milada Čištínová

Jana Doleželová: Mateřství 
mění život od základů
Jana Doleželová je ženou mnoha rolí. Začínala jako modelka, v roce 
2004 se stala vítězkou soutěže Miss ČR a uspěla i v řadě mezinárodních 
soutěží krásy. Přitom stále studovala, získala titul doktorka farmacie 
a vedla vlastní lékárnu. Vedle toho se začala věnovat moderování, 
občasnému herectví, tančila v soutěži Star Dance, cestovala a aktivně 
sportovala. Všechny tyto role však zastínila ta pro ni nejdůležitější 
a nejkrásnější – role maminky. V červnu roku 2017 se s partnerem 
Davidem stali rodiči holčičky, kterou pojmenovali Veronika.

Vaší Verunce je nyní sedm mě-
síců. Co všechno už umí a jaké 
je to ve vašich očích miminko? 

Naštěstí umí vše, co by podle správného 
psychomotorického vývoje v tomto obdo-
bí umět měla. Je velmi zvídavá, usměvavá 
a hodná. A začíná mít i sportovního ducha. 
Chodím s ní mimo jiné na kojenecké plavá-
ní, kde všechno dobře zvládá, dokonce se 
ani nebojí ponořit obličej do vody.

Baví vás, jako modelku, vybírat oblečení 
pro svou holčičku? Potrpíte si na pěkné 
dětské šatičky a sukénky?
Je pravda, že tohle mě baví a  užívám si 
to. Je to i jeden z důvodů, proč jsem ráda, 
že máme holčičku. Dokonce když jedeme 
mimo domov, Verunce s  sebou zabalím 
několik outfitů, zatímco pro sebe jen mini-
mum. (směje se)

Ještě ji kojíte?
Plně jsem kojila přes pět měsíců, v průběhu 
šestého měsíce jsem začala zavádět příkr-

my. Dnes už kojím jen před spaním, v noci 
a ráno.

Jak Verunce první nemléčné příkrmy 
chutnaly? 
Jako první jsem jí dávala začátkem šesté-
ho měsíce zeleninové příkrmy, a to Jemné 
pyré – mrkev s bramborem a také Jemné 
pyré  – dýně s  bramborem od Hamánka. 
Prvních pár dnů se nám podařilo jen pár 
lžiček, ale velmi brzy jim přišla na chuť a teď 
už vypadá natěšeně, jakmile začnu jídlo při-
pravovat. (směje se)

Verunce chutnají 
všechny masozeleninové 
příkrmy od Hamánka 
a také ovocné svačinky 
v kapsičce. 



ROZHOVOR

Jak vypadá její současný jídelníček? 
Snídá obilnou kaši, k svačině má ovocné pyré, k obě-
du masozeleninový příkrm, odpoledne ovocné či ze-
leninové pyré a v podvečer obilnou kaši. Před spaním, 
v noci a brzy ráno mateřské mléko. Chuť kaše měním 
například přidáním lžičky bílého jogurtu, ovoce nebo 
rozmělněného piškotu. Jednou týdně dostává vařené 
vajíčko. 

Co jí chutná nejvíce a co naopak odmítá?
Verunce moc chutnají právě masozeleninové příkr-
my. Vlastně jí zatím od Hamánka chutnaly všechny, 
snad jen kromě jedné varianty se špenátem – špenát 
ji zatím nezaujal. (směje se) Má ráda také svačinky 

v kapsičce, jak ovocné, tak ovoc-
no-tvarohové. Ty se mi osvědči-
ly především na cestách v autě, 
protože mají praktické balení, kdy 
není potřeba ani lžička.

Cítíte se jako maminka jistější 
tím, že jste sama vystudova-
ná doktorka farmacie? Jste při 
nemocech a bolístkách dítěte 
klidnější, protože víte, jak mu 
pomoci, jaký lék podat atd.?
Je pravda, že nemusím pracně 
zjišťovat, které léky těhotné či 

„Verunka 
je velmi zvídavá, 

usměvavá 
a hodná.“
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kojící ženy a kojenci mohou nebo 
naopak nemohou, protože tyto 
vědomosti mám ze studií. Dokon-
ce těsně před otěhotněním jsem 
v rámci povinného kontinuálního 
vzdělávání lékárníků absolvovala 
volitelný seminář „Léčiva v těho-
tenství, při kojení a u kojenců“, 
takže tuhle problematiku mám 
docela čerstvě v paměti. Naštěstí 
však Verunka zatím měla jen jed-
nou rýmu, jinak je po celou dobu 
zdravá. 

Shodli jste se s partnerem 
hned na česky znějícím jméně 
Veronika? Neměla jste touhu 
pojmenovat dcerku nějak 
neobvykle, jak je dnes trendem?
Shodli jsme se hned. Jakmile 
jsme věděli, že budeme mít hol-
čičku, už jsme jí jinak než jménem 
Veronika neřekli. Přejmenovávat 
ji v  průběhu těhotenství už ne-
přicházelo v  úvahu. Neobvyklé 
jméno jsem nevyhledávala, chtěla 
jsem především takové, které má 
hodně variant oslovení a zdrob-
nělin, a  přitom se dá vymyslet 
i mezinárodní tvar.

Během vašeho těhotenství se 
mnozí divili, jak malé bříško 
před porodem máte, a teď zase 
všichni obdivují, jak rychle jste 
se vrátila ke krásné postavě. 
Čím to bylo? Omezovala jste se 
v jídle a hodně cvičila? 
Omezování v  jídle během těho-
tenství a kojení určitě ne, to bych 

ani nikomu nedoporučovala. Naopak jsem si dáva-
la záležet na kvalitní a pestré stravě. Jsem poměrně 
dost sportovně založený typ, ale během těhotenství 
jsem raději mnoho svých oblíbených sportů vynecha-
la, například běh, lyže a posilovnu. Nicméně věnuju 
se i plavání, což je pro toto období vhodný sport, 
takže jsem chodila třikrát týdně plavat po celou dobu 
těhotenství. Díky tomu mi zůstala postava zpevněná. 
Po porodu jsem pak poctivě cvičila cviky doporučo-
vané pro období šestinedělí a po jeho skončení jsem 
se pozvolna vrátila ke svým sportovním  aktivitám.

Jak zvládáte péči o dítě skloubit s prací? 
Věnujete se kromě farmacie také moderování, 
tudíž asi musíte odcházet mimo domov i po 
večerech, je to tak? 
Množství moderovaných akcí jsem zredukovala na 
jednu až dvě do měsíce. Vybírám si nyní jen tako-
vé, které trvají maximálně dvě hodiny a jsou blízko 
domova, čili v Praze a okolí, abych byla brzy zpát-
ky, a většinou ne ty večerní. Takže zhruba jednou až 
dvakrát do měsíce se vždy nějaké řešení najde, buď 
pohlídá tatínek, nebo babičky. Ve farmacii jsem si teď 
musela dát pauzu, protože celodenní lékárenská čin-
nost se s mateřstvím moc skloubit nedá. Kromě toho 
už také třetím rokem pracuju v  investiční skupině, 
nicméně tuto práci dělám z domova, když Verunka 
zrovna spí.

Jak vás mateřství změnilo a čím vás  
obohatilo?
Mateřství mění život od základů. Člověk má jiné prio-
rity. Dříve jsem nebyla skoro vůbec doma, jsem ces-
tovatelský nadšenec a také aktivní člověk, který je 
zvyklý věnovat se pracovní kariéře, sportu, kultuře… 
Většina těchto aktivit musela jít stranou, ale krásnou 
odměnou je mi každodenní úsměv naší dcery. Mohu 
se těšit, že jednou třeba budeme cestovat spolu nebo 
budeme objevovat jiné aktivity, a to hlavně takové, 
aby nás společný čas bavil.



Jak říkat dětem „ne“
v klidu a s nadhledem

Text: Alice Škochová    
Odborná spolupráce: Lenka Míkovcová

ZAUJALO NÁS

„Vůbec mě neposlouchá,“ stěžuje si na hřišti jedna maminka druhé.  
„Ať mu řeknu cokoliv, dělá si, co chce. Po dobrém to s ním nejde!“ Tříletý 
„neposlušný“ chlapeček přitom možná vidí celou situaci úplně jinak. 
Podívejme se na ni z hlediska komunikační metody Respektovat a být 
respektován, která se snaží o partnerský přístup ve výchově. 

Nedělej to, nebo…
Rodiče často zdůrazňují, co se 
nemá dělat: Neskákej na gauč! 

Ukliď si ta auta! Přestaň ječet! Většinou ná-
sleduje varování: Nelez tam, nebo spadneš 

1 Hranice poskytují dětem jistotu

a budeš mít otřes mozku! A na závěr přijde 
smutný povzdech: S tebou to vážně nejde 
po dobrém. Protože se situace, zákazy, va-
rování a výhrůžky denně opakují, dítě se 
vůči nim stává imunním. „Přece ho nemůže-
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me nechat jen tak,“ děsí se rodiče. „To dítě nás musí 
začít poslouchat!“ 

Jasná pravidla dávají prostor pro učení 
Rodiče malého raubíře mají pravdu v tom, že dítě po-
třebuje hranice. Nemůže si dělat jen to, co se mu za-
chce. Ne kvůli sousedům nebo paní učitelce ze škol-
ky, ale především kvůli němu samotnému. Jednou ze 
základních potřeb dítěte je potřeba řádu a pravidel-
nosti, jež mu dávají jistotu. Díky tomu se podněty for-
mují do smysluplných zkušeností, které jsou základní 
podmínkou učení a fungování v rodině, později ve 
školce a ve škole. Otázkou je, jak nastavit konkrétní 
pravidla v rodině a jak se jich spolu s dětmi držet.

Jak vytyčit hranice bez křiku?
Jak dítěti oznámit, co bychom po něm chtěli, a vy-
hnout se přitom zbytečným příkazům, negativním 
scénářům nebo vyhrožování? „Nejprve je třeba pře-
stat očekávat, že nás dítě bude poslouchat na po-
vel. Děti jsou samostatné osobnosti, které jsou od 
počátku velice vnímavé a  citlivé ke každému na-
šemu slovu nebo naší náladě,“ říká Lenka Míkov-
cová, autorka webu o respektu a empatii v rodině  
www.nohamavzhuru.cz.

Udělejte si čas. Přijměte skutečnost, že pomoci dě-
tem osvojit si pravidla a nezadupat při tom jejich 
jedinečnost a sebeúctu bude stát obě strany čas 
a energii. 

Snažte se mít pochopení. Pokuste se porozumět 
důvodu chování dítěte a následně tomu přizpůso-
bit řešení situace. Dítě například skáče na sedačce. 
Může to znamenat, že se nudí a skákáním se doža-
duje pozornosti. Řešením je poskytnout dítěti infor-
maci o pravidlech chování na sedačce, věnovat mu 
soustředěnou pozornost, pomoci mu najít náhradní 
aktivitu, ale trvat si přitom na svém. 

Buďte realističtí. Vyhněte se málo pravděpodob-
ným scénářům typu: Nelez tam, nebo spadneš 

a zlomíš si ruku. Místo toho na-
příklad dítě při lezení seznamte 
s pravidlem „tří pevných bodů“ 
a najděte mu bezpečný prostor 
pro lezení. Najděte si čas a při-
dejte se. Uvědomte si také, že 
pohyb a objevování jsou dětem 
vlastní. 

Dejte dětem důvěru. Nelámejte 
nad dítětem hůl. Neříkejte: S te-
bou to nejde po dobrém. Dítě 
se vás bude snažit přesvědčit, 
že máte pravdu, jen aby získalo 
vaši pozornost. Raději dítěti při-
pomeňte, kdy a jak podobnou si-
tuaci zvládlo, a dejte mu důvěru, 

Kdo je  
Lenka Míkovcová? 

