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Posílení svalů a smyslu
pro rovnováhu!
Neuzavírejme dětské nožky 
do tvrdých a neforemných 
bot! Nohy není třeba 
podpírat ani zpevňovat. 
Jsou dokonalé. Naše 
minimalistická obuv jim 
umožní přirozeně fungovat. 
Děti mají z pohybu radost, 
svaly na noze jsou silnější, 
pohyby odvážnější a 
plynulejší a prostřednictvím 
přímého kontaktu se zemí 
děti znovu získají důvěru ve 
své fyzické schopnosti.

Tenká a měkká
podrážka? Ano!
Chodidla potřebují cítit
po čem chodí. Je to jejich 
přirozenost. Proto došlap 
netlumíme a naopak ocení-
me, že si nožky mohou bez 
omezení ohmatávat svět. 
Barefoot obuv poskytuje 
nožkám prostor ke správné-
mu a přirozenému fungování. 
Anatomicky tvarovaná  špička 
umožnuje palci růst v jeho 
přirozeném úhlu a plně tak 
zajistit jeho důležitou roli
v chůzi.

Pozor na správnou 
velikost a tvar boty!
Barefoot obuv je koncipo-
vána tak, aby kopírovala 
anatomický tvar nohy.
Obuv je v prstech dosta-
tečně široká, pohodlně se 
vejde celý vějíř všech pěti 
prstů. Prsty tak nejsou 
deformovány.
Na délku doporučujeme 
patřičný nadměrek. Nohy 
pak mají prostor přirozeně 
a bez omezení fungovat
a vyvíjet se v silná a zdravá 
chodidla.

Chodit bosi,
ale bezpečně!
Bosá chůze nožkám svědčí. 
Ale prostředí to často 
neumožnuje a malým 
nožkám hrozí nebezpečí. 
Barefoot obuv proto nožky 
ochrání před vnějšími vlivy
a zároveň zachová blaho-
dárný účinek chození 
naboso. A navíc jsou 
slušivé! Nabízíme širokou 
škálu módních a slušivých 
botiček splňujících všechny 
požadavky na zdravé 
obouvání dětí.

VYBÍRÁTE BOTIČKY?
S námi je to hračka a vybereme ty nejlépe padnoucí!

VÝHODY BAREFOOT A MINIMALISTICKÉ OBUVI

- u nás vybíráte přesně podle rozměrů 
- u všech modelů máme přeměřenu vnitřní délku a šířku
- v naší prodejně profesionálně přeměříme chodidlo
- tisíce modelů skladem
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Editorial
Milé maminky,
když jsme před lety poprvé přinesli náš speciál, 
který vás provede složitým obdobím vývoje malého 
človíčka, netušili jsme, jakou spustíme lavinu. 
Míním tím lavinu vašich dopisů, ve kterých si o něj 
píšete, protože zatímco vaší kamarádce ho dal 
pediatr či gynekolog, na vás už nevyšel. Protože 
nám to bylo líto, rozhodli jsme se, že každý rok 
přineseme nové – aktualizované vydání. Znamená 
to pro vás ještě více informací, které se vám snad 
budou na začátku cesty s malým človíčkem hodit.  
Právě o zázraku nového života je samozřejmě opět 
tato naše příloha. Nejprve vás provede prvními 
třemi roky vývoje vašeho miminka. Poté vám 
poradí, jaké vybrat oblečení, jak na bolesti bříška, 
nebo jak by měl vypadat správný jídelníček. Popo-
vídáme si i o tom, jaké miminku vybrat plínky  
a co dělat, když kojení nejde.  
Přeji vám hodně štěstí a moc držím palce, aby 
vám i vašemu človíčkovi vyšlo v životě všechno 
tak, jak si přejete.
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VÝBAVIČKA

Máte doma miminko a nevíte, zda jste pro něj vše dobře připravila a nachystala? Jestli vám 

nebude něco chybět, či zda jste naopak do něčeho neinvestovala zbytečně?

PRO DÍTĚ





DROBNOSTI, KTERÉ POMOHOU...
Kojící polštář – považuji za super po-

mocníka...

Lehátko pro mimi – dobrá věc, ni-

koliv nepostradatelná, ale užiteč-

ná, zvláště, máte-li větší byt či dům 

a nechce se vám pořád k mimi běhat, 

přenesete do kuchyně či kamkoliv 

a máte dítě na očích. Můžete inves-

tovat pár stovek nebo i tisíce, polo-

hování má výhody, když je dítě vět-

ší, můžete jej v něm nakrmit apod., 

typy s vibrací, hudbou ap. vidím jako 

zbytečné, ale pokud třeba dostanete 

darem, tak odmítat nemusíte …

KOUPÁNÍ, HYGIENA
Lehátko pro miminko do vany – 

osobně považuji za nepostradatel-

nou věc, zvláště, je-li dítko živější 

(novorozence není problém držet-

-podepírat rukou, několika měsíční 

dítko už ano, navíc na lehátku bude 

mít nehledě na bezpečnost jistě lepší 

pocit a lepší rozhled). 

Sedátko do vany – také myslím vel-

mi dobrý pomocník, hlavně kvůli 

bezpečnosti u  neposedných dětí 

a výhodný pro mladší děti při společ-

ném koupání se starším sourozen-

cem. Je mnoho typů, důležité jsou 

pevné přísavky, mne osobně zaujal 

typ s otevírací přední částí - dítě se 

lépe vyndává. 

Protiskluzová podložka do vany – 

pro větší děti považuji za nutnost, 

i  když u  nich sedíte, když uklouz-

nou, nemusíte je zachytit a  mohou 

si ublížit.

Síťka na hračky – je-li vaše dítko vo-

domil a ve vaně si vyhraje, asi užiteč-

ná věc.

Stupínek k umyvadlu – dobrá věc 

pro děti, které si začínají  osvojovat 

hygienické návyky. Samozřejmostí 

by měl být vlastní ručníček. 

Stupínek k WC + redukce na prkén-

ko – ne každá redukce sedne na ka-

ždé wc, je třeba přeměřit. Dětské pr-

kénko koupíte i s držadly, vyvýšením 

přední části - vhodné pro chlapečky, 

koupíte i polstrