
Podruhé 
těhotná: 
Nejčastější 
obavy 
a otázky

 Rozhovor 
s Andreou 

Růžičkovou 
o nekonečné 

mateřské 
lásce

Maso 
v dětském 
jídelníčku

Hravé 
pomůcky 

pro miminka

Podzim/zima 2018 | číslo 25
www.hamanek.cz

Jak se vyrábí ovocné kapsičky od Hamánka



100% ovoce 
a zelenina bez 

přidaného
cukru*

NOVINKY OD HAMÁNKA

Nové ovocno-zeleninové kapsičky
Už jste je ochutnali?
Hamánek dobře ví, jak jsou přesnídávky 
v kapsičkách u dětí i jejich maminek oblí-
bené – nejen pro jejich chuť, ale také díky 
praktickému balení vždy připravenému na 
cesty a ke snadné konzumaci i bez lžičky. 
Proto rozšířil svou řadu ovocných svačinek 

v kapsičce o tři nové druhy. K ovoci nově při-
byla i zelenina!

Kojencům od ukončeného 5. měsíce teď 
můžete nabídnout také tři kapsičky s přida-
nou zeleninou: Jablko s dýní, Jablko s mrkví 
či Jablko s mrkví a červenou řepou. Všechny 
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100% ovoce 
a zelenina bez 

přidaného
cukru*

NOVINKY OD HAMÁNKA

tyto ovocno-zeleninové přesnídávky obsahují 100 % 
ovoce a zeleniny, žádný přidaný cukr* a jsou oboha-
ceny o vitamin C a železo. Jsou bez lepku, bez barviv, 
aromat a konzervantů. Vašim nejmenším tak doda-
jí potřebnou denní dávku ovoce a zeleniny. Samo-

zřejmostí je bezpečnostní uzávěr 
kapsiček, díky kterému poznáte 
neporušenost obalu a který svým 
tvarem znemožňuje nechtěné 
spolknutí.
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Jednotlivé varianty 
přesnídávek byly 

vybrány a dovyvinuty 
na základě testování 

maminek

Vyzkoušeno maminkami 

Ovocné kapsičky s př
idanou zeleninou 

od Hamánka si oblíbila i Jana 

Doleželová, Miss ČR 2004, modelka, 

moderátorka a doktorka farmacie, 

se svou roční dcerou Verunkou.



Milí rodičové jednoho, 
dvou, tří a více dětí,

říká se, že do stejné řeky nelze 
vstoupit dvakrát, a  je to pravda, 
i co se dětí týče. Pamatujete si na 
svoje pocity, když jste čekali pří-
chod prvního miminka? Všechno 
bylo nové, radostné, napínavé, ně-
kdy i znepokojivé. A jak to bylo, je 
a bude podruhé? Určitě jinak!

Maminky dvojčátek, ke kterým 
se hrdě hlásím i já, to mají v mno-
ha ohledech těžší. V jedné věci ale 
vidím výhodu. Obě dvě děti jsou 
prvorozené. Pokud byste mě chtěli 
chytat za slovo, máte pravdu – jed-
no z dvojčat vždycky vykoukne na 
svět o chvilku dřív. Jinak ale pro-
žíváme s  dvojčátky všechno na-
ráz. A máte-li doma jeden poklad 
a další na cestě, určitě vás pod-
zimně-zimní číslo našeho časopi-

su zaujme. Téma druhého dítěte se 
totiž prolíná hned několika rubri-
kami. „Láska k dítěti je jako vesmír, 
který se rozpíná,“ řekla nám v roz-
hovoru slovenská herečka a pyšná 
maminka Andrea Růžičková. A my 
můžeme dodat jen: Vesmírná lás-
ka k více dětem se nedělí, láska se 
násobí.

Miminka však nejsou živa jen 
z lásky, byť je to láska nekonečná. 
Děti potřebují vyváženou stravu, 
aby mohly pěkně růst a prospívat. 
Tentokrát jsme si vzali na mušku 
maso v dětském jídelníčku, výrobu 
oblíbených Hamánkových ovoc-
ných a ovocno-zeleninových kap-
siček. A  jako vždy je zajímavých 
článků ještě mnohem víc. Jen na-
mátkou zmíním téma, které jsme 
nedávno řešily s  maminkami ve 
facebookové diskuzi  – problémy 
ve školce. Zaujalo vás natolik, že 
jsme pro vás připravili  ve spolu-
práci s psycholožkou velký článek 
týkající se všech možných strastí 
a pochybností, které začátky škol-
kové docházky někdy provázejí. 
Děkujeme vám, že nás při tvorbě 
časopisu Hamánek inspirujete! 

Doufáme, že si společně s dětmi 
nastávající období co nejvíce uži-
jete a nebudete muset  nalistovat 

PÁR SLOV ÚVODEM
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PÁR SLOV ÚVODEM

Kde všude narazíte  
na Hamánka?

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

vydání magazínu ke stažení na AppStore zdarma
•	 v edukativní hře Hamánek má hlad: Ke stažení zdarma 

pro mobily a tablety na AppStore a Google Play
•	 na YouTube: Zadejte do vyhledávače heslo 

„MUDr.ování s Hamánkem“ a podívejte se na 
edukativní videa o kojení, kojenecké výživě, 
stravovacích návycích, dětské obezitě, výchově  
dítěte a jeho růstu či zástavě dechu miminek

Tiráždotazy z naší poradny týkající se pro-
cházek s  „nakřápnutými“ dětmi. Až 
přijde čas teplých ponožek a huňatých 
dek, uvařte si čaj a udělejte si „hygge“ 
chvilku s novým číslem Hamánka. 

Pěkný podzim a ještě hezčí zimu vám 
přeje 

Lenka Vaněk

Ať vás náš 
časopis inspiruje 

i baví!



TÉMA ČÍSLA

Emoční reakce dětí bývají upřímnější 
a výraznější než reakce dospělých. Křik 
a pláč tudíž u dětí často doprovází pocity 

nepohodlí, nespokojenosti a obav, nejen to, že je 
jim smutno. 

Je výhodné projevy dětských emocí respektovat, 
nikoliv jim ale dávat přehnanou váhu.

Kdy si zvykne?
Adaptace může mít různé trvání, nejčastěji je to ně-
kolik dní či týdnů. Ve školce má dítě mnohem více 
podnětů než doma, je tu hluk, více lidí na jednom 
místě, přísnější pravidla než doma a „cizí paní“, kte-
rá po dětech něco vyžaduje. „Mějte na paměti, že 
děti mají úžasnou schopnost zrcadlit naše emoce 
a nevědomě je zpracovávat. Pokud máte obavy, aby 
dítě neselhalo, může se to promítnout do toho, jak 
školku vnímá a jak k ní přistupuje. U všech strachů, 
obav a nejistot platí jedno důležité pravidlo: Mluvme 
o tom, co nás trápí,“ radí Kateřina Stibalová.

Příliš mnoho změn  
najednou škodí
Vše je mnohem snazší, pokud se v životě dítěte ne-
odehrávají žádné další změny. Většinou se ale záro-

Ve školce to nejde jako po másle? 
Co teď s tím? 
Ještě nedávno to bylo roztomilé batole. Teď se s ním už nějakou chvilku 
loučíte ráno na chodbě školky. Nástup do školky je důležitý a náročný 
krok, nejen pro „školkáčka“, ale pro celou rodinu. Není výjimkou, že se 
dítě nechce pustit maminky, pláče nebo „zlobí“ paní učitelku. Rodiče pak 
často odcházejí ze školky s obavou, že své dítko přecenili. Co když není 
na školku ještě dost zralé? Zeptali jsme se psycholožky PhDr. Kateřiny 
Stibalové, proč k takovým situacím dochází a jak je řešit. 

Text: Alice Škochová
Odborná spolupráce: PhDr. Kateřina Stibalová 

veň s nástupem dítěte do školky 
vrací maminka do zaměstnání. 
„Pokud je to jen trochu možné, 
měly by se změny odehrávat ale-
spoň s měsíčním odstupem,“ říká 
Kateřina Stibalová. „Adaptaci lze 
usnadnit i tím, že dítě zpočátku 
navštěvuje školku jen na dopole-
dne, bez ‚spinkání‘. Děti vnímají 
čas pomaleji než dospělí. Když 
zůstávají ve školce až do odpo-
ledne, prožijí vlastně dva dny 
v  jednom, což pro ně může být 
náročné,“ dodává.

Mami, nikam nechoď! 
Ranní loučení je někdy drama. 
A pokud se maminka vrací domů 
s mladším sourozencem, je to pro 
dítě ještě náročnější. O situaci je 
třeba dopředu mluvit, a to doma 
a v klidu. Dítě by mělo získat jis-
totu, že prostředí školky není ne-
bezpečné ani nepříjemné. Ranní 
odchod do třídy se lépe zvládá 
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Nedovolte, aby si vaše dítě 
odneslo z předškolní výchovy 
informaci, že je hrozné, 
neposlušné a nezvladatelné.

Do školky se těšíme,s radostí tam běžíme.Čekají nás kamarádi,hrajeme si spolu rádi.

s hračkou z domova (pozor, ne všechny školky to 
respektují) nebo s kamarádem z hřiště, který dítě 
uvede do kolektivu. Dítě se hůře odpoutává od ma-
minky nebo od tatínka než od osoby, která mu není 
tak blízká. Někdy pomůže, když začne „školkáčka“ 
doprovázet třeba babička nebo teta. V některých 

případech postačí, když se více 
maminek domluví na společné 
ranní cestě do školky. Změna 
situace pak bude přirozenější. 
Pro maminky je nejtěžší, když 
od sebe musí plačící dítě doslo-
va odtrhnout a předat ho paní 
učitelce. Pomohou „berličky“ 
v podobě rituálu, třeba společná 
říkanka nebo odstartování jako 
při závodech. V těchto vypjatých 
situacích je důležitá role paní 
učitelky. „Rozhodně čas ranní-
ho loučení neprotahujte. Mnoh-
dy totiž bývá emočně vypjatější 
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než samotná změna prostředí,“ doporučuje Kate-
řina Stibalová. Zkušená a empatická pedagožka by 
si měla umět s dítětem poradit. Mějte důvěru ve 
schopnosti učitelek a nezpochybňujte před dítě-
tem jejich autoritu. 

Nehraje si, kouše, škrábe. Není to divné? 
Co když se dítě nezapojuje do hry, je zakřiknuté, 
nebo naopak kouše, škrábe, je agresivní? Maminky 
mívají v tomto případě obavy, jestli není jejich dítě 
asociální, autistické nebo prostě nějak „divné“. „Tyto 
reakce mívají velmi často obranný charakter, nejde 
o rys osobnosti. Emoční projevy dětí bývají upřím-
nější a výraznější než reakce dospělých. Je zcela při-
rozené, že děti často reagují na nepohodlí, nespo-
kojenost a obavy křikem a pláčem. Dětské emoce 
respektujte, ale nepřikládejte jim přehnanou váhu. 
Zpravidla postačí více trpělivosti učitelek, podpora 
rodičů a kamarádi, které si dítě postupně ve školce 
najde, a situace se časem vyřeší,“ tvrdí na základě 
své zkušenosti Kateřina Stibalová. 

Co bylo dnes k obědu? 
Některým dětem jako by s nástupem do školky pře-
stalo chutnat. Doma snědí všechno, ale ve školce se 
v jídle jen „rýpou“. Je to zcela přirozená reakce na 
změnu, kterou dítě prochází, a proto nemá smysl 
do jídla nutit, nebo jím dokonce podmiňovat jiné 
aktivity. Dítě by si nemělo od učitelek vyslechnout 
výhrůžky typu: Dokud to nesníš, nepůjdeš si hrát 

Spaní ve školce? 

Odpočinek po obědě je pro mnoho dětí důležitou 
součástí dne, pro jiné je to ale jen velká nuda. Pokud 
máte nespavé dítě, zjistěte si, jak vybraná školka ke 
spaní po obědě přistupuje. Rámcový vzdělávací pro-
gram pro předškolní vzdělávání označuje nucení ke 
spánku za nepřípustné. Školka by měla dítěti nabíd-
nout jiný klidný program, který neruší ostatní. Dítě 

dostane po dvaceti minutách 
neúspěšných pokusů o  spánek 
například možnost hrát si tiše 
ve vedlejší místnosti. Vyžaduje 
to ovšem větší nároky na per-
sonální zabezpečení, proto to 
umožňují jen některé školky. 

s ostatními. Dejte dítěti čas, aby 
si zvyklo. Uvidíte, že za měsíc 
nebo dva se všechno srovná. 

Ale on je doma hodný
Někdy se stává, že si učitelka na 
dítě opakovaně stěžuje, ačkoliv 
doma žádné problémy nejsou. 
Dítě přijímá přirozeněji autoritu 
rodiče než autoritu někoho no-
vého, úplně cizího, kdo často vy-
žaduje více než rodič. Přijetí „cizí 
autority“ je znakem vývojové vy-
spělosti dítěte. Velmi záleží na va-
šem výchovném stylu. Pokud se 
kloníte k volnější výchově nebo 
k „výchově nevýchovou“, je třeba 
pečlivě volit předškolní zařízení. 
Někdy se vyplatí ještě před ná-
stupem prožít ve vybrané školce 
spolu s dítětem pár hodin. Pokud 
vám nebude výchovný styl vyho-
vovat, velmi rychle to poznáte. 
Když se objeví potíže, dítě „ne-
poslouchá“ nebo je drzé, je lepší 
brát to jako společný problém. 
Nejde o „zlobivé dítě“, ale o zlo-
bení, které narušuje vztah dítěte 
a  paní učitelky. Nedovolte, aby 
si vaše dítě odneslo z  předškolní 
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výchovy informaci, že je hrozné, neposlušné a ne-
zvladatelné. 

Je vůbec zralé? 
Tuto otázku je třeba si položit již před nástupem 
dítěte do školky. Platí základní pravidlo: Dítě musí 
být schopno sebeobsluhy a musí být schopné říci, 
co potřebuje. Jednoduše řečeno, je bez plínek, umí 
si říct na záchod, nají se lžící a alespoň trochu mluví. 
Sociální zdatnost není ve školce tak podstatná, ale 
je výhodou. To znamená schopnost společné hry 
a schopnost respektovat cizí autoritu. Jednoduše si 
to můžete ověřit třeba na pískovišti. Je dítě schopné 
podělit se o hračku a poprosit o ni jiné dítě? Obtížná 
situace nastává, pokud zjistíme nezralost až v prů-
běhu školkové docházky. Většinou na ni upozorní 
paní učitelka. Problémy s přizpůsobením se mohou 
projevit tělesně. Dítě se může vrátit na nižší vývojo-
vý stupeň, nejčastěji se začne počurávat, nejí, větší 
část dne pláče, mohou se objevit problémy se spán-
kem. „Pokud se tyto projevy objevují déle než jeden 
až dva měsíce, je třeba zvážit přerušení docházky 
či jiný styl vzdělávání,“ uzavírá Kateřina Stibalová. 

Školka jako 
výzva 

Berte školkovou docházku jako 
výzvu, kterou všichni společně 
zvládnete. Když budete ke škol-
ce přistupovat tak, že staví dítě 
do role zkušenějšího, zdatnějšího 
a samostatnějšího jedince, může-
te tím celou situaci usnadnit. 



Proč jíst maso? 
Maso je zdrojem plno-
hodnotných bílkovin, vi-

taminů skupiny B, zejména vitami-
nu B12 a železa, které má zásadní 
vliv na správnou krvetvorbu. Po-
dle studie zkoumající výživové ná-
vyky a jejich vliv na zdraví českých 
dětí trpí téměř každé třetí batole 
nedostatkem železa. U 10 % dětí 
mezi 6. a 12. měsícem byla dokon-
ce prokázána chudokrevnost, kte-
rá se projevuje zvýšenou únavou, 
slabostmi, závratěmi, nechuten-
stvím nebo zimomřivostí. 