Lenka Míkovcová vede be-
sedy o životě s dětmi s re-
spektem a  empatií v  Ko-
munitním centru a zahradě 
Kotlaska. Založila web www.
nohamavzhuru.cz. Je au-
torkou a  spoluvydavatel-
kou knížky s  CD „Slůně 
Babů a spravedlivé dělení“, 
která je dostupná také jako 
interaktivní česko-anglická 
aplikace a divadélko (www.
slunebabu.cz). Absolvovala 
kurzy Respektovat a být re-
spektován u Pavla a Tatjany 
Kopřivových, kurz Nenásil-
né komunikace, kurz Něžná 
náruč rodičů a další. Je má-
mou dvou dětí. 
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že to dokáže znovu. Dítěti často stačí vědět, že ho 
chápete a neodsuzujete ho. To ovšem neznamená, 
že souhlasíte se vším, co dělá. 

Poskytněte dětem pocit bezpečí. Mějte na paměti, 
že učení a osvojování pravidel probíhá nejlépe v lás-
kyplné a bezpečné atmosféře, která poskytuje prostor 
pro chyby. Uvědomte si, že děti jsou na nás naprosto 
závislé a přirozeně citově navázané. Jsme jejich svět 
a je na nás, zda se v něm budou cítit bezpečně.

A co tresty? 
Zažila to větší část generace dnešních čtyřicátníků. 
Rodiče dávají příkazy, aniž by něco museli vysvět-
lovat. Dítě má poslouchat, jinak přijde trest. Autori-
tativní přístup ve výchově má nejčastěji dva možné 
scénáře: Dítě se buď snaží vyhovět okolí, aby mělo 
klid, nebo požadavkům vzdoruje. Ani v jednom pří-
padně nevychází jeho aktivita z něj. Dítě jen reaguje 

Tip Lenky 
Míkovcové

„Ne“ u nás doma prochází nejlépe: 
• Pokud jsou předem daná a všem 

známá pravidla, která dodržují 
jak rodiče, tak děti.

• Pokud dětem vyjádříme empatii 
a následně zopakujeme, co od 
nich čekáme.

• Pokud k tomu přidáme trochu 
humoru nebo hry, pokud má 
dítě vyhlídku, že se mu někdy 
jindy splní to, co by chtělo hned 
teď. Slib je ovšem třeba dodržet.

JAK VYCHOVAT DÍTĚ:
čtěte více na 

www.hamanek.cz
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na situaci, do které se dostalo. Zastrašová-
ním, posměšky a výhrůžkami možná rodič 
dosáhne svého, nedává však dítěti mož-
nost vybudovat si zdravou sebeúctu. 

Partnerský přístup naopak nenasta-
vuje hranice jednání silou, ale dává dítěti 
prostor, aby je pochopilo, přizpůsobilo se 
jim a  případně je spoluvytvářelo. Cílem 
takového přístupu není slepá poslušnost, 
ale přijetí zodpovědnosti. „V takovém pří-
padě dáváme dítěti prostor, aby poznalo 
své potřeby, mohlo dělat v rámci možností 
věci, které ho baví a které mu dávají smysl, 
a naučilo se samostatně přemýšlet a roz-
hodovat,“ říká Lenka Míkovcová. „V part-
nerském přístupu není místo pro tresty, 
fyzické ani psychické,“ dodává. 

Proč nepoužívat fyzické  
ani psychické tresty?
• Tresty jsou ponižující a často se míje-

jí účinkem. Dítě vykoná, co se po něm 
chce, aniž by rozumělo tomu, proč a jak 
má danou věc udělat. Trest mu neuká-
že, jak situaci smysluplně vyřešit ani jak 
za ni přijmout zodpovědnost. Namísto 
toho, abyste dali dítěti za rozlité mléko 

pohlavek a poslali ho do pokoje, popiš-
te klidně situaci, ukažte mu, jak má po 
sobě uklidit, a udělejte to společně. 

• Tresty narušují vztahy s rodičem. Tresty 
zpřetrhávají citové pouto a zásadně sni-
žují vůli dítěte spolupracovat. Pokud na 
dítěti vymáháme slušné chování pohlav-
kem, přestává nás brát vážně.

• Tresty narušují morální vývoj dítěte. 
Dítě dělá věci „správně“ jen proto, aby 
se vyhnulo nepříjemnému trestu. Po-
kud na něj ale nikdo netlačí a nehro-
zí mu, neví si rady a je velmi náchylné 
k manipulaci ze strany vrstevníků nebo 
kohokoliv, kdo mu nabídne „jen“ po-
zitivní přístup. Trestané dítě se může 
snadno stát i objektem šikany nebo ši-
kanujícím. 

• Trestané děti často opakují chyby svých 
rodičů. Vzorec se přenáší na další gene-
raci a stává se i součástí přístupu k životu 
dítěte a posléze dospělého člověka. Ta-
kový člověk pak může velmi těžko hledat 
důvěru vůči svému okolí, může být útoč-
ný a nedůtklivý. Dělá, co od něj očekává 
okolí, místo toho, co ho v životě baví 
a naplňuje.



ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK 
A RECEPTY Text: Alice Škochová    

Odborná spolupráce:  
lektorka zdravé výživy Mgr. Jana Divoká

Zelená listová zelenina jako právě špenát nebývá mezi dětmi příliš 
oblíbená. Přitom je velmi zdravá. Zkuste špenát „schovat“ do oblíbených 
dětských pokrmů, například do palačinek nebo muffinů, a uvidíte, 
že ho děti vezmou časem na milost.

Což takhle dát si s dětmi špenát? 

Jak to bylo s Pepkem  
námořníkem? 
Dříve byl špenát považován za 

nejbohatší zdroj železa. Fáma o vysokém 

obsahu železa ve špenátu se rozšířila ve  
30. letech dvacátého století. V té době se 
také objevila populární postavička Pepka 
námořníka, kterému po konzumaci ple-

http://www.hamanek.
cz/nase-vyrobky/pro-
dukt/1114--hamanek-
-listovy-spenat-s-jeh-
necim-masem-1114/



ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK 
A RECEPTY

chovky špenátu narostly obrovské svaly. Později se 
však ukázalo, že za touto „klamavou reklamou“ stál 
nepozorný vědec, který omylem posunul u údaje 
o obsahu železa desetinnou čárku. I tak ale obsahuje 
špenát ve srovnání s jinými druhy zeleniny poměr-
ně velké množství této minerální látky, a to 4,1 mg 
na 100 g.

Pro pevné kosti, bystré 
oči a zdravé těhotenství 
Špenát by neměl uniknout vaší pozornosti ani z ji-
ných důvodů. Je totiž plný důležitých látek, jako je 
provitamin A, vitaminy skupiny B a vitaminy C, E a K. 
Vitamin K významně podporuje vstřebávání vápníku 
do kostí, takže napomáhá jejich správnému růstu. 
Jeden šálek špenátových listů vám dodá dvojnásob-
nou doporučenou dávku vitaminu K. Kromě vápní-
ku najdete ve špenátu i další minerály, především 
draslík, hořčík, sodík, železo, mangan a měď. Špenát 
obsahuje také kyselinu listovou (vitamin B9), která je 
důležitá pro tvorbu červených krvinek a vývoj plodu 
v těhotenství, a karotenoid lutein, který brání de-
generaci centrální části oční sítnice. Kvůli obsažené 
kyselině šťavelové by se většímu množství špenátu 
měly vyhnout osoby, které mají problémy s ledvino-
vými kameny. 

Špenát dlouho neskladujte 
Špenát spotřebujte co nejdříve po zakoupení (nebo 
sklizení). Je totiž velmi citlivý na podmínky sklado-
vání a rychle ztrácí vitaminy. Čerstvý špenát ucho-
vávejte při teplotě 0 °C a v prostředí vysoké vlhkosti 
vzduchu (85 až 95 %). Pěstitelé moderních kultivarů 
špenátu usilují o co nejnižší obsah kyseliny šťave-
lové a dusičnanů a naopak o vysoký obsah vitami-
nu C. I přesto se doporučuje zkonzumovat špenát 
ihned po zpracování a zbytek uložit co nejrychleji 
do chladničky. Při pokojové teplotě se totiž dusična-
ny rychle mění na dusitany. Listy špenátu před další 
úpravou krátce spařte v mírně slané vodě, kterou již 
dále nepoužívejte na vaření.

 
Špenát 
spotřebujte 
co nejdříve 
po zakoupení. 
Nesnědené  
zbytky uložte  
co nejrychleji  
do lednice.

První seznámení 
se špenátem
Do dětské stravy zaváděj-
te špenát postupně a v při-
měřených porcích. Pro nej-
menší strávníky jsou vhodné 
kojenecké výživy, jejichž 
složení odpovídá náro-
kům na vyvážený dětský 
jídelníček. Kvalita kojenec-
kých výživ navíc podléhá 
přísným kontrolám výrob-
ce. Dětem od ukončeného  
6. měsíce můžete nabídnout 
například Hamánek listový 
špenát s  jehněčím masem, 
připravený z vybraných su-
rovin nejvyšší kvality. 
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Celozrnné palačinky se 
špenátem a krůtím masem

Ingredience
Na náplň: 
400 g čerstvého špenátu 
1 malá cibule
1 stroužek česneku
1 dcl mléka
1 menší brambor
250 g krůtích prsou
1 lžíce olivového oleje

Na palačinky:
400 g celozrnné špaldové mouky
500 ml rostlinného mléka
1 lžíce olivového oleje
špetka soli

Příprava
V míse smíchejte rostlinné mléko se špetkou soli a lží-
cí oleje, pomalu přisypávejte mouku a prošlehávejte 
metlou. Těsto nechte chvíli odpočinout. Naběračkou 
lijte těsto na rozehřátou pánev slabě vymazanou ole-
jem, rovnoměrně ho rozprostřete a palačinky smažte 
z obou stran dozlatova. Krůtí prsa nakrájejte na plát-
ky, osolte, orestujte doměkka na lžíci olivového ole-
je a nakrájejte je na malé kousky. Na oleji osmahněte 
nadrobno nakrájenou cibulku, přidejte pokrájené listy 
špenátu a poduste je. Pak přilijte mléko a chvíli povař-
te. Přidejte prolisovaný stroužek česneku a najemno 
nastrouhané syrové brambory a vařte, dokud směs ne-
zhoustne. Palačinky naplňte špenátovou směsí a krů-
tím masem a zarolujte.

Recept na  
jarní špenátovou  
polévku najdete 

na www.hamanek.cz



ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK 
A RECEPTY

Špenátové muffiny

Ingredience
100 g čerstvého baby špenátu
100 g sýru feta
3 vejce
100 ml rostlinného oleje + 1 lžíce  
na podušení špenátu
150 g špaldové mouky
1 lžička prášku do pečiva (vinný 
kámen)
100 ml mléka
1 stroužek česneku
sůl
hrubá mouka a máslo na vyma-
zání a vysypání formy

Příprava
Na lžíci oleje zpěňte na plátky nakrájený česnek, 
přidejte k němu čerstvý špenát a vše společně pod 
pokličkou chvíli poduste. Špenát nechte trochu 
zchladnout a poté ho nasekejte. Do mísy vyklepněte 
dvě vejce, přidejte 100 ml oleje, mléko, na kostič-
ky nakrájenou fetu a nasekaný špenát. V jiné míse 
smíchejte špaldovou mouku s práškem do pečiva, 
a sypkou směs postupně vmíchejte do směsi tekuté. 
Výsledkem bude řidší těsto, které rozdělte do muf-
finové formy vymazané máslem a vysypané hrubou 
moukou. Muffiny pečte v troubě vyhřáté na 180 °C 
po dobu asi 30 minut. Podávejte je se zeleninovým 
salátem.

