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Svým maličkým chceme dát to nejlepší. 
Pro příkrmy Hamánek proto vybíráme 
nejkvalitnější zeleninu a ovoce od prověře-
ných 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.

www.hamanek.cz
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NOVINKA
POMŮŽE DODAT

DENNÍ DÁVKU OVOCE 
A ZELENINY SVAČINKA

OVOCNO-ZELENINOVÁ
100% ovoce a zeleniny
bez přidaného cukru*, bez lepku
obohaceno o vitamin C a železo
bez konzervantů, aromat a barviv **

* obsahuje přirozeně se vyskytující cukry, ** dle zákona



Vážené maminky a tatínkové, 
milí čtenáři, 
právě před deseti lety spatřil světlo světa první časopis Hamánek. Za tu dobu jsme odvedli velký 
kus práce, připravili jsme celou řadu nových produktů a oslovili jsme další generaci rodičů.  

Minulý rok jsme uzavřeli kulatým pětadvacátým číslem časopisu a zamysleli jsme se nad tím, 
jakými cestami vám chceme představovat naši práci do budoucna. Udělali jsme si průzkum a zjis-
tili jsme, že čím dál tím víc rodičů malých dětí hledá novinky, trendy a informace v online světě. 
A protože vám chceme být stále nablízku, přesouváme těžiště naší komunikace do virtuálního 
prostoru. 

Nyní držíte v ruce výběr z článků, které jsme pro vás po celou dobu s láskou a důkladností 
připravovali. Víme, že výživa je jedním z  témat, která jsou pro vás podstatná, a  proto jsme jí 
věnovali velkou část jubilejního tištěného časopisu. Znovu si projdeme proces výroby Hamán-
kovy kojenecké výživy, který začíná již pečlivým výběrem kvalitních surovin, a podíváme se, jak 
by měla vypadat výživa děťátka od narození až po batolecí věk. Čekají na vás další zajímavá 
„miminkovská“ témata, jako je vaničkování, plenkování nebo zacházení s nejmenšími, takzvaný 
handling. Dočtete se, jaké prohlídky čekají vaše dítě v prvních třech letech, jak uspořádat doko-
nalou oslavu prvních narozenin nebo jak chránit drobotinu proti úrazům v domácnosti. Doufáme, 
že se nad tématy tohoto Hamánka také pobavíte. Znáte pověru, že když tatínek přibírá společně 
s nastávající maminkou na váze, budete mít dceru? A když má těhotná chutě na kyselé a pikantní, 
máte chystat výbavičku v modré? Pokud ne, doporučujeme vám článek o těhotenských mýtech. 
A maminky jistě ocení, když za ně někdo chvíli převezme péči o malé neposedy, aby si mohly  
s naším časopisem také zacvičit. Věříme, že vás TOP 13 Hamánkových článků zaujme a že si je rádi 
„nalistujete“ i na našich webových stránkách.  

Děkujeme vám za věrnost, přízeň a důvěru k našim produktům. Sledujte nás na webu a Face-
booku, pište nám svoje nápady a připomínky a sdílejte s námi radost z Hamánkových dobrot. 
A kdo ví, třeba se někdy opět sejdeme nad stránkami časopisu. 

Michal Panocha, CMO Orkla Foods Česko a Slovensko
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Kde všude narazíte 
na Hamánka?
• na internetu: www.hamanek.cz
• na Facebooku: www.facebook.com/hamanek
• v e-shopu: www.hame-eshop.cz
• ve svém iPadu: Aplikace obsahující všechna dosavadní  

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

pro mobily a tablety na AppStore a Google Play
• na YouTube: Zadejte do vyhledávače heslo „MUDr.ování 

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

Ať vás náš 
časopis inspiruje 

i baví!



DOMÁCÍ VERSUS KUPOVANÉ PŘÍKRMY
Každá rozumná a milující maminka chce pro své děťátko jen to nejlepší, a to se týká samozřejmě i jídla. 
Některé maminky připravují domácí stravu a doplňují ji kupovanou kojeneckou výživou, jiné převážně 
„skleničkují“ a občas něco uvaří. Ty se někdy setkávají s názorem, že to pro jejich dítě není dobrá volba. 
Vybrali jsme několik nejčastějších argumentů proti kupované kojenecké výživě a pokusili se na ně odpovědět. 
Vycházeli jsme při tom z postupů při výrobě Hamánkových kojeneckých výživ. 

V obchodě vybírám jen 
pěknou zeleninu a ovoce. 
Mám proto jistotu, že vařím 

z toho nejlepšího.
ALE: Potraviny, které nakupujete běžně pro 
dospělé, nemusí splňovat normy platné pro 
kojeneckou výživu. Kojenci a malé děti při-
jímají podstatně více potravy na jednotku 
tělesné hmotnosti, navíc se vyvíjejí. Napří-
klad ledviny malých dětí jsou plně funkční 
až v 18–24 měsících věku. Děti jsou proto ke 
škodlivým látkám v potravinách nejcitlivější. 
Z těchto důvodů je pro kojeneckou výživu 
stanoven vyhláškou speciální nízký hygienic-
ký limit pro přítomnost látek, které by mohly 
ohrozit jejich zdraví, případně i životy. Plnění 
limitů se v tomto případě kontroluje mnohem 
přísněji než u běžných potravin.

Vím, co dítěti dávám. Doma si přípravu 
jídla ohlídám.
ALE: Kvalitní kojenecké výživy prochá-
zí propracovaným kontrolním systémem. 
V  domácích podmínkách nelze takového 
stupně kontroly nezávadnosti dosáhnout. 
Pečlivá kontrola při výrobě Hamánkových 
příkrmů začíná už u pěstitelů, kteří odebíra-
jí ještě před sklizní vzorky surovin a zjišťují 
hodnoty cizorodých látek a těžkých kovů. 
Během výroby procházejí kojenecké výživy 
opakovaně přísnými laboratorními zkouš-
kami, které je testují na přítomnost zhruba 
pěti set různých rizikových látek. Ještě před 
tím, než se kojenecké výživy dostanou do 
obchodní sítě, procházejí během inkubační 
doby dalšími testy, které mají prokázat, zda 
neobsahují živé organismy ani jejich spóry. 

Domácí vaření je levnější. Mohu vařit 
kvalitně i úsporně.
ALE: Pokud kupujete suroviny v běžné ob-
chodní síti, můžete skutečně vařit levně. Běž-
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né potraviny ovšem nesplňují přísné limity platné pro kojeneckou 
stravu. Pokud kupujete kvalitní ověřené suroviny, například v BIO 
kvalitě, může být domácí strava dokonce dražší než kupované ko-
jenecké výživy. 

Domácí strava je pestrá. Mohu dítěti připravit 
každý den něco jiného.
ALE: Hamánkovy skleničky s kojeneckou výživou jsou složením, pes-
trostí nabídky i velikostí uzpůsobené potřebám nejmenších dětí, které 
ochutnávají první příkrmy a často nové chutě odmítají. V domácích 
podmínkách se nevyplatí připravovat tak malé porce. Doma většinou 
uvaříte větší množství příkrmu a nespotřebovaný zbytek jídla zamra-
zíte. Zamrazování nebo opakované skladování v lednici může ovšem 
dětskou stravu znehodnotit. 

Nabídla jsem dítěti skleničku, ale ne-
chutná mu. Proč bych mu ji tedy měla 
nutit? 
ALE: Ani u domácí stravy nemůžete čekat, 
že se dítě s  chutí pustí do všeho, co mu 
předložíte. Zpočátku se nezřídka setkáte 
s  odmítavými reakcemi. Příkrmy přinášejí 
nejmenším novou chuť, na kterou si musí te-
prve zvyknout. Navíc je samotná konzumace 
příkrmu pro miminka novou dovedností, pro-
tože již jen nesají, ale musí používat ústa tro-
chu jinak. O to těžší pro ně přechod na příkr-
my je. Je třeba obrnit se trpělivostí a nabízet 
dítěti po dvou- či třídenní přestávce znovu 
stejný druh pokrmu. Navíc je pro správné 
„naprogramování“ imunity kojence důležité 
neotálet s nabízením jídla, které by mohlo 
vyvolat imunitní odezvu a alergickou reak-
ci. Výrazně se tím sníží pravděpodobnost 
vzniku alergií a naopak se tím zvýší prav-
děpodobnost potravinové tolerance. S  tím 
Hamánek samozřejmě počítá a  koncipuje 

U kupovaných 
kojeneckých 
výživ máte 
jistotu 
zdravotní 
a hygienické 
nezávadnosti. 

JUBILEJNÍ 
VYDÁNÍ HAMÁNKA

Text: Alice Škochová



řadu kojeneckých výživ tak, aby obsahovala 
i případné alergeny. 

Kupované masozeleninové příkrmy mi 
nechutnají. Proč bych je tedy měla dá-
vat svému dítěti?
ALE: Dětské pokrmy by obecně měly být 
nesolené a nekořeněné, takže nemusí nám 
dospělým vždy chutnat. Nejen zvýšená kon-
zumace sladkostí, ale i  soli jsou rizikovým 
faktorem přispívajícím ke vzniku nadváhy 
a obezity již v dětském věku. Děti mají více 
chuťových pohárků než dospělí, a tedy sil-
nější chuťové vjemy, které se mohou brzy 
rozvinout v návyk na chuťově výrazné potra-
viny, jako jsou pokrmy rychlého stravování, 
brambůrky, oříšky, tavené sýry, uzeniny apod. 
Masozeleninové příkrmy od Hamánka určené 
nejmenším dětem neobsahují žádnou přida-
nou sůl ani koření, proto vám mohou připa-
dat chuťově mdlé.

Příkrmy jsou většinou ve skle. Nošení 
těžkých skleniček je nepraktické.
ALE: Například na cestách je balení výživy 
ve skleněném obalu nespornou výhodou. 
Zatímco jídlo v plastové krabičce se může 
v teplém počasí snadno zkazit, kojenecká vý-
živa ve skle je před otevřením zcela chráněná 
před okolními vlivy. Sklo je přírodní materiál, 
který je zdravotně nezávadný, hygienický, 
chrání vitamíny, barvy i vůně a po dlouhou 
dobu uchová původní kvalitu obsahu. A na-
víc je zcela recyklovatelné. Hamánek balí do 
skleněných obalů ovocné a masozeleninové 
příkrmy. Můžete si ale samozřejmě vybrat 
i z Hamánkovy nabídky ovocných svačinek 
v lehkém plastovém obalu s bezpečnostním 
znovu uzavíratelným víčkem. 

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

(mg/kg)

Limity pro 
kojenecké výživy 

(mg/kg)

Patulin v jablečné šťávě 50 10 

Dusičnany v čerstvém špenátu 3 000 200 

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

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

Zkuste si porovnat



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

Koupání a plavání prospívá dě-
tem již od útlého věku, to je 
staletími prověřený a dokázaný 
fakt. Do „velkého“ bazénu je však 

s miminkem vhodné chodit zhruba až od 
půl roku života. Pro menší miminka je tu 
právě vaničkování – s ním je možné začít 
již v okamžiku zahojení pupíčku, což bývá 
zpravidla do dvou týdnů od narození. Od 
zhruba devátého týdne života už je mimin-
ko připravené cvičit aktivněji, vydrží cvičit 
déle, pobyt ve vodě si více užívá a  více 
„spolupracuje“. 