Železo z masa umíme  
lépe využít
Železo je obsaženo i  v potravi-
nách rostlinného původu, v  luš-
těninách, především v  sóje, lis-
tové zelenině, brokolici nebo 
v ořeších. Organismus však umí 
podstatně lépe vstřebat železo 
z živočišných zdrojů, především 
z  „červeného“ masa. Využitel-
nost tohoto železa se pohybuje 

ZDRAVÉ A DOBRÉ

My se máme,  
máme maso!
Dospělí se snaží masitá jídla omezit a zvláště „červené“ maso nahradit 
„zdravějším“ drůbežím. Pro dětský jídelníček však platí opak. Děti by 
měly dostávat dostatek masa a na kvalitní hovězí či vepřové by se nemělo 
zapomínat. 

Text: Alice Škochová
Odborná spolupráce:

Ing. Hana Málková ze společnosti STOB



ZDRAVÉ A DOBRÉ

Kojencům podávejte maso každý 
den, jednou týdně ho nahraďte 
vaječným žloutkem. 

Podíl červeného 
masa v dětském jídelníčku 

by měl tvořit 50 % 
z celkového 

zkonzumovaného 
množství masa.

1 Pokud v dětském jídelníčku chybí maso, je třeba dodat bílkoviny a železo jinak.

okolo 20–30 % a není ovlivněna 
dalšími složkami potravy, jako je 
tomu u železa z rostlinných zdro-
jů, kde je vstřebatelnost jen okolo 
5 %. V rostlinných zdrojích (obilo-
viny, luštěniny, zelenina) jsou ob-
saženy fytáty a další látky, které 
vstřebatelnost železa znesnad-
ňují, vstřebatelnost snižuje i pří-
tomnost vápníku. Železo se lépe 
vstřebává spolu s vitaminem C. 

Kojencům podávejte maso 
každý den 
Odborníci doporučují začít s prv-
ními příkrmy (za současného ko-
jení) mezi 17. až 26. týdnem života 
(ukončený 4.–6. měsíc), kterému 
se říká imunologické okno. Podá-
vání prvních nemléčných příkrmů 

v tomto období pomůže se správným „naprogramo-
váním“ imunity a může pomoci snížit riziko rozvoje 
alergií. Nejprve připravte dětem zeleninové příkrmy 
a nejpozději v ukončeném 7. měsíci života začněte 
do jídelníčku zavádět maso.

Pokud připravujete domácí příkrm, umelte první 
porci masa najemno, zhruba od 8. měsíce nasekej-
te maso nahrubo a koncem prvního roku již můžete 
dítěti nabízet malé kousky měkkého masa. Zpočát-
ku přidávejte do oblíbeného zeleninového příkrmu 
asi jednu polévkovou lžíci (20 g) důkladně uvaře-
ného nasekaného nebo namletého masa, postupně 
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Děti 
vegetariáni?
Pokud dostává dítě vegetarián-
skou stravu, je třeba věnovat mi-
mořádnou péči sestavení jídelníč-
ku a  zkonzultovat jeho vhodnost 
s  pediatrem. Rozhodně nesta-
čí z  běžného jídelníčku vyřadit 
maso, ale je třeba ho sestavit tak, 
aby dítě dostávalo pravidelně veš-
keré živiny potřebné pro správný 
vývoj. Důležitá je především do-
statečná konzumace mléčných 
výrobků a správná kombinace po-
travin pro zajištění dostatečného 
přísunu kvalitních bílkovin, železa, 
vitaminu B12 a  omega-3 mast-
ných kyselin. „Při správně sesta-
veném jídelníčku může být i  ve-
getariánská strava plnohodnotná, 
je ale nutné mít potřebné znalosti 
a  promyslet vhodné kombinace 
potravin,“ vysvětluje Hana Málko-
vá ze společnosti STOB. „Pro děti 
se nedoporučuje veganská strava, 
která vylučuje kromě masa a ryb 
i veškeré mléčné výrobky a vejce. 
Taková strava neobsahuje dosta-
tek živin potřebných pro správný 
vývoj a růst,“ dodává. 

stačí zařadit maso do jídelníčku 3- až 4krát týdně, 
přičemž by jedna porce pro dítě mezi 2. a 3. rokem 
měla být zhruba 40 g, u starších batolat a předškol-
ních dětí asi 50 až 70 g. 

Ryby alespoň dvakrát týdně 
S rybou jako potenciálním alergenem se dříve do-
poručovalo počkat až na ukončený třetí rok věku. 
Podle nejnovějších poznatků však pozdější zavádění 
ryb do jídelníčku nemá efekt na snížení rizika vzniku 
alergie – rybí maso je možné zavádět do dětského 
jídelníčku mezi ukončeným 4. a 7. měsícem. Při podá-
vání rybího masa postupujte stejně jako u ostatních 
skupin potravin. Zavádějte je do jídelníčku postupně, 
aby se mohla vypozorovat případná alergická reakce. 

Ryby jsou hodnotným zdrojem živin, a proto je 
zařazujte do stravy alespoň 2krát až 3krát týdně. Kro-
mě sladkovodních ryb nezapomínejte ani na mořské 
ryby, které obsahují omega-3 mastné kyseliny, ze-
jména DHA, která je nezbytná pro správný růst a vý-
voj. V případě mořských ryb si ovšem pohlídejte ob-
sah škodlivých látek, zejména rtuti a dioxinů, který 
závisí na tom, jak dlouho a kde ryba žije, čím se živí 
a jak vysoko v potravním řetězci se nachází. Nejvyšší 
obsah nežádoucích látek mají velké dravé ryby. Níz-
ký obsah rtuti najdete v mase lososa, tresky, kapra, 
pstruha, hejka, sardinky, herinka, šprotů, krevet, gar-
nátů a ančoviček. Při nákupu dávejte přednost chla-
zeným rybám před mraženými a konzervovanými. 
Vhodnou úpravou ryb pro děti je například dušení 
na páře nebo vaření. Maso zbavte zcela všech kostí 
a zpočátku je zpracujte do konzistence kašiček, kte-
ré lze snadno zamíchat do jídla. Kromě klasického 
tepelného zpracování můžete rybu zakomponovat 
například do pomazánky.

Uzeniny vynechejte. A co kvalitní šunka? 
Za maso se někdy mylně považují i uzeniny. „Párky, 
klobásy, paštiky ani zabíjačkové výrobky však do jídel-
níčku dětí mladších jednoho roku nepatří, i poté je lep-
ší jimi šetřit,“ říká Hana Málková ze společnosti STOB. 
Kromě vysokého podílu nasyceného tuku obsahují také 

 zvyšujte masitou porci na 40 g. 
Kojenci by měli mít maso na stole 
každý den, jednou týdně lze na-
hradit maso vaječným žloutkem. 
Starším dětem, které se stravují 
vyváženým a pestrým způsobem, 
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řadu přídatných látek, příliš mnoho soli a pikantního 
koření. Pokud si děti na výraznou chuť uzenin zvyknou, 
mohly by odmítat chuťově nevýraznější stravu.

Výjimkou je kvalitní šunka s  vysokým obsahem 
masa. Vybírejte z výrobků označených jako „šunka 
nejvyšší jakosti“. Šunka vhodná pro děti je zpracovaná 
dušením nebo vařením, nevhodná je zauzená šunka, 
která se předem nakládá do soli. Při nákupu se ne-
nechte zmást označeními jako „dětská šunka“ či „šun-
ka pro děti“ nebo dětskými obrázky na obalu a řiďte 
se procentem obsaženého masa, které by mělo být co 
nejvyšší, a obsahem soli, který by měl být co nejnižší. 

Ucelená řada Hamánkových kojeneckých maso-ze-
leninových výživ byla vyvinuta ve spolupráci s odbor-
níky na dětskou výživu s ohledem na pestrost jídel-
níčku, která je potřeba pro zajištění všech potřebných 
živin. Kojenecké maso-zeleninové výživy Hamánek 
jsou vyrobené z vysoce kvalitního masa, neobsahují 
přidanou sůl, koření ani dochucovadla, a splňují tak 
nejvyšší nároky na kvalitní dětskou stravu.

Ze kterých druhů vybírat? 

Proč tolik masa? 

Kojenci by měli dostávat 
porci masa každý den, bato-
lata obden. „Zdá se, že je to 
zbytečně moc. Je však třeba 
uvážit, že dítě potřebuje jiné 
množství živin než dospělý, 
aby dobře rostlo a vyvíjelo 
se,“ upozorňuje odbornice 
na výživu Ing. Hana Málková 
ze společnosti STOB. Napří-
klad dítě mezi prvním a tře-
tím rokem potřebuje 4krát 
více železa než dospělý člo-
věk nebo 2krát více vitaminu 
D (na kilogram váhy).

Dětem se tradičně připravuje drůbeží, zejména kuře-
cí maso, které bývá méně tučné a měkké. Přitom se 
však opomíjejí další druhy masa, které rovněž obsa-
hují důležité živiny. Který druh masa je tedy pro děti 
nejvhodnější? V první řadě je třeba dbát na pestrost 
ve stravování, a to platí i pro výběr masa. Červené 
maso obsahuje až třikrát více železa než bílé maso, 
proto ho zařazujte do jídelníčku stejnou měrou jako 
maso drůbeží. Střídejte libové hovězí maso, telecí, 
kuřecí, krůtí a králičí s libovým vepřovým a jehněčím. 

Hovězí maso
Hovězí patří k biologicky nejhodnotnějším druhům 
masa. Vyniká obsahem kvalitních bílkovin, dále 
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TIP: Vyzkoušejte 
třeba Hamánek 
Telecí se zeleninou 
nebo Hamánek 
Tuňák se zeleninou 
a bramborem. Oba 
příkrmy můžete 
dětem podávat 
již od ukončeného 
5. měsíce. 

v něm najdete vitaminy skupiny B (především B2 
a B12), vitaminy A a B3 (niacin). Z minerálních látek 
je nejvýznamnější železo, dále zinek a selen. Na slo-
žení masa má vliv věk zvířete a také to, z které části 
zvířete maso pochází. Nejkvalitnější je maso telat, 
méně kvalitní je maso ze starších kusů zvířat.

Vepřové maso
Na železo a plnohodnotné bílkoviny je bohaté také 
vepřové maso. Dále v něm najdete vitaminy skupi-
ny B. Pro děti je nejvhodnější libová vepřová kotleta 
nebo kýta, které jsou méně tučné než např. krkovice 
nebo bůček. Při nákupu se zaměřte na maso mladých 
vepřů. 

Drůbeží maso
Bílé drůbeží maso má méně vaziva a tuku než jiné 
druhy masa, a proto je snáze stravitelné. Kuřecí maso 
obsahuje vitaminy skupiny B, především vitamin B3 
(niacin), vitamin B5 (kyselina pantothenová) a vita-
min B6, a  je zdrojem i některých minerálních látek, 
železa však obsahuje méně než maso červené. Drů-
beží tuk se vyznačuje příznivějším složením mastných 
kyselin, obsahuje méně nasycených a více polynena-
sycených mastných kyselin. Méně vhodné je pro děti 
maso tučné drůbeže, jako jsou husy, kachny, slepice 
nebo krocani, které je hůře stravitelné. 

Samostatnou kategorii tvoří krůta, na které na-
jdete 70 % bílého masa a 30 % tmavého masa. Kro-
mě dalších živin obsahuje i železo, a proto může být 
vhodnou alternativou k červenému masu. 

Králičí maso 
Králičí maso je lehce stravitelné. Má jemná svalová 
vlákna s minimálním množstvím kolagenu a  tuku, 
je zdrojem plnohodnotných bílkovin, nenasycených 
mastných kyselin, dále vitaminů řady B (především 
B2, B6 a B12) a minerálních látek.



Kde prožít aktivní dovolenou s dětmi?
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Přáli byste si najít místo, které uspokojí vaše náročné požadavky 
na ubytování a zároveň nabídne dostatečný prostor pro zábavu 
vašich dětí? Vysoké Tatry se širokou nabídkou volnočasových aktivit 
a bohatým výběrem ubytování podle vašich preferencí mohou být 
výbornou volbou. A nejlépe uděláte, pokud si zvolíte čtyřhvězdičkový 
GRAND HOTEL  BELLEVUE na Pěkné Vyhlídce.

Hotel s prvenstvím i filmovou historií
Historie GRAND HOTELU BELLEVUE sahá do šede-
sátých let, kdy patřil mezi vlajkové lodě hoteliérství 
v tehdejším Československu. Jako první hotel v zemi 
se pyšnil vlastním krytým bazénem. Nejen proto čas-
to vytvářel zázemí filmovým tvůrcům, v roce 1969 se 
zde natáčel kultovní snímek Měděná věž nebo i po-
pulární pořad Hovory H s Miroslavem Horníčkem, Mi-
lanem Lasicou a dalšími. Řada českých a slovenských 
celebrit zde opakovaně trávila noci, mezi hosty patřil 
například Karel Gott, Lucie Bílá, Eva Pilarová, Helena 
Vondráčková a mnozí další.

Wellness na jedničku
Vydáte-li se do Vysokých Tater, jistě vám přijde vhod 
relax v příjemném prostředí wellness centra. GRAND 
HOTEL BELLEVUE se může pyšnit saunovým světem 
se suchou finskou saunou i těmi parními – solnou, 

Nechybí velký vnitřní bazén
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bylinkovou a eukalyptovou. Nechybí ochlazovací ba-
zén a odpočívárna s příjemnou relaxační hudbou. Ne-
jen děti jistě rády využijí 20 metrů dlouhý plavecký 
bazén s teplotou vody 28 °C. Rodiče zase rádi skočí 
do vířivky – jsou tu hned dvě s teplotou vody 36 °C. 
Hotel drží krok s rostoucími trendy zdravého život-
ního stylu, a proto nabízí rozmanité druhy masáží, 
relaxačních koupelí a procedur od aromaterapie až 
po magnetoterapii.

Sportovní zážitky  
na každý den
Chcete-li svou dovolenou prožít aktivně, v hotelu si 
můžete zahrát squash anebo si zajít do profesionálně 
vybaveného fitness, kde si dáte do těla třeba na ves-
lařském trenažéru či běžeckých pásech. Dámy zase 
možná raději využijí příležitosti zacvičit si v kolekti-
vu s hudbou a navštíví lekci aerobiku či pilates. Celé 
rodinky se pak mohou vydat do tělocvičny, která je 
taktéž součástí sportovního areálu hotelu, a zahrát si 
zde míčové hry.

Prostor pro vaše děti
Pro děti je v  hotelu k  dispozici 
dětský koutek s množstvím hra-
ček, omalovánek a her. V každé 
z  restaurací vám rádi nabídnou 
dětské židličky a také stolečky na 
hraní. V teplých měsících uvítáte 
i venkovní dětské hřiště s prolé-
začkami a  trampolínou. Ve vy-
braných obdobích pak hotel ve 
spolupráci s animátory připravu-
je pro nejmenší hosty tematické 
programy. Pokud hotel navštívíte 
začátkem listopadu, těšit se mů-
žete na halloweenský program 
pro děti – tři dny plné strašidel-
né zábavy. Dětské mlsné jazýčky 
potěší i nabídka místní kuchyně. 
Už vaše ratolesti ochutnaly napří-
klad tradiční slovenské „šúľance 
s  makom“? 

Tatry dětem
Pokud do Tater vyrazíte v zimě, 
lyžařské středisko „Jakubkova 
lúka“, vhodné pro nejmenší lyža-
ře, se nachází jen půl kilometru 
od hotelu. Hotel nabízí lyžařského 
instruktora i odvoz přímo k vleku. 
O  něco dál, asi 5 kilometrů od 
hotelu, najdete největší lyžařské 
středisko ve Vysokých Tatrách, 
Ski areál Tatranská Lomnica, kde 
se už na lyžích vyřádí i rodiče. Ne-
zapomeňte s dětmi navštívit také 
Ledový dům, každoročně přístup-
ný od prosince, kde se každou 
neděli konají výjimečné koncerty. 
Ať už jste aktivní sportovci, anebo 
spíš milovníci odpočinku a poho-
dy, hotel a příroda v jeho okolí si 
vás bezpochyby získají.V hotelu se postarají o zábavu dětí
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Andrea Růžičková: Do života 
mi vstoupila absolutní láska
Původem slovenská herečka se u nás proslavila rolí v seriálu Vyprávěj, 
ještě pod svým dívčím příjmením Kerestešová. Od té doby patří mezi 
nejvyhledávanější a nejsympatičtější tuzemské herečky. S manželem 
Mikolášem Růžičkou, hudebníkem a zpěvákem kapely Republic of Two, 
teď prožívají nejkrásnější životní období, kdy jsou zamilovaní nejen do 
sebe, ale především do svého syna Tobiáše, který se jim narodil v létě 
loňského roku. Pyšná maminka Andrea o něm mluví jako o velké lásce, 
která vstoupila do jejího bytí…

Z příspěvků, které sdílíte na 
sociálních sítích, je znát, že si 
mateřství neskutečně užíváte 

a že jste pyšná a spokojená máma. Je 
to tak?
Absolutně! Tobiáš je vytoužené dítě, velmi 
jsme si ho přáli a  těšili se na to, až tady 
bude s námi. Všechny ty „negativní“ aspek-
ty mateřství – jako nevyspání, málo času na 
sebe sama, neustálý nepořádek a podob-
ně – nejsou nic oproti tomu, jak velká láska 
vstoupila do našeho bytí. 

Je mateřství takové, jaké jste si ho před-
stavovala, nebo vás něco překvapilo? 
To víte, dokud člověk nemá dítě, je nej-
moudřejší na světě – má hned odpověď 
na to, jak by to udělal, jak by dítě vycho-
vával… Byla jsem si vědoma toho, že vše 
může být jiné než jakákoliv představa. Ži-
vot mě už naučil neočekávat nic, ale ne-
ustále se učit vnímat přítomnost. To se 
s dítětem projevuje naplno. Vše je nové, 
nepoznané a neexistuje univerzální rada 

na nic. Ani na rodičovství. To je na tom 
úžasné. Každý z nás je jiný, každá rodina 
je tak specifická a každé dítě je dítě svých 
rodičů. Mě proto překvapilo asi jen to, jak 
je to rychlé (i když mi to všichni říkali). 
A  neustále mě překvapuje ta absolutní 
láska, která, zdá se, nemá konce. Je jako 
vesmír, co se rozpíná. 

V závěru těhotenství jste si prožila nepří-
jemné přenášení, když se malému nechtě-
lo na svět… Zkoušela jste prý různé „bab-
ské rady“ na vyvolání porodu. Zabralo 
něco? 
Vyzkoušela jsem všechno! Nejvíc asi zabra-
la tři dny po sobě akupunktura, ta mi spus-
tila hlenovou zátku a první poslíčky, ale až 

„Láska k dítěti je jako 
vesmír, co se rozpíná.“
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ve 42. týdnu! (směje se) Pak se 
ale zase všechno zastavilo. Porod 
mi museli vyvolávat a zabralo to 
až druhý den. 

Vašemu Tobiáškovi je nyní 
(v době našeho rozhovoru) 
10 měsíců. Jaké je to dítě, co 
všechno už umí a co ho baví nej-
více?
Tobiášek už stojí, občas se i pus-
tí, ale je opatrný. Miluje, když mu 
čteme knížky, ukazuje prstíkem na 
zvířátka, obrazy, fotky… Je to kou-
zelné. Těšíme se z každého další-
ho pokroku, někdy jen tak zíráme 
a  slzy se nám hrnou do očí, jak 
nás to dojímá. 

Čím vás naposledy nejvíce 
 rozesmál?
Když dělá zajíčka. To jsem mu 
jednou ukázala takovou grima-
su, protože mě nenapadl žádný 
zvuk – udělala jsem takový „smrš-
těný ksichtík“ a začala funět. A on 
to teď opakuje s tou největší roz-
tomilostí. (směje se) 

Líbí se mi váš přístup kontaktní-
ho rodičovství – syn s vámi spí 
v jedné posteli. Je to tak?
Ano, spí. Skoro každý večer ho 
zkoušíme položit do postýlky, 
kterou máme hned u postele, ale 
zdá se, že má radar. Žádný plyšák, 
mazlík, usínáček nezabírá. Jediné, 
co ho zklidní, je objetí. To nám jen 
ukazuje, jak důležitý je dotek. Není 
nic víc. Čas letí a objetí je prostě 
nenahraditelné. Chci, aby se cítil 
spokojeně a bezpečně, proto ne-

zkouším žádné metody, jak ho od nás oddělit. Po-
čkám, až si řekne sám. 

Často býváte viděna s Tobiáškem v šátku. Použí-
váte vůbec kočárek?
Kočárek používáme od začátku. Teď, jak už je syn těž-
ký, vlastně téměř pořád, ale také ho stále nosíme v šát-
ku. Hlavně když jsme doma a bolí ho zoubky, když 
si potřebuje zdřímnout nebo když jdeme jen na ulici 
do krámku nakoupit… Nošení je nádherná záležitost – 
první měsíce jsme ho měli s manželem pořád u sebe. 

Ještě kojíte?
Kojím pořád, přes den už třeba jen jednou, ale když 
mu rostou zoubky, tak i častěji, protože to mu jídlo 
moc nechutná. Pak kojím večer před spaním a pořád 
během noci. Už ani nevím, co je to spát v kuse něko-
lik hodin, ale zdá se, že jsem si zvykla. Nijak zásadně 
mi to nevadí. Kojení je úžasná záležitost. Nemám ani 

„Chci, aby se syn 
cítil spokojeně 

a bezpečně, proto 
nezkouším žádné metody, 
jak ho od nás oddělit. 

Objetí je 
nenahraditelné.“ 

1 Andrea s Tobiáškem jsou sehraný pár.
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plán, kdy přestanu. Budu zkrátka 
poslouchat sebe a syna a myslím, 
že si pak tělo poradí samo. 

Kdy jste začali zavádět příkr-
my a jak první lžičky Tobiáškovi 
chutnaly?
Příkrmy jsme začali podávat v pá-
tém měsíci na ochutnání, v šes-
tém už jich dostával víc. S jídlem 
naštěstí nebyl problém, chutná 
mu téměř všechno. Jen zpočátku 
měl trochu ekzém, který byl prav-
děpodobně způsobený nějakým 
druhem potraviny v  příkrmech, 
ale časem samovolně zmizel. Ně-
kdy je dobré nechat tomu čas, 
organismus je velmi inteligentní 
a často si poradí sám. Tím chci 
říct, že nás rodiče to často nutí 
hned běžet k doktorce, ale někdy 
zbytečně. (směje se)

Příkrmy si vaříte doma, nebo je 
kupujete?
Vaříme je, ale také je kupujeme 
hotové, záleží na okolnostech.

Jaký je dnes Tobiáškův jídelní-
ček, co má rád a co mu naopak 
nechutná?
Snažíme se, aby měl jídelníček 
pestrý – dbáme na to, aby měl 
tak dvakrát týdně maso, pak hod-
ně zeleniny, ovoce mu jede troš-
ku míň. Rád žužlá kůrku z chle-
ba. Poslední dobou nám sahá do 
talíře a chce jíst to co my, takže 
postupně začíná ochutnávat běž-
ná jídla. My doma obecně moc 

nesolíme ani nepoužíváme žádná umělá dochuco-
vadla, takže myslím, že mu tím nemůžeme ublížit.

Jak zvládáte skloubit práci s péčí o dítě? Kdo vám 
hlídá, když máte natáčení? 
Základ je rodinné zázemí, které vám to umožňuje. 
Můj manžel je úžasný v tom, že mi dává hodně pro-
storu. O Tobiáše se od prvního dne stará dokonale 
a otcovství si užívá naplno. Takže z 99 % hlídá man-
žel, a když se nám práce kryje a nejde to jinak, vo-
láme babičce. 

S manželem jste oba vášniví cestovatelé. Už jste 
byli na nějaké delší cestě i s děťátkem? 
Nejdál jsme zatím byli na východním Slovensku, ale 
v polovině léta nás čeká Řecko. Odlétáme na Thas-
sos, což je nejsevernější řecký ostrov, hornatý, s po-
dobným podnebím jako tady. Vybrali jsme si ho právě 
kvůli klimatu, abychom se vyhnuli teplotním čtyřicít-
kám. Sama jsem zvědavá, jaké to bude. Už teď se ale 
těšíme na všechna dobrodružství. 

Mezi vaše koníčky patří fotografování. Fotíte často 
i syna? Máte jeho fotky doma všude vystavené?
Ano, nemá ani rok a už má dvě plná alba! (směje se) 
Jeho fotky nám visí i na zdi. Fotografie je součást 
mého života, není nic dojemnějšího, než když si s ro-
dinou prohlížíte „albíčka“. Miluju to! Já mám bohužel 
z dětství strašně málo fotek, možná i proto se snažím, 
aby Tobiáš měl co nejvíce vzpomínek. 

V tomto čísle magazínu Hamánek píšeme o téma-
tu „podruhé těhotná“, spousta maminek má totiž 
z druhého dítěte nejrůznější obavy… Vy sama se 
cítíte na další dítě připravená, nebo si to zatím ne-
dokážete představit?
Obavy nemám. Sourozence si velmi přejeme. Není to 
zrovna aktuální záležitost, ale také nebudeme čekat 
dlouho. Věříme, že se nám to podaří! (směje se) Ro-
dina je obrovský dar.



Pochvaly a odměny jako 
„cukr a bič“

Text: Alice Škochová
Odborná spolupráce: Lenka Míkovcová

ZAUJALO NÁS

Jsem na tebe pyšný, ty jsi takový… velký kluk, šikovná holka, roztomilá 
tanečnice nebo skvělý malíř. Každý z nás věnuje čas od času podobná 
slova svému potomkovi, kterému se něco povedlo. Jenže… Pochvaly 
a odměny skrývají podobná úskalí jako tresty. Poukazuje na to 
komunikační metoda Respektovat a být respektován.

Šikula, nebo nemehlo? 
Napadlo vás někdy, jak snadno 
se může velký šikula proměnit 

v naprosté nemehlo? Dítě, které pomáhá 
při přípravě stolu, je šikovné. To samé dítě, 

1 Zdůrazňujte to, co se dítěti povedlo,  
namísto jeho chyb.

které při prostírání omylem upustí skleni-
ci, se během vteřiny promění v nemehlo. 



ZAUJALO NÁS

Čím to je? „Podobná označení jsou nálepky, které 
nevypovídají nic o samotném charakteru dítěte,“ 
vysvětluje Lenka Míkovcová. „Nálepka zobecňuje 
na základě jedné skutečnosti. Zatímco u označení 
‚nemehlo‘ nás hned napadne, že se může dítěte ne-
příjemně dotknout, fráze ‚šikovná holčička‘ vypa-
dá celkem nevinně. Ve skutečnosti jsou však trest 
a pochvala pouze stranami jedné mince,“ dodává. 

Pochvala příbuzná trestu 
Stejně jako trest je i pochvala podle komunikační 
metody R + R nadřazeným manipulativním chová-
ním. Na rozdíl od „biče“ ale využívá při manipula-
ci „cukr“. Společným jmenovatelem je mocenský 
nadřazený postoj autority, který dosahuje „svého“ 
pomocí vnější motivace: Když neuklidíš pokoj, ne-
smíš za trest ven. Když uklidíš pokoj, dostaneš čo-
koládu. Dítě uklízí proto, že se chce vyhnout trestu, 
případně získat odměnu. Neuklízí proto, že by úklid 
vnímalo jako smysluplnou aktivitu – že se v uklize-
ném pokoji bude pravděpodobně cítit lépe, nebude 
hledat věci, které potřebuje, a podobně. 

To se ti povedlo! 
Malá Lucka vydržela hodiny kreslit a malovat. Za ka-
ždý „povedený“ obrázek dostala od babičky lízátko. 
Postupem času Lucčino nadšení opadlo. Mnohem 
důležitější než samotné dílo byla babiččina pochvala 
a cukrátko. Co si z toho odnese často chválená a od-
měňovaná holčička? 
•  Činnost, jako je kreslení, sama o sobě nemá smysl, 

důležitá je odměna. Její vnitřní radost z tvoření se 
vytrácí.

•  Když nepřichází pozitivní hodnocení, znamená 
to, že nejsem dost dobrá? Odepřením odměny lze 
dítě trestat. Dítě o sobě může začít  pochybovat.

•  Důležité je, co si myslí druzí. Děti se stávají zá-
vislými na vnějším mínění, snaží se zavděčit. Ne-
spoléhají na vlastní úsudek a snadno se nechají 
manipulovat, a to i svými vrstevníky. 

•  Ve světě odměn a pochval platí „něco za něco“. 

Děti se učí, jak ovládat druhé, 
a spirála manipulace se rozjíždí 
naplno. 

•  Abych získala pochvalu, musím 
být lepší než druzí. Systém po-
chval a odměn podporuje sou-
těživost, závistivost a nedůvě-
ru, které ohrožují spolupráci. 

Co namísto pochval, 
nálepek a odměn? 
Znamená to, že nemáme chvá-
lit? Děti, stejně jako my dospělí, 
prožívají radost z úspěchů a po-
třebují je sdílet. Lepší je zvolit po-
zitivní zpětnou vazbu. „Nedávejte 
dětem nálepky, ale poskytněte jim 

Kdo je  
Lenka Míkovcová? 

Lenka Míkovcová působí 
jako asistentka pedagoga 
v  International Montessori 
School of Prague. Založila 
web www.nohamavzhuru.cz. 
Je autorkou a spoluvydava-
telkou 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 Nenásilné 
komunikace, kurz Něžná ná-
ruč rodičů a další. Je mámou 
dvou dětí. 
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zpětnou vazbu, ocenění a uznání,“ doporučuje Lenka 
Míkovcová. Ocenění a uznání, na rozdíl od pochvaly, 
podporují sebeúctu dítěte, dobrý pocit z dosaženého 
výsledku a smysluplnosti dané činnosti. 

Jak na to? 
• Z aměřte se na činnost nebo chování dítěte. Ne-

hodnoťte osoby. 
•  Pokud vám dítě zahraje skladbu na klavír, na které 

pracuje, vyhněte se zvolání: Ty jsi hotový virtuos! 
Místo toho okomentujte konkrétní pasáže, rytmus 
nebo melodii skladby.

Ocenění a uznání  
od rodičů je pro dítě 
důležitější než  
sladká odměna.

Čáry, máry, ententýky,

poletím
e do Afriky.

Podržte si č
epice,

hop a už jsme v Africe!

•  Popište pocity, které ve vás vy-
volává jednání nebo výtvor dí-
těte. Namísto neurčité pochvaly 
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věnujte dítěti soustředěnou pozornost 
a dejte průchod i vlastním emocím: Ten 
obrázek jsi kreslil pastelkami. Líbí se mi 
barvy, které jsi použil. 

•  Pomozte dítěti v sebehodnocení. Zeptej-
te se ho, jak samo prožívá svoje jednání, 
chování nebo dílo: Ten příběh mě zaujal. 
Bavilo tě psaní? Jak tě napadla ta zá-
pletka? 

•  Zdůrazněte to, co se dítěti povedlo. Vi-
dím, že jsi osm z deseti příkladů vyřešil 
správně. Namísto: Máš v úkolu dvě chyby. 

•  Přizpůsobte prostředí tak, aby mělo dítě 
možnost prožít úspěch a radost z toho, 
že něco samostatně zvládlo. Pokud má 
dítě svůj vlastní věšák na oblečení při-
způsobený své výšce, může prožít radost 
z pocitu samostatnosti při oblékání. 

•  Nechte dítě prožít přirozené důsledky 
jeho jednání. Místo pochvaly za rychle 
uklizený pokoj získává dítě víc času na 
oblíbenou činnost: Povedlo se ti rychle 
uklidit pokoj, takže nám zbyl čas zajít na 
chvíli na zahradu. Nebo si chceš raději 
zahrát nějakou hru? Splněný úkol s se-
bou přinesl přirozený důsledek v podo-
bě volného času navíc, který může dítě 
využít podle svého.

•  Místo dárků za dosažené výsledky uspo-
řádejte např. rodinnou „oslavu“. Ta může 

mít podobu oblíbené společné aktivity, 
jako jsou návštěva ZOO, piknik v parku 
nebo návštěva divadla pro rodiče s dět-
mi. Čas, který s dětmi strávíte, je mno-
hem cennější než desátý plyšák nebo 
počítačová hra. 