ZDRAV Ý JÍDELNÍČEK A RECEPTY



ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK 
A RECEPTY

Polévka se špenátem 
a ovesnými vločkami

Ingredience
1 středně velký brambor 
několik lístků špenátu 
150 g zeleniny (mrkev, kedlubna, petržel) 
lžička oleje 
lžíce ovesných vloček 
250 ml vody

Příprava
Očištěnou a na kostičky pokrájenou zeleninu uvař-
te doměkka. Do vroucí polévky přidejte nadrobno 
nakrájený očištěný špenát, hrnec odstavte, při-
kápněte do něj olej a vsypte ovesné vločky, které 
jste nechali předtím projít varem, aby změkly. Vše 
rozmixujte. 

Jeden šálek 
špenátových 
listů obsahuje 
dvojnásobnou 
doporučenou 
dávku vitaminu K, 
který významně 
podporuje 
správný růst 
kostí.



ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK 
A RECEPTY

Krůtí roláda se špenátem 
a mozzarellou
Ingredience
600 g krůtích prsou
1 balení mozzarelly
2 hrsti baby špenátu
2 lžíce oleje
sůl

Příprava
Připravte si prkénko, potravinář-
skou fólii a paličku na maso. Krůtí 
prsa podélně rozřízněte, rozpro-

střete na prkénko pokryté fólií a lehce osolte. Maso 
přikryjte další fólií a rozklepejte na tenký, asi půlcenti-
metrový plát ve tvaru obdélníku. Listy špenátu omyjte 
a osušte. Mozzarellu nakrájejte na tenké plátky. Sejmě-
te vrchní fólii a maso poklaďte nejprve listy špenátu 
a poté plátky mozzarelly. Maso pomocí fólie zaviňte 
do rolády a fólii z něj sejměte. Roládu svažte potra-
vinářským provázkem, vložte do pekáčku, podlijte ji 
trochou vody a dejte ji péct do trouby předehřáté na 
180 °C. Po upečení nechte roládu chvíli odpočinout, 
nakrájejte ji a podávejte s bramborem nebo s rýží.



Skrytá rizika v těhotenství

Rh faktor negativní
To je první důležitá in-
formace ve vašem tě-

hotenském průkazu. Zhruba 90 
% těhotných je Rh pozitivních 
(Rh+), asi 10 % pak Rh negativ-
ních (Rh−). Zjistí se to z odběru 
krve. Pokud je těhotná Rh−, je 
vhodné zjistit krevní skupinu a Rh 
faktor i u otce dítěte. Je-li otec 
Rh+, může být plod Rh+ po něm. 
Naštěstí jsou krevní oběhy mat-
ky a plodu oddělené a krvinky se 
nemíchají. Když se však promí-
chají, začne matka vytvářet pro-
tilátky proti krvinkám plodu, kte-
rý je tím vážně ohrožen. Dochází 
k  tomu naštěstí jen výjimečně, 
avšak léčba je obtížná. Nastane-
-li tato komplikace v posledním 
trimestru, těhotenství se větši-
nou ukončuje předčasným poro-
dem. Dojde-li k ní dříve, kdy plod 
ještě není životaschopný, prová-
dí se tzv. nitroděložní výměnná 
transfuze krve plodu. Protilátky 
Rh− ženy jsou proto po celé tě-
hotenství pravidelně sledovány.

Těhotenská cukrovka
Každá těhotná žena je svým gynekologem mezi 24. 
a 28. tt poslána na orální glukózový toleranční test 
(oGTT), tj. na vyšetření na těhotenskou cukrovku – to 
je metabolická porucha, která se projevuje zvýšenou 
hladinou krevního cukru (glykemie). Postihuje asi 4 % 

Text: Petra Škeříková    
Odborná spolupráce:  

gynekolog MUDr. Tomáš Vychodil

ČEKÁME MIMINKO

Každou nastávající maminku provázejí v těhotenství všudypřítomné 
obavy. Hlavně aby bylo miminko zdravé! I když vaše první těhotenství 
probíhalo bez komplikací, při tom druhém či třetím vás mohou 
zaskočit různá skrytá rizika. Buďte na ně připravena a překonejte je 
bez zbytečného stresu – v naprosté většině případů si s nimi lékaři 
umějí poradit.



těhotných, vyšší riziko mají ženy 
obézní, starší 30 let a s vysokým 
tlakem, dále ty, jejichž nejbližší 
příbuzní trpí na diabetes I. nebo II. 
typu, či matky, jež dříve porodily 
dítě větší než 4 kg.

Při těhotenské cukrovce ne-
produkuje slinivka břišní dostatek 
inzulinu, který je třeba pro úpra-
vu množství glukózy v krvi. Glu-
kóza pak přechází do krve plodu, 
u nějž může způsobit nadměrně 
rychlý růst. Ten se pak může naro-
dit předčasně a být nezralý. Ženy 
s  těhotenskou cukrovkou proto 
musejí docházet do diabetolo-
gické poradny, dodržovat přísnou 
dietu a pravidelně si kontrolovat 
hladinu glukózy v krvi. Těhoten-
ská cukrovka je vázaná pouze na 

období těhotenství a po porodu sama odezní, velmi 
často se však v další graviditě opakuje.

Pozitivní streptokok B
V 34. až 36. tt se provádí vyšetření na přítomnost 
bakterie streptokoka skupiny B v pochvě. Pokud je 
nález pozitivní (pozitivní GBS či SAG), což bývá zhru-
ba u 20 % rodiček, může se tato bakterie při porodu 
přenést na novorozence a způsobit závažnou infekci, 
jako např. zápal plic, zánět mozkových blan, eventu-
álně celkovou sepsi. Těmto ženám se proto během 
porodu preventivně podává antibiotikum v  infuzi 
(v kapačce), aby se minimalizovala nákaza dítěte. 
Antibiotikum by mělo být podáno minimálně 3 ho-
diny před porodem, aby se dostalo přes placentu až 
do krevního oběhu plodu. Pokud je porod zdlouhavý, 
podání léku se opakuje.

Genitální opar
Herpes genitalis je častou pohlavně přenosnou in-
fekcí, která postihuje i těhotné ženy, jež mají celkově 
oslabený organi smus. Velice nebezpečný pro plod 
je při prvotní infekci v prvním trimestru, kdy může 
dojít k potratu či závažnému postižení dítěte. Po-
kud jste se s genitálním oparem setkala již dříve, 
pak jeho opakovaný výskyt v graviditě není výraz-
ně nebezpečný. Musí však být zaléčen antivirotiky, 
která se užívají dlouhodobě až do porodu, jelikož se 
opar může vracet. Má-li žena akutní výsev puchýřků 
v době porodu, je indikován císařský řez, aby se dítě 
při průchodu porodními cestami nenakazilo.

Nebezpečný může být i  opar pásový (herpes 
zoster). Pokud těhotná žena onemocní tímto virem 
v prvním trimestru, může dojít přes placentu k pře-
nosu viru na plod a k jeho poškození. Léčba oparu je 
lokální a při závažnějším průběhu pak celková s po-
dáváním antivirotik. Rizikové je také onemocnění pá-
sovým oparem v době před porodem, kdy může dojít 
k infekci dítěte. Proto se aplikují protilátky ve formě 
injekce s imunoglobulinem.

ČEKÁME MIMINKO

Potíže mohou nastat 
při druhém těhotenství

První těhotenství Rh ne-
gativní matky probíhá vět-
šinou bez komplikací, ale 
při porodu se může malé 
množství krve plodu dostat 
do jejího krevního oběhu 
a začnou se tvořit protilátky. 
Ty pak v dalším těhotenství 
mohou způsobovat závaž-
ný stav. Účinná prevence je 
podání injekce imunoglobu-
linu matce přibližně v 28. tt 
a  poté v  prvních 72 hodi-
nách po porodu.



HAMÁNEK – JISTOTA PRO RODIČE

Text: Alice Škochová,

Klíčový  
je tvar, střih 
a pevnost boty

Věnujte pozornost tvaru, 
pevnosti a  ohebnosti bo-
tiček. Obuv by měla mít 
prostornou kulatou špičku 
s dostatečným místem pro 
prsty. Šířka bot by měla 
odpovídat obvodu nohou 
v místě prstních kloubů. Pří-
liš široká obuv ovšem není 
vhodná, protože v ní noha 
může klouzat. Vyvarujte se 
špičaté obuvi, která prsty 
deformuje. Palec by vždy 
měl být v přirozené poloze 
a stejně jako malík by ne-
měl být natlačen na ostatní 
prsty. 
• Opatek, což je vnitřní dí-

lec v  patní části svršku 
obuvi, musí nohu doko-
nale fixovat, aby nedo-

cházelo k nežádoucím bočním pohybům patní části nohy. 
Opatek by měl být dostatečně tuhý, vysoký a dlouhý.

• Potřebnou fixaci nohy zajišťuje i vhodný střih svršku boty.

Jak nakupovat dětskou obuv? 
Nespěchejte s výběrem 
a botičky často obměňujte
Dětské nožičky jsou měkké a špatná obuv může bránit jejich zdravému 
vývoji. Výběr dětské obuvi proto nepodceňujte. Vyhraďte si dostatek času 
na zkoušení a dětskou obuv často kontrolujte a obměňujte. Zapojte  
do výběru i děti. Když si budou moci vybrat alespoň barvu a vzor, budou 
nosit botičky s radostí.
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• Podešev by neměla být 
příliš tuhá. Její vzorek 
by měl zabraňovat pod-
klouznutí. Vyzkoušejte 
si především ohebnost 
boty v  oblasti prstních 
kloubů.

• Podpatek by měl být co nejnižší a měl by mít velkou 
nášlapnou plochu, která poskytuje dítěti potřebnou sta-
bilitu při pohybu. 
Materiál musí být přizpůsobivý a prodyšný.
Umělé materiály nejsou pro dětskou obuv úplně vhod-

né, protože jsou neprodyšné a neschopné přizpůsobit 
se tvaru nohy. Za ideální se považují měkké a tvárné 
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materiály jako useň nebo textil, které 
umožňují noze „dýchat“ a  zároveň ab-
sorbují vlhkost. Protože se dětská noha 
hodně potí, měla by být uzavřená bota 
vybavena také stélkou nebo vložkou ze 
savého materiálu (vhodná je useň nebo 
textilní materiály, případně speciál ní ma-
teriály s  klimatickou membránou, které 
odvádějí vlhkost). 

Období kotníčkové obuvi je dlouhé
Odborníci na dětskou obuv doporučují, aby 
dítě dostalo první kotníčkové botičky, jakmi-
le začíná lézt. Zmenší se tím riziko změn na 
ose patní kosti a vyvrácení chodidla. Kotníč-
kovou obuv by mělo dítě nosit až do 4 až 5 
let věku, a to i na domácí obouvání.  Funkci 

bačkůrek, například na přezutí ve školce, 
může plnit letní kotníčková pásková obuv, 

Botičky musí 
dobře padnout jak do 
délky, tak i do šířky. 
Nekupujte dítěti o číslo 
větší boty s tím, že do 
nich časem 
doroste. 

www.deichmann.com

AZ_Kids_210x118_CZ.indd   1 31.01.18   13:32



HAMÁNEK – JISTOTA PRO RODIČE

která zároveň umožňuje dostatečnou cirku-
laci vzduchu. Teprve ve věku zhruba čtyř let 
je chodidlové svalstvo dostatečně rozvinuté 
a lze přejít na polobotky či sandály. 

Noha potřebuje prostor 
pro pohyb i růst 
Jaká je správná velikost dětské boty? Při 
každém nákupu je třeba nohu kvalifikova-
ně přeměřit. Rozměry měřte vestoje a vždy 
u obou nohou. Rozměry nohou se mohou 
lišit, proto volte velikost boty podle delší 
a širší nohy. Před prsty by mělo zůstávat 
zhruba 10 až 15 milimetrů prostoru. Volný 
prostor slouží jako rezerva pro pohyb prstů 
při chůzi, částečně také pro růst samotné 
nohy. Ve chvíli, kdy má dítě v botě méně 
volného prostoru, je čas na nákup o číslo 
větší obuvi. Dětské nohy rostou rychle – 
u malých dětí je to v průměru až 18 milime-
trů ročně, u starších 12 milimetrů ročně –, 
a proto je třeba velikost bot často kontrolo-
vat a obuv obměňovat. Čím menší dítě, tím 
více párů za rok unosí. Prohlížejte pravidel-
ně, jakým způsobem dítě obuv opotřebová-
vá. Díky tomu vyjdou najevo první příznaky 
případných deformací.