Vaničkování upevňuje vztah 
mezi dítětem a rodičem
Vaničkování má blahodárné účinky po 
fyzické i  psychické stránce a  je vhodné 
v  podstatě pro každé miminko, včetně 
těch se speciálními potřebami (pokud 
takové miminko doma máte, vždy vanič-
kování předem zkonzultujte se svým pe-
diatrem). Navíc, nebo možná především, 
je to opravdu krásná aktivita, která rozvíjí 
a prohlubuje vztah novorozence a jeho ro-
dičů, urychluje vzájemné poznávání a oťu-
kávání, posiluje jejich vazby a  navozuje 
příjemnou a klidnou rodinnou atmosféru, 
což je obzvlášť v dnešní uspěchané době 
velmi důležité. 

Co když se miminko vody bojí?
O vaničkování by měli uvažovat rodiče, 
jejichž miminka mají potíže se spaním či 
zažíváním nebo se bojí vody. Vliv pra-
videlného vaničkování na střevní potíže 
miminek či odbourávání strachu z vody 
je až neuvěřitelný. Možná si teď ťukáte 
na čelo – miminko se bojí vody a  pře-
stane se bát dalším namáčením? Ano, je 
to tak. Důležité je uvědomit si, že nikdo 
na světě se nerodí se strachem z vody. 
Miminka jsou celých devět měsíců před 
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Text a foto: Vanda Schreierová

narozením „plně ponořená“ ve vodě, kte-
rá pro ně představuje přirozené a bez-
pečné prostředí, šok naopak přichází po  
narození. 

Klasický miminkovský či dětský 
strach z  vody je stoprocentně získaný 
a původcem jsou špatné první zkušenos-
ti s vodou. K tomu bohužel stačí málo – 
špatně zvolená teplota vody (u malých 
miminek se doporučuje teplota okolo 
37  stupňů), přílišná zima v  koupelně, 
zbrklé zacházení při koupání či nevědom-
ky nevhodná poloha (ideální pro koupání 
a pobyt ve vodě je poloha tzv. klubíčka, 
kdy jsou záda schoulená do tvaru písme-
ne C, bradička miminka se téměř dotýká 
hrudníku a kolínka jsou na bříšku). Po-
kud je toto váš případ a koupání se u vás 
doma změnilo v noční můru, nezoufejte. 
Čím dříve strach svého potomka začne-
te řešit, tím rychleji a  „bezbolestněji“ 
se ho zbavíte. Právě vaničkování je jed-
nou z cest. Cvičení s miminkem ve vodě 
s vhodnou teplotou a provádění opatr-
ných, plynulých a  šetrných pohybů, při 
nichž se miminko bude cítit v bezpečí, 
dokáže zázraky.

Jak začít a jak se vybavit?
Jak už bylo zmíněno, vaničkovat můžete 
od zahojení pupíčku do zhruba osmé-
ho měsíce. Poté už to není příliš vhod-

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

JUBILEJNÍ 
VYDÁNÍ HAMÁNKA



Vaničkování dokáže zázraky

né, protože miminko už je velké a  těžké 
a manipulace s ním ve vaně složitější. Po 
půl roce však většina rodičů přechází na 
kojenecké plavání. K  tomu, abyste s mi-
minkem začali vaničkovat, potřebujete 
pouze klasickou vanu (nikoliv dětskou 
vaničku) napuštěnou až po okraj do-
statečně teplou vodou. Začněte cca na 
37 stupních a postupně teplotu lehce sni-
žujte – především v případě, že se s mi-
minkem chystáte pokračovat v  lekcích 
v kojeneckých bazénech, kde se teplota 
vody pohybuje v rozmezí 32–34 stupňů. 
Bude tedy ideální, pokud s  miminkem 
doma před první návštěvou bazénu do-
sáhnete podobné teploty. 

Nejlepší je vaničkovat v  domácím 
prostředí, ve vlastní vaně, ale pokud vanu 
nemáte, můžete to praktikovat například 
u  prarodičů či kamarádky („cizí“ vanu je 
však lepší před napuštěním nejdříve šetrně 
vydezinfikovat, obzvlášť u malých miminek 
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buďte opatrní). Po vaničkování nikdy neodcházejte s miminkem 
ven dříve, než pořádně uschne. 

Pokud ještě s vaničkováním nemáte zkušenosti a chcete se do 
něj pustit svépomocí doma, rozhodně nezačínejte bez odborného 
proškolení. Vaničkování na první pohled vypadá velmi jednoduše, 
ale má svá pravidla, která byste měli dodržovat, abyste z něj vy 
i miminko měli co největší užitek a potěšení. Zkušená lektorka při-
jde k vám domů, projde s vámi základy vaničkování, vše vysvětlí, 
ukáže a odpoví na veškeré dotazy. Další možností je zhlédnutí 
odborných instruktážních videí, která najdete na internetu – po-
dívejte se na www.vanickovani.cz.

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

Hlavní přínosy 
vaničkování
• Miminko se příjemně unaví a  pak 

lépe spí.
• Zlepšení chuti k jídlu a trávení.
• Zlepšení peristaltiky střev, podpora 

cévního systému.
• Podpora otužování a posílení imunit-

ního systému.
• Podpora psychomotorického vývo-

je a posílení svalového aparátu mi-
minka.

• Odstranění strachu z vody a nechuti 
ke koupání.

• Adaptace na vodu umožňuje lehčí 
přechod do „velkého“ bazénu.

• Eliminace či odstranění odchylek ve 
vývoji a špatného držení tělíčka, re-
habilitace (nikdy se nepouštějte do 
domácích rehabilitací bez předchozí 
konzultace s odborníkem).

• Řešení některých problémů v moto-
rickém vývoji.

• Posílení citového pouta mezi rodiči 
a miminkem, skvěle strávený společ-
ný čas.

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

Bim, bam, zvoneček, 
plave každý chlapeček.

Bim, bam, rolnička, 
plave každá holčička.

O autorce

Vanda Schreierová je certifikovanou 
instruktorkou plavání a  pohybo-
vé výchovy kojenců, batolat a  dětí 
předškolního věku a  zakladatelkou 
projektu vanickovani.cz. Dlouhodo-
bě se věnuje poskytování odborné-
ho poradenství v oblasti rodičovství 
a mateřství, a to jak formou indivi-
duálních konzultací, tak skupino-
vých kurzů. 

3 Při cviku „zvon“ 
miminko posiluje 
svalové partie potřebné 
k vertikalizaci



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. 

Kontrola začíná u pěstitelů 
Hamánkovy kapsičky procházejí 
důslednou kontrolou – od vstup-

ních surovin až po hotový výrobek připra-
vený k  distribuci. Nejmenší strávníci patří 
mezi nejohroženější, protože kojenci a ba-
tolata přijímají podstatně více potravy na 
jednotku tělesné hmotnosti. Na kojenecké 
příkrmy se proto vztahují nejpřísnější nor-
my. Cesta kvalitní kapsičky tak musí začít 
ještě mnohem dřív, než se rozjede výro-
ba. Maximální péče se věnuje pěstování 
surovin, které podléhá zvláštnímu režimu. 
V  tomto režimu jsou některé druhy látek 
zcela nepřípustné, a  proto se například 
namísto chemické ochrany používají velmi 
nákladné biologické metody. „Dětské“ su-
roviny se díky tomu zásadně liší od běžných 
„dospěláckých“ velmi nízkými limitními 
hodnotami cizorodých látek, které by moh-
ly ohrozit zdraví, případně i život miminek 
a batolat. Laboratoř prověřuje suroviny na 
výrobu kapsiček na přítomnost více než 
250 nežádoucích látek, mezi které patří 
mimo jiné dusičnany, mykotoxiny, těžké 
kovy a pozůstatky pesticidů. 

Žádný přidaný cukr!
Ovoce, které se zpracovává do kojeneckých 
výživ, musí splňovat také požadavky na ob-
sah cukru, kyselin 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 
doslazovat přidaným cukrem. 

Kapsičky vyrábíme na nové lince 
Po sklizni přichází na řadu receptura vyvi-
nutá ve spolupráci s předními odborníky na 
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výživu. Z pečlivě vybraných a zkontrolovaných surovin se v závodě 
Fruta Podivín smíchá hamánkovská směs určená pro kapsičky. A ta 
už může zamířit na novou automatizovanou linku na výrobu koje-
necké 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 bezpečnost při kon-
zumaci, a proto jsme výběr uzávěru kapsiček nepodcenili. Sáček 
je opatřený bezpečnostním víčkem, které zabraňuje nechtěnému 
spolknutí. Uzávěr je vyrobený z prověřených materiálů bez použití 
změkčovadel a jeho součástí je bezpečnostní pojistka, takže snad-
no poznáte, zda byl výrobek již otevřen. 

Pasterizujeme, chladíme, balíme 
Naplněné kapsičky podstupují pasterizaci o teplotě 87–90 °C, kte-
rá zničí případné mikroby, ale přitom je šetrná ke kvalitě surovin 
a chuti a vůni výrobku. Následně se kapsičky zchladí a v krabici po 
osmi kusech se připraví k distribuci. Ještě před tím, než se výživy 

Text: Alice Škochová

V kapsičce nově 
i zelenina 

Všechny ovocné kapsičky Hamánek 
jsou vyrobeny výhradně z  kvalitního 
kontrolovaného ovoce, bez přida-
ného cukru, lepku a umělých barviv. 
Znamená to, že přesnídávky obsahují 
pouze cukry, které se přirozeně vy-
skytují v ovoci. Nově si můžete vybrat 
i ze tří ovocno-zeleninových příchutí: 
Jablko s dýní, Jablko s mrkví a Jablko 
s mrkví a červenou řepou. Jednotlivé 
druhy byly vybrány a  „doladěny“ ve 
spolupráci s  těmi nejpovolanějšími –  
s maminkami. Všechny tyto ovocno-
-zeleninové přesnídávky obsahují 
100% ovoce a zeleninu, žádný přida-
ný cukr (pouze přirozeně se vyskytu-
jící cukry) a jsou obohaceny o vitamin 
C a  železo. Jsou bez lepku a  samo-
zřejmě také bez barviv, aromat a kon-
zervantů.

JUBILEJNÍ 
VYDÁNÍ HAMÁNKA
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Již od pátého 
měsíce!
Hamánkovy svačinky jsou díky svému 
složení, gramáži i balení vhodné jako pří-
krm pro děti již od ukončeného 5. měsíce 
věku. Bezpečnostní uzávěr je uzpůsoben 
tak, aby z něj mohli sát i kojenci. Konzis-
tence ovocného protlaku je natolik jemná, 
že jeho polykání nepůsobí dětem sebe-
menší obtíže.

Patero rad pro nákup ovocných kapsiček

Na trhu je nepřeberné množství ovocných sáčků, kapsiček a pytlíčků „do ruky“. Jak se v nabídce zoriento-
vat 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 nevztahují 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, umělých barviv a dalších 

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

dostanou do obchodu, se během 12denní 
inkubační doby ujistíme, že neobsahují živé 
organismy ani jejich spory. 

Kontrolujeme, kontrolujeme a… 
kontrolujeme 
Celý proces výroby kapsičky kontrolují 
stroje i  lidé. Pracovníci laboratoře ově-
řují během výroby přímo v  závodě váhu, 
správný obsah a konzistenci a hotové vý-
robky opět kontrolují i pomocí mikrobiál-
ních testů. Prověřené kapsičky Hamánek 
putují na tisíce míst po celém Česku, Slo-
vensku i dále do zahraničí. Naše kapsičky 
si dopřávají i děti na Seychelách nebo na 
Ukrajině. 