Nejde jen o slova 
Ocenění v  „respektujícím“ duchu vyzní-
vá někdy trochu krkolomně. Přinesl jsi mi 
ukázat stavbu z lega. Vidím, že jsi použil 
hlavně modré a červené kostky a navrch 
připevnil červenou desku. Promyšlená 
zpětná vazba namísto stručné pochvaly 
dá práci. „Když jsem s ‚novým slovníkem‘ 
začínala, připadala jsem si dost nejistě 
a nemotorně, ale postupem času se moje 
reakce staly přirozenějšími,“ říká Lenka Mí-
kovcová. V první řadě však nejde o volbu 
slov, ale o vaši vnitřní motivaci. Chcete dítě 
navést pochvalou k tomu, aby vám udělalo 
radost i příště a abyste na něj mohli být 
hrdí? Nebo máte opravdu radost z toho, že 
se samo cítí spokojené a naplněné? Pokud 
je vaším hlavním hnacím motorem radost 
a sebeúcta dítěte, pak se vaše úsilí a ener-
gie investovaná do hledání formulací vy-
platí. Postupem času se ta správná slova 
dostaví sama od sebe. 



Text: Alice Škochová Odborná spolupráce:  
Ing. Hana Málková ze společnosti STOB

Fotografie jsou pouze ilustrační

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.

Maso nechutná? Nalákejte děti  
na chutné a pestré recepty! 

ZDRAV Ý JÍDELNÍČEK A RECEPTY



 Některé děti nerady zkoušejí 
nové chutě, a to se může týkat 
i  masa a  ryb. Neofobie, jak se 

odpor k novému nazývá, je zcela přiroze-
ná a většinou časem sama odezní. Abys-
te dítěti zajistili potřebné živiny, v nabízení 
masa neustávejte, ale v  žádném případě 
dítě do jídla nenuťte. A nezapomínejte, že 
i nejmenší strávníci jedí očima. Snažte se 
jim pokrm hezky naaranžovat a dejte si prá-
ci i s barevnou kompozicí.

Co by mohlo pomoci? 
•  Jděte dítěti příkladem a zařazujte maso 

nebo ryby do jídelníčku celé rodiny kaž-
dý den, byť v malém množství. Dítě díky 
tomu nebude považovat maso za „nebez-
pečné“ a časem se osmělí. 

•  Nabízejte dítěti v průběhu týdne více dru-
hů vhodného masa a ryb a motivujte ho 
zkoušet nové chutě. 

•  Maso nabízejte opakovaně a nedávejte 

ZDRAV Ý JÍDELNÍČEK A RECEPTY

Pokud dítě maso 
odmítá, skryjte ho do 
oblíbeného pokrmu, třeba 
rozmixované do polévky.

najevo zklamání, když ho dítě odmítne. 
Nabídněte mu nový druh jindy, třeba 
v jiné úpravě. 

•  Kombinujte maso a ryby se surovinami, 
které si dítě již oblíbilo, aby nedostalo 
strach z talíře plného neznámých potravin.

•  Někdy pomůže, když maso „skryjete“ do 
oblíbeného pokrmu, jako je bramboro-
vá kaše nebo pomazánka, případně ho 
můžete rozmixovat do polévky nebo do 
omáčky. 

SPRÁVNÝ �AS 
PODPOŘIT IMUNITU 
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Vyrábí: VITAR, s.r.o. | www.vitar.cz | www.maxivita.cz
MaxiVita Kids zakoupíte ve vašem oblíbeném obchodě či drogerii.
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Jak maso upravit? 
Kupujte maso z  prověřených 
zdrojů. Rizikové je kupované 
mleté maso, zcela nevhodné jsou 
masové konzervy nebo maso 
naložené do marinád. Suroviny 
vždy dostatečně tepelně uprav-
te, abyste vyloučili riziko náka-
zy infekcí, kterou mohou vyvolat 

nežádoucí mikroorganismy nebo parazité. Mezi nej-
vhodnější způsoby úpravy patří vaření v páře, vaření 
ve vodě a dušení. Starším dětem můžete zpestřit 
jídelníček pečeným či grilovaným masem, vyhněte 
se však příliš vysokým teplotám (nepřekračujte při 
pečení hranici 200 °C) a přímému kontaktu masa 
s ohněm. Nejméně vhodné jsou pro děti smažené 
pokrmy, zvláště obalované smažené maso, které ob-
sahuje velké množství tuku. 

Masové kuličky 
se zeleninovou omáčkou
Ingredience
2 středně velké mrkve
2 menší cibule
1 středně velká petržel
500 g libového hovězího masa
2 stroužky česneku
2 žloutky
400 ml rajčatového pyré
2 snítky rozmarýnu 
řepkový olej
špetka soli 

Příprava
Očistěte zeleninu a nakrájejte ji na 
drobné kousky. Orestujte ji na lží-
ci řepkového oleje a poté k ní při-
dejte rajčatové pyré. Hovězí maso 
pomelte, dejte do misky a přidej-
te k  němu česnek a  žloutky. Vše 
promíchejte a navlhčenýma ruka-
ma vytvarujte menší kuličky. Ku-
ličky vložte do hrnce se zelenino-
vou omáčkou, vložte k nim snítky 
rozmarýnu a asi hodinu je duste. 

Během dušení je dvakrát otočte, aby se nepřichytily. 
Kuličky se zeleninovou omáčkou podávejte s těstovi-
nami nebo s rýží.



Krůtí řízky z trouby

Ingredience
400 g krůtích prsou

Na marinádu
20 g oleje
1 lžíce citronové šťávy
1 lžíce sekané petrželové natě
sůl

ZDRAV Ý JÍDELNÍČEK A RECEPTY

Příprava
Připravte si v misce marinádu smícháním všech in-
grediencí. Krůtí prsa naporcujte a lehce naklepejte, 
potřete je marinádou a dejte uležet do chladničky. 
Připravené maso dejte do zapékací misky či malého 
pekáčku a přiklopte (nebo přikryjte alobalem). Peč-
te v mírně vyhřáté troubě asi 30 minut. Podávejte je 
s bramborovou kaší a zeleninovou oblohou. 

TIP: Hamánek 
nabízí masové příkrmy 

s různými druhy 
příloh.



Ingredience
400 g filetu z lososa
1 velká cuketa 
2 větší mrkve 
6 jarních cibulek 
1 citron 
2 lžíce olivového oleje 
sůl 
hrst čerstvých bylinek 

ZDRAV Ý JÍDELNÍČEK A RECEPTY

Příprava
Oloupanou mrkev a omytou cuketu nakrájejte pomo-
cí škrabky na nudličky. Z pečicího papíru odstřihněte 
2 velké obdélníky. Na jejich střed umístěte zeleninu, 
na ni položte osolené filety z  lososa, posypte nase-
kanou jarní cibulkou a vše zakápněte šťávou z půlky 
citronu a  lžící olivového oleje. Rybu pečlivě zabalte 
do papíru a snažte se, aby balíček dobře těsnil a nikde 
z něj nemohla unikat šťáva. Papiloty vložte do trouby 
vyhřáté na 200 °C a pečte cca 15–20 minut. Rybu po-
dávejte se zeleninou a vařenými brambory. 

Losos pečený v papilotě 



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

Text: Alice Škochová,

Kontrola začíná u pěstitelů 
Hamánkovy kapsičky procházejí důslednou 
kontrolou – od vstupních surovin až po ho-

tový výrobek připravený k distribuci. Nejmenší stráv-
níci patří mezi nejohroženější, protože kojenci a ba-
tolata přijímají podstatně více potravy na jednotku 

tělesné hmotnosti. Na kojenecké 
příkrmy se proto vztahují nejpřís-
nější normy. Cesta kvalitní kapsič-
ky tak musí začít ještě mnohem 
dřív, než se rozjede výroba. Ma-
ximální péče se věnuje pěstování 

Dobroty v Hamánkových 
kapsičkách nejen pro miminka
Ovocné kapsičky od Hamánka jsou jedním z nejoblíbenějších produktů. 
Děti mají rády lahodnou chuť a veselá zvířátka na obalu, maminky zase 
oceňují kvalitu výživy a snadnou a bezpečnou manipulaci s kapsičkou. 
Pojďme se podívat, jak se „zvířátkové“ kapsičky od Hamánka vyrábějí. 
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surovin, které podléhá zvláštnímu režimu. V tomto 
režimu jsou některé druhy látek zcela nepřípustné, 
a proto se například namísto chemické ochrany po-
užívají velmi nákladné biologické metody. „Dětské“ 
suroviny se díky tomu zásadně liší od běžných „do-
spěláckých“ velmi nízkými limitními hodnotami cizo-
rodých látek, které by mohly ohrozit zdraví, případně 
i život miminek a batolat. Laboratoř prověřuje suro-
viny na výrobu kapsiček na přítomnost více než 250 
nežádoucích látek, mezi které patří mimo jiné dusič-
nany, mykotoxiny, těžké kovy a pozůstatky pesticidů. 

Žádný přidaný cukr!
Ovoce, které se zpracovává do kojeneckých výživ, 
musí splňovat také požadavky na obsah cukru, kyse-
lin a škrobu. Pěstitelé čekají na moment, kdy je ovoce 
dokonale zralé, a teprve pak přistoupí ke sklizni. Díky 
tomu jsou kapsičky přirozeně sladké a nemusí se do-
slazovat přidaným cukrem. 

Kapsičky vyrábíme na nové lince 
Po sklizni přichází na řadu receptura vyvinutá ve 
spolupráci s předními odborníky na výživu. Z peč-
livě vybraných a zkontrolovaných surovin se v zá-
vodě Fruta Podivín smíchá hamánkovská směs ur-
čená pro kapsičky. A ta už může zamířit na novou 
automatizovanou linku na výrobu kojenecké výživy 
v plastových obalech. Automatizovaný stroj postup-
ně vysekává z obalové folie navinuté v obřích rolích 
sáčky a tvaruje je do podoby kapsičky, které říkáme 
DoyPack. Kapsičky se poté plní ovocno-zeleninovou 
směsí a uzavírají se uzávěrem, který stroj ke kapsičce 
tepelně přitaví. 

Myslíme i na bezpečnost dětí
Zvláště u nejmenších dětí je třeba dbát na bezpeč-
nost při konzumaci, a proto jsme výběr uzávěru kap-
siček nepodcenili. Sáček je opatřený bezpečnostním 
víčkem, které zabraňuje nechtěnému spolknutí. Uzá-
věr je vyrobený z prověřených materiálů bez použití 
změkčovadel a jeho součástí je bezpečnostní pojistka, 
takže snadno poznáte, zda byl výrobek již otevřen. 

V kapsičce nově 
i zelenina 

Všechny ovocné kapsič-
ky Hamánek jsou vyrobeny 
výhradně z kvalitního kont-
rolovaného ovoce, bez při-
daného cukru, lepku a umě-
lých barviv. Znamená to, že 
přesnídávky obsahují pouze 
cukry, které se přirozeně vy-
skytují v ovoci. Nově si mů-
žete vybrat i ze tří ovocno-  
-zeleninových příchutí: Ja-
blko s dýní, Jablko s mrkví 
a Jablko s mrkví a červenou 
řepou. Jednotlivé druhy byly 
vybrány a „doladěny“ ve spo-
lupráci s těmi nejpovolanější-
mi – s maminkami. Všechny 
tyto ovocno-zeleninové pře-
snídávky obsahují 100% ovo-
ce a zeleninu, žádný přidaný 
cukr (pouze přirozeně se vy-
skytující cukry) a jsou obo-
haceny o vitamin C a železo. 
Jsou bez lepku a samozřej-
mě také bez barviv, aromat 
a konzervantů.



Již od pátého měsíce!
Hamánkovy svačinky jsou díky svému složení, gramáži 
i balení vhodné jako příkrm pro děti již od ukončeného 
5. měsíce věku. Bezpečnostní uzávěr je uzpůsoben tak, 
aby z něj mohli sát i kojenci. Konzistence ovocného 
protlaku je natolik jemná, že jeho polykání nepůsobí 
dětem sebemenší obtíže.

I slavné maminky vědí, 
co je pro jejich 

děti dobré... 
(Jana Doleželová 

s Verunkou)  

Co je to?
Visí paní bez slůvka,

září jako žárovka.

(hruška)

Pasterizujeme,  
chladíme, balíme 
Naplněné kapsičky podstupují pas-
terizaci o teplotě 87–90 °C, která 
zničí případné mikroby, ale přitom 
je šetrná ke kvalitě surovin a chuti 
a vůni výrobku. Následně se kap-
sičky zchladí a v krabici po osmi 
kusech se připraví k distribuci. Ješ-
tě před tím, než se výživy  dostanou 
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do obchodu, se během 12denní inku-
bační doby ujistíme, že neobsahují živé 
organismy ani jejich spory. 

Kontrolujeme, kontrolujeme a…  
kontrolujeme 
Celý proces výroby kapsičky kontro-
lují stroje i lidé. Pracovníci laboratoře 
ověřují během výroby přímo v závo-
dě váhu, správný obsah a konzisten-
ci a hotové výrobky opět kontrolují 
i pomocí mikrobiálních testů. Prově-
řené kapsičky Hamánek putují na ti-
síce míst po celém Česku, Slovensku 
i dále do zahraničí. Naše kapsičky si 
dopřávají i děti na Seychelách nebo 
na Ukrajině. 

Patero rad pro nákup ovocných kapsiček
Na trhu je nepřeberné množství ovocných sáčků, kapsiček a pytlíčků „do ruky“. Jak 
se v nabídce zorientovat a vybrat pro děťátko to nejlepší? 

1. Vybírejte kojenecké výživy od zavedených výrobců, u kterých máte jistotu, že své 
produkty pečlivě kontrolují.

2. Nekupujte místo kojeneckých výživ určených speciálně pro kojence a malé děti 
obyčejná ovocná pyré bez přesného věkového vymezení. Na tyto výrobky se ne-
vztahují tak přísné potravinářské normy, a  jejich složení proto nemusí splňovat 
limity platné pro kojeneckou výživu. 

3. Dávejte přednost kapsičkám s co nejvyšším obsahem ovoce, nejlépe  stoprocentním.
4. Při nákupu ovocných svačinek sledujte také obsah přidaného cukru, lepku, umě-

lých barviv a dalších látek, které dětský organismus zbytečně zatěžují.
5. Volte kapsičky s bezpečnostními uzávěry, které dítě nemůže spolknout ani se o ně 

poranit.

Jaká je vaše zkušenost 
s kapsičkami?
„Vždycky mě dojme a rozesměje, když se moje 
miminko samo krmí a u toho napodobuje opič-
ku z obalu kapsičky.“ 
Petra, Facebook

„Kapsičky s sebou nosíme na hřiště, na výlety 
i na plavání. Jsou lehké a praktické a nepotře-
bujeme k nim lžičku, kterou pravidelně zapomí-
nám doma.“ 
Simča, Facebook

„Na kapsičkách mě baví, že nabízí tolik kom-
binací. Tonda si je oblíbil a díky nim ochutnal 
spoustu nových druhů ovoce a zeleniny.“ 
Jitka, Facebook 



Podruhé těhotná: 
Nejčastější obavy a otázky

Druhé těhotenství bývá 
stejně krásné, a  přece 
tak jiné. Největší rozdíl 

spočívá v tom, že už víte, do čeho 
jdete – víte, jaká vyšetření vás če-
kají, jak se zhruba budete v násle-
dujících devíti měsících cítit i  jak 
bude pravděpodobně probíhat 
porod a  šestinedělí. Některým 
maminkám druhá gravidita uteče 
jako voda, protože se plně věnu-
jí prvnímu dítěti a svému jinému 
stavu se tolik nepoddávají, nepro-
žívají ho tolik jako poprvé. Zkrátka 
nemají čas zabývat se svými po-
city. Jiným maminkám však může 
toto období připadat nekoneč-
né – zatímco prvně si čekání na 
vytoužené miminko krátily poři-
zováním výbavy, zařizováním dět-
ského pokoje, čtením knih a časo-
pisů o těhotenství a mateřství či 
nakupováním těhotenského oble-
čení, podruhé toto všechno odpa-
dá. Všechno už máme, všechno už 
víme… A tak se (mnohdy zbyteč-
ně) trápí následujícími pocity.