Při zkoušení netlačte na špičku
Při zkoušení bot nikdy netlačte prstem na 
špičku boty. Dítě začne reflexivně krčit prs-

ty na nohou a tím dojde ke zkreslení. Vyho-
vující velikost poznáte podle toho, že mů-
žete lehce zasunout prsty za patu ve chvíli, 
kdy dítě stojí, prsty nohou má ve špičce 
boty a obuv je rozvázaná. Děti mají nižší 
hranici citlivosti na tlak a bolest, proto vás 
samy neupozorní, že je boty tlačí. Správ-
nost velikosti proto musí vyhodnotit rodič 
za pomoci kvalifikovaného prodavače. Dítě 
by mělo obuv vyzkoušet přímo v prodejně 
na kratičké procházce. Sledujte, zda obuv 
neklouže z pat. Od prvního momentu by 
měly botičky perfektně sedět, nespoléhej-
te se na to, že se časem ochodí a vše bude 
v pořádku. 

Různé botky 
k různým účelům
Při koupi obuvi mějte na paměti účel, ke 
kterému je obuv určena. Například celo-
gumová nebo sportovní obuv není vhodná 
k celodennímu nošení. 



HAMÁNKOVA PORADNA

Připravily: Petra Škeříková, MUDr. Světlana Najmanová

Hamánkova poradna
V dětském kolektivu se často vyskytují onemocnění, se kterými si mnozí 
rodiče nevědí rady. Možná i vy slyšíte poprvé například o nemoci zvané 
„ruka-noha-ústa“. Odpovědi dětské lékařky MUDr. Světlany Najmanové 
vám napoví a pomohou lépe se na ně připravit.

Jak poznáme onemoc-
nění, kterému se říká 
„ruka-noha-ústa“? 

„Ruka-noha-ústa“ (z  anglického 
„hand-foot-mouth disease“, ně-
kdy také 7. dětská nemoc) je velmi 
nakažlivé onemocnění způsobené 
enteroviry, nejčastěji Coxackie A. 

Přenos je vzdušnou cestou a orofekálně (nečistýma 
rukama), inkubační doba je 3–6 dní. Hlavní věkovou 
skupinou jsou děti kolem 10 let, ale nakazit se může 
celá rodina. Onemocnění začíná většinou horečkou, 
bolestí v krku, na sliznicích dutiny ústní jsou puchýř-
ky měnící se v bolestivé vřídky, na kůži se vyskytuje 
vyrážka, puchýřky na dlaních, zápěstích, ploskách, 
nártech, kolem úst a někdy i na nohou a hýždích. 
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Někdy jsou puchýřky podob-
né jako u planých neštovic, pro-
to se může za toto onemocnění 
zaměnit. Vyrážka se zhojí během 
10 dnů, někdy se s odstupem ně-
kolika týdnů může objevit olupo-
vání až úplné odloučení nehtů. 
Léčba je podobná jako u planých 
neštovic – proti bolesti po užíváme 
běžná analgetika (paracetamolo-
vé nebo ibuprofenové přípravky).

Jak dítěti ulevit od svědění při 
planých neštovicích? Doporuču-
jete obklady, mast či pudr?
Při výrazném svědění můžeme 
podávat celkově antihistaminika, 
dle věku dítěte v různých formách: 
sirup, kapky, tablety (např. Zyrtec, 
Fenistil, Aerius, Xyzal apod.). Lo-
kálně se na jednotlivé neštovice 
dříve podával tekutý pudr, dnes 
se spíše používají prostředky jako 
například Tanno-Hermal nebo Vi-
raSoothe. 

Jaký máte názor na to, vystavit dítě setkání s pla-
nými neštovicemi schválně, aby si je „odbylo“?
Nakažlivost je poměrně vysoká, ale kontakt s nemoc-
ným dítětem onemocnění nezaručí. Pro úplnost  – 
u  planých neštovic je inkubační doba 14–21 dnů, 
nakažlivost trvá od posledního dne inkubační doby 
(asi 1 den před vyskočením vyrážky) až do přeměny 
nejpozději vzniklých puchýřků v krusty. Onemocnění 
trvá asi 14 dnů a probíhá většinou nekomplikovaně. 
Případnou nejčastější komplikací je bakteriální super-
infekce streptokoky nebo stafylokoky. U dětí imuno-
suprimovaných (s potlačenou imunitou) mohou být 
plané neštovice komplikovány vznikem zápalu plic, 
zánětem jater, encefalitidou nebo poruchou krváce-
ní. U pacientů s poruchou imunity, s těžkou formou 
atopického ekzému nebo u adolescentů, kteří plané 
neštovice neprodělali, se proto doporučuje očkování. 

Proč se takzvaná pátá nemoc objevuje nejčastě-
ji na jaře? Po jakou dobu je nutná izolace dítěte 
mimo kolektiv?
Pátá dětská nemoc je virové onemocnění, které se 
šíří velmi rychle vzdušnou cestou v dětských kolek-
tivech, stejně jako ostatní virová onemocnění hlav-
ně v chladnějších ročních obdobích, tedy v zimních 

Původní označení Dnešní název Původce

První dětská nemoc spalničky Morbillivirus

Druhá dětská nemoc spála Streptococcus pyogenes 

Třetí dětská nemoc zarděnky Rubivirus

Čtvrtá dětská nemoc Pseudoskarlatina Coxackie a echoviry

Pátá dětská nemoc Erythema infectiosum lidský parvovirus B19

Šestá dětská nemoc Exanthema subitum lidské herpesviry 6 a 7

Označení dětských nemocí s vyrážkou
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měsících a  právě na jaře, často 
jako malá epidemie. Inkubační 
doba je 6–14 dnů, pak se objeví 
vyrážka na obličeji (dítě vypadá, 
jako by mělo „facky“ na tváři), po-
stupně i na trupu a končetinách. 
Po několika dnech může vyrážka 
zmizet, ale znovu se objevit na 
jiných místech. Někdy se obje-
vuje i bolest malých kloubů. Asi 
25 procent onemocnění probíhá 
velmi lehce, virus ale způsobuje 
útlum  krvetvorby, a proto mohou 
mít komplikace pacienti, kteří trpí 
anémií (onemocněním krve) nebo 
imunodeficiencí (poruchami imu-
nitního systému). Při infekci v tě-

hotenství (zvlášť ve druhém trimestru) virus způ-
sobuje útlum krvetvorby u  plodu, nejtěžší průběh 
může skončit i jeho úmrtím. Pátá dětská nemoc trvá 
1–3 týdny. Pacient je infekční asi týden před výsevem 
vyrážky, poté již nakažlivý není. Onemocnění zane-
chává dlouhodobou imunitu. 

Čím se liší šestá nemoc od té páté? Co dělat, po-
kud postihne dítě mladší dvou let a horečka ani 
třetí den neklesá?
Šestá dětská nemoc (Exanthema subitum nebo Ro-
seola infantum) je způsobena 6. a 7. herpetickým vi-
rem. Oproti páté dětské nemoci, která je nejčastější 
v předškolním a mladším školním věku, je toto viro-
vé onemocnění charakteristické pro kojence a děti 
do dvou let. Inkubační doba je 5–12 dnů, následuje 
3–5 dnů, kdy má dítě vysoké horečky, a s poklesem 

Máte nějaké otázky 
na naše lékaře? Ptejte 

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

hamanek.
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horečky se objeví vyrážka na tru-
pu, bříšku a mírně v obličeji. Kom-
plikací jsou někdy febrilní křeče. 
Vyrážka zmizí do 2–5 dnů. Při 
výskytu horečky, která do 3 dnů 
neklesá, je vhodné vyšetření léka-
řem – příčina horečky může být 
opravdu různá. Záleží samozřej-
mě i na celkovém stavu dítěte – 
pokud je nápadně apatické, spa-
vé, příliš dráždivé nebo nepřijímá 
tekutiny, musí být samozřejmě 
vyšetřeno ihned! 

Jak zbavit dítě roupů? Může po-
moci česnek?
Oxyuriasa je v dětských kolekti-
vech velmi rozšířené onemocně-
ní způsobené parazitem roupem 
dětským – malým, asi 1 cm dlou-
hým, tenkým červíčkem, který 
žije ve střevě. V okolí konečníku 
pak nanáší vajíčka a ta se orální 
cestou (na rukou, na kontamino-
vaných předmětech) dostanou 
do úst a následně do střeva, kde 
se vylíhnou červíci. Česnek roz-
hodně nepomáhá stoprocentně 
(ani kyselé zelí nebo kefír, jak tvr-
dí „babské rady“). Nejspolehli-
vějším přípravkem proti roupům 
jsou tablety Vermox, které jsou na 
lékařský předpis a musí se podat 
opakovaně. Je vhodné přeléčit 
i sourozence, dále nezapomeňte 
vyprat veškeré oblečení, přede-
vším pyžámko, a ložní prádlo. Nej-
lepší prevencí je důsledná hygiena 
(především po návštěvě toalety) 
a mytí rukou, ale všechny mamin-
ky vědí, že v určitém věku dítěte 
to prostě vždy dodržet nelze.

Poradna pronastávající 
maminky

Proč je vhodné užívat před početím a během těho-
tenství kyselinu listovou v podobě potravinových 
doplňků? To vysvětluje profesor MUDr. Pavel Calda, 
známý gynekolog, porodník a genetik.
Užívání potravinových doplňků obohacených o ky-
selinu listovou a multivitaminy určené pro gravidní 
ženy snižuje riziko vzniku a rozvoje autismu u dětí. 
Dokládá to nová studie mezinárodního týmu vědců 
a lékařů, která byla publikovaná v prestižním časopi-
se JAMA. Sledovala více než 43 000 žen, její výsledky 
proto lze považovat za velmi objektivní. Jak vychází 
ze závěrů studie, dostatečný příjem kyseliny listové 
u žen před těhotenstvím a v jeho průběhu radikálně 
snižuje vznik genetických modifikací, které jsou za 
vznik poruch autistického spektra odpovědné. Kyse-
lina listová je dále odpovědná za správný vývoj cen-
trální nervové soustavy. Doporučuji kyselinu listovou 
užívat alespoň tři měsíce před samotným početím. 
Stejně tak může mít na vývoj plodu vliv i nedostatek 
vitaminu D v jídelníčku těhotné. 
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Text a foto: Vanda Schreierová

Vaničkování dokáže zázraky
Vaničkování – plavání a cvičení s miminky v „dospělácké“ vaně – se 
v posledních letech těší čím dál větší oblibě. Téměř v každém větším 
městě můžete najít alespoň jeden otevřený kurz, případně instruktorku 
vaničkování, která nabízí individuální lekce. Je vaničkování jen dalším 
trendem, který zase brzy vyšumí, nebo se jedná o skutečně užitečnou 
aktivitu, kterou stojí za to s miminkem provozovat? 

Koupání a plavání prospívá dětem již od 
útlého věku, to je staletími prověřený a do-
kázaný fakt. Do „velkého“ bazénu je však 

s miminkem vhodné chodit zhruba až od půl roku 
života. Pro menší miminka je tu právě vaničkování – 
s ním je možné začít již v okamžiku zahojení pupíčku, 
což bývá zpravidla do dvou týdnů od narození. Od 
zhruba devátého týdne života už je miminko připra-

vené cvičit aktivněji, vydrží cvičit 
déle, pobyt ve vodě si více užívá 
a více „spolupracuje“. 