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

„Kapsičky s  sebou nosíme na hřiště, na 
výlety i na plavání. Jsou lehké a praktické 
a nepotřebujeme k nim lžičku, kterou pra-
videlně zapomínám doma.“ 
Simča, Facebook

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

Co je to?
Visí paní bez slůvka,

září jako žárovka.

(hruška)

I slavné maminky vědí, 
co je pro jejich 

děti dobré... 
(Jana Doleželová 

s Verunkou)  
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Čím narozeniny ozvláštnit

Knížka vzkazů 
Požádejte všechny narozeninové hos-
ty, aby vašemu oslavenci napsali přání 
do knížky vzkazů (případně do alba 
fotografií). Vaše dítě tak bude mít na 
první narozeniny hezkou vzpomínku. 
Nezapomeňte pak pořízené fotky ne-
chat vytisknout a do knížky nebo alba 
je nalepit. 

Zasaďte strom
Zahajte oslavu tím, že se s hosty všichni 
sejdete na zahradě a společně děťátku 
zasadíte strom. Když se zadaří, budete 
časem sledovat, jak strom roste stejně 
jako váš potomek.

Otisk nohy nebo ruky
Pořiďte si otisk nebo sádrový odlitek 
nožičky a ručičky vašeho jednoročního 
dítěte. Může z toho být pěkná tradice – 
každé další narozeniny pořídíte další 
otisk.

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

První narozeniny budou vašemu 
dítěti tak trošku šumafuk, ale 
z vašeho nadšení, výzdoby poko-

je a třeba také návštěvy rodinných příslušní-
ků pochopí, že se děje něco mimořádného 
a tento den není jako každý jiný. Co by na 
oslavě prvních narozenin nemělo chybět, 
a co je naopak zbytečné? 

Místo a čas
Pokud vám nevadí trocha nepořádku, nej-
pohodlnější je uspořádat oslavu doma. Dítě 
je ve svém známém prostředí, má tu svoje 
hračky a nebude ze všeho vyjukané. Bude-
-li vám přát počasí, ještě lepší je zahradní 
slavnost na čerstvém vzduchu, kde nehrozí 

rozpatlání dortu po koberci a kde mají všichni hosté dostatek pro-
storu na hraní i povídání. Maminky se však v obou případech větši-
nou musejí ujmout rolí hostitelek a oslavu si tolik neužijí. Špatnou 
volbou proto nemusí být ani dětská herna, kde jsou na pořádání 
dětských oslav připraveni. V mnoha městech fungují herny jako Člo-
víčkov, Brumbambule a další, kde narozeninovou párty připraví za 
vás a se vším všudy – s občerstvením, výzdobou i programem pro 
děti. Zatímco děti budou na atrakcích ve svém živlu, dospělí hosté 
si mohou dát kávu a v klidu si popovídat. Čas oslavy volte podle 
režimu dítěte, aby bylo vyspinkané a plné energie. A nechtějte po 
něm, aby drželo pozornost a „bavilo hosty“ více než dvě hodiny.

Hosté a dárky
Hostů musí být tak akorát, aby toho na dítě nebylo moc. Babičky, 
dědečkové, nejbližší příbuzní… ať jich není víc než deset. Domluvte 
se s nimi předem, jaký dárek by dítě (respektive vás) potěšil, ať 

se vám doma nesejde několik zbytečností. 
Když jim určíte pravidlo jednoho dárku na 
jednoho hosta, bude to nejlepší pro všech-
ny – dítě stejně nevydrží dlouhé rozbalování 
a z desáté hračky už se ani radovat nebude. 
V tomto případě často platí, že méně je více. 
Dárky zabalte do různobarevných papírů 
a nezapomeňte na mašle. Trhání třpytivých 
papírů kolikrát batolata potěší více než ob-
sah krabice, a navíc u toho pořídíte veselé 
fotky. 

Co na sebe
Každou maminku napadne, že svoje dít-
ko musí na tu první velkou narozeninovou 
oslavu vyfešákovat. Čelenky, tylové sukénky, 

Místo slaných tyčinek,
které sice dětem chutnají,

ale zdravé rozhodně nejsou,
připravte malým hostům „chuťovky“

z mrkve a okurky. Oloupejte 
zeleninu a nakrájejte ji na

podlouhlé tyčinky.

Text: Petra ŠkeříkováJUBILEJNÍ 
VYDÁNÍ HAMÁNKA



a budou opět krásně vypadat na fotkách, 
ale váš malý jednoleťák si na nich nebude 
moct pochutnat. Je na vás, jak to vyřešíte, 
ale když uvnitř té nazdobené krásy najde 
vaše batole piškot a ovoce, proč by nemohlo 
ochutnat. Hlavně nezapomeňte zapálit svíč-
ku a potom fotit u sfouknutí! A klidně pak 
prcka nechte si s dortem pohrát, jen ať ho 
má na prstíkách i na nose.

Co se týká dalšího občerstvení, oslavenci 
a dětským hostům můžete připravit jedno-
duché jednohubky: Rohlík nebo chleba na-
krájejte na kolečka či kostičky a ty potřete 
máslem a obložte tvrdým sýrem, případně 
šunkou s vysokým obsahem masa a sníže-
ným obsahem soli, ozdobit je můžete kous-
kem zeleniny, třeba salátové okurky. Takové 
jednohubky můžete s klidem podat i roční-
mu dítěti. Ulehčíte si práci i tím, když budete 
všem hostům podávat občerstvení na plas-
tových či papírových talířcích a v kelímkách. 
Ty se dají sladit s  celkovou výzdobou. Na 
internetu seženete plastové či papírové ná-
dobí s narozeninovou jedničkou, s veselými 
autíčky či pohádkovými motivy. Co na tom, 
že babička bude pít víno z kelímku, aspoň ne-
budete mít obavy, že se něco rozbije. Střepy 
sice přinášejí štěstí, ale ne na dětské oslavě.

Tipy na dárky 
pro roční dítě
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• hračka na provázku a  kolečkách  – 
jakmile dítě začne chodit, bude ho 
bavit za sebou cokoli tahat

• odrážedlo – autíčko, letadélko, mo-
torka, zvířátko… (pozor  – ne cho-
dítko)

• velké kostky – klasické dřevěné ane-
bo velké Duplo kostky, které do sebe 
zapadají

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

• bazének s míčky – kruhový bazének 
naplněný malými plastovými míčky

• první pastelka – kreslicí barevná ku-
lička, která pěkně padne do ručičky

• první kotníčkové botičky – pokud na 
první krůčky teprve čekáte

kravaty, motýlky a kšandy jsou sice krásné 
na pohled, ale dobré tak akorát na fotky. Jen 
co narozeninové focení dokončíte, převlék-
něte dítě do něčeho pohodlného, na co je 
zvyklé. Dobrým tipem jsou také trička (nebo 
bodyčka) s potiskem kravaty, motýlka nebo 
velké jedničky.

Výzdoba a zábava
Balonky, balonky, balonky. Ty nafukovací. 
Děti je zbožňují a  na narozeninové oslavě 
nesmějí chybět. Pokud se jich dítě bude 
dotýkat, nafoukněte je jen napůl, aby mu 

v rukou nepraskly a nepolekaly ho. Konfety ve tvaru spirálek případ-
ně zavěste tam, kde na ně dítě nedosáhne. Zbytečně by se do nich 
zamotávalo. Na oslavu pořiďte bublifuky – ty jsou zárukou zábavy. 
Každé malé dítě tu smršť bublinek miluje a vy budete mít opět krásný 
záběr do foťáku. A také si můžete uspořádat rodinnou soutěž, kdo 
vyfoukne největší bublinu.

Dort a občerstvení
Kdo ví proč, ale dort bývá nejdůležitějším bodem první naroze-
ninové oslavy. Některé maminky dokonce kupují či pečou rovnou 
dva – jeden dětský, zdravější, aby se do něj mohl pustit i oslave-
nec, a  jeden pro dospěláky. Pravdou je, že marcipánové figurky 
(autíčka, princezny, zvířátka, pohádkové postavy) děťátko zaujmou 

Oslava prvních narozenin

Jablečné muffiny pro děti

Ingredience
360 g Hamánku Kojenecká výživa s jablky, 1 ½ hrnku hladké mouky, 1 ½ lžičky Vitana Kypřicího prášku,  
½ lžičky jedlé sody, 1 balení Vitana Cukru skořicového, ½ lžičky mletého nového koření, ¼ lžičky mletého 
muškátového oříšku, špetka soli, 2 vejce, ⅓ hrnku třtinového cukru, 5 lžic rozpuštěného másla, ½ hrnku nase-
kaných vlašských ořechů (pro starší děti, malým dětem bez ořechů)

Postup
1. Troubu předehřejte na 180 °C. Mouku, kypřicí prášek, jedlou sodu, nové koření, muškátový oříšek a sůl 

smíchejte dohromady. V jiné míse rozmixujte dohladka vejce, Hamánek s jablky a třtinový cukr. 
2. Máslo rozpusťte, zamíchejte do suchého mixu a následně do něj zapracujte vaječnou směs.
3. Formu na muffiny vyložte papírovými košíčky. Rozdělte do nich těsto, posypte ořechy a skořicovým 

cukrem a dejte péct na 13-15 minut.
4. Nechte zhruba 5 minut vychladnout a podávejte.

Náročnost: snadné
Počet porcí: 8-10

Doba přípravy: 35 minut
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Polévka z jarních bylinek 

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

Polévky v dětském jídelníčku:
Dávejte přednost těm ze 
sezOnní zeleniny

Ingredience
2 hrsti jarních bylinek (např. kopřiva, 
popenec, mladé lístky pampelišky)
3 lžíce slunečnicového oleje
5 lžic ovesných vloček
špetka soli
1 lžíce petrželové nati nebo pažitky
1,2 l vody

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

Text: Alice Škochová

Které polévky jsou 
pro děti vhodné…
Pro děti jsou vhodné zeleninové 

nezahuštěné polévky, zeleninové polévky 
zahuštěné bramborem nebo vločkami, 
obilné polévky a  netučné vývary z  kva-
litního masa; od 18. měsíce i  luštěninové 
polévky. Dávejte přednost zeleninovým 
polévkám, protože díky nim se zvyšuje 
celkové denní množství zeleniny v dětském 
jídelníčku. 

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

Co do polévky? 
Kvalitní vývary můžete obohatit o strouha-
nou, mírně povařenou zeleninu, celozrnné 
zavářky nebo zelené natě, které jsou zdro-
jem vitaminu C. Polévku lze dochutit česne-
kem, libečkem, saturejkou, koprem, pažit-
kou, petrželkou, pórkem apod. Vhodná jsou 
také dochucovadla připravená výhradně ze 
sušené zeleniny a mořské soli, která neob-
sahují žádné přídatné látky. 

JUBILEJNÍ 
VYDÁNÍ HAMÁNKA
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TIP: Polévku nemusíte 
podávat jen k obědu 
jako první chod. Může 

sloužit i jako samostatné 
jídlo k večeři, například 

s kouskem pečiva. 