Text: Petra Škeříková   
Odborná spolupráce: gynekolog MUDr. Tomáš Vychodil  

PhDr. Kateřina Stibalová

ČEKÁME MIMINKO

Ačkoliv jste si vždy přála mít alespoň dvě děti, když se na těhotenském 
testu znovu objeví dvě čárky, možná vás přepadnou obavy: Jak to budu 
se dvěma dětmi zvládat? Budu je mít obě ráda stejně? Nebude první žárlit 
a nebude se cítit odstrčené? Všechny tyto pochybnosti jsou naprosto 
přirozené a během druhého těhotenství zaskočí nejednu maminku.

Nemám čas odpočívat
Spousta maminek přiznává, že si první těhotenství 
více užívaly, především v tom smyslu, že měly čas 
samy na sebe – chodily na těhotenské cvičení, pla-
vání, předporodní kurzy či těhotenské masáže a více 
odpočívaly. Dopřát si odpolední spánek nebo večer-
ní nicnedělání u televize bylo samozřejmostí. Jenže 



teď kolem vás doma pobíhá malý 
neposeda, který vyžaduje vaši 
neustálou pozornost a  péči. Na 

odpočinek nezbývá čas, což určitě není správné. 
Zapojte do péče o první dítě trochu více tatínka či 
babičky, neváhejte je požádat, aby častěji pohlídali, 
abyste si mohla odpočinout. Váš organismus, který 
teď dýchá za dva, to potřebuje. Do porodnice byste 
měla přijet pokud možno odpočatá a plná sil na po-
rod i nadcházející náročné období šestinedělí.

Obávám se nárazů do břicha
Zatímco při prvním těhotenství jste si své bříško stře-
žila jako poklad, tentokrát se vám ho často nepoda-
ří uhlídat. Řeč je o nečekaných bouchnutích a kop-
nutích od prvního dítěte. Pokud máte doma batole, 
buďte pokud možno stále ve střehu, když se proti 
vám rozběhne, bude chtít skočit, bude se přetáčet 
v posteli, skákat na gauči a podobně. „Plod je v břiše 
chráněn proti nárazům jak plodovou vodou, tak stě-
nou dělohy. Mírné bouchnutí do břicha proto nevadí, 
silné údery či prudký pád by však mohly způsobit 
předčasné stahy děložní, případně odloučení placen-
ty s následným krvácením. Cítíte-li nadále pohyby 
miminka a břicho vám nijak netvrdne, nemusíte se 
obávat. Pokud však po nárazu začnete krvácet, je 

ČEKÁME MIMINKO

Jak si zkrátit čekání 
na druhé miminko 

Chcete-li se trochu natěšit 
na druhé miminko, zaměst-
nejte se doplněním výba-
vy o  věci, které se nedědí. 
Jsou to například dudlíky, 
lahvičky a savičky, plenky či 
chrastítka a  kousátka. Če-
káte-li opačné pohlaví než 
poprvé, tak i  barevně od-
povídající oblečky. Kupte 
si i  něco nového na sebe, 
odměňte se. A zajděte si na 
těhotenskou masáž  – za-
sloužíte si ji!

Video
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třeba okamžitě vyrazit k  lékaři,“ 
vysvětluje gynekolog MUDr. To-
máš Vychodil.

Nemůžu zvedat a nosit 
první dítě
Při druhém těhotenství také jen 
stěží dodržíte radu, že byste ne-
měla zvedat těžká břemena nad 
5 kg. Pokud jste na mateřské se 
svým batoletem, zvedání se zkrát-
ka nevyhnete. Dejte si však po-
zor na to, jak často dítě zvedáte 
a jakým způsobem. Snažte se při 
tom co nejvíce ulevovat břišním 
svalům, zapojte více paže, nezve-
dejte dítě prudce. Učte dítě více 
chodit samo, nenoste ho například 
do schodů, ale pomáhejte mu za 
ruce. Naučte ho, aby vám vychá-
zelo vstříc – při nasedání do auta 
si samo vyleze do sedačky a vy ho 
jen zapnete, při vyndávání z vany 
si s vaší pomocí stoupne na okraj 
a vy ho jen necháte seskočit apod.

Musím přestat kojit?
Je opravdu jen mýtus, že když 
znovu otěhotníte, zatímco stá-

le kojíte své první dítě, musíte okamžitě s kojením 
přestat. „Kojení rozhodně ukončovat nemusíte! Není 
k tomu jediný důvod. Může se však stát, že se tvorba 
mateřského mléka s těhotenstvím zastaví sama, ně-
kdy ale plynule pokračuje, a vy tak navážete na koje-
ní po druhém porodu,“ radí gynekolog MUDr. Tomáš 
Vychodil.

Pocítím znovu mateřskou lásku?
Možná vás přepadnou obavy, zda své druhé dítě bu-
dete mít ráda stejně jako to první. „Obavy či lehká 
úzkost jsou běžnou reakcí na nové životní situace. 
Tedy i příprava na příchod druhého miminka může 

TIP: Povídejte 
si spolu o miminku, 

ještě než se 
narodí.

1 Čím více lásky dětem dáte, tím více se vám jí vrátí. 
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být doprovázena nepříjemnými 
pocity napětí, tlaku a obav. Ma-
teřská láska je ale cit, který po-
dobně jako další emoce vzniká 
hluboko v centru mozku. Je sice 
na rozum napojena, ale žije si ví-
ceméně vlastním životem, navíc 
je u každého z nás velmi individu-
ální. Na někoho padne jako deka 
s příchodem miminka, někdo ma-
teřskou lásku cítí ještě před naro-
zením dítěte, u jiných se projeví až 
v průběhu soužití s miminkem,“ 
říká psycholožka PhDr. Kateřina 
Stibalová. Nemějte tedy strach, 
že své druhé dítě nebudete mít 
ráda – dřív nebo později budete!

Dokážu dělit mateřskou lás-
ku dvěma?
„O  rozdělení mateřské lásky na 
dva díly nemůže být snad ani řeč! 
Rozdělujeme péči, starost, jíd-
lo, dárky či peníze. Ale mateřská 
láska nemá s kvantitou nic spo-
lečného. Prostě je, a dokonce je 
v tolika podobách, kolik jich vy-
žaduje daná rodinná konstelace,“ 
upozorňuje psycholožka. „Pro dítě 
je potřeba čistá existence a pří-
tomnost rodiče. Všechny naše 
tendence ke správnému rozvíjení 

dítěte mohou být sice ku prospěchu, nejsou ale tím 
nejdůležitějším. Zásadní je především aktivní přítom-
nost rodiče v blízkosti dítěte a jistota, že vedle něj 
zůstaneme, dokud bude potřebovat,“ doplňuje. My-
slete také na jedno zlaté pravidlo: Mateřská láska se 
nedělí, ale násobí!

Nebude starší sourozenec žárlit?
Nebudeme vám lhát, nejspíš trochu bude. Ale je to 
přirozené a časem jeho žárlivost odezní. Bavte se 
s ním o příchodu miminka už několik měsíců dopře-
du. Naplánujte si, kdo jej bude během vašeho poby-
tu v porodnici hlídat. A pokud jste dosud nestrávili 
noc odděleně, vyzkoušejte si to nanečisto ještě před 
porodem, aby bylo dítě na noc bez maminky připra-
vené. Po porodu všechnu radost i starosti společně 
sdílejte, zapojte dítě do dění kolem miminka, ale dále 
se snažte chovat k němu stejně, jako když byl jediná-
ček – často ho objímejte, dokazujte mu, že k němu cí-
títe stále stejnou lásku a že kvůli miminku nezůstává 
stranou. Upozorněte i všechny návštěvy, aby se jako 
první přivítaly se starším sourozencem. 

Zvládnu péči o dvě děti?
Na to máme jednoduchou odpověď: Zvládnete! 
„V tomto případě jde znovu jen o obavy z neznámé-
ho. Zcela jistě můžete čekat, že další dítě bude po-
třebovat trošku odlišný přístup než to první. Ocitáte 
se totiž v jiné životní situaci. Teď už ale víte, že péči 
o miminko umíte. Budete mít i menší obavy z pří-
padných nemocí dítěte. Zároveň bude váš přístup 
k druhému dítěti reakcí na jeho osobnost – jinak se 
chováme k miminku plačtivému a iritabilnímu, jinak 
k usměvavému a klidnému,“ uklidňuje psycholožka 
PhDr. Stibalová. První dny soužití s druhým mimin-
kem pro vás sice budou náročné, přece jen bude na-
rušen zaběhlý režim rodiny, ale brzy se zase ustálí. 
Teď už budete zkušenější maminka, která si bude 
vědět rady, a vaše větší sebejistota se odrazí i na 
větším klidu a pohodě celé rodiny, včetně novoro-
zeného miminka.

 
Mateřská 
láska se nedělí, 
ale násobí!
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Připravily: Petra Škeříková, MUDr. Světlana Najmanová

Hamánkova poradna
Maminky často váhají, zda jít s miminkem na procházku, když venku 
mrzne nebo když dítě není zcela zdravé. Zeptali jsme se proto dětské 
lékařky MUDr. Světlany Najmanové, jak je to správně. 

Pokud venku mrz-
ne, je dobré chodit 
s miminkem ven na 

procházku? Od kolika stupňů 
pod nulou je lepší raději zůstat 
doma? 
S  novorozencem a  malým ko-
jencem do věku 3 měsíců by se 

nemělo chodit ven, pokud je teplota pod minus 
5 °C. Miminko si ještě nedokáže dobře udržet svoji 
tělesnou teplotu, a přestože je dostatečně obleče-
né, hrozí mu prochladnutí. U větších miminek nad 
3 měsíce byste raději měli zůstat doma, pokud je 
venku pod minus 10 °C. Když vyrážíte ven v mra-
zivém počasí, dítě dostatečně oblékněte – obecně 
platí, že by mělo mít o  jednu vrstvu více než my 

1 S dítětem nechoďte ven při horečce nad 38 °C.

Máte otázky 
na naše lékaře? 

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

hamanek.
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dospělí (nepočítáme do toho 
fusak a  deku). Nezapomeňte 
na rukavice a  dvě čepice. Ob-
ličej ošetřete ochranným kré-
mem proti mrazu a větru. Ústa 
dítěte by neměla být překrytá 
žádnou vrstvou (šátkem, šálou 
apod.), protože páry, které se 

Bílé vločky, bílé nebe,
sotva spadnou, už nás zebe.

Sněhuláci, ti se mají,
nekašlou a nekýchají.

V zimě by dítě mělo mít o jednu 
vrstvu oblečení více než my.

1 Při procházce v mrazu myslete na to, že zatímco vy se 
hýbete, miminko nehybně leží a rychleji prochladne.
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Poradna pronastávající 
maminky

Můžu druhé dítě porodit spontánně přirozenou 
cestou, když jsem první rodila císařským řezem? 
Odpovídá gynekolog MUDr. Tomáš Vychodil.

Spontánní porod vaginální cestou po předchozím 
císařském řezu možný je, ale vždy je třeba předem 
zhodnotit všechna pro a proti, tedy zvážit možná rizi-
ka, aby byl porod co nejbezpečnější pro matku i dítě. 

Lékař doporučí spontánní porod většinou jen 
v případě, že jsou splněny tyto podmínky: Plod je 
v děloze v poloze hlavičkou dolů, průběh aktuálního 
těhotenství je nekomplikovaný, jizva po císařském 
řezu je dobře zhojená a pevná, od prvního porodu 
uplynulo minimálně 1,5 roku (lépe dva roky), rodička 
je v dobré psychické i tělesné kondici. Zohledňuje se 
také důvod, proč byl první porod veden operativně 
(pokud důvod přetrvává, lepší je zopakovat císařský 
řez, tedy například při ortopedických potížích, při 
zúžené pánvi apod.), a dále velikost plodu – napří-
klad drobné rodičce čekající více než čtyřkilové dítě 
nebude spontánní porod doporučen. 

Tato konzultace lékaře s rodičkou probíhá v tě-
hotenské poradně kolem 37. týdne těhotenství, kdy 
se jizva zkontroluje ultrazvukem. Pokud lékař vy-
hodnotí spontánní porod jako příliš rizikový, naplá-
nuje císařský řez většinou 4–7 dní před termínem 
porodu. Plánovaný císařský řez by maminky nemě-
ly považovat za „osobní selhání“, ale naopak jako 
nejlepší řešení pro ně i jejich miminka. Je třeba mít 
na paměti, že u vaginálního porodu po předchozím 
„císaři“ může být krevní ztráta mnohem větší než 
u  běžného porodu a  především je největším rizi-
kem prasknutí jizvy na děloze. Je proto lepší držet 
se doporučení lékaře. 

u pusinky při dýchání srážejí, by 
mohly způsobit omrzliny. Nut-
no podotknout, že děti, které 
chodí na procházky „za každé-
ho počasí“, lépe prospívají. Po-
bytem venku zvyšujete jejich 
 obranyschopnost.

A jak je to s batolaty? Jak 
dlouho mohu být venku 
s dvouletým dítětem, když je 
třeba deset pod nulou? 
Dvouleté dítě může být v mrazu 
kolem deseti pod nulou hodinu 
i  více. Pokud je zvyklé chodit 
ven denně, můžete s ním jít na 
procházku klidně i  na celé do-
poledne. Nezáleží jen na teplo-
tě – jinak si užijete mráz a sníh 
za slunečného dne na horách, 
oproti tomu ve městě za nepří-
znivých rozptylových podmínek 
raději zůstaňte doma či pobyt 
venku zkraťte pouze na nezbyt-
nou dobu. Také doporučuji zů-
stat s dítětem raději doma, když 
je mrazivý vítr nebo mlha.

Co když má dítě zvýšenou 
teplotu a k tomu žádné dal-
ší příznaky nemoci, mohu 
ho vzít v kočárku na krátkou 
 procházku?
Pokud má dítě teplotu do 38 °C 
(a jinak nejeví žádné další znám-
ky infekce) nebo má jen mírnou 
rýmu či pokašlává, můžete s ním 
na procházku jít. Mělo by být 
v  kočárku, u  většího dítěte by 
měl být jeho aktivní pohyb ome-
zen na minimum. Neměli byste 
chodit do kolektivu jiných dětí, 
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do supermarketů, na návštěvy, 
cestovat hromadnými dopravní-
mi prostředky atd. 

Jaké mohou být další důvody, 
proč raději s dítětem nechodit 
ven? 
S dítětem nechodíme ven, když 
má horečky, v  prvních dnech 
akutní infekce, ať už se jedná 
o  záněty dýchacích cest, nebo 
trávicího systému, pokud je pří-
liš unavené, dušné a  podobně. 
Vždy si zkuste představit sebe, 
když jste nemocní. Za situace, 
kdy byste sami nejradši zůstali 
v  posteli, dopřejte totéž i  své-
mu dítěti. Malé děti nesimulují 
a  to, že jsou nemocné, na nich 
poznáte velmi dobře. Stejně tak 
poznáte, že už se uzdravují – to 
už je v postýlkách neudržíte. Na-

příklad i při užívání antibiotik, třetí až čtvrtý den 
podávání, pokud je již dítě čilé a nemá teplotu, ven 
jít může. Ale vynechejte nákupy, návštěvy, pobyt 
mezi jinými dětmi, dítě by nemělo být na sluníčku, 
mělo by být v klidu a délku pobytu venku zkraťte. 

Pokud dítě trpí na laryngitidu, jsou pro něj 
častější procházky na studeném vzduchu dob-
ré? Mohu ho nechávat spát u otevřeného okna 
i v zimních měsících? 
Pokud už vaše dítě laryngitidu mělo (= zánět hr-
tanu, který se projevuje sípavým dýcháním, dráž-
divým kašlem, chrapotem nebo ztrátou hlasu, 
doprovázen může být horečkou), pak víte, že při 
vypuknutí dráždivého kašle je úplně nejlepší vyjít 
s dítětem do mrazivé noci (laryngitida totiž větši-
nou vypukne v noci), protože zduřelé sliznice dý-
chacích cest splasknou a stav se zlepší. I v násle-
dujících dnech takovému dítěti udělá dobře vlhký 
a chladný vzduch. Spaní u přiotevřeného okna po 
celý rok doporučujeme všem dětem už od mimin-
kovského věku.
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Text: Vanda Schreierová

Užitečné pomůcky, nebo jen šidítka?
Čekáte miminko a na internetu začnete hledat a pořizovat výbavu. Kromě 
kočárků, postýlek, zavinovaček, oblečků, plenek a dalších věcí na vás 
vyskakují různé barevné hrazdičky, sedátka, lehátka a chodítka… 
Vše bývá opatřené informací, že dané pomůcky pomáhají 
psychomotorickému vývoji děťátka a jsou pro něj tím nejlepším.  
Jenže je to pravda?