Vaničkování upevňuje vztah 
mezi dítětem a rodičem
Vaničkování má blahodárné účin-
ky po fyzické i psychické stránce 
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urychluje vzájemné poznávání 
a oťukávání, posiluje jejich vazby 
a navozuje příjemnou a klidnou 
rodinnou atmosféru, což je ob-
zvlášť v dnešní uspěchané době 
velmi důležité. 

Co když se miminko  
vody bojí?
O vaničkování by měli uvažovat 
rodiče, jejichž miminka mají potí-
že se spaním či zažíváním nebo se 
bojí vody. Vliv pravidelného vanič-
kování na střevní potíže miminek 
či odbourávání strachu z vody je až 
neuvěřitelný. Možná si teď ťukáte 

Vaničkování dokáže řešit některé 
problémy v motorickém vývoji 
a špatné držení těla. Je tak 
zábavnou a příjemnou rehabilitací.

a je vhodné v podstatě pro každé miminko, včetně 
těch se speciálními potřebami (pokud takové mi-
minko doma máte, vždy vaničkování předem zkon-
zultujte se svým pediatrem). Navíc, nebo možná 
především, je to opravdu krásná aktivita, která roz-
víjí a prohlubuje vztah novorozence a jeho rodičů, 
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na čelo – miminko se bojí vody a přestane se bát dal-
ším namáčením? Ano, je to tak. Důležité je uvědomit 
si, že nikdo na světě se nerodí se strachem z vody. Mi-
minka jsou celých devět měsíců před narozením „plně 
ponořená“ ve vodě, která pro ně představuje přiro-
zené a bezpečné prostředí, šok naopak přichází po  
narození. 

Bim, bam, zvoneček, 

plave každý chlapeček.

Bim, bam, rolnička, 

plave každá holčička.

1 Při cviku 
„zvon“ miminko 

posiluje svalové partie 
potřebné k vertikalizaci

Klasický miminkovský či dět-
ský strach z vody je stoprocentně 
získaný a původcem jsou špatné 
první zkušenosti s vodou. K tomu 
bohužel stačí málo – špatně zvo-
lená teplota vody (u malých mi-
minek se doporučuje teplota 
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okolo 37 stupňů), přílišná zima v koupelně, zbrklé 
zacházení při koupání či nevědomky nevhodná 
poloha (ideální pro koupání a pobyt ve vodě je 
poloha tzv. klubíčka, kdy jsou záda schoulená do 
tvaru písmene C, bradička miminka se téměř do-
týká hrudníku a kolínka jsou na bříšku). Pokud je 
toto váš případ a koupání se u vás doma změnilo 
v noční můru, nezoufejte. Čím dříve strach svého 
potomka začnete řešit, tím rychleji a „bezbolest-
něji“ se ho zbavíte. Právě vaničkování je jednou 
z cest. Cvičení s miminkem ve vodě s vhodnou 
teplotou a provádění opatrných, plynulých a še-
trných pohybů, při nichž se miminko bude cítit 
v bezpečí, dokáže zázraky.

Jak začít a jak se vybavit?
Jak už bylo zmíněno, vaničkovat můžete od za-
hojení pupíčku do zhruba osmého měsíce. Poté 
už to není příliš vhodné, protože miminko už je 
velké a těžké a manipulace s ním ve vaně složi-
tější. Po půl roce však většina rodičů přechází na 
kojenecké plavání. K  tomu, abyste s miminkem 
začali vaničkovat, potřebujete pouze klasickou 

vanu (nikoliv dětskou vaničku) 
napuštěnou až po okraj dosta-
tečně teplou vodou. Začněte 
cca na 37 stupních a postupně 
teplotu lehce snižujte – přede-
vším v případě, že se s mimin-
kem chystáte pokračovat v lek-
cích v kojeneckých bazénech, 
kde se teplota vody pohybuje 
v rozmezí 32–34 stupňů. Bude 
tedy ideální, pokud s  mimin-
kem doma před první návště-
vou bazénu dosáhnete podob-
né teploty. 

Nejlepší je vaničkovat v  do-
mácím prostředí, ve vlastní vaně, 
ale pokud vanu nemáte, můžete 
to praktikovat například u praro-
dičů či kamarádky („cizí“ vanu je 
však lepší před napuštěním nej-
dříve šetrně vydezinfikovat, ob-
zvlášť u malých miminek buďte 
opatrní). Po vaničkování nikdy 

Video
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Hlavní přínosy 
vaničkování

• Miminko se příjemně unaví 
a pak lépe spí.

• Zlepšení chuti k jídlu a trávení.
• Zlepšení peristaltiky střev, pod-

pora cévního systému.
• Podpora otužování a  posílení 

imunitního systému.
• Podpora psychomotorického 

vývoje a  posílení svalového 
aparátu mi minka.

• Odstranění strachu z vody a ne-
chuti ke koupání.

• Adaptace na vodu umožňuje 
lehčí přechod do „velkého“ ba-
zénu.

• Eliminace či odstranění odchy-
lek ve vývoji a špatného držení 
tělíčka, rehabilitace (nikdy se 
nepouštějte do domácích reha-
bilitací bez předchozí konzulta-
ce s odborníkem).

• Řešení některých problémů 
v motorickém vývoji.

• Posílení citového pouta mezi 
rodiči a miminkem, skvěle strá-
vený společný čas.

neodcházejte s miminkem ven dříve, než pořádně 
uschne. 

Pokud ještě s vaničkováním nemáte zkušenosti 
a chcete se do něj pustit svépomocí doma, rozhod-
ně nezačínejte bez odborného proškolení. Vanič-
kování na první pohled vypadá velmi jednoduše, 
ale má svá pravidla, která byste měli dodržovat, 
abyste z něj vy i miminko měli co největší užitek 
a potěšení. Zkušená lektorka přijde k vám domů, 
projde s  vámi základy vaničkování, vše vysvět-
lí, ukáže a odpoví na veškeré dotazy. Další mož-
ností je zhlédnutí odborných instruktážních vi-
deí, která najdete na internetu – podívejte se na  
www.vanickovani.cz.

Jak často? 
Vaničkovat můžete s miminkem v podstatě kdyko-
liv a jak často se vám a vašemu miminku bude chtít. 
Jen vždy pamatujte na to, že pokožka miminek je 
náchylná k vysoušení (čím mladší, tím je náchyl-
nější) a přílišné namáčení pro ni není zcela ideální. 
Svou roli hraje také nálada a rozpoložení mimin-
ka – hladové, příliš unavené či mrzuté děti často 
nespolupracují. Nemá proto smysl nutit rozmrzelé 
miminko ke konkrétním cvikům a pohybům, byť je 
třeba minule hravě zvládalo a užívalo si je. Nelá-
mejte to přes koleno a vaničkujte, až bude miminko 
v lepší náladě.

Pokud si nejste něčím ohledně vaničkování jistí, 
poraďte se s odborníkem a vždy pamatujte na to, že 
vaničkování by mělo být především zábavou – pro 
vás i vaše miminko. Budete-li se během něj streso-
vat, vaše miminko to vycítí a tolik si ho neužije.

O autorce

Vanda Schreierová je certifikovanou instruktorkou 
plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí 
předškolního věku a zakladatelkou projektu vanic-
kovani.cz. Dlouhodobě se věnuje poskytování od-

borného poradenství v oblasti 
rodičovství a mateřství, a to jak 
formou individuálních konzul-
tací, tak skupinových kurzů. 
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MUDr. Světlana Najmanová, dětská lékařka

Když má dítě silný průjem, často doprovázený zvracením, je třeba nastolit 
dietní režim s dostatečným přísunem tekutin. Jenže jak na to, když v sobě 
nic neudrží? A jaké potraviny mu nebudou dráždit trávicí ústrojí?

Kdy navštívit 
dětského lékaře?
Pokud vaše dítě postih-

ne průjmové onemocnění, které 
je příznakem poruchy normální-
ho trávení, podávejte mu společ-
ně s vhodnými léky dle jeho věku 
pouze dietní stravu a v první řadě 
dbejte na to, aby dostatečně pilo. 
Průjem může mít závažný prů-
běh především u  kojenců, kteří 
jsou ohroženi ztrátou tekutin. Nic 
se nestane, pokud toho nemoc-
né dítě za den moc nesní, ovšem 
pít musí pravidelně, nabízejte mu 
proto nápoje (čistou nebo neper-
livou minerální vodu, černý, sla-
bě oslazený čaj) všemi možnými 
způsoby – když nechce z lahvič-
ky, tak třeba po lžičkách (batola-
tům brčkem apod.). Kojencům se 
může podávat i řídká rýžová ne-
mléčná kaše nebo rýžový odvar. 

V  případě, že má dítě četné 
vodnaté stolice nebo opakovaně 
zvrací, má k tomu teploty, je apa-
tické, obtížně probuditelné a te-
kutiny odmítá, je na místě navští-
vit pediatra, který posoudí jeho 
stav a doporučí vhodnou léčbu.

Dietní strava  
při průjmovém onemocnění dětí

Rehydratační roztok k zavodnění
Jak poznáte, že je dítě dehydrované? Má suché rty 
a suchou ústní sliznici, u kojence může být propad-
lá fontanela (blána spojující nesrostlé lebeční kosti 
pod kůží na hlavičce), dítě velmi málo močí a moč 
je tmavá. Je třeba co nejdříve podat rehydratační 
roztok, který rychle nahradí ztrátu solí a vody. V lé-
kárně seženete volně prodejné rehydratační roztoky 
jako Enhydrol nebo Kulíšek včetně návodu, jak je 
správně podávat.

Pokud dítě 
zvrací, mělo by 

dostávat tekutiny
 chladné až 

ledové.



HAMÁNKOVA LÉKÁRNIČKA

Vhodné léky při průjmu
Začněte podávat probiotika, která příznivě 
ovlivňují poničenou střevní floru a urychlu-
jí léčbu (Enterol, Laktobacily, Hylak apod.), 
podat lze i  přípravky zklidňující střevní 
sliznici (Smectu, Sorbectu, živočišné uhlí 
Carbosorb, Hidrasec, Tasecton). Pokud 
dítě Smectu rozpuštěnou ve vodě odmí-
tá, přidejte ji do rozmačkaného banánu, 
jablečného kompotu, do čaje apod. Lékař 
vám pomůže vybrat správný lék nebo je-
jich kombinaci. Nejdůležitější je dieta, ve 
které pokračujte ještě 2–3 dny po vymizení 
průjmu. 

Kojení při průjmu
Mateřské mléko obsahuje látky, které 
chrání střevní sliznici a pomáhají jí zbavit 
se původce průjmu. Pokud je dítě kojeno, 
kojení nepřerušujte. Je-li dítě na umělém 
mléce, v prvních dvou dnech průjmu mů-
žete mléčnou stravu vysadit, anebo mlé-
ko ponechat a namísto s vodou je připra-
vovat s  rýžovým odvarem. U batolat již 
zvyklých na kravské mléko můžete vy-
zkoušet dietní mléko se sníženým obsa-
hem laktózy (lehce stravitelný tuk pomůže  
upravit stolici).

Dietní potraviny
Nabízejte nemocnému dítěti pouze dob-
ře tolerované potraviny, které nezatěžují 

• Kolové nápoje a  džusy – obsahu-
jí minimum minerálů a příliš cukru, 
který trávení dráždí. Sklenici ledové 
coly si mohou dát starší děti při ko-
lapsových stavech, pro malé děti je 
zcela nevhodná a vůbec není prav-
da, že je cola „dobrá na průjem“.

• Čokoládu – obsahuje vysoké množ-
ství tuků, které jsou při průjmu ne-
žádoucí. Nespoléhejte na to, že „čo-
koláda staví“.