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

Příprava
Najemno pokrájenou cibulku osmahněte 
na oleji, přidejte pokrájené špenátové listy 
a též je lehce osmahněte. Přidejte 1,3 l vody 
a rýži, přiveďte vše k varu a na mírném pla-
meni vařte 10 minut. Do polévky přidejte 
vejce rozšlehané v jogurtu a utřený česnek 
a nechte „dojít“ několik minut na vypnu-
tém vařiči. Na talíři polévku ozdobte nase-
kanou zelenou natí. 

Mrkvová krémová 
polévka s květákem

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

Příprava
Očištěný květák uvařte v mírně oso-
lené vodě a  vyjměte na talíř. Mrkev 
a  cibuli očistěte, pokrájejte najemno 
a lehce osmahněte na másle. Přidejte 
jáhly pomleté v mixéru nebo sekáčku 
a  také osmahněte. Zeleninu s  jáhla-
mi zalijte vývarem z květáku a dolijte 
vodu tak, aby celkové množství teku-
tiny odpovídalo asi 1,2 l. Polévku při-
veďte k varu a vařte 15 minut. Pak vše 
rozmixujte, dochuťte solí a citronovou 
šťávou. Polévku doplňte nasekanou 
zelenou natí a podávejte s  růžičkami 
vařeného květáku. 

Pro polévku, polívčičku

poslala jsem svoji lžičku.

Musela jít desetkrát,

měla velký, velký hlad.
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Krůtí polévka 
s pohankovou lámankou
Ingredience
60 g pohankové lámanky
150 g krůtích prsíček
1,2 l vody
1 lžíce přírodního zeleninového dochucovadla
2 pórky
1 mrkev
20 g slunečnicového oleje
sůl
sekaný libeček 

Příprava
Lámanku osmahněte na oleji, přidejte k ní vodu 
a  přírodní zeleninové dochucovadlo a  nechte 
vzkypět. Vařte na mírném ohni asi 20 minut pod 
pokličkou. Krůtí maso nakrájejte na malé nudlič-
ky, vložte do polévky a vše vařte odkryté ještě 
dalších 15 minut. Očištěný pórek a mrkev nakrá-
jejte na kolečka a vložte do polévky. Povařte ještě 
3–5 minut. Před podáváním posypte jemně nase-
kaným libečkem. 

Pestrá letní 
zeleninová polévka

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

Příprava
Zeleninu a brambory očistěte a nakrá-
jejte na nudličky nebo malé kousky. 
Poduste je na oleji, přidejte 1,5 l vody 
a vařte doměkka. Přidejte ovesné vloč-
ky, 5 minut povařte, osolte špetkou soli 
a nechte pár minut dojít na vypnutém 
vařiči. Ozdobte nasekanou petrželovou 
natí a podávejte. 

TIP: Do polévky můžete jako zavářku 
přidat jemné kukuřično-bramborové 
nočky. Strouhaný vařený brambor smí-
chejte s kukuřičnou moukou a rostlin-
ným olejem v takovém množství, aby 
vzniklo řidší těstíčko. Těsto nechte 
chvíli stát, pak z něj tvořte malé nočky 
a zavařujte do polévky. 

Zvláště obezřetní 
buďte v případě 

dochucovadel obsahujících 
glutamát sodný, který 

najdete především 
v různých práškových 

polotovarech. 

JUBILEJNÍ 
VYDÁNÍ HAMÁNKA
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PROHLÍDKY V PRVNÍCH TŘECH LETECH
Dětského lékaře si vybírejte důsledně, v prvních třech letech života vašeho děťátka ho budete navštěvovat 
velmi často. Důležitým kritériem 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  vybraného pe-

diatra ještě před narozením dítěte a před-
běžně si domluvte první návštěvu po po-
rodu, která by měla proběhnout do 2 dnů 
od propuštění z  porodnice. Někteří lékaři 
si zvou čerstvě narozená miminka do své 
ordinace, jiní je navštěvují v bezpečí jejich 
domova. Kromě prohlídky miminka vám 
poradí s  kojením, sepíše zdravotní doku-
mentaci a  informuje vás o očkování a zá-
sadách péče o novorozence.

Druhá prohlídka v ordinaci 
Podruhé pediatra navštívíte zhruba ve  
14 dnech dítěte. Toto vyšetření obnáší pře-
měření a zvážení, změření obvodu hlavičky 
a  kontrolu velikosti velké fontanely. Dále 
lékař prohlédne dutinu ústní, prohmatá 

Povinná očkování 
v prvních 3 letech 

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

bříško a poslechne srdíčko, zkontroluje třísla a genitál a také zá-
kladní novorozenecké reflexy. Většinou také předepíše vitamin D 
(přípravek Vigantol) – obvykle 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 odpovídající psychomotorický vývoj a  doporučí 
správné výživové postupy. 

Pro představu: V 6 týdnech bude kontrolovat, 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 začíná lézt, v 10 měsících, 
zda se začíná stavět, používá jednoduchá slůvka, umí paci-paci, 
pá-pá atd. V jednom roce by dítě mělo umět rychle lézt, začínat 

samostatně chodit, používat několik slov 
a  rozumět jednoduchým příkazům. Lékař 
na prohlídkách posoudí, zda psychomoto-
rický vývoj probíhá přiměřeně, a pokud ne, 
doplní potřebná vyšetření.

Prohlídky v batolecím věku 
Po 1. roce života už nebudete do ordina-
ce chodit tak často (pokud dítě nebude 
nemocné). Další preventivní prohlídka 
proběhne v  18 měsících – lékař se zamě-
ří 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, podle něhož se posuzují rizika 
poruch autistického spektra.

Ve 3 letech už je dítě natolik velké, že 
se rozhodně nevejde do kojenecké váhy, 
ale bude si muset stoupnout na tu „do-
spěláckou“, 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 vyšetřuje genitál – je dobré, 
když na to své dítě předem připravíte, 
třeba formou hry. Bude pak lépe spolu-
pracovat.

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.

Poslech srdíčka 
a dechu je součástí 

každé prohlídky. 

Text: Petra Škeříková, odborná spolupráce MUDr. Světlana Najmanová



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

Jízda na kole patří do „základní vý-
bavy“ dítěte podobně jako brusle-
ní či lyžování. A podobně jako oba 

zmíněné zimní sporty může i výuku cyklozá-
kladů ovlivnit řada mýtů a lidových mouder. 
Čím se řídit, aby byla výsledkem všeho toho 
snažení oboustranná spokojenost? 

Prvním tématem k zamyšlení je otázka, 
kdy dítě na kolo poprvé posadit. Nejmenší 
dětská kola mají průměr 12 palců (30 centi-
metrů) a podle výrobců jsou určena pro děti 
ve věku 2–4 roky. Uvedená spodní hranice je 
ale značně diskutabilní. Koordinace šlapání 
a držení rovnováhy je totiž pro dvouleté dítě 
poměrně složitá a příliš nepomohou ani pří-
davná stabilizační kolečka. I zde platí osvěd-
čené „spěchej pomalu“. 

Tříkolka a odrážedlo hodně pomohou
Současný trend je nechat dítě nejprve se-
známit s tříkolkou, na níž i dvouletý capart 
odhalí tajemství šlapání. Poté je ideální 
nechat potomka jezdit na odrážedle (First 
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S výukou jízdy 
na kole „spěchejte 
pomalu“, ať dítě 

neodradíte.
Kam vyrazit na výlet

Dětské bicykly bohužel nejsou v po-
měru k velikosti dětí zrovna nejlehčí 
a  i malá dítka se musí vypořádat se 
stroji o váze 6–8 kg. Nejen ti nejmenší 
tak mívají problém ušlapat kopcovitěj-
ší terén a na to je potřeba brát ohled 
při plánování společných vyjížděk. 
Pomoci si sice můžete tažnou tyčí či 
gumovým lankem, ale obecně je pro 
zdárnou vyjížďku bez nervů dobré 
zpočátku volit terén bez výrazného 
převýšení. Takové podmínky často 
nabízejí cyklostezky podél řek - jako 
např. pražská stezka Braník-Zbraslav či 
Smíchov-Radotín, z Prahy dobře vla-
kem dostupná stezka Srbsko-Beroun, 
trasa Nymburk-Poděbrady, cyklotrasy 
v Podyjí apod.

Text: Pavel Novotný

Bike, Strider…), které zprostředkuje podob-
ný pocit z rychlé jízdy a děti se na něm hravě 
naučí držet rovnováhu. S uvedenými doved-
nostmi bude přechod na skutečné kolo ve 
věku 3–4 let dílem několika chvil. A rovnou 
odpadne trápení s přídavnými kolečky. Po-
kud se však dítě na jízdu bez postranních 
koleček necítí, netlačte na pilu a  kolečka 
na bicyklu nějaký čas nechte. Méně je ně-
kdy více. 

Vlastní výuka jízdy není těžká. Pamatujte 
na to, aby dítě mělo odpovídající velikost kola 
a dosáhlo ze sedla bezpečně na zem plnými 
chodidly. Pokud má dítě větší kolo, musí se 

víc naklonit dopředu, aby dosáhlo na řídítka, 
a ocitne se tak ve značně nepohodlné pozici. 
Výuku provádějte na rovině nebo z mírného 
(opravdu mírného) svahu, aby dítě nemuse-
lo překonávat těžší odpor. Pak už stačí jen 
přidržet sedlo (rozhodně nepomáhejte dr-
žením za krk či tričko) při nasednutí, udělat 
pár rychlých kroků při rozjíždění a  během 
několika pokusů pocítit radost nad zroze-
ním cyklisty. 

Brzdění věnujte zvláštní pozornost
Nejobtížnější pro cyklistické nováčky je roz-
jezd a  zastavování. Pro první jmenovanou 

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

JUBILEJNÍ 
VYDÁNÍ HAMÁNKA



Šlapu, tedy jsem

činnost je potřeba dítěti vysvětlit, do jaké 
polohy má ideálně nastavit pedál. Častým 
tématem rodičovských hovorů pak bývá 
to, jaký zvolit typ brzdy. Z bezpečnostního 
hlediska je pro nejmenší ideální určitě brzda 
typu torpédo (brzdí při šlápnutí dozadu), za-
tímco páková brzda zadního kola je pak stan-
dardně ve výbavě kol od velikosti 20 palců 
(50 centimetrů). 

Vysvětlení, jak brzdit, věnujte rozhodně 
odpovídající čas a důraz – jde možná o nej-
důležitější součást celého procesu. A neza-
pomeňte rovněž připomenout, že s přední 
brzdou je třeba zacházet opatrně. Případně 
ji seřiďte tak, aby nemohla přední kolo úplně 
zablokovat.

Motivujte, ale nepřehánějte to
Podobně jako v  jiných oblastech mentor-
ského působení rodiče na dítě se snažte 
držet i při výuce jízdy na kole své ambice 
na uzdě. Děti si kolo zamilují, tomu věřte, 
ale na začátku se určitě vyplatí trpělivost. 
Dílčí úspěchy odměňujte a netlačte na pilu. 
Když ucítíte, že vaše ratolest po deseti mi-
nutách ztrácí chuť, najděte si jinou společ-
nou  zábavu. 

Důležité je dítě neznechutit. Dělejte po-
stupné kroky a uvidíte, že brzy bude vaše 
dítko trávit v sedle víc a víc času. Dopřejte 
mu proto radost z nově nabyté dovednos-
ti a nechte jej jezdit do školky či do školy, 
vyrážejte na vyjížďky. Cyklistika otevře vaše-
mu společnému času zcela nové obzory. Tak 
hodně najetých kilometrů!