Leckterý rodič za-
čne tápat: Budeme to 
opravdu potřebovat? 

Neublížím nějak miminku, když 
něco z  toho nekoupím, proto-
že je to drahé? Nebude pak mít 
deficit? Pojďme si shrnout, jak 
to s podobnými pomůckami „na 
podporu vývoje“ je a na co si dát 
pozor.

Psychomotorický vývoj 
se nesnažte uspěchat
Pro správný psychomotorický 
vývoj zdravého dítěte je důle-
žité, aby si postupně prošlo ně-
kolika vývojovými fázemi. Ty by 
na sebe měly navazovat a měly 
by přijít plus minus v určitém 
věku. Je ale třeba mít neustá-
le na paměti, že každé dítě je 
jedinečné  – některé je aktiv-
nější a rychlejší, jiné opatrnější 
a váhavější a nové dovednosti 
mu trvají déle. Není proto tře-
ba hned panikařit, když se vaše 
miminko ještě nepřetáčí, zatím-
co stejně staré děti kamarádek 
ano. 

Deka s hrazdou 
a zavěšenými 

hračkami je vhodná 
pro nejmenší 

miminka.

Každé miminko je od narození pod dohledem 
pediatra a právě psychomotorický vývoj je jednou 
z věcí, které sleduje. Máte-li pochybnosti, poraď-
te se proto s lékařem a ten navrhne případný další 
postup. Nesnažte se ale vývoj „napravovat“ svépo-
mocí bez konzultace s odborníky a nic doma neu-
rychlujte. Vývoj zdravých dětí by měl probíhat po-
dle již zmíněné posloupnosti, aby se tělíčko vyvíjelo 
a posilovalo tak, jak má, a aby v budoucnu správně 
fungovalo. 
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bývá jednou z prvních hraček-
-pomůcek, se kterými miminko 
přijde do styku. Můžete pod ni 
pokládat i  novorozence. Hraz-
dička u  miminek podporuje 
vývoj doteku a  motorické ko-
ordinace a obecně stimuluje vý-
voj. To je pravda. Dítě nejprve 
(v  1. měsíci) vstřebává vizuální 
vjemy (pokud na ně dokáže za-
ostřit), poté (cca v 2. měsíci) se 
náhodným šermováním ručiček 

Otáčení, plazení, lezení, chůze,  
sed – vše by mělo přijít postupně 
a automaticky.

Hrazdička: užitečná jen do 3. měsíce
Barevná deka s roztomilými motivy a na ní hraz-
dička, na níž se houpe několik rozkošných před-
mětů, které po doteku vyluzují zvuky… Hrazdička 

1 Každý další samostatný úspěch dítě posouvá, dělá mu radost, motivuje ho k dalším pokrokům 
a směřuje ho ke správnému vývoji. Nesnažte se proto tento přirozený proces narušovat nebo 
urychlovat různými „šidítky“.
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dotkne visících předmětů, které vydají zvuk. Díky 
tomu automaticky pochopí princip „akce – reak-
ce“, zkouší to znovu a znovu a baví ho to. Tím tré-
nuje souhru oko – ruka – předmět. Tedy okem vidí 
ruku, kterou vědomě hýbe, až se dotkne hračky, 
kterou uchopí. 

Ve chvíli, kdy se toto naučí, by měla přijít další 
fáze, a tou je „ochutnání“ – dítě by mělo hračky začít 
dávat do pusinky, protože miminka neobjevují svět 
rukama, ale ústy. A se zavěšenými hračkami nastává 
komplikace. V tomto okamžiku (okolo  2.–3. měsíce) 
proto končí užitečnost hrazdičky, která dítěti neu-
možňuje ochutnávat ani ho nemotivuje k přetáče-
ní ze zad na bok, což je důležitá vývojová fáze. Ve 
3. měsíci by se miminko mělo zajímat o věci, které 
leží vedle něj. Tím, že otočí hlavu a vidí předmět, 
vykoná pohyb, který jej posílí. Hračka ho zaujme, 
bude se jí chtít dotknout a vzít si ji do ruky. Musí za-
tnout břišní svaly a přitáhnout nohy k bříšku, zapojit 
šikmé břišní svaly a překulit se na bok. Tedy vykoná 
další pohyby, které ho posílí. Ve třetím měsíci proto 
doporučuji sundat hrazdičku a nechat dítěti jen hra-
cí deku pod ním a obklopit ho přiměřeným množ-
stvím do ruky šikovných a  lehkých hraček, a  tím 
podporovat jeho snahu se k nim otočit, uchopit je 
a „ochutnat“. 

Pokud miminko i  nadále občas na kratší dobu 
položíte pod hrazdičku, je to v pořádku, jen dbejte 
na to, aby mělo dostatek vjemů kolem sebe, a bylo 
tak motivováno k dalšímu vývojovému kroku.

Lehátko: hlídejte si čas
Lehátko není nepřítel, pokud je používané se zdra-
vým rozumem. Je to dobrý pomocník, když si ma-
minka potřebuje odskočit a nechce miminko jen tak 
někde nechat ležet, a také spojenec při podávání 
prvních příkrmů, kdy dítko ještě nesedí. V lehátku je 
totiž v tzv. pololehu, což není nežádoucí pasivní sed. 

Pokud ale bude dítě v lehátku dlouho a často, tak 
nejenže nic nedělá (netrénuje svaly a vývoj se ne-
posouvá), ale protože se po chvíli začne nudit, při-
tahuje se dopředu – vystrkuje bradičku a předsouvá 

Posloupnost 
vývoje dítěte

1.  Otáčení se ze zad na bok a na 
bříško

2.  Pasení koníčků a  druhé vzpří-
mení na natažených dlaních

3.  Podstrčení kolínek a  pérová-
ní na čtyřech, možné plazení, 
možný boční sed

4.  Lezení a  stoj u nábytku, velmi 
často přichází v podobný čas

5.  Až nyní sed! Buď si dítě ze stoje 
sedne, nebo se z bočního sedu 
vyhoupne do přímého.

6.  „Kvadrupedální chůze“ – úkro-
ky do stran kolem nábytku

Náš tip

Používáte-li občas a  na 
rozumnou dobu některou 
ze zmíněných pomůcek, 
miminku tím neublížíte. 
Dávejte si však pozor, aby 
jejich časté a  dlouhodo-
bé užívání nenarušilo vý-
voj dítěte a do budoucna 
mu nezpůsobilo zdravotní 
potíže (například s chodi-
dly), bolesti zad a  ploté-
nek či nesprávné držení 
těla.
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celou hlavu k bříšku. Tím posiluje hlavně přímé břiš-
ní svaly, které by rozhodně neměly být v dominanci 
oproti šikmým, jež jsou velmi potřebné pro budoucí 
vývoj, aktuálně třeba k otočení ze zad na bříško. 
Lehátkem také dítěti servírujete pěkný výhled, po-
hodlně si sedí a pozoruje. Jenže proč by ho pak 
mělo bavit namáhavě se plácat na bříšku? A v tom 
je začarovaný kruh. Rodič pak podlehne miminku 
a dělá jen to, co se mu líbí. 

Lehátka jsou také často vyráběna s vibrací – ta 
má miminko uklidňovat a pomáhat s bolestmi bříš-
ka. Jenže vibrace jsou nepřirozené, mozek miminka 
se třese, což pro něj nejenže není vůbec dobré, ale 
může to dráždit nervovou soustavu. S lehátkem tedy 
opatrně, berte jej spíše jako skvělého pomocníka, ni-
koliv jako pevnou součást denního režimu miminka. 

O autorce

Vanda Schreierová je cer-
tifikovanou instruktorkou 
pohybové výchovy kojen-
ců, batolat a dětí předškol-
ního věku a zakladatelkou 
projektu Vanickovani.cz. 
Dlouhodobě se věnuje 
poskytování odborného 
poradenství v  oblasti ro-
dičovství a mateřství. 

Nejdřív ležím, potom sedím, 
lezu po čtyřech. 
Pak se vodím, sám si chodím,
jen mě, mámo, pěkně nech!
Až oběhnu zahrádku, 
vrátím se ti v pořádku.

5 Tento typ pasivního chodítka není vhodný k častému používání. 
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Sedátko: nezdravý pasivní sed
Sed je u dětí vyvrcholením dlouhého vývoje. Když 
se miminko naučí pást koníky a vzpřímit se na na-
tažených dlaních, začne postupně pérovat a pod-
strkávat kolínka pod sebe, čímž se propracuje až 
k veledůležitému lezení. Tato aktivita je zásadní pro 
vývoj mozku i těla. Dítě se učí koordinovat pohyby, 
propojuje mozkové hemisféry atd. Sedět by mělo 
až v době, kdy se posadí samo (= kdy je na to jeho 
tělo připravené a posílené). A to často bývá až po 
tom, co se postaví (nepleťme si klasický sed s tzv. 
bočním sedem, kdy dítě sedí na boku a podpírá se 
rukou – ten přichází dříve). 

Pokud je dítě uměle, nepřirozeně posazováno 
dříve, ztratí motivaci k rozvoji lezení, postavení se 
a k chůzi kolem nábytku. Má nedostatečně posíle-
né svaly páteřního korzetu, hrbí se a trpí i kvalita 
sedu. Z neposíleného tělíčka většinou vznikají další 
problémy, které se na sebe nabalují (např. vpadlé 
kotníky při následné chůzi). Proto uměle podpoře-
ný vzpřímený sed, ať už v sedátku, nebo na gauči 
s podporou polštářů, není z dlouhodobého hlediska 
vhodný, byť se dětem tento rozhled líbí. 

Občasný sed na klíně při oblékání či krmení je ale 
naprosto v pořádku, je navíc spojen s aktivitou, kdy 
se miminko zapojuje do dění kolem sebe a posiluje 
tělíčko. Není ideální na klín posazovat měsíčního no-
vorozence, ale u několikaměsíčních dětí se nebojte. 
Doporučuji ale dítěti lehce podsadit pánev, aby ne-
sedělo úplně přímo. Páteř se díky tomu bude rozvíjet 
do písmene C a obratle na sebe nebudou tlačit.

Vrchol v pomůckách: chodítko
Po cca 4 měsících lezení a obcházení nábytku je 
dítě dostatečně zpevněné, aby se udrželo ve stoji na 
nohou, a má vytvořené prohnutí v oblasti bederní 
páteře (na to má vliv především zapojení hlubokého 
zádového svalstva). Ke kompenzaci prohnutí páteře 
v oblasti krku a beder pak slouží tzv. hrudní kyfóza. 
Přirozené zakřivení dodává páteři pružnost a značí 
správný rozvoj svalů. Dítě pak může směle vyrazit 
„do neznáma“ a chodit. Velmi orientačně k tomu 

dochází okolo 12. až 13. měsíce, 
ale klidně také „až“ v 18 měsících. 
Chůzi dítě začíná trénovat stavě-
ním se kolem nábytku. Zprvu stojí 
na špičkách a kroutí prstíky. To je 
normální, po pár dnech/týdnech 
se začne stavět na celé plosky. 

Pokud dítěti „pomáháte“ pa-
sivním chodítkem, ve většině pří-
padů plosky nevyužívá a  opírá 
se stále jen o  špičky nebo část 
chodidel, což není dobré. Záro-
veň je pro vývoj nezbytné, aby 
se zpevnil trup a páteř nevybo-
čovala. Zpevňování trupu napo-
máhá právě zmíněné obcházení 
nábytku. Chodítko, které uměle 
podporuje „chůzi“ dopředu, toto 
neumožňuje. Dochází navíc ke 
značnému tlaku na kyčle, které 
jsou stále ve vývinu. Pokud je 
dítě v  pasivním chodítku dříve, 
než se samo postaví a  obchází 
nábytek, špatně se mu formuje 
kostní hmota u kyčle a hrozí tak 
dysplazie a dislokace kyčlí. 

Trošku jiný případ je chodít-
ko aktivní, v  němž dítko není 
posazené, ale tlačí ho před se-
bou, a to mu tak poskytuje opo-
ru v  počátcích chůze. Psycho-
motorickému vývoji sice nijak 
neškodí, přesto ho příliš nedo-
poručuji – dítě se naučí na opo-
ru spoléhat, bude se bát pustit 
a vyrazit samo, a tím pádem mu 
bude déle trvat, než začne „nor-
málně“ chodit (stejně jako když 
ho budete vodit za ruce). Cho-
dítko tedy nijak neurychlí ani ne-
podpoří vývoj správné chůze, je 
to spíše jen takové „šidítko“.



MATEŘSTVÍ PŘED LETY

Text: Alice Škochová

Dobrý večer, dobrou noc. Paná-
ček v papírové čepici ukládá děti 
ke spaní už více než padesát let. 

A stále podle stejného scénáře: Hop na ko-
níka, hop do auta, hop na kolo. I když ob-
razovky a displeje už ovládli úplně jiní hrdi-
nové, tenhle retro kluk se pořád drží. 

Malí diváci začali k televizní pohádce na 
dobrou noc usedat v polovině šedesátých 
let minulého století. „Vsadím se, že dneska 

„To za nás nebylo“ aneb ohlédnutí 
za mateřstvím v době minulé
Část 6: Po večerníčku spát! 

by žádné dítě tehdejší večerníček nedokou-
kalo,“ říká moje máma, když se ozve známá 
houpavá znělka. První pohádky na dobrou 
noc nazvané Kluk a kometa byly poeticky 
něžné černodivadelní skeče uváděné všemi 
milovanou Štěpánkou Haničincovou. To prv-
ní „animáky“, Příběhy ovčí babičky, už byly 
o poznání akčnější. Chytrý beránek v nich 
vždycky přelstil tři krvelačné vlky, dobro zví-
tězilo nad zlem a děti si šly čistit zuby. 

Naše večerníčky 
jsou pro dnešní děti 

poněkud nudné.
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V sedmdesátých a osmdesátých letech 
se pak zrodily zásadní večerníčky. Všichni je 
znali, všichni na ně koukali, jen od určitého 
věku to nemohli přiznat. Pamatujete? Dva 
zmatení kontrastní pejskové Štaflík a Špa-
getka, kteří si nechají zbytečně komplikovat 
život potměšilou vránou. Trochu unylá Ma-
ková panenka, která má pod pantoflem mo-
týla Emanuela. Trautenberk hřímající „Anče, 
Kubo, hajnej!“ v Krkonošských pohádkách. 
Mistr světa ve skoku pro něco Maxipes Fík. 
Krteček a  jeho „Tady, tady!“, králíci Bob 
a Bobek, kterým se nikdy nechce z vyhřá-
tého klobouku, Křemílek a  Vochomůrka 
z pařezové chaloupky, loupežník Rumcajs 
s plnovousem plným lesních včel s Mankou 
a Cipískem. Mach a Šebestová a „Haló, haló, 

haló, proč je koček málo?“ A taky skřítek 
neposeda Rákosníček, Barbucha a Malá ča-
rodějnice. 

Jako malá jsem chtěla mít vlasy jako víla 
Amálka, chtěla jsem být chytrá jako Šebes-
tová a toužila jsem po pejskovi Škubánkovi, 
kterého měla Káťa. Zato jsem nemohla vy-
stát Pata a Mata. Každá pohádka začínala 
drobným zádrhelem a končila katastrofou 
minimálně na lokální úrovni. Všechny dů-
myslné zlepšováky té podivné dvojky měly 
naprosto opačný efekt: Dům vzhůru no-
hama a všechno zničené. Pokaždé jsem si 
musela v duchu dopsat scénář, podle které-
ho se věci uvedly do původního stavu. Bez 
toho jsem neusnula. 