Při průjmu nepodávejte!

střevo. První den průjmu je to banán, slané 
tyčinky, piškoty, suchary, bílý rohlík, zku-
sit můžete suchar namočený v jablečném 
kompotu. Další den můžete připravit mixo-
vanou stravu z mrkve, rýže nebo brambor 
(vhodné jsou i kupované skleničky, napří-
klad příkrm Hamánek Jemné pyré mrkev 
s bramborem), dále jablečná, banánová či 
mrkvová pyré. Pokud se průjem zlepšu-
je, můžete zařadit hovězí či kuřecí vývar 
a také libové kuřecí/králičí maso či šunku, 
dále nemléčné rýžové kaše. Pokrmy může-
te dosladit Glukopurem (jedná se o jedno-
duchý cukr, který se rychle a snadno vstře-
bává a nezatěžuje trávení).
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Text: Alice Škochová

Majdalenka, Apolenka s  Veroni-
kou a všechny další holky z naší 
školky senzační. Děda lamentoval, 

že mě chtějí šoupnout do „ústavu“, ale vlast-
ně to bylo docela fajn. S Jitkou, která měla 
nejdelší vlasy z celé třídy, se kamarádím do-
dneška. Jaká byla školka let osmdesátých?

Socialistická školka byla přísná. Program 
byl naplánovaný téměř na minutu a nikdo 
se nás neptal, jestli se nám chce. Dětí bylo 

„To za nás nebylo“ aneb ohlédnutí 
za mateřstvím v době minulé
Část 5: Holky z naší školky 

moc. Na začátku osmdesátých let bylo na 
našem největším pražském sídlišti téměř 
dvacet školek, které si byly k nerozeznání 
podobné. Školky rostly jako houby po dešti, 
a  i přesto byla třída nacpaná k prasknutí. 
Soudružkám učitelkám tak nezbývalo nic 
jiného než trvat na řádu a pořádku. 

Ranní příchod do školky zpočátku pro-
vázely slzy, protože babička nesměla pře-
kročit práh šatny. Pamatuji si na „vůni“ 
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teplého mléka, které se podávalo k dopo-
lední svačině, na chleba promáčený rybič-
kovou pomazánkou a vlažný čaj s kovovou 
pachutí. Museli jsme dojídat. Kolikrát jsem 
se rozplakala nad velkým krabatým škra-
loupem nebo tlustým masem. Jednou jsem 
si nacpala tvrdý kus hovězího do kapsičky 
u zástěrky, které děvčátka nosila přes že-
brované punčocháče. Byl z  toho poprask 
a soudružka učitelka mě pak při jídle kont-
rolovala obzvlášť pečlivě. 

Po obědě se šlo povinně spát. To jsem 
nenáviděla. Leželi jsme na vratkých lehát-
kách, učitelka seděla na židli mezi námi a čí-
hala na nespavce. Sotva někdo otevřel oči, 
šup, měl přes oči složený proužek toaletní-
ho papíru. Byl to ovšem tuhý, socialistický 
toaleťák, který z obličeje při sebemenším 

pohybu sklouzl. Mezi další silné vzpomín-
ky patří odpolední sprchování na zahradě 
školky. Bylo horké léto, děvčátka pobíhala 
po zahradě v modrých trenýrkách, chlapeč-
ci měli slušivé červené trenýrky a soudruž-
ka najednou zavelela: „Všechno dolů a do 
sprchy!“ Styděla jsem se. Zalezla jsem pod 
kolotoč a nikdo mě odtamtud nemohl do-
stat. Když jdu kolem školky v teplém letním 
dni, vždycky se mi tenhle moment vybaví. 

Ale na školku mám i  několik krásných 
vzpomínek. Hry na obchod, na kadeřnictví, 
na rodinu. Plná krabice razítek se zvířátky, 
velký doktorský kufr s  injekcí, kladívkem 
a stetoskopem, řada kočárků s panenkami. 
Když venku lilo, nasadily nám soudružky 
učitelky srandovní brejličky na gumě a pus-
tily na nás horské sluníčko. To byl velký vý-
dobytek, který měl za úkol upevnit imunitu 
socialistických občánků. A pak první láska. 
Černovlasý Jakub mi nakreslil fotbalovou 
branku a na Den dětí mi věnoval lízátko ve 
tvaru píšťalky. Lízátko v barevném obalu 
jsem dlouho schovávala v krabici mezi svý-
mi poklady. 

Dneska je všechno jinak. Rodičům je 
vstup do školky povolen, pravidla nejsou 
neoblomná, nemusí se dojídat. „Toaletní 
papír ti na obličeji snad nepřistane,“ obra-
cím se na Jonáška, který se do školky ještě 
nechystá. Třeba tam taky potkáš svou první 
velkou lásku a vzpomínku na ni si uložíš do 
krabice se vzpomínkami.

další díly  
najdete na  

www.hamanek.cz
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Text: Petra Škeříková

Říká se, že první ma-
lování je jako první 
krůčky. První pastelky, 

prstové barvy či razítka proto ne-
váhejte pořídit už ve věku kolem 
jednoho roku. Vaše novopeče-
ná batolata budou z kreativního 
tvoření nadšená a vy budete mít 
dobrý pocit z času efektivně strá-
veného přirozeným učením, navíc 
se nad výkresy může společně za-
bavit celá rodina. Čím dříve dítě 
začne s  kreslením, tím více ho 
„chytne“ a bude se k němu rádo 
vracet i v pozdějším věku. Mimoto 
je jistě i vaším zájmem, aby v ru-
kách častěji drželo pastelky a fixy 
než tablet a mobil.

Malování v dětech  
rozvíjí fantazii
Ke kreslení dávejte dětem do-
statečný prostor, kresba je pro 
ně „jazykem“, prostředkem k vy-
jadřování, pokud ještě ne umějí 
mluvit. Malování v  nich rozvíjí 
fantazii a kreativitu. Dětské ma-
lůvky mnohdy vypovídají o jejich 

Povinná výbava batolete? 
Pastelky a barvy!
Sotva chodí a vyslovit umí jen pár slabik, to však neznamená, že ve 
vašem batoleti nedřímá umělec! Už k prvním narozeninám můžete svému 
děťátku pořídit kreslicí výbavu a možná budete překvapeni, kolik fantazie 
a kreativity v něm objevíte. První „výkresy“ budou brzy zdobit dveře 
vaší ledničky. 
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 vnitřním světě, o pocitech a prožitcích (právě proto 
jsou dětské kresby využívány při psychologických 
vyšetřeních). Každému jejich obrázku věnujte pozor-
nost a nadšení. Nečekejte, že budou rovnou kreslit 
tvary a vybarvovat obrázky. Zpočátku je pro ně vr-
cholem kreativity čmárání a zběsilé ježdění pastelkou 
sem a tam. I když vám přinesou na papíře ukázat jen 
několik barevných čar a motanic, zajímejte se o to, co 
tím chtěly vyjádřit. Ano, ty dvě žluté čáry je skutečně 
pejsek a to modré šišaté kolečko váš dům… 

Jaké výtvarné potřeby vybrat?
Na trhu najdete celou řadu výtvarných potřeb 
atestovaných pro batolata už od 1 roku. Pohlídejte 
si právě toto označení, protože u nich máte jistotu 
zdravotní nezávadnosti, což je u malých dětí, které 
často věci zkoumají i ústy, nejdůležitější. Pastelky 
a barvy pro roční batolata jsou nejen bezpečné 
v  případě nechtěného olíznutí, ale také snadno 
omyvatelné či pratelné, a především se s nimi ma-
lým malířům dobře pracuje. První pastelky mají 
jiné tvary než ty pro starší děti – vyrábějí se ve 
tvaru kuličky, kuželu či širokého trojhranu, aby je 
dobře uchopily i ty nejmenší ručičky. 

Razítka – záruka dětské radosti
Svému malému „Picassovi“ můžete pořídit nejen 
pastelky či voskovky, ale také dětská razítka s vese-
lými motivy. Razítkovat zvládnou děti zhruba kolem 
18 měsíců, učit je to však můžete i dříve, jen je nene-
chávejte bez dozoru, aby si razítko nespletly s něja-
kou laskominou. Razítkování je nejen kreativní a zá-
roveň zábavnou výtvarnou činností, ale navíc díky 
motivům například zvířátek stimuluje rozvoj slovní 
zásoby. Kolem druhého roku se pak pomocí razítek 
můžete společně učit i barvy.

Malujte rukama i nohama
Nechce se malému umělci kreslit pastelkami? A co 
takhle prstíky? Prstové barvy pro nejmenší se pro-
dávají v balení několika kalíšků zářivých barev, měly 
by být dermatologicky testované a  samozřejmě 

Čím se liší výtvarné 
potřeby pro 
batolata?

Pastelky a fixy pro nejmen-
ší děti mají kratší a  silnější 
tělo, aby se v  malých prs-
tíkách dobře držely. Hro-
ty jsou kulaté a „zaražené“ 
dovnitř, aby si s  nimi dítě 
neublížilo. Tuhy u  pastelek 
jsou měkké a lehké, aby ne-
zatěžovaly drobné dětské 
ruce. Voskovky mívají troj-
boký tvar, aby z ručiček ne-
klouzaly. Barvy jsou výraz-
né a  syté, aby děti zaujaly 
a dobře kryly. Protože děti 
často počmárají ať už své 
ruce, nebo nábytek, barvy 
by měly být omyvatelné, 
a pokud pomalované oble-
čení před zaschnutím ba-
rev hodíte do pračky, pak 
i snadno pratelné. 

Ke kreslení je 
třeba dostatek 
příležitostí 
i prostoru. Vhodné 
jsou dětské 
stolečky nebo 
tabule.
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snadno omyvatelné vodou. Po-
mocí nich můžete vytvořit také 
otisky nožičky a ručičky do alba.

Pokud vaše batole k malování 
zatím netíhne, nenuťte ho. Dříve 
nebo později bude kreslení a tvo-
ření bavit každé dítě, musí k tomu 
jen dospět samo. Buďte dětem 
v této nové dovednosti laskavý-
mi učiteli, chvalte je a motivujte. 
A  jejich výtvory si schovávejte, 
jednou si nad nimi společně rádi 
zavzpomínáte!

Jak kreslí děti

Okolo 2 let
Jen tak si čmárají, obrázky nic neznamenají. Baví je, že 
předmět, který drží v ruce, za sebou zanechává stopy. 
Když dělají dlouhé čáry, často přetahují přes papír.

Okolo 3 let
Jejich kresba už „něco“ znamená. Chtějí nakreslit něco 
konkrétního, ale zatím jim to nejde, a tak si vymýšlejí, 
co je na obrázku. První obrázky bývají sluníčko či hlava 
maminky nebo tatínka.

Okolo 4 let
Dítě dobře ví, co chce nakreslit. Pokud obrázek vypa-
dá jinak, svůj původní záměr změní… a z domečku se 
klidně stane auto. 

Správný úchop 
tužky by se dítě 
mělo učit mezi 
3. a 4. rokem.
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Text: Petra Škeříková

Zatímco některé děti se cíleně snaží odlišit od ostatních, jiné by daly co-
koliv za to, aby byly stejné jako ostatní, aby neměly ten velký předkus, 
odstáté uši, jizvy v obličeji… I když je „zdobí“ nějaká vada na kráse, ve 
vašich očích musí zůstat těmi nejkrásnějšími. 