Každé dítě si 
časem kolo 
zamiluje, ale
zpočátku buďte 
trpěliví a nenuťte 
ho jezdit, pokud 
samo nechce.
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Bez helmy ani ránu

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

Kola vs. dětské míry

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

Co je to?
Běží dva bratři bez 

nohou, jeden druhého 

dohnat nemohou.

(kolo)



18

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

Text: Petra Škeříková

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

káže, můžete i v graviditě sportovat, i když 
s mírou. Nevadí lehký poklus, protahovací 
cviky (nikoli posilovací, nedoporučuje 
se zvedání těžkých předmětů), efektivní 
je cvičení na fitballech (velkých míčích) 
a dobrým tipem je také jóga pro těhot-
né. Co lze rozhodně doporučit, je plavání, 
které vás nejen udržuje v kondici, ale je 
také relaxační a moc příjemné i pro vaše 
miminko  – bříško je při něm nadnášeno 
vodou, tudíž cítíte uvolnění, a plod se ryt-
micky houpe. Studia pro ženy často na-
bízejí také kurzy pilates či břišních tanců 
pro těhotné – pohyb v rytmu hudby bude 
přínosný nejen pro vás, ale i pro děťátko. 
Vyhněte se však všem sportům, při kte-
rých hrozí zranění, údery do břicha, pády, 
velké otřesy (míčové sporty, in-line brus-
le apod.). Žena, která těhotenství prožila 
aktivně, je podle lékařů lépe připravena 
i na samotný porod. 

Kůže bez suvenýrů
Asi žádná z nás si nechce z té devítiměsíč-
ní jízdy přivézt nepěkný suvenýr v podobě 
strií na břiše, stehnech či dokonce prsou. 
Bohužel někdy se tomu zcela předejít nedá, 
protože jejich tvorba je ovlivněna genetic-
ky. Projevy se ale dají alespoň zmírnit, a to 
pravidelným mazáním těchto kritických 
partií krémy, gely či oleji na strie. Začněte 
od druhého trimestru a zaměřte se na ob-
dobí šestého měsíce, kdy obvykle nastávají 
nejvýraznější váhové a hormonální změny. 
Mazání „vytahaného břicha“ zpevňujícími 
krémy je prospěšné, i když na strie netrpíte, 

kůže bude po porodu pevnější a  lépe se pak bude stahovat do 
původního stavu.

Šik vlasy i v těhotenství
Hormonální změny v těhotenství působí i na vlasy. Někdo říká, že 
je má lesklejší, někdo mastnější, většina žen je má pevnější (méně 
padají) a rychleji rostou. Není to však důvod k radosti nadlouho, 
krátce po porodu se tento stav změní a v souvislosti s kojením 
dojde u většiny žen naopak k nadměrnému vypadávání vlasů. Po-
užívejte v těhotenství kvalitní šampón a masku a nezdráhejte se 
zajít i ke kadeřnici. Možná už jste slyšela mýtus, že by si těhotné 
ženy neměly vlasy barvit, protože chemické látky v barvě mohou 
skrze pokožku projít až k plodu. Žádné studie to však neprokáza-

ly. Za zvážení stojí pouze to, zda si v prv-
ním trimestru, kdy je plod nejohroženější, 
neodpustit zesvětlování vlasů (melírování) 
za pomoci amoniaku (čpavku) a peroxidu 
vodíku. Nejenže jsou tyto látky velmi agre-
sivní, ale také silně zapáchají a těhotné ženě 
by se z výparů mohlo udělat nevolno. Vždy 
o těhotenství informujte kadeřnici a nechte 
si vlasy nabarvit šetrnějšími barvami, ať se 
cítíte upravená a šik. Jen počítejte s tím, že 
se vlivem hormonů mění i struktura vlasu 
a barva nemusí chytnout tak, jak si před-
stavujete. 

Od 10. tt můžete 
podstoupit prenatální 
test z krve, který 
určí pohlaví miminka 
s 99% přesností.

JUBILEJNÍ 
VYDÁNÍ HAMÁNKA
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Těhotenské mýty: Jak si vybrat pohlaví

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

V dobách, kdy neexistovaly ultrazvuky a celý obor gynekologie byl ještě 
v plenkách, dala řada nastávajících rodičů na tzv. babské rady, podle nichž 
se „dá“ pohlaví miminka předem ovlivnit, stejně jako se „dá“ určit během 
těhotenství i bez diagnostických přístrojů. Ženští lékaři nad nimi většinou 
kroutí hlavou a pochopení u nich nečekejte, protože v naprosté většině 
nejsou tyto rady podložené vědeckými poznatky. Přesto se na pár z nich 
podíváme, třeba zrovna vám to vyjde.

Jak počít kluka/holčičku
Pohlaví dítěte ovlivňuje jeho otec, přesněji řečeno jeho spermie, které 
jsou nositelkami informací v  podobě pohlavních chromozomů X a  Y. 
Když se k vajíčku dostane jako první spermie s chromozomem Y, bude 
počat chlapeček. Spojením mužského X s ženským X vznikne holčička. 
Faktem je, že spermie Y (tedy ty klučičí) jsou rychlejší, ale citlivější – 
méně vydrží a rychleji odumírají. Proto pokud chcete počít chlapečka, je 
vhodný pohlavní styk přesně v den ovulace, aby se k vajíčku dostaly ty 
rychlejší spermie. Pokud si přejete holčičku, doporučuje se pohlavní styk 
zhruba 2–3 dny před ovulací. Říká se, že holčičí spermie jsou pomalejší 
a vydrží na sestupující vajíčko čekat. Důležité tedy je umět přesně určit 
den ovulace. 

Další rady už pak berte spíše s úsměvem. Historicky se vyrovnaněj-
ším, silnějším a psychicky odolnějším ženám rodí spíše chlapci. V dobách 
smutku, chudoby či hladu se zase rodilo více děvčat. I dnes se prý podle 
statistik do zabezpečených rodin více rodí synové a chudším rodinám zase 
spíše dcery. Pokud chcete kluka, dbejte na dostatečný přísun energie, před 
početím jezte hodně masa a banánů. Pokud chcete holčičku, jezte zdravě 
a střídmě, zařazujte do jídelníčku sóju.

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

bude to spíše dcera. Pokud pokusy trvaly více než půl roku, čekejte 
syna. 

• Trpíte silnými ranními nevolnostmi? Čekáte holčičku.
• Přibírá společně s maminkou na váze i tatínek? Budete mít dceru.
• Máte plný obličej akné? Holčičky berou maminkám krásu. Máte-li 

čistý obličej a lesklé vlasy, čekáte kluka.
• Je vaše břicho výše posazené a „rozpláclé“ do boků? Je to holka! 

Břicho špičaté a posazené nízko značí kluka. 
• Pokud máte více chutě na sladké, chystejte růžovou výbavu. Máte-li 

chutě na kyselé a pikantní, chystejte modrou.
• Po sedmi letech dochází k výměně krve člověka, a tak je větší prav-

děpodobnost jiného pohlaví.

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

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

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



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

Jednorázové pleny
Plusy: 
Patří bezesporu mezi nejčastě-

ji používané plenky. Přebalování s nimi je 
snadné, jsou relativně tenké a dobře sají te-
kutinu. Ve finále je hodíte do koše. Vzhledem 
ke snadnému použití maminkám usnadňují 
přebalování a  především šetří čas. Jejich 
další výhodou je pohodlnost, například na 
dovolené u moře určitě nebude s látkovými 
plenkami stejná práce jako s jednorázovými. 
„Myslím si, že doplňkově je takhle využívá 
většina maminek, které jinak používají plen-
ky látkové. Některé maminky látkují přes 
den a na noc dávají jednorázovou plenu,“ 
říká Ing. Petra Sýkorová, zakladatelka znač-
ky GaGa's pleny.

Minusy:
Podle statistických údajů připadá na kaž-
dého Čecha v  průměru 294 kg komunál-
ního odpadu ročně. Dítě v  jednorázových 
plenkách vyprodukuje za rok dvojnásobek 
odpadu než běžný občan. Plenky zname-
nají také velkou zátěž – asi 250 kg spotře-
bovaných surovin na 1 dítě. Za každodenní 
používání jednorázovek zaplatíte zhruba 
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Dnešní látkové 
pleny nevyžadují 
zdlouhavé 
vyvařování 
a žehlení, jejich 
používání je snazší.

Text: Ivana Ašenbrenerová

700−1 000 Kč za měsíc, za celé přebalovací období dítěte to dělá 
asi 16−25 000 Kč. K dalším „nevýhodám“ patří i to, že každý den 
musíte vynášet koš a také plenky neustále dokupovat. Při použití 
některých typů jednorázových plenek hrozí u citlivějších dětí opru-
zeniny (dítě necítí, že je už mokré, takže je delší dobu v mokru). 
Odborníci v poslední době poukazují taky na možné nebezpečí che-
mických látek, které se používají pro výrobu absorpčního gelu, a na 
riziko přehřívání zejména chlapeckých pohlavních orgánů.

Info: Bio jednorázové pleny
Existují však ekologické jednorázové plenky, které jsou šetrné k ži-
votnímu prostředí, vyrábějí se z obnovitelných surovin, jejich výro-
ba šetří životní prostředí a některé se dají dokonce kompostovat. 
Jejich nevýhodou je menší sací schopnost a vyšší cena. Bohužel 
stejně jako klasické jednorázovky plní popelnice.

Látkové pleny
Pokud stále žijete v představě, že látkové 
pleny se musí vyvařovat, žehlit a  složitě 
skládat, pak budete asi velmi překvapená, 
co všechno se za posledních několik desí-
tek let změnilo. Jak říká Ing. Petra Sýkorová 
z Gagapleny.cz, jde o názor, který přetrvá-
vá z časů našich babiček a maminek. Ano, 
tehdy byla péče o pleny opravdu náročná 
a maminky si vlastně ani nemohly vybrat, 
co by chtěly používat. „Dnešní materiály, 
způsob zpracování i moderní střihy umož-
ňují zredukovat veškerou práci na vyprání 
v pračce a usušení na šňůře či v sušičce. 
Vyváření, žehlení a  složité skládání dnes 

JUBILEJNÍ 
VYDÁNÍ HAMÁNKA
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Anketa

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

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

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

Dana (35 let), 2 děti (3 a 1 rok)
U první dcery jsem používala jednorázové 
pleny, ale když jsem každý den odnášela ty 
hromady použitých plenek do popelnice, 
začala jsem se zajímat o látkovou variantu. 
Nejdřív mi to přišlo celkem pracné, muset 
plenky prát a sušit, ale ve finále jsem zjis-
tila, že spoustu času jsem předtím strávila 
tím, že jsem musela pleny nakupovat. Na-
víc jsem do praní a sušení zapojila i starší 
dceru, která mi ráda podává kolíčky a vyn-
dává pleny z pračky. Takže to vlastně ne-
považuji za ztrátu času, ale naopak.

u látkových plen odpadá,“ říká Petra Sýko-
rová. A jaké výhody a nevýhody vidí v jejich 
použití?