Je vám pět, sedíte vykoupaní na mámi-
ně klíně a koušete jablíčko nakrájené na os-
minky. Večerníčkový příběh deset minut po 
sedmé skončí, začnou nezajímavé zprávy 
plné socialistických úspěchů a vy si můžete 
v posteli akorát tak domýšlet, jak by to bylo 
dál. Mělo to svoje kouzlo. Kouzlo okamžiků, 
které jsou o to jsou vzácnější, že se nedají 
opakovat ani protahovat. Zazvonil zvonec 
a pohádky byl konec. Žádné: „Ještě jeden 
díl, mami!“ Večerníček se ukloní, smekne 
papírovou čepici a zmizí ve vesmíru. Dob-
rou noc, děti. „Dobrou noc, Jonášku,“ hla-
dím synka po vláskách a pozoruji, jak zavírá 
oči a pomalu odplouvá do pohádkové ve-
černíčkové říše. 

další díly 
najdete na

www.hamanek.cz.



TIPY A NÁPADY
Text: Alice Škochová 

Odborná spolupráce: MUDr. Barbora Palasová

Jak to vidí miminko? 
Posaďte se do potemnělé místnosti a počkejte, dokud si oči nepřivyknou 
na šero. Po chvíli začnete rozeznávat obrysy předmětů kontrastující 
s pozadím. Nic víc nevidíte. Asi takhle vnímají svět oči miminka, jenom 
světleji. Zrak se vyvíjí ještě dlouho po porodu a trvá šest až osm let, 
než dozraje na úroveň dospělého člověka. 

Mamííí, 
už tě vidím!
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Po narození vidí rozmazaně,  
ale napodobuje gesta
První měsíc po narození neumí miminko 

zaostřit zrak. Dokáže sledovat předměty nebo oso-
by na vzdálenost jen asi 25 až 30 cm, což odpovídá 
odstupu, který máte od miminka, když ho vezme-
te do náruče, kojíte ho a konejšíte. Při pozorování 
nejbližšího okolí upoutají děťátko velké kontrasty. 
Kolem konce prvního měsíce se dokáže zaměřit na 
jeden konkrétní objekt a sledovat ho po krátkou 
dobu i v pohybu. Tváře však rozeznává stále pře-
devším podle hlasu. Dítě ještě není schopné koor-
dinovat oči, takže může občas zašilhat.

Vědci si dlouho nedokázali vysvětlit, jak je mož-
né, že miminko dokáže již po několika dnech po 
narození napodobovat gesta svých rodičů. Od-
pověď našli, když se zaměřili na pohyblivé obráz-
ky. Natočili tváře, které měnily výraz, a rozostřili 
je. I když byly pohyblivé snímky rozmazané, bylo 
možné z 30centimetrové vzdálenosti vnímat po-
hyby a gesta tváří. Vyšlo najevo, že miminko sice 
vidí obličeje svých nejbližších neostře, dokáže však 
registrovat výrazná gesta jako úsměv, zamračení 
nebo překvapení. 

Vidí novorozenec barevně?
Podle některých teorií vnímají novorozenci pouze 
černobílé předměty a tvary, jiné výzkumy nazna-
čují, že miminko vidí i některé jiné barvy, zejména 
ostře červenou a oranžovou. S postupujícím vě-
kem schopnost barevného vidění stoupá. Experi-
ment s barevnými čtverci ukázal, že děti ve věku 
4 až 6 měsíců jsou již schopné zařazovat barvy 
do pěti kategorií – červená, žlutá, zelená, modrá 
a fialová. 
TIP: Pořiďte dítěti kontrastní hračky, které stimu-
lují vývoj zraku. Nemusíte pořizovat nic drahého. 
Na internetu najdete černobílé obrázky k vytištění. 
Zalaminujte je a vytvořte si vlastní kontrastní karty. 
TIP: Domácí oční test. Vedle hlavičky novorozeně-
te rozsviťte baterku a sledujte, zda otáčí hlavičku 
za světlem.

Počáteční 
občasné šilhání 
je u miminek 
běžné, zrak se 
teprve vyvíjí.

Od dvou měsíců: 
Dítě rozezná známé obličeje 
i zrakem
Miminko starší dvou měsíců se 
dokáže zaměřit na objekt na delší 
dobu a umí jej sledovat i v pohy-
bu. Vidí i předměty vzdálené ně-
kolik metrů, i když neostře. Zná-
mé obličeje nerozeznává již jen po 
hlase, ale i zrakem. 
TIP: Je čas děťátku pořídit 
hrazdičku se zavěšenými hrač-
kami, které bude s  nadšením 
 pozorovat. 

Od tří měsíců: 
Rozvíjí se koordinace  
ruka – oko
Miminko umí soustředěně pozo-
rovat pohybující se hračku nebo 
předmět na vzdálenost až 50 cm. 
Ke konci 3. měsíce se neotáčí za 
hračkou celou hlavičkou, ale umí 
ji sledovat jen pohybem očí. Dítě 
sleduje předměty ve svém zor-
ném poli a rozvinutá koordinace 
ruka – oko mu umožňuje nataho-
vat se po nich. Koordinuje již oči 
a případné šilhání tedy ustupuje. 
Od 4. měsíce se vyvíjí vnímání 
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hloubky a prostoru. Díky tomu 
umí miminko odhadnout polohu 
předmětu, jeho velikost a  tvar. 
Dokáže také sledovat rychle se 
pohybující  objekty. 
TIP: Domácí oční test. Přibližně 
ve 4. měsíci ukažte miminku za-
jímavý předmět s  kontrastními 
barvami. Dítě by ho mělo se zá-
jmem upřeně pozorovat. 

Od šestého měsíce: 
Zlepšuje se vnímání  
reálných vzdáleností
V půl roce věku dítěte se zrak vý-
razně zlepšuje. Miminko již vidí 
trojrozměrně a  dokáže vnímat 
reálné vzdálenosti mezi před-
měty. Díky tomu začíná být os-
tražitější při pohybu v prostoru. 
Zlepšuje se vidění detailů, tvarů 
i barevných odstínů. Novinkou je, 
že dítě dokáže rozpoznat osobu 
nebo předmět jen na základě jeho 
části. Od 8 měsíců se zrak stá-
le zostřuje, miminko vidí i velmi 
malé předměty. Zlepšuje se pro-
storové vidění, miminko ukazuje 
na předměty v různých směrech. 
TIP: Kuk! Děťátko vidí jen hlavič-
ku panenky, ale ví, že se za sto-
lem skrývá celá hračka. Využijte 
této nové dovednosti a  hrajte 
s  miminkem oblíbenou hru na 
„kuk“. Děťátko baví, když si za-
kryjete tvář šátkem a  za chvíli 
na něj vykouknete. Později věc 
schovejte úplně, ptejte se „Kde 
to je?“ a nechte miminko, aby ji 
hledalo. 
TIP: Domácí oční test. Přibližně 
v  8. měsíci rozložte kolem mi-

minka v různých vzdálenostech hračky a sledujte, 
zda se po nich natahuje.

Od deseti měsíců: 
Trojrozměrné vidění umožňuje  
první krůčky 
Blíží se první rok a dítě již vidí téměř dokonale. Umí 
rozeznat známé tváře na několik metrů, má dobré 
prostorové i trojrozměrné vidění, což je podmínkou 
k tomu, aby mohlo začít podnikat první krůčky. Dítě 
si se zájmem prohlíží obrázkové knihy. Využijte toho 
a prohlížejte si s ním leporela s výraznými barevnými 
obrázky. 
TIP: Domácí oční test. Koulejte ročnímu děťátku míč 
ze vzdálenosti asi dvou metrů a sledujte, zda se ho 
snaží správně chytit. 
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Kdy se vypravit k lékaři?
Mezi varovné signály, že se zrakem vašeho miminka 
není něco v pořádku, patří především bloudivé nebo 
kroutivé pohyby očí a trvalé a výrazné stočení jedno-
ho nebo obou očí (směrem k nosu, do stran nebo na-
horu a dolů). „Problémy může signalizovat i to, když 
si miminko vtlačuje prstíky do očí, výrazně se brání 
zakrytí jednoho oka nebo nereaguje na světelné pod-
něty ani nabízené předměty, například není schop-
né zafixovat pohledem hračku,“ říká MUDr. Barbora 
Palasová, vedoucí lékařka ambulance pro pacienty 
s onemocněním sítnice a cév očního pozadí v Oblast-
ní nemocnici Příbram. 

„Zpozorněte také v případě, že má dítě příliš velké 
oči, nereagující zorničky nebo asymetrické oční štěr-
biny. Normální může být občasné zašilhání, záškuby 
očí nebo ignorování zrakových podnětů při nemoci 
nebo rozmrzelosti,“ dodává.

První screening zraku se provádí už v porodnici. 
Díky němu lze včas odhalit například vrozený šedý 
zákal. Další preventivní vyšetření zraku provádí pe-
diatr v rámci pravidelných kontrol, a to ve třech, šesti, 
dvanácti a osmnácti měsících a ve třech letech dítěte, 
následně pak každý druhý rok. „Oční vady se začínají 
projevovat již kolem 6. měsíce věku dítěte. Pokud má 
pediatr podezření na poruchu zraku, měl by se včas 
spojit s dětským očním specialistou. Některé oční vady, 
jako je například šilhavost nebo tupozrakost, lze totiž 

léčit pouze v dětském věku,“ do-
poručuje MUDr. Barbora Palasová. 

Hnědoočko, nebo  
modroočko? 
Děti přicházejí na svět s neutrál-
ní barvou očí, což je dáno menší 
hustotou pigmentu melaninu na 
duhovce. Teprve během první-
ho roku života začnou pigmen-
tové buňky v duhovce produko-
vat melanin a barva očí se začíná 
měnit. Ustálí se asi kolem třetího 
roku života. Starší teorie předpo-
kládaly, že barvu očí miminka ur-
čuje barva očí rodičů a vliv genu 
pro hnědé oči při tom vždy pře-
važuje nad genem pro oči mod-
ré. Podle současných výzkumů je 
to ale mnohem složitější. Na bar-
vu očí má vliv kombinace vícero 
genů, jejichž vztahy ještě nejsou 
zcela prozkoumány. Nedá se pro-
to přesně předpovědět, jakýma 
očima se bude miminko později 
dívat na svět. Je dokonce možné, 
že se dvěma modrookým rodičům 
narodí hnědoočko. 



HAMÁNEK RADÍ Text: Petra Škeříková  
Odborná spolupráce:  

MUDr. Světlana Najmanová

Dětského lékaře si vybírejte důsledně, v prvních třech letech života 
vašeho děťátka ho budete navštěvovat velmi často. Důležitým krité-
riem by nemělo být jen to, že ordinace bude blízko vašeho bydliště, ale 
také lékařova reputace a způsob jednání s dětmi. V první řadě se u něj 
musíte cítit dobře vy, rodiče, musí vám být sympatický a vzbuzovat ve 
vás důvěru. Pak své pocity přenesete i na dítě, které se „bílého pláště“ 
nebude bát.

První prohlídka 
v domácím prostředí
Registrujte se u  vy-

braného pediatra ještě před 
narozením dítěte a  předběžně 
si domluvte první návštěvu po 
porodu, která by měla proběh-
nout do 2  dnů od propuštění 
z  porodnice. Někteří lékaři si 
zvou čerstvě narozená miminka 
do své ordinace, jiní je navště-
vují v  bezpečí jejich domova. 
Kromě prohlídky miminka vám 
poradí s  kojením, sepíše zdra-
votní dokumentaci a  informuje 
vás o očkování a zásadách péče 
o  novorozence.

Druhá prohlídka v ordinaci 
Podruhé pediatra navštíví-
te zhruba ve 14 dnech dítěte. 
Toto vyšetření obnáší přeměření 
a zvážení, změření obvodu hla-
vičky a  kontrolu velikosti velké 
fontanely. Dále lékař prohlédne 
dutinu ústní, prohmatá bříško 
a poslechne srdíčko, zkontrolu-
je třísla a genitál a také základní 
novorozenecké reflexy. Většinou 

PROHLÍDKY V PRVNÍCH TŘECH LETECH

také předepíše vitamin D (přípravek Vigantol) – ob-
vykle se dává 1 kapka denně (na dudlík nebo lžičku) 
po celý první rok.

Další prohlídky 
Dále budete pozváni na kontrolu v 6 týdnech, 3, 4, 
6, 8, 10 a 12 měsících a kromě toho také na očkování 
(individuálně dle stavu a potřeb dítěte). Prohlídky 
budou probíhat vždy podobně, lékař bude sledovat 

Poslech srdíčka 
a dechu je součástí 

každé prohlídky. 
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odpovídající psychomotorický vývoj a do-
poručí správné výživové postupy. 

Pro představu: V 6 týdnech bude kont-
rolovat, jestli dítě samo udrží hlavičku a zda 
pohledem fixuje hračku. Ve 3 měsících by 
mělo „pást koníky“ a broukat, ve 4 měsících 
uchopovat hračky, v 6 měsících se otáčet, 
případně sedět. V 8 měsících zkontroluje 
první zoubky a bude se ptát, zda dítě za-
číná lézt, v 10 měsících, zda se začíná sta-
vět, používá jednoduchá slůvka, umí pa-
ci-paci, pá-pá atd. V jednom roce by dítě 
mělo umět rychle lézt, začínat samostatně 
chodit, používat několik slov a rozumět jed-
noduchým příkazům. Lékař na prohlídkách 
posoudí, zda psychomotorický vývoj probí-
há přiměřeně, a pokud ne, doplní potřebná 
vyšetření.

Prohlídky v batolecím věku 
Po 1. roce života už nebudete do ordinace 
chodit tak často (pokud dítě nebude ne-
mocné). Další preventivní prohlídka pro-
běhne v 18 měsících – lékař se zaměří také 
na případné zvětšení štítné žlázy a mízních 
uzlin, zkontroluje páteř, celkové držení těla 
a klenbu nohy. Můžete být také požádáni, 
abyste přinesli vzorek moči. Dále vyplníte 
nebo zodpovíte jednoduchý dotazník, po-
dle něhož se posuzují rizika poruch autis-
tického spektra.

Ve 3 letech už je dítě natolik velké, že se 
rozhodně nevejde do kojenecké váhy, ale 
bude si muset stoupnout na tu „dospělác-
kou“, stejně tak měření proběhne vestoje 
u zdi, zatímco dosud ho sestřička měřila 
většinou vleže napnutým metrem. Kromě 
poslechu srdce a dýchání vás čeká i měření 
krevního tlaku. Jako při každé prohlídce se 

3.–4. měsíc 
hexavakcína

4.–6. měsíc
hexavakcína (2. dávka)

11.–13. měsíc
hexavakcína (3. dávka)

13.–18. měsíc
spalničky, zarděnky, příušnice 
(1. dávka)

Nepovinná očkování
od 6. týdne proti rotavirovým infek-
cím, od 9. týdne proti pneumokoko-
vým a meningokokovým infekcím

Povinná očkování 
v prvních 3 letech 

vyšetřuje genitál – je dobré, když na to své 
dítě předem připravíte, třeba formou hry. 
Bude pak lépe spolupracovat.

Lékař bude hodnotit také základní do-
vednosti dítěte, zda mluví ve větách, v jaké 
ruce drží tužku, zda se samo nají lžící, zda 
rozezná základní barvy… Bude kontrolovat 
také zrak – zakryje jedno oko a dítě bude 
říkat, co vidí na obrázku. Pokud ještě ne-
mluví nebo nechce spolupracovat, může 
ho lékař poslat na jednoduché vyšetření 
speciálním přístrojem. Nestresujte se, po-
kud vaše dítě dosud vše zmíněné neovlá-
dá. Některé děti ještě ve 3 letech nemluví 
a váš lékař bude jistě ke každému přistu-
povat individuálně.