Ranilo mě, když mu říkali netvor
„Můj syn se narodil s rozštěpem rtu. Lékaři 
to zjistili už v těhotenství na ultrazvuku, 
bohužel se po jeho narození ukázalo, že 
rozštěp zasahuje částečně i patro,“ začíná 
své vyprávění maminka Nina. Tuto informa-

Moje dítě má vadu na kráse

ci nesla po porodu velmi těžce – nejenže 
miminko nemohla kojit, ale bylo zřejmé, že 
ho čeká nejedna operace. První z nich Va-
šík podstoupil pár dní po narození, v 8 mě-
sících pak druhou a v 6 letech třetí. Došlo 
při nich k první rekonstrukci rtu,  následně 
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k úpravě patra a další korekci rtu, která se 
provádí před nástupem do školy. Nyní je 
mu necelých osm let a začal chodit do prv-
ní třídy. „Měli jsme odklad, protože Vašík 
má kvůli své vadě menší problémy s řečí, 
špatně vyslovuje,“ upřesňuje Nina. Jinak 
je to chytrý a bystrý kluk, potíže s výslov-
ností a artikulací řeší rodina u specializo-
vaného logopeda, není to však to, co Ninu 
trápí nejvíce. „Vašek má na obličeji jizvičky 
a jeho rozštěp je samozřejmě stále viditel-
ný,“ říká s tím, že úplná rekonstrukce rtu 
plastickým chirurgem se provádí až v do-
spělosti, tudíž ho čeká ještě nejméně de-
set let života s touto vadou na kráse. Jeho 
obličej přitahuje pohledy okolí a nejednou 
se stal terčem hloupých poznámek.

„Děti jsou přirozeně zvědavé, a tak už 
od školky čelíme neustálým dotazům, co 
že to má s obličejem, proč se tak divně 
směje, proč tak divně mluví a podobně. 
Nevadí mi, když se lidé ptají, ale vadí mi, 
když se mu posmívají. Když Vašík nastou-
pil do první třídy, zaslechla jsem v šatně 
jednoho jeho spolužáka, jak o něm mlu-
ví jako o netvorovi. Hrozně mě to tehdy 
ranilo. Po příchodu domů jsem se zavřela 
do ložnice a asi hodinu brečela,“ přiznává 
Nina. Sešla se proto s třídní učitelkou, aby 
spolu probraly, jak by se nejen pedagogo-
vé, ale především spolužáci měli k Vaškovi 
chovat. „Dítěti k jeho zařazení do kolektivu 
i k získání sebevědomí nejvíce pomůže, bu-

deme-li schopni k němu přistupovat stej-
ně jako ke všem ostatním dětem. Stejně 
tak, jako ubližuje ponižování a posměch, 
může uškodit i  protežování, zbytečné 
úlevy a především lítost,“ uvádí na svých 
stránkách sdružení Šťastný úsměv, které 
pomáhá dětem s rozštěpovou vadou pro-
jít léčbou s úsměvem. Vašíkova maminka 
je rovněž jeho členkou, výrazně jí pomohlo 
se se synovou vadou vyrovnat. Paní učitel-
ka vyšla Nině vstříc, žákům ve třídě vše vy-
světlila a s podobnými ošklivými poznám-
kami už se Vašík ani jeho maminka od té 
doby nesetkali. „Když Vašík přinesl domů 
svoje první vysvědčení s velkou jedničkou 
a řekl mi, že se mu ve škole líbí a chodí tam 
rád, zase jsem se rozbrečela, tentokrát ale 
radostí,“ uzavírá Nina s úsměvem.

Teď už vím, jak je  
komunikace v rodině důležitá 
S posměchem spolužáků dcery se setkala 
i maminka Darina. „Naše Emička musela 
jako dvouměsíční miminko na operaci se 
srdíčkem. Ta naštěstí dopadla na jedničku 
a  její srdeční vada byla korigována. Je-
dinou komplikací bylo, že obrovská jizva 
na hrudníku se nehojila správně, dokonce 
musela na přešití,“ vypráví Darina. Dnes 
je Emičce deset let a stopy po keloidní 
(zbytnělé) jizvě jsou stále velmi patrné. 
Jako nepěkná památka na operaci Emič-
ce kromě jizvy zůstala také deformita 
hrudníku. „Dělali jsme, co jsme mohli, jiz-
vu pravidelně mazali a masírovali, s pro-
padlým hrudníčkem jsme od tří let chodili 
na speciální rehabilitační cvičení. Oboje 
pomohlo, ale jen do určité míry,“ říká Da-
rina. Ještě ve školce se Ema za svůj hrud-
ník nijak nestyděla, dokonce ho ráda uka-
zovala a  jizvou se „chlubila“, zlom však 
přišel se školní docházkou. „Někdy kolem 

Nic nepomůže více než 
bezpečné a láskyplné rodinné 
zázemí, které dítěti dodá 
potřebnou sebedůvěru.
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Očima psycholožky 
PhDr. Kateřiny Stibalové
Jak se chovat k dítěti 
s „jinakostí“

Prvním krokem rodiče je přijmout daný 
fakt v sobě samém. Pokud budeme dítě 
litovat, příliš chránit, limitovat, vyjadřovat 
obavy z kontaktu s druhými dětmi, pak 
uděláme spíše více škody. Pokud rodič 
vnímá hendikep svého dítěte jako realitu, 
pak má dítě šanci snáze se s ním smířit. 
V podstatě platí základní pravidlo rodiče: 
bezpodmínečná láska, spojená s důsled-
ností a pevnými hranicemi. Druhým pravi-
dlem je vysvětlovat a mluvit o hendikepu 
otevřeně. Jestliže budeme dělat, že hen-
dikep neexistuje, dítě později v konfronta-
ci s vrstevníky nebude umět reagovat na 
jejich reakce. Pokud jsme svědky takové 
konfrontace, pak právě vysvětlení druhým 
dětem i dospělým je možnost, jak naučit 
dítě reagovat v dané situaci podobně. Děti 
jsou v konfrontaci s jinakostí někoho dru-
hého velmi upřímné (až bezcitně) a záro-
veň velmi přijímající (jsou flexibilnější ve 
vnímání „normálnosti a nenormálnosti“). 

sedmého osmého roku se Emča začala 
strašně stydět. Nechtěla nosit upnutá 
trička, v létě odmítala sundat vytahanou 
mikinu, ve které svůj hrudník maskovala. 
Doma plakala, že nechce chodit na tělo-
cvik, a plavecký výcvik pro ni nepřichá-
zel v úvahu. Protože se její stydlivé scény 
stupňovaly, šli jsme se s manželem pora-
dit s její třídní učitelkou a školní psycho-
ložkou,“ pokračuje Darina. 

Společně si domluvili postup a rodiče 
si s dcerou o všem v klidu popovídali. Vy-
šlo pak najevo, že Emin stud vygradoval 
v okamžiku, když se jí dva kluci ze tří-
dy zeptali, jestli jí „rostou prsa dovnitř“. 
Ema byla odmala vnitřně srovnaná s tím, 
že má propadlý hrudník a  jizvu, ale do-
sud s ní nikdo neřešil, jaké to bude, až jí 
začnou růst prsa, a bála se na to rodičů 
zeptat. Když ji ujistili, že je v tomto smě-
ru naprosto v pořádku a nemusí se obá-
vat, situace se uklidnila. „Když máte dítě 
s nějakou podobnou vadou, musíte my-
slet o krok napřed. Teď už vím, jak je ko-
munikace v rodině důležitá. Koupili jsme 
jednodílné plavky s řasením a volánky na 
přední straně a Ema už vesele chodí na 
plavání,“ uzavírá Darina.

Ať už se jedná o  jakoukoliv „vadu na 
kráse“ dítěte, vždy nejvíce záleží na tom, 
jak se k tomu postaví rodina. Nic nepomů-
že více než bezpečné a láskyplné rodinné 
zázemí, které dítěti dodá potřebnou sebe-
důvěru. „Dítě do věku tří let nemá se sebe-
hodnotou žádný problém. Připadá si pro-
stě středem světa, rádo a často používá 
slovo JÁ. Teprve v pozdějším období vý-
voje mohou přicházet pochybnosti o sobě 
sama, srovnávání se s druhými a snižování 
vlastní sebehodnoty. Právě v období mezi 
třetím a šestým rokem hraje výchovný pří-
stup rodičů v  sebeobrazu dítěte velkou 
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roli,“ uvádí psycholožka PhDr. Kateřina 
Stibalová. 

Pro zdravý psychický vývoj dítěte je 
také třeba nestranit ho kolektivu, naopak 
potřebuje dostatek sociálních kontaktů, 
jinak řečeno potřebuje mít kamarády. Ně-
kdy mají rodiče obavy, že jejich dítě bude 
šikanované, ale je třeba důsledně oddělo-
vat šikanu (která je důvodem k řešení) od 
běžné dětské zvědavosti. Každé dítě s fy-
zickou jinakostí (i jeho rodič) by mělo umět 
rozeznat, kdy se jedná o  zvídavý dotaz 
a kdy o snahu o ublížení. Učte proto své 
dítě, aby na dotazy okolí umělo reagovat, 
aby umělo beze studu vysvětlit, co a proč 
se mu stalo, případně jak se mu s tím žije 
a  jak se to dá nebo nedá napravit. Když 
bude na všechny narážky a otázky okolí 
připravené, nic ho nezaskočí a nebude mu 
to nepříjemné. I vy sami o tomto tématu 
mluvte klidně a vyrovnaně a dávejte tím 
ostatním najevo, že nejde o nic, za co by 
se vaše dítě mělo stydět.

Pokud jim rozumně vysvětlíme důvody ji-
nakosti, přijímají ji snáze než dospělí.

Mnohdy s sebou takový hendikep nese 
i častější kontakt s  lékaři, někdy dokon-
ce řadu operací či rehabilitačních pobytů. 
Právě tehdy je potřeba být dítěti oporou, 
vnímat hendikep jako společný problém, 
který také společně řešíme. Často pro-
žité trable rodiče a dítě spojí pevnějším 
poutem. Potřeba zvýšení sebehodnoty je 
již následkem nedostatečné sebehodno-
ty. Pokud na přijetí hendikepu pracujeme 
od raného věku dítěte, pak může sebe-
hodnota zůstat nepoškozena. Posměšky 
zažívají i děti, které žádný hendikep ne-
mají. Pevné a jisté zázemí v rodině, přijetí 
se vším všudy a podpora dítěte s sebou 
vždy nesou i kvalitní sebeobraz dospělé-
ho člověka.



AKTIVITY S DĚTMI

Text a foto: Vanda Schreierová

Co znamená slovo handling? Všelijaké zacházení s miminkem, jako 
je zvedání, nošení, chování, pokládání, tišení při pláči, přetáčení, 
přebalování, koupání atd. Veškeré naše doteky by měly respektovat 
psychomotorický vývoj miminka a jeho potřeby. 

Jak zacházet s miminkem? 
Objevte kouzlo handlingu

1 Pokud se ještě o ruce neopírá, pomozte mu fixováním a jemným tlakem na ramínka

Při správném „pasení 
koníčků“ by ruce 

miminka neměly létat 
a pánev by neměla být 

ve vzduchu.
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Pro někoho jsou výše 
popsané činnosti na-
prostou samozřejmostí 

a dělá je přirozeně, je však mno-
ho rodičů, kteří v tomto ohledu 
tápou (především ti, kdo mají 
první dítě). Jak mám miminko 
zvednout, abych mu neublížila? 
Mám ho nosit tak, nebo tak? Pr-
vorodiče jsou často nejistí a mají 
strach, že něco pokazí. Pokud 
patříte do této skupiny a s mi-
minky nemáte příliš zkušeností, 
nebojte se. To, že jste v nošení 
a zacházení se svým dítětem ne-
jistí, neznamená, že jste horší ro-
dič než vaše kamarádka, která to 
s miminky zvládá „levou zadní“. 
Chce to jen trochu cviku.