Plusy: 
Ekonomické: Po započtení všech nákladů 
ušetříte až 15 000 Kč. Část výbavy vydrží 
i pro další dítě, případně ji lze prodat, a tak 
se část nákladů za látkovou výbavu ještě 
vrátí. Plnohodnotná výbava se dá pořídit i za 
7 000 Kč, u jednorázových plen jsou náklady 
přes 25 000 Kč (počítáte-li 5 Kč za jednu ple-
nu a přebalování po dobu dvou let).
Zdravotní: Látkové pleny přispívají ke 
správnému vývoji kyčlí, neobsahují chemi-

kálie ani jiné nežádoucí látky a  jsou pro-
dyšné. Díky vyšší prodyšnosti nedochází 
k přehřívání pohlavních orgánů, což je dů-
ležité zvláště u chlapečků. Látkové pleny 
zamezují vzniku opruzenin.
Ekologické: Látkové pleny nezatěžují život-
ní prostředí tak jako jednorázové.
Časové: I když to možná vypadá paradox-
ně, je to tak. Odpadá čas na vyhledávání 
jednorázových plen v  akci, dojíždění za 
jejich nákupem a  vynášení použitých do 
popelnice. „Dnešní látkové pleny se ne-
musí vyvařovat ani žehlit, můžete je prát 
s ostatním prádlem, takže je stačí jen po-
věsit a pak dát do skříně,“ říká Ing. Petra 

Látkové 
a jednorázové 
plenky můžete 

jednoduše 
kombinovat.

7 Jednorázové 
plenky šetří 
maminčin čas.



Vyznáte se? 
Jaké druhy látkových 
plen existují? 
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Pokud jste až dosud používala pleny 
jednorázové, pak budete možná tro-
chu na rozpacích, jak postupovat při 
výběru. Některé pleny jsou bambuso-
vé, jiné konopné nebo froté. Dále pak 
existují různé typy plenek:
• Nechcete-li pleny skládat, pak 

můžete sehnat praktické kal-
hotkové plenky, které vzhledem 
připomínají jednorázovou plenu 
a  mají vlastní zapínání na pa-
tentky nebo suchý zip. Ty pak 
zafixujete svrchní plenkou, kte-
rá je vyrobená buď z PVC (není 
prodyšná, takže hrozí opruzeni-
ny), nebo s polyuretanem (do-
voluje přístup vzduchu) a z vlny 
(nasají vlhkost a  jsou zcela 
prodyšné, při nošení průběžně 
prosychají).

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

• Čtvercové a  tvarované pleny: 
Univerzální pleny, které nemu-
síte používat jen k přebalování, 
ale i k otírání pusinky a podob-
ně. Mají nižší savost, ale rychle 
schnou. Savost lze zvýšit tím, že 
do nich vložíte takzvanou sepa-
rační plenku (chrání plenku před 
znečištěním stolicí, vkládá se 
mezi plenu a zadeček, může být 
pratelná fleecová či jednorázo-
vá viskózová nebo celulózová). 
Dají se všelijak skládat, takže 
padnou každému miminku. Tva-
rované pleny připomínají kal-
hotky, nemají ale svoje zapíná-
ní – zapínají se například snappi 
sponkou. 

Sýkorová. Zpočátku je perete 1× za dva dny, později 1× za tři dny, 
žehlíte je „jen“ v šestinedělí. Po šestinedělí zabere péče o ně asi 
1−2 hodiny týdně podle typu plenek. 

Minusy: 
Samozřejmě i  látkové pleny mají svá negativa. Pro mnoho ro-
dičů je dnes nejdůležitější, jak moc jsou pleny praktické. I když 
už se látkové pleny nemusí vyvářet a žehlit, pořád vyžadují dost 
práce. Přebalování je trochu komplikovanější, ale ovšem i  zde 
záleží na tom, jaký druh plenky použijete. Po použití je musíte 
namočit do kbelíku s víkem a ideálně přídavkem vonného oleje, 
minimálně 1× za dva dny je musíte vyprat a ještě předtím plenky 
raději propláchnout a odstranit větší nečistoty. I proto je použití 

jedno rázovek praktické zejména na cesty 
a pobyt mimo domov.

Info: Plenkový servis
V některých městech již existuje tzv. plen-
kový servis, který vám látkové pleny dove-
ze, a navíc je za vás taky vypere. Objednáte 
si je pohodlně z domova, nemusíte tak stát 
frontu v supermarketu ani tahat velká bale-
ní. Třikrát týdně u vás servis použité pleny 
vyzvedne a vyprané je zase přiveze, takže 
můžete trávit více času se svými dětmi. Více 
na: plenkovyservis.cz

Zabavte dítě při 

přebalování říkankou:

Kovej, kovej,
 kováříčku,

okovej mi mou nožičku.

Okovej mi obě,

zaplatím já tobě!

JUBILEJNÍ 
VYDÁNÍ HAMÁNKA
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Výživa děŤátka od narození 
až po batolecí věk
Rodiče se často ptají, kdy zařadit určité potraviny do jídelníčku dítěte. Nejistota panuje zvláště ohledně 
potenciálních alergenů, kravského mléka nebo vajec. Přehledné rozdělení zásad výživy do pěti kategorií 
podle věku vám pomůže lépe se zorientovat v potřebách děťátka, které prochází zvláště v prvním 
roce života dramatickým vývojem. 

Od narození do 4. měsíce: 
Kojte nebo podávejte 
počáteční mléko

Kojení pomáhá a chrání
Miminka dostávají nejcennější látky v mateř-
ském mléce. Ideální poměr živin v mateř-
ském mléce přesně odpovídá potřebám dě-
ťátka ve všech etapách jeho vývoje. Zvláštní 
cukr v mléce vytváří příznivé prostředí pro 
růst prospěšných bakterií, které osidlují za-
žívací ústrojí dítěte. Tyto bakterie napomá-
hají trávení a podporují tvorbu imunitního 
systému. 

S mlezivem dítě první hodiny vystačí 
Velký význam má mléko, které se začne 
tvořit hned v prvních hodinách po porodu. 
Hustší, nažloutlá tekutina, které se říká mle-
zivo, obsahuje látky na bázi bílkovin a soli, 
které dítě v daný okamžik potřebuje. Druhý 
až třetí den se matce začne tvořit mléko, do 
té doby využívá novorozenec zásoby vody 
a energie z matčina těla. 

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

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

před obezitou, cukrovkou a osteopo-
rózou.

• Napomáhá rozvoji duševních schop-
ností dítěte.

• Pro maminku představuje nejjedno-
dušší a nejlevnější způsob krmení.

• Napomáhá rychlejšímu zavinutí dělohy 
po porodu. 

• Chrání matku před rakovinou prsu 
a vaječníků a také před osteoporózou.

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

Jídelníček kojící maminky 
Maminka by měla kojení přizpůsobit svůj 
jídelníček, který by měl obsahovat dostatek 
základních živin, zejména prvky, které si 
tělo neukládá do zásoby, jako jsou vitaminy 

řady B, vitamin C, některé minerály a bílko-
viny. Příjem energie je třeba navýšit, ovšem 
nijak dramaticky. Kojící maminka by měla 
denně přijmout asi o 1600 kilojoulů navíc 
oproti běžnému stavu, což odpovídá např. 
dvěma jogurtům. 

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

Text: Alice Škochová, odborná spolupráce MUDr. Eva Šipková

5 Kojící maminka 
by měla denně 
přijmout asi o 1600 
kilojoulů navíc opro-
ti běžnému stavu, 
což odpovídá např. 
dvěma jogurtům.



4.–6. měsíc: Využijte 
imunologické okno
Výlučné kojení bez nemléčných přídavků je 
vhodné pro první čtyři měsíce života. Pro 
správné „naprogramování“ imunity kojence 
je ale důležité neotálet s  nabízením jídla, 
které by mohlo vyvolat imunitní odezvu 
a alergickou reakci. Pokud začnete případ-
né alergeny postupně zavádět do jídelníčku 
v období mezi ukončeným 4.–6. měsícem 
(17. až 26. týden života), kterému říkáme 
imunologické okno, výrazně tím snížíte 
pravděpodobnost vzniku alergií. Mějte na 
paměti, že podobně jako promeškání imu-
nologického okna může vést k rozvoji alergií 
také předčasné zavádění nemléčných příkr-
mů před 4. dokončeným měsícem věku dí-
těte. Toto doporučení se týká i lepku. Dobře 
prospívající dítě může být plně kojeno do 
ukončeného 6. měsíce. Je výhodné zavádět 
potenciální alergeny zároveň s kojením.
Je-li to možné, i v tomto období stále 
pokračujte v kojení nebo podávejte 
miminku počáteční mléko vhodné pro 
jeho věk. 

Začínejte zeleninou, 
na začátku nekombinujte
Pediatři nejčastěji doporučují začínat se ze-
leninou. „S ovocem začínejte až po zeleni-
ně – ovoce je sladké, takže dítě by si velmi 
rychle zvyklo na sladkou chuť a zeleninu by 
nemuselo chtít. Na první pokusy s příkrmy 
se hodí mrkev, brambory, dýně nebo červe-
ná řepa,“ uvádí MUDr. Eva Šipková, dětská 
doktorka, specialistka na gastroenterologii. 
Sledujte pečlivě reakci dítěte na jednotlivé 
druhy zeleniny. Začínejte proto příkrmem 
z  jednoho druhu zeleniny, nekombinujte. 
Pokud vašemu potomkovi zvolená zelenina 
nepůsobí obtíže, vyzkoušejte další a  po-
stupně tak otestujte rozličné druhy zeleniny.

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

• Postupně nahrazujte celou polední 
dávku mléka nemléčným příkrmem.

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

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

S ovocem začínejte až po zelenině – ovoce je sladké, 
takže dítě by si velmi rychle zvyklo na sladkou chuť 
a zeleninu by nemuselo chtít.

Mixujte dohladka 
Pokud nepodáváte dítěti hotový příkrm, který je hned po otevře-
ní připraven ke konzumaci, musíte svým nejmenším jídlo patřičně 
přichystat, tedy ideálně rozmixovat do hladka, aby děti neměly se-
bemenší problém ani při jídle, ani při následném trávení. 

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

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

6.–8. měsíc: Nabízejte dítěti nové chutě 
I v tomto období zůstává mateřské mléko důležitou složkou jídel-
níčku. Proto nadále kojte tolik a tak často, jak dítě vyžaduje. Pokud 
nekojíte, mějte na paměti, že dítě by mělo vypít asi půl litru pokra-
čovacího mléka denně.

První seznámení s mléčnými výrobky
Zvyšujte množství příkrmu, aby v průběhu asi dvou týdnů nahradil 
jednu celou mléčnou porci. Posléze nahraďte nemléčným příkrmem 
i druhou a  třetí mléčnou porci. Postupně nahrazujte část mléka 
mléčnými výrobky. Na seznámení s mléčnými výrobky je nejlep-
ší bílý neslazený jogurt, který můžete přidat k prvním ovocným 
příkrmům.

Více masa, večerní kaše, nové chutě 
Denní dávku masa zvyšte z jedné polévkové lžíce na dvě. Jednou 
týdně podávejte místo masa důkladně uvařený vaječný žloutek. 
Zaveďte do jídelníčku večerní kaše – na začátek jsou vhodné kaše 
obilninové. Seznamujte dítě s novými chutěmi, dalšími druhy ze-
leniny a ovoce a dalšími potravinami. Suroviny neznámých chutí 
zakomponujte v menším množství do již známých pokrmů. 