PŘÍBĚHY MAMINEK
Text: Petra Škeříková 

 Odborná spolupráce: PhDr. Kateřina Stibalová

V diskuzních fórech na internetu jsme našli zajímavé téma, které 
některé maminky velmi trápí. Oslovili jsme dvě z nich s žádostí o set-
kání, od obou nám však přišlo podobné odmítnutí s tím, že chtějí zůstat 
v anonymitě, protože se za své pocity stydí. V diskuzi totiž přiznaly, 
že své dvě děti nemilují stejně, jedno z nich prý mají o něco raději…

Nakonec obě mamin-
ky souhlasily alespoň 
s  odpověďmi na pár 

otázek anonymně po e-mailu. 
První z nich, Pavla, nám napsala: 
„Moje první těhotenství bylo rizi-
kové. Bála jsem se, že o miminko 
přijdu. Následoval předčasný po-
rod a narodil se můj malý dvou-
kilový bojovníček. Bylo to moje 
vymodlené dítě. Okamžitě jsem 
ho milovala celým svým srdcem 
a každý den mu slibovala, že ho 
budu vždy ochraňovat. Po roce 
a půl jsem neplánovaně otěhot-
něla znovu. Byla jsem z toho dost 
rozpačitá, ale manžel mě pře-
svědčil, že si druhé dítě necháme. 
Druhé těhotenství bylo bez potíží 
a narodil se nám zdravý syn. Od 
začátku s ním šlo všechno jako po 
másle. Na rozdíl od prvního syna 
byl jeho psychomotorický vývoj 
přímo tabulkový, velmi brzy lezl 
a pak chodil. A mně najednou při-
šlo nefér, že je ve všem šikovnější 
než starší brácha. Stydím se za to, 
že to píšu, ale čím šikovnější náš 
druhý syn byl (a příbuzní ho ob-
divovali a pořád chválili), tím ra-

Své děti nemiluju stejně

ději jsem měla toho prvního…“ Maminka Pavla svým 
příběhem potvrzuje to, co se někdy říká – že více 
lásky můžeme cítit k tomu, kdo nás více  potřebuje. 

Co jsem to za mámu?
Druhá maminka, Hanka, prožívá trochu jiný příběh. 
Napsala nám: „Náš první syn byl od narození zla-
tíčko, ale někdy mezi druhým a třetím rokem přišlo 
období vzdoru. V té době se nám narodila holčič-
ka. Dcera byla hodné, klidné a naprosto kouzelné 
miminko. Najednou to byl obrovský kontrast – na 
jedné straně můj andílek a na druhé straně vzteka-
jící se a hysterický raubíř. Byla jsem tak vyčerpaná 
péčí o zlobivého syna, že jsem se vždy těšila, až ho 
ráno odvedu do školky a budeme si celý den užívat 
s mojí malou holčičkou. Když to takhle píšu, úplně 
se červenám – je to od mámy hrozné přiznání. Bo-
hužel tento stav u mě přetrvává dodnes, dětem je 
2,5 roku a 5 let a pořád mám blíže ke své dceři. Večer, 
když oba spí, na ně často smutně koukám, brečím a ří-
kám si: Co jsem to za mámu?“ 

Rozdělit lásku rovným dílem 
ani není možné
Obě maminky v internetové diskuzi napsaly, že jed-
no ze svých dětí mají raději. Jenže se ptejme: Ne-
zaměňují své pocity „větší či menší mateřské lásky“ 
spíše za potřebu rozdílné péče? Jak říká psycho-
ložka PhDr. Kateřina Stibalová: „Těžko asi dohledá-
me zdroj, který tvrdí, že obě děti bychom měli mít 



PŘÍBĚHY MAMINEK

me jiný přístup k sobě samému, máme jiné zájmy, 
jinou osobnostní strukturu. Tedy i přístup ke kaž- 
dému dítěti by měl být ryze individuální. Výchovné 
postupy platící na prvorozeného mohou být zcela 

1 Nikde není psáno, že své děti musíte milovat stejně...

stejně rádi a že bychom jim měli 
umět rozdělit svoji lásku rovným 
dílem. Popravdě to není možné. 
Každý z nás jsme jiný, potřebuje-
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nefunkční u druhorozeného. Je poměrně 
běžné, že některé z dětí je nám prostě po-
vahově bližší, je snadné s ním vyjít, sejde-
me se v názorech i zájmech. Nic to ale ne-
říká o míře lásky, kterou k dítěti chováme!“

Pokud vás trápí obavy, že jedno z dětí 
máte raději, položte si otázku, jestli si spíš 
nevyčítáte, že se jednomu věnujete více. 
„V ordinaci jsem se několikrát setkala s pa-
cienty, kteří popisovali pocity menší lásky 
od matky, než kterou zažíval sourozenec. 
Často se ale ukázalo, že právě tato nelás-
ka pramenila více z tendence matky kom-
penzovat druhému dítěti něco, co si samo 
neumělo zařídit. Pokud jednomu dítěti vě-
nujeme více či méně pozornosti než dru-
hému, nejde o míru lásky,“ dodává psycho-
ložka. Co z toho vyplývá? Neobviňujte se, 
že jedno ze svých dětí máte raději. Nemu-
síte přece obě milovat stejně. Stačí, když je 
budete oba milovat, i když každého jinak!

• Naslouchejme potřebám svých 
dětí, každé má jiné – jedno chce 
více objímat, druhé potřebuje 
ujišťovat slovem.

• Nedělejme si hlavu 
z psychologických pouček – 
výchova dětí je velmi intuitivní 
záležitost, nikoliv rozumová.

• Pocit, že jednomu dáváme více 
než druhému, může být čistě 
výplod naší úzkosti, nikoliv 
realita. Na úzkost platí prosté 
a jednoduché ujištění: Děláme, 
co je v našich silách a jak nejlépe 
v danou chvíli umíme.

Každé dítě je jiné 



AKTIVITY S DĚTMI

Text: Veronika Dlouhá

Většina českých dětí nemá dost pohybu, což má za následek zdravotní 
problémy, obezitu, nedostatečnou kondici, špatné životní návyky 
i psychické obtíže. Řešením je přivést děti k aktivnímu pohybu a ukázat 
jim, že to může být větší zábava než televize nebo počítač. Nevíte, jak 
na to a kdy začít? 

Kdy začít dítě vést 
ke sportu a jak na to

Přimět děti, aby se hýbaly, je pro mno-
hé rodiče nadlidský úkol. Najít motivaci 
bývá opravdu těžké. Sport a aktivní pohyb 

obecně učí děti šikovnosti, mrštnosti a odpovědnosti 
za vlastní bezpečí, což jim může pomoci vyhnout se 
úrazům, a umožňuje zdravý vývoj svalů, kostí a pá-

1 Děti se učí pohybu 
napodobováním. Buďte jim vzorem.

teře. Pohyb také pomáhá odbou-
rávat stres, který zažívají ve škole, 
učí je navazovat sociální kontakty 
a  získávat psychickou odolnost. 



TIPY NA VÝLET

Kam se obrátit 
pro inspiraci
Děti na startu
Celorepublikový projekt Českého 
svazu aerobiku a fitness, jehož cí-
lem je nadchnout děti předškolní-
ho a mladšího školního věku pro 
sport a pohyb obecně. 
www.ceskosehybe.cz/deti-na-
-startu/ 

www.sokol.eu
www.monkeysgym.cz
www.juklik.cz

Video

te ho měli podpořit. A  asisto-
vat, samozřejmě. Dítě se tak učí 
ovládat vlastní tělo, řídit pohyby 

V neposlední řadě vytváří návyky zdravého životní-
ho stylu, což jde v pozdějším věku jen velmi obtížně.

Kdy začít s pohybem? 
Pohyb, nikoliv ještě sport, by měl být součástí dět-
ského světa už odmalinka. Plavání pro kojence nebo 
domácí cvičení třeba na overballu – zaměřené na roz-
voj svalstva a nervového systému – pomáhá dítěti 
zvládnout pohyby, jako je otáčení, lezení, válení sudů 
a sezení. Vsedě pak můžete hrou s míčem nebo jiný-
mi pomůckami rozvíjet další motorické dovednosti. 

Zhruba od půl roku můžete brát děti na speciál-
ní kurzy společného cvičení rodičů s dětmi. Vybí-
rejte je ale pečlivě, protože nemilé zážitky můžou 
odradit vás i vaše ratolesti. Prostředí by mělo být 
bezpečné, příjemné a vybavené pomůckami urče-
nými pro nejmenší děti. Většina tělocvičen a cen-
ter nabízí ukázkové hodiny zdarma, abyste si mohli 
vyzkoušet, co vám a vašemu kojenci či batoleti 
 vyhovuje. 

Jakmile se dítě naučí stát a chodit, začne ob-
jevovat okolí pomocí lezení a šplhání. To je sice 
noční můra starostlivých rodičů, ale i v tomto bys-
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a odhadnout své síly. Dvouleté dítě by mělo s va-
ším mírným jištěním zvládnout skluzavku či jed-
nodušší  prolézačku. 

První sportovní krůčky
Kolem třetího roku už je dítě pohybově samostatné 
a můžete začít s aktivitami, které zvládne více méně 
samo. Měly by ale odpovídat jeho věku a fyzickému 
vývoji a především být hravé, všestranné a vyváže-
né. Dítě v tomto věku potřebuje všeobecnou pohy-
bovou průpravu (kotouly, přeskoky, lezení, běh…), 
díky níž se naučí obratnosti, rychlosti a koordinaci 
pohybů jemné i hrubé motoriky. Vedle „atletických“ 
disciplín tedy nezapomínejte ani na míčové hry.

Díky dlouhé sportovní tradici je v naší zemi v ka-
ždé druhé obci veřejné hřiště, sportoviště nebo so-
kolovna, kam můžete dítě zapsat. Společné spor-
tování s vrstevníky pomůže s učením i s motivací. 
Jeden od druhého se děti naučí víc než s vámi. 

Nadto dostanou šanci získat 
i sociální dovednosti a zjistí, co 
je kamarádství, spolupráce, dis-
ciplína i fair play. 

Příklady táhnou 
Vyberte si sportovní aktivity, kte-
ré můžete dělat jako rodina. Už od 
útlého věku můžete s dětmi cho-
dit na pěší výlety, dovádět s nimi 
v bazénu nebo hrát sportovní bo-
jovky na zahradě. 

Nepodceňujte především pro-
cházky do přírody, protože les je 
skvělá venkovní tělocvična. Děti 
se v něm naučí to, co v hale ne-
můžou – zvládat chůzi do kopce či 
po nerovném terénu, vyhýbat se 
stromům a pařezům,  přeskakovat 

1 Pohybové aktivity by měly odpovídat věku a fyzickému vývoji dítěte.
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Jak vést děti ke 
sportu?

• Udělejte z pohybu 
běžnou věc už 
odmalinka.

• Začněte všestrannými 
sportovními hrami 
v kolektivu.

• Specializovaný sport 
dětem představte až 
později.

• Jděte příkladem, trvejte 
na aktivitě, ale nenuťte je. 

• Podporujte děti v tom, 
co je baví, a naslouchejte 
jim.

nebo podlézat padlé kmeny, ale například i měnit 
tempo v závislosti na náročnosti terénu a na počasí. 

Na sport se zaměřte později
Kolo, brusle nebo plavání můžete dítěti představit 
poměrně brzy, klidně jako doplněk všeobecné po-
hybové přípravy. Pokud ale sníte o tom, že vaše dítě 
bude hrát tenis nebo golf, rozhodně s tím počkejte, 
až bude trochu starší, po nástupu do školy. 

Jednak by jednostranná zátěž způsobená speci-
fickým sportem mohla u předškolních dětí vést ke 
zranění nebo jiným fyzickým obtížím, jednak bys-
te dítě zbytečně ochuzovali o radost z objevování. 
Nechte ho vyzkoušet víc věcí a rozhodnout se pro 
sport, který ho bude bavit nejvíc. I pak je ale nutné 
správně dávkovat tréninky, aby dítě nebylo přetížené. 
Na druhou stranu také trvejte na tom, aby dítě na 
tréninky chodilo a naučilo se tak disciplíně. 

Hlavní je zábava!
Základním pravidlem je ale netlačit děti do sportu, 
který je nebaví nebo jim úplně nejde. Nemusíte mít 
doma malého fotbalistu jen proto, že to máte blízko 
na hřiště. V tomto ohledu jsou děti stejné jako dospě-

Video

lí – když je něco nebaví, nebudou 
to dělat rády a brzy hodí kopačky 
do popelnice. Pokud je víc baví ko-
šíková nebo baseball, podpořte je. 



CVIČENÍ S HAMÁNKEM

Text: Alice Škochová

Maminky, cvičte s námi!

Tereza je maminka dvou 
synů, takže sama moc 
dobře ví, jak je někdy 

těžké najít si chvilku pro sebe v na-
bitém maminkovském diáři. Má za 
sebou zkušenosti z  vrcholového 
sportu, ale také vážné problémy 
pohybového aparátu, které ji do-
vedly až na operační stůl. Proto se 
rozhodla sdílet své bohaté zkuše-
nosti s fyzioterapií s ostatními ma-
minkami a připravila ve spolupráci 
s Hamánkem projekt „videocvičení“ 
pro nastávající i stávající maminky. 

Cvičení v pohodlí domova
Tereza Michálková vám v  kaž-
dém z devíti instruktážních videí 
během několika minut vysvětlí 
a  názorně předvede jednoduché 
cviky, ke kterým nejsou potřeba 
žádné speciální pomůcky. Nastá-
vající maminky se naučí správně 
dýchat a osvojí si cviky zaměřené 
na nejvíce problematické oblasti: 
kyčelní svaly a klouby, břišní svaly 
a oblast lopatek a hrudní páteře. 

Maminky na rodičovské nemají moc času ani energie pravidelně 
vyrážet do tělocvičny. A síly a motivace někdy chybí také maminkám 
v očekávání. Proto jsme pro vás připravili ve spolupráci s certifikovanou 
trenérkou s přesahem do fyzioterapie Terezou Michálkovou sérii 
devíti instruktážních videí, podle kterých si můžete zacvičit s bříškem 
a posléze i s děťátkem, v klidu svého domova a podle svých časových 
možností. Instruktážní videa jsou ke zhlédnutí na naší webové stránce 
www.hamanek.cz. 
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Z  Hamánkových videí se mohou naučit některé partie 
posilovat jinak, než byly zvyklé. Například posilovat 
šikmé břišní svaly či mezilopatkové svaly tak, aby to 
bylo příjemné i ve vysokém stupni těhotenství. Ma-
minky po porodu se pod vedením Terezy vrátí rychle 
do formy a naučí se, jak vytěžit maximum z běžných 
denních úkonů – například jak zvedat miminko z ko-
čárku, aby nejen netrpěla záda, ale zároveň se posílily 
sedací svaly. A maminky větších dětí jistě přivítají ně-
kolik nápadů, jak do pohybových aktivit zapojit i děti. 

Naslouchejte svému tělu
Pokud probíhá těhotenství bez komplikací, cvičení 
mamince jedině prospěje. Fyzická aktivita zlepšu-
je prokrvení a okysličení těla, tím pádem i placenty, 
a má tak příznivý vliv na miminko. Těhotenství zatě-
žuje především oblast páteře, pánve a kyčlí. Pravidel-
ným cvičením se dá předejít mnoha obtížím nebo je 

Cvičení podle Hamánkových 
videí je vhodné pro ženy 
s fyziologickým těhotenstvím 
bez komplikací. Pokud máte 
jakékoliv potíže, je nutná 
konzultace s ošetřujícím 
gynekologem. 

O autorce videí

Tereza Michálková absolvo-
vala kurz fitness trenéra pod 
vedením PaedDr. Petra Tla-
páka, CSc., jednoho z našich 
předních fyzioterapeutů 
a trenéra fitness a kulturis-
tiky. Poté studovala DNS te-
rapii podle prof. Pavla Kolá-
ře. Působí jako certifikovaná 
trenérka dynamické neuro-
muskulární stabilizace, kte-
rou využívá nejen pro spor-
tovní trénink, ale především 
pro nápravu chybných po-
hybových, dechových a po-
sturálních stereotypů. 

lze alespoň zmírnit. „Každá žena 
by se v první řadě měla naučit na-
slouchat vlastnímu tělu,“ říká Te-
reza Michálková. „Ženy, které celý 
život sportují a prožívají naprosto 
fyziologické těhotenství, nema-
jí důvod od cvičení v těhotenství 
upouštět. A ženy, které nikdy moc 
nesportovaly, nemusejí čekat, 
až přijdou bolesti zad,“ dodává. 
Správně prováděné cvičení navíc 
působí relaxačně. 





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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