Dotýkejte se
Největší chybou, kterou můžete 
v péči o své miminko udělat, je 

Při zvedání miminka mějte jednu 
ruku pod hlavičkou a druhou 
pod zadečkem (palec v tříslech). 
První zvedejte hlavičku, 
předloktím fixujte záda/bok.

málo se ho dotýkat, byť máte možná pocit, že je 
to pro jeho „dobro“. Novorozenec či kojenec po-
třebuje cítit vaši blízkost a teplo, potřebuje s vámi 
být neustále v kontaktu. Obzvlášť v prvních třech 
měsících života je častý kontakt velmi důležitý, 
tomuto období se proto také někdy říká „čtvrtý 
trimestr“. Doteky, chování v náručí a podněty, kte-
ré miminku nabídnete v prvních týdnech života, 
by měly respektovat jeho psychomotorický vývoj, 
jeho dovednosti a  potřeby. Týká se to veškeré-
ho zacházení s ním – jakékoliv nošení, oblékání, 

https://www.youtube.com/watch?v=cw3MYa0y7mg

Video
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 přebalování, koupání, polohová-
ní pro spánek, uklidňování a zve-
dání. Svému miminku neublížíte, 
pokud se ho jako čerstvý rodič 
náhodou dotknete jinak než 
v souladu s učebnicemi manipu-
lace s miminky, avšak z pohledu 
kinestetiky a fyziologie je třeba 
dát si pozor na pár důležitých 
věcí, abyste nevědomky nedělali 
pohyby nebo činnosti, které mo-
hou ovlivnit a narušit jeho psy-
chomotorický vývoj.

Přidržujte hlavičku
Většina potíží s páteří a velkými 
klouby vzniká nesprávným po-
hybovým vývojem od narození 
do doby samostatné chůze nebo 
také nesprávným používáním 
„pomůcek“. Miminko potřebuje 
cítit, že se pohybuje a že je jeho 
hmotnost podepřená nebo ulo-
žená. Proto je plně odkázáno na 
vás. Pomocí doteku vnímá svět 
kolem sebe a vytváří si tzv. bo-
dyschéma. Poskytujte mu opo-
ru v souladu s  jeho motorický-
mi dovednostmi – novorozenec 
ještě neumí sám držet hlavičku, 
proto mu ji při nošení držte vy. 
Neschopnost držení hlavičky 
v prvních měsících života sou-
visí s tím, že hlava je pro novo-
rozence v poměru k tělíčku příliš 
velká a těžká a bez fixace padá 
dozadu, což zbytečně přetěžu-
je krční svalstvo a může dojít až 
k blokádám. Většinou okolo tře-
tího měsíce života jsou již děti 
schopny ji na nějakou dobu udr-
žet samy – snadno to na svém 

1 Spící miminko pokládejte lépe na bok, zamezíte tak 
možnému úlekovému reflexu.

miminku poznáte. Čím bude starší, tím déle hla-
vičku udrží.

Nejdůležitější při zacházení s miminky jsou čtyři 
hlavní kostní hmoty: již zmiňovaná hlavička, záda, 
břicho a pánev. Tyto kostní hmoty jsou propoje-
ny meziprostory, za které bychom miminko držet 
neměli – krční a bederní páteř, kyčelní a ramenní 
klouby. Dopomoc (fixaci) miminku poskytujte jen 
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nezbytně nutnou, abyste nebrzdili jeho vývoj. Zna-
mená to, že od okamžiku, kdy už miminko samo 
zvládne držet hlavičku, mu ji zbytečně dále nepod-
pírejte, ať má možnost posilovat potřebné svalstvo. 

Střídejte polohy při nošení
Pamatujte také na to, že polohy, ve kterých budete 
miminko nosit, je třeba pravidelně střídat. Umožní-
te mu tak, aby se lépe vyvíjelo a rovnoměrně zapo-
jovalo více potřebných svalových partií. A také mu 
nabídnete pohled na svět z různých stran a úhlů, 
což je důležité pro hlavičku. Jednostranné nošení 
navíc děti dlouho nebaví a po čase proti němu za-
čnou bojovat a plakat, což si rodiče mohou mylně 

Handling  
a nošení dětí: 
S rozumem  
a láskou v hrsti
Čekáte miminko nebo jste 
čerstvě rodičem a nejste si 
zacházením se svým uzlíč-
kem jisti? Doporučujeme 
vám knihu „Handling a no-
šení dětí“ od autorky Vandy 
Schreierové (vyšla v  lednu 
2018), která je doplněna 
uceleným videokurzem. 
Dozvíte se vše podstatné 
o nošení miminka v náručí 
podle jeho věku, o  poklá-
dání, koupání, tišení bolesti 
(například o  práci s  bola-
vým bříškem) a posilování 
potřebných svalů. Pomocí 
řady tipů a triků si ušetříte 
spoustu sil, nervů i propla-
kaných hodin. Více na www.
vanickovani.cz/handling.

vysvětlovat jako nechuť ke kon-
taktu, projevy různých obtíží atd.

Kdy je třeba být opatrnější?
Některá miminka vyžadují spe-
ciální a  opatrnější zacházení. 
Kromě těch s různými formami 
vývojových nedostatků se sem 
řadí i  tzv. dráždivé děti. Jedná 
se o  miminka, která jsou více 
nervózní, plačtivá a  neuvolně-
ná (působí staženě), která často 
zaklánějí hlavičku a lokty či celé 
ruce protlačují dozadu a prohý-
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bají se do luku. Důvodem je podráždění nervové 
soustavy. Pokud doma takové miminko máte, ne-
děste se, nejedná se o nic strašného, jen mu při no-
šení nedovolte, aby se dále zaklánělo a prohýbalo, 
a zatěžovalo tak již podrážděnou nervovou sousta-
vu. Noste ho často a poskytujte mu dostatečnou 
oporu na co nejvíce částech tělíčka, aby se doká-
zalo uvolnit. Svalový tonus se postupně uvolní.

Nošení ve vertikální poloze není chybou 
Zvedáte malé miminko do vertikální polohy a na-
jednou se ozve zděšené: „Ne, tohle nesmíš, vždyť 
mu ublížíš!“ Už vás to také potkalo? Nejste sami, 
škodlivost vertikální polohy miminka při nošení je 
léty zažitý mýtus. Přitom takové nošení s dosta-
tečnou oporou vzpřimuje miminku trup a posiluje 
tělíčko. Dítě dostává trojdimenzionální pohybové 
impulzy a získává pohybové vzorce, které bude po-
třebovat pro chůzi. Lépe se adaptuje na svět a více 
se učí – dobře totiž vidí kolem sebe. 

Při nošení ve vertikální poloze miminku vždy po-
skytujte svým vlastním tělem dostatečnou oporu, 
aby mohlo odložit váhu svého tělíčka – hlavy, zad, 
hrudníku a pánve (tedy již zmiňovaných hlavních 

kostních hmot). Tím, že váha 
miminka je odložena na vás, 
mu poskytujete oporu těch čás-
tí těla, které ještě neumí držet, 
a neškodíte mu. Naopak – páteř 
tvoří 33 obratlů a  stejný počet 
meziobratlových plotének, kte-
ré chrání obratle před nárazy. 
Obratle mají rosolovité jádro 
a vazivový prstenec a umožňují 
elasticitu páteře. U miminek jsou 
ploténky prokrvené a  fungují 
jako takový „airbag“. Pokud bu-
dete miminku poskytovat oporu 
svým tělem a v případě, že ještě 
nedrží hlavičku, fixovat i  ji, ne-
musíte se bát, že mu vertikál-
ní polohou ublížíte. Pozor však 
dávejte na záklon, miminko by 
se nemělo prohýbat v  zádech. 
Pokud to dělá, dostatečně ho fi-
xujte rukou a záklon nedovolte. 
Na pomoc si můžete vzít třeba 
šátek nebo speciální nosítko.
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Připravila: Alice Škochová

Jak Hamánek cvičil  
jako žirafa Amálka

Málokdo zažil na cestách tolik 
dobrodružství jako Hamánek. 
Když jsme se s ním viděli napo-
sledy, zachránil v  horké střed-
ní Africe plachou zebru Zorku. 
O té doby uteklo času jako vody 
v africké řece Kongo. Hamánek 
mezitím lovil ryby s  tučňákem 
Pepínem v mrazivé Antarktidě. 
Byla tam taková zima, že Hamá-
nek zatoužil po teplém mamin-
čině pelíšku. Medvídek ale věděl, 
že jeho cesta ještě není u konce. 
Ovšem trochu teplého jižního 
slunce by to chtělo, ne? 

Hamánek se ve vzpomínkách vrátil ke svým af-
rickým dobrodružstvím. Před očima měl slunce 
velké jako meloun a  oranžové jako zralý pome-
ranč. Když si člověk, nebo medvídek, něco opravdu 

Nezkrácené příběhy 
o Hamánkově putování 
najdete na našich stránkách 
www.hamanek.cz v sekci zábava. 

Zkoušíte se někdy 
natahovat jako žirafa? 

Zahrajte si na další zvířátka. 
Skákejte jako žáby, lezte 
jako ještěrky, hoňte se 

spolu jako kočka
s myší. 
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hodně přeje, někdy se to vyplní. 
A to se stalo i Hamánkovi. Bě-
hem okamžiku se přenesl tam, 
kam by jinak musel letět desítky 
hodin velkým letadlem. Kolem 
Hamánka se rozprostírala kraji-
na porostlá vysokou suchou trá-
vou, nízkými keříky a stromy. Byl 
v buši, hluboko v srdci Afriky. 

Hamánek už viděl na ces-
tách hodně zvláštních věcí. Teď 
si ale musel promnout oči, aby 
se ujistil, že vidí dobře. Před ním 
se objevilo několik zvláštních 
zvířat s opravdu dlouhými krky. 
„Žirrrafy!“ napověděl Hamánko-
vi papoušek, který prolétl kolem. 
Děti, už jste někdy viděli žirafu 
spát? Dlouhé nohy poskládá na 
zem a krk složí na zadní část těla, 
takže vypadá jako drak z pohád-
ky. A co teprve žirafa, která se 
chce napít z napajedla. Doširo-
ka se rozkročí, aby se jí podařilo 

svěsit hlavu k vodní hladině. Hamánka z toho za-
čalo bolet za krkem a uvědomil si, jak dlouho už se 
pořádně neproběhl a neprotáhl. 

Medvídek se osmělil a zašel za žirafami. „Co je to 
za cvičení?“ zeptal se jich. „Necvičíme,“ odpovědě-
la žirafa Amálka. „Příroda nám nadělila dlouhé krky 
a dlouhé nohy. Když pijeme, musíme roznožit jako 
gymnastky, a když si chceme lehnout, musíme se 
poskládat jako hadí ženy. I naše mláďata jsou tak 
trochu akrobaté. Když se narodí, spadnou na zem 
z dvoumetrové výšky a za pár minut se postaví na 
vlastní nohy,“ zasmála se žirafa Amálka. „No páni! 
Tady je to jako v cirkuse,“ pomyslel si Hamánek. 

Po zbytek odpoledne se medvídek zkoušel na-
tahovat s žirafami po šťavnatých listech v korunách 
stromů, pil s nimi z napajedla a běhal zvláštním žira-
fím způsobem, při kterém musíte vyrazit současně 
oběma nohama na jedné straně těla. Žirafy ho také 
naučily vykopávat nohy na obranu proti nepříteli. 
Hamánek by nikdy neřekl, že si s tak zvláštními zví-
řaty užije tolik legrace a že si dá tak do těla. Ještě 
ani nezašlo slunce a Hamánek byl tak unavený, že 
usnul jako dudek pod velkou akácií. Zdálo se mu, 
že má tak dlouhý krk, že dohlédne až domů. 





Svým maličkým chceme dát to nejlepší. Pro příkrmy 
Hamánek proto vybíráme nejkvalitnější zeleninu 

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

spolupracujeme s pediatry a odborníky na výživu dětí.

S každou lžičkou Hamánka tak Vaše děťátko 
získává to nejcennější z přírody a Vy si můžete 

být jistá, že mu dáváte s maximální péčí 
to nejlepší pro zdravý růst a vývoj.

Svým maličkým
Hamánek pro

a ovoce od
z kontrolovanýz kontrolovaný
správné a vyvá

spolupracujeme

S každou lžič
kává to nej
být jistá, ž

to nejle

www.facebook.com/hamanek www.hamanek.cz www.hame-eshop.cz

Vyvážená strava dětí v prvních měsících 
ovlivňuje zdraví dítěte po celý další život.
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