Příkrmy rozmačkávejte, dávejte jídlo „do ruky“
Jakmile se dítě naučí jíst první příkrmy ze lžičky, začněte jídlo na-
místo mixování rozmačkávat. Dítě by mělo začít dostávat i jídlo „do 

ruky“ , které si může dát samo do úst a žvý-
kat, třeba kousek rohlíku nebo chleba. Dítě 
již může zkoušet jíst samo, za vaší vydatné 
pomoci. 
Se zavedením nemléčného příkrmu 
můžete podávat dítěti i kojeneckou vodu 
na zapití. Ideální je kojenecká voda nebo 
kvalitní kojenecké nápoje ředěné vodou. 

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

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

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

Mléčné výrobky jsou důležitou součástí 
jídelníčku. Mezi mléčné výrobky vhodné pro 
děti patří kromě jogurtů další kysané výrob-
ky, jako je acidofilní mléko a kefír. Od ukon-
čeného 9. měsíce dítěte můžete zařazovat 
smetanové krémy typu žervé. 

Vyhýbejte se sladkým potravinám, jako 
jsou sušenky, sladké pečivo, cukrovinky, 
zmrzlina a čokoláda. Nepodávejte ani uze-
niny, tučné maso a vaječný bílek. Nedávejte 
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• Velmi málo solte, aby si dítě ne-
zvyklo na příliš slanou chuť jídla. 

• Nenabízejte dítěti sladkosti ani 
sladké limonády, průmyslové cuk-
rovinky, tučné uzeniny apod. 

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

Stále…

dítěti ani nízkotučné potraviny, protože jim 
neposkytnou dostatečné množství energie. 

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

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

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

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

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

• Zeleninu a  ovoce podávejte při kaž-
dém jídle, tedy pětkrát denně. Důleži-
tou složkou jídelníčku jsou především 
brambory, které jsou bohatým zdrojem 
vitaminu C. 

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

Mléčné výrobky denně
Mléčné výrobky podávejte denně. Postup-
ně by se mělo do jídelníčku zařadit mléko 
a mléčné výrobky v takovém množství, aby 

dítě mezi 2. a 3. rokem snědlo tři až čtyři porce denně; jedna porce 
se rovná 120–150 ml mléka nebo 100 g jogurtu nebo 25–30 g sýra. 

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

Kupujte plnotučné nebo polotučné výrobky 
Stále nevybírejte mléčné výrobky z řady nízkotučných produktů. 
Ačkoliv se tzv. „light“ produkty propagují jako zdravější, pro děti to 
neplatí. Dítě musí spolu se stravou přijmout určité množství ener-
gie nezbytné pro jeho správný růst a vývoj, kterou mu nízkotučné 
výrobky nemohou poskytnout. 

Pomozte dětem utvořit správné návyky
Vytvořte dítěti návyk na pravidelné stravování během celého dne. 
Nezapomínejte ani na snídaně. Učte dítě samostatnému stolování, 
ale buďte mu stále nápomocni. Buďte trpěliví a snažte se při jíd-
le vytvořit příjemnou atmosféru. Navykněte si jíst pokud možno 

alespoň jednou denně u společného stolu, 
bez hádek a konfliktů. Nevnucujte dítěti ne-
oblíbené jídlo s tím, že je zdravé. Postupně 
by si vytvořil rovnítko mezi „zdravé“ a „ne-
chutné“.

Ovoce nemusíte 
jen mixovat, 

učte děti také žvýkat 
větší kousky.
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Jak zacházet s miminkem? 
Objevte kouzlo handlingu
Co znamená slovo handling? Všelijaké zacházení s miminkem, jako je zvedání, nošení, chování, pokládání, 
tišení při pláči, přetáčení, přebalování, koupání atd. Veškeré naše doteky by měly respektovat psychomotorický 
vývoj miminka a jeho potřeby. 

Pro někoho jsou výše popsané 
činnosti naprostou samozřej-
mostí a  dělá je přirozeně, je 

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

Dotýkejte se
Největší chybou, kterou můžete v péči o své 
miminko udělat, je málo se ho dotýkat, byť 
máte možná pocit, že je to pro jeho „dob-
ro“. Novorozenec či kojenec potřebuje cítit 
vaši blízkost a teplo, potřebuje s vámi být 
neustále v  kontaktu. Obzvlášť v  prvních 
třech měsících života je častý kontakt velmi 
důležitý, tomuto období se proto také ně-
kdy říká „čtvrtý trimestr“. Doteky, chování 
v náručí a podněty, které miminku nabíd-
nete v prvních týdnech života, by měly re-
spektovat jeho psychomotorický vývoj, jeho 
dovednosti a potřeby. Týká se to veškerého 
zacházení s  ním – jakékoliv nošení, oblé-
kání, přebalování, koupání, polohování pro 
spánek, uklidňování a zvedání. Svému mi-
minku neublížíte, pokud se ho jako čerstvý 
rodič náhodou dotknete jinak než v souladu 
s učebnicemi manipulace s miminky, avšak 
z pohledu kinestetiky a fyziologie je třeba 
dát si pozor na pár důležitých věcí, abyste 
nevědomky nedělali pohyby nebo činnosti, 
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Text a foto: Vanda Schreierová

které mohou ovlivnit a narušit jeho psycho-
motorický vývoj.

Přidržujte hlavičku
Většina potíží s  páteří a  velkými klouby 
vzniká nesprávným pohybovým vývojem od 
narození do doby samostatné chůze nebo 
také nesprávným používáním „pomůcek“. 
Miminko potřebuje cítit, že se pohybuje a že 
je jeho hmotnost podepřená nebo uložená. 
Proto je plně odkázáno na vás. Pomocí do-

teku vnímá svět kolem sebe a vytváří si tzv. 
bodyschéma. Poskytujte mu oporu v soula-
du s  jeho motorickými dovednostmi – no-
vorozenec ještě neumí sám držet hlavičku, 
proto mu ji při nošení držte vy. Neschopnost 
držení hlavičky v  prvních měsících života 
souvisí s tím, že hlava je pro novorozence 
v poměru k tělíčku příliš velká a těžká a bez 
fixace padá dozadu, což zbytečně přetěžuje 
krční svalstvo a může dojít až k blokádám. 
Většinou okolo třetího měsíce života jsou 

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

Při správném „pasení 
koníčků“ by ruce 

miminka neměly létat 
a pánev by neměla být 

ve vzduchu.

JUBILEJNÍ 
VYDÁNÍ HAMÁNKA



Jak zacházet s miminkem? 
Objevte kouzlo handlingu

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

S rozumem a láskou 
v hrsti

Čekáte miminko nebo jste čerstvě 
rodičem a  nejste si zacházením se 
svým uzlíčkem jisti? Doporučujeme 
vám knihu „Handling a  nošení dětí“ 
od autorky Vandy Schreierové (vyšla 
v lednu 2018), která je doplněna uce-
leným videokurzem. Dozvíte se vše 
podstatné o nošení miminka v náručí 
podle jeho věku, o pokládání, koupání, 
tišení bolesti (například o práci s bola-
vým bříškem) a posilování potřebných 
svalů. Pomocí řady tipů a triků si ušet-
říte spoustu sil, nervů i proplakaných 
hodin. Více na www.vanickovani.cz/
handling.
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ních kostních hmot). Tím, že váha miminka je 
odložena na vás, mu poskytujete oporu těch 
částí těla, které ještě neumí držet, a neškodíte 
mu. Naopak – páteř tvoří 33 obratlů a stejný 
počet meziobratlových plotének, které chrání 
obratle před nárazy. Obratle mají rosolovité 
jádro a vazivový prstenec a umožňují elastici-
tu páteře. U miminek jsou ploténky prokrve-
né a fungují jako takový „airbag“. Pokud bu-
dete miminku poskytovat oporu svým tělem 
a v případě, že ještě nedrží hlavičku, fixovat 
i  ji, nemusíte se bát, že mu vertikální polo-
hou ublížíte. Pozor však dávejte na záklon, 
miminko by se nemělo prohýbat v zádech. 
Pokud to dělá, dostatečně ho fixujte rukou 
a záklon nedovolte. Na pomoc si můžete vzít 
třeba šátek nebo speciální nosítko.

oporou vzpřimuje miminku trup a posiluje tělíčko. Dítě dostává 
trojdimenzionální pohybové impulzy a získává pohybové vzorce, 
které bude potřebovat pro chůzi. Lépe se adaptuje na svět a více 
se učí – dobře totiž vidí kolem sebe. 

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

již děti schopny ji na nějakou dobu udržet 
samy – snadno to na svém miminku pozná-
te. Čím bude starší, tím déle hlavičku udrží.

Nejdůležitější při zacházení s miminky 
jsou čtyři hlavní kostní hmoty: již zmiňo-
vaná hlavička, záda, břicho a pánev. Tyto 
kostní hmoty jsou propojeny meziprostory, 
za které bychom miminko držet neměli – 
krční a  bederní páteř, kyčelní a  ramenní 
klouby. Dopomoc (fixaci) miminku posky-
tujte jen nezbytně nutnou, abyste nebrzdili 
jeho vývoj. Znamená to, že od okamžiku, 
kdy už miminko samo zvládne držet hla-
vičku, mu ji zbytečně dále nepodpírejte, ať 
má možnost posilovat potřebné svalstvo. 

Střídejte polohy při nošení
Pamatujte také na to, že polohy, ve kterých 
budete miminko nosit, je třeba pravidelně 
střídat. Umožníte mu tak, aby se lépe vyví-
jelo a rovnoměrně zapojovalo více potřeb-
ných svalových partií. A také mu nabídnete 
pohled na svět z různých stran a úhlů, což 
je důležité pro hlavičku. Jednostranné noše-
ní navíc děti dlouho nebaví a po čase proti 
němu začnou bojovat a plakat, což si rodiče 
mohou mylně vysvětlovat jako nechuť ke 
kontaktu, projevy různých obtíží atd.

Kdy je třeba být opatrnější?
Některá miminka vyžadují speciální a opatr-
nější zacházení. Kromě těch s různými for-
mami vývojových nedostatků se sem řadí 
i  tzv. dráždivé děti. Jedná se o  miminka, 
která jsou více nervózní, plačtivá a neuvol-
něná (působí staženě), která často zaklánějí 
hlavičku a lokty či celé ruce protlačují do-
zadu a prohýbají se do luku. Důvodem je 
podráždění nervové soustavy. Pokud doma 
takové miminko máte, neděste se, nejedná 
se o nic strašného, jen mu při nošení nedo-
volte, aby se dále zaklánělo a  prohýbalo, 
a zatěžovalo tak již podrážděnou nervovou 
soustavu. Noste ho často a poskytujte mu 
dostatečnou oporu na co nejvíce částech tě-
líčka, aby se dokázalo uvolnit. Svalový tonus 
se postupně uvolní.

Nošení ve vertikální 
poloze není chybou 
Zvedáte malé miminko do vertikální polo-
hy a najednou se ozve zděšené: „Ne, tohle 
nesmíš, vždyť mu ublížíš!“ Už vás to také 
potkalo? Nejste sami, škodlivost vertikální 
polohy miminka při nošení je léty zažitý 
mýtus. Přitom takové nošení s dostatečnou 

1 Spící miminko pokládejte lépe na bok, zamezíte tak možnému 
úlekovému reflexu
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Bezpečnostní 
helmička na doma?

Zatímco na kolo, brusle či lyže dětskou 
helmu doporučujeme a považujeme ji 
za nezbytnost, na běžné denní nošení 
pro první krůčky či první jízdy na od-
rážedle může být helma zbytečná, ba 
dokonce škodlivá. Někteří úzkostliví 
rodiče svým batolatům tyto měkké 
helmy na doma pořizují, aby zabráni-
li úrazům hlavy. Jenže paradoxně jim 
mohou spíše uškodit – nejenže se dítě 
v helmičce nadmíru potí, ale také zby-
tečně zatěžuje svou krční páteř. Dítě 
se musí učit správným reflexům  – že 
se může bouchnout a může to bolet. 
Tím se učí správně padat a celkově být 
na sebe opatrnější.

Dávej pozor, děťátko maminko!
Když se stanete matkou, kromě bezmezné lásky poznáte ještě jeden zcela nový pocit – všudypřítomný 
strach. Někdy se o své děťátko bojíte až panicky a nejraději byste ho zavřela do domácí zlaté klícky, jen aby 
si někde neublížilo. Děti ale potřebují neomezený pohyb a průzkum terénu, tak jim ho dopřejte – mějte však 
oči na stopkách a předvídejte. 

Novorozenec 
dokáže překvapit
Miminka do tří měsíců sice jen 

leží na zádech a nikam vám neutečou, ale 
brzy budou mít touhu přetočit se na bříš-
ko, natáhnout se pro dudlík apod. Několi-
kaměsíční dítě dělá pokroky rychle, proto 
ho nikdy nenechávejte bez dozoru na pře-
balovacím pultu či posteli, i kdybyste se jen 
chtěla sklonit pro plenku. Je to skutečně 
jen mžik… a následný pád by mohl způsobit 
velké zdravotní komplikace. 

Maminky často chtějí připravit „vymaz-
lenou“ postýlku pro své novorozence, a tak 
do ní kromě ochranných mantinelů umís-
ťují také všelijaké dekorativní polštářky, 
plyšáky a mazlíky. Tím však dělají chybu. 
Všechny tyto předměty jsou pro mimin-
ka nebezpečné, v noci se do nich mohou 
zamotat či zabořit obličejem a  následně 
udusit. Do dětské postýlky pro nejmenší 

miminka nic takového nepatří, stačí jen mantinely kolem hlavičky 
a lehká peřinka (případně jen zavinovačka či spací pytel). Rozhod-
ně užitečný je monitor dechu, který se vkládá pod matraci a hlídá 
pravidelný dech miminka po celou noc. Monitory jsou poměrně 
drahá záležitost. Pokud nechcete investovat do vlastního, můžete 
si ho půjčit, někdy tuto službu nabízejí i nemocnice či mateřská 
studia. Monitory se doporučuje používat zhruba do šesti měsíců 
věku dítěte, kdy je nejvyšší riziko SIDS – syndromu náhlého úmrtí. 
Doporučujeme vám zhlédnout naše edukativní video „MUDr.ování 
s Hamánkem – Zástava dechu“, které najdete na kanálu YouTube. 

Kojenec je nepředvídatelný
Jakmile se kojenec začne přetáčet na bříško či plazit, zbystřete. 
Je čas zabezpečit domácnost. Začněte přelepením ostrých rohů 

nábytku, o  které by se dítě mohlo ude-
řit do hlavy. Pěnové či plastové kryty na 
rohy seženete leckde, například v e-shopu 
www.prodeti.cz. Až si dítě začne sedat 
a stoupat, přikupte i bezpečnostní pásky 
na skřínky a  šuplíky. Nejenže vám bude 
s radostí v úložných prostorech „šmejdit“ 
a vyklízet je, ale hrozí také přivření prstíků. 

Chování kojenců je nepředvídatelné – 
co je jeden den vůbec nezajímá, může být 
druhý den největší zábava. A tak ačkoli si 
doteď elektrické zásuvky ani nevšimli, dru-
hý den už do ní mohou hbitě strkat prstíky 
či jiné předměty. Elektrické zásuvky jsou 

Text: Petra ŠkeříkováJUBILEJNÍ 
VYDÁNÍ HAMÁNKA



že se z okna podívá samo, a hbitě vyleze 
po gauči nebo si přisune židli. Nenechávejte 
okna nikdy otevřená bez dozoru, případně 
si na ně pořiďte bezpečnostní řetízky. Také 
dveře a vrátka baví snad všechny děti – kro-
mě přivření prstíků hrozí to, že se vaše dě-
ťátko vydá nepozorovaně na průzkum mimo 
domov, a tak se raději zamykejte. Potřebu 
zajištění schodů snad není třeba připomínat.

Všechno nahoru
Zaveďte si doma pro tatínka, starší souro-
zence či prarodiče jasné pravidlo „všechno 
nahoru“. V dosahu malých dětí nenechávej-
te žádné léky ani drogerii jako prací prášky, 
tablety do myčky apod. Naučte se uklízet 
vše, co by váš malý objevitel mohl chtít 
ochutnat, do horních skříněk. Buďte ve všem 
důslední  – jedna chvilková nepozornost 
nebo nedbalost může způsobit neštěstí.

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

• Televize na stojánku. Dnešní tenké 
širokoúhlé obrazovky často stojí na 
stojánku (čtyřnožce), za který se děti 
rády chytají. Pozor na to, aby dítě 
televizi nestrhlo. Prodávají se proto 
speciální úchyty na připevnění tele-
vize ke zdi.

• Toaletní mísa. Pokud máte doma 
malého zvědavce, raději si pořiďte 
bezpečnostní pásku i na WC. Děti do 
mísy rády házejí všelijaké předměty, 
hrají si s vodou v míse, což je velmi 
nehygienické, a  v  krajním případě 
mohou do mísy také přepadnout po 
hlavě. Bude proto lepší, když bude 
zůstávat zavřená.

• Do bytu, kde se pohybuje dítě mlad-
ší tří let, nepatří prosklené vitríny 
a skleněné dekorace v dosahu a také 
dekorativní koberečky, po kterých by 
mohlo uklouznout. Pokud používáte 
ubrus na stůl, vždy ho zajistěte. 

samostatnou kapitolou, úrazy elektrickým 
proudem totiž patří mezi ty nejzávažnější. 
Zásah proudem způsobuje fyziologické 
změny vnitřních orgánů, poškozuje nervy 
a cévy. Proud z běžné domácí elektrické 
zásuvky je nebezpečný, zkontrolujte pro-
to, jestli máte v celém bytě zásuvky „za-
slepené“. Pokud ne, pořiďte si do všech 
plastové krytky, aby dítě do zásuvky ne-
mohlo strčit prsty, ale především žádné 
kovové předměty! Ukrývejte také všechny 
elektrické kabely a pozor na elektřinu při 
koupeli  – naučte se vždy všechny elek-
trické spotřebiče vytahovat ze zásuvky. 
Velmi nerozumné je také v přítomnosti dí-
těte žehlit. Pokud už k zásahu elektrickým 
proudem dojde, je lepší bezodkladně na-
vštívit lékaře, který dítě prohlédne a může 
doporučit natočení EKG, aby se vyloučily 
srdeční arytmie.

Dávej pozor, děťátko maminko!

Batole je hbitý průzkumník
Jakmile se děťátko začne pohybovat po 
dvou, mějte na paměti, že se nic nebez-
pečného nesmí nechávat v  jeho dosahu – 
obzvlášť pozorní buďte na horké nápoje 
(káva, čaj) a  ostré předměty jako nože 
a nůžky. Roční dítě na špičkách často do-
sáhne na kraj kuchyňské linky, odkud může 
vše zmíněné na sebe strhnout. Pokud vaříte 
v přítomnosti dítěte, používejte raději zadní 
plotýnky anebo si pořiďte speciální ochranu 
(ohrádku) na vařič. Pozor také na troubu, 
kterou při pečení nekontrolujete po celou 
dobu – dítě se ji může v nestřežený okamžik 
rozhodnout otevřít. I na trouby se prodávají 
bezpečnostní pojistky.

Rovněž okna jsou pro batolata obrov-
ským lákadlem. Maminka s tatínkem dítěti 
občas z okna ukazují autíčka a pejsky na 
ulici, a tak se batole jednoho dne rozhodne, 

1 Šuplíky lákají 
každé batole. Zajistěte 
je bezpečnostní páskou 
nebo uzávěrem.

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



Maminky, cvičte s námi!
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Text: Alice Škochová

Tereza je maminka dvou synů, 
takže sama moc dobře ví, jak je 
někdy těžké najít si chvilku pro 

sebe v nabitém maminkovském diáři. Má za 
sebou zkušenosti z vrcholového sportu, ale 
také vážné problémy pohybového aparátu, 
které ji dovedly až na operační stůl. Proto 
se rozhodla sdílet své bohaté zkušenosti  
s fyzioterapií s ostatními maminkami a při-
pravila ve spolupráci s Hamánkem projekt 
„videocvičení“ pro nastávající i stávající ma-
minky. 

Cvičení v pohodlí domova
Tereza Michálková vám v  každém z  devíti 
instruktážních videí během několika minut 
vysvětlí a  názorně předvede jednoduché 
cviky, ke kterým nejsou potřeba žádné 
speciální pomůcky. Nastávající maminky se 
naučí správně dýchat a  osvojí si cviky za-
měřené na nejvíce problematické oblasti: 
kyčelní svaly a klouby, břišní svaly a oblast 
lopatek a  hrudní páteře. Z  Hamánkových 
videí se mohou naučit některé partie posi-
lovat jinak, než byly zvyklé. Například po-
silovat šikmé břišní svaly či mezilopatkové 
svaly tak, aby to bylo příjemné i ve vysokém 
stupni těhotenství. Maminky po porodu se 
pod vedením Terezy vrátí rychle do formy 
a naučí se, jak vytěžit maximum z běžných 
denních úkonů – například jak zvedat mi-
minko z kočárku, aby nejen netrpěla záda, 
ale zároveň se posílily sedací svaly. A ma-
minky větších dětí jistě přivítají několik 
nápadů, jak do pohybových aktivit zapojit 
i děti. 

Naslouchejte svému tělu
Pokud probíhá těhotenství bez komplikací, 
cvičení mamince jedině prospěje. Fyzická 
aktivita zlepšuje prokrvení a okysličení těla, 

tím pádem i placenty, a má tak příznivý vliv na miminko. Těhoten-
ství zatěžuje především oblast páteře, pánve a kyčlí. Pravidelným 
cvičením se dá předejít mnoha obtížím nebo je lze alespoň zmírnit. 
„Každá žena by se v první řadě měla naučit naslouchat vlastnímu 
tělu,“ říká Tereza Michálková. „Ženy, které celý život sportují a pro-
žívají naprosto fyziologické těhotenství, nemají důvod od cvičení 
v těhotenství upouštět. A ženy, které nikdy moc nesportovaly, ne-
musejí čekat, až přijdou bolesti zad,“ dodává. Správně prováděné 
cvičení navíc působí relaxačně. 

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

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.  

O autorce videí

Tereza Michálková absolvovala 
kurz fitness trenéra pod vedením  
PaedDr. Petra Tlapáka, CSc., jedno-
ho z našich předních fyzioterapeutů 
a trenéra fitness a kulturistiky. Poté 
studovala DNS terapii podle prof. 
Pavla Koláře. Působí jako certifiko-
vaná trenérka dynamické neuromu-
skulární stabilizace, kterou využívá 
nejen pro sportovní trénink, ale 
především pro nápravu chybných 
pohybových, dechových a posturál-
ních stereotypů. 

JUBILEJNÍ 
VYDÁNÍ HAMÁNKA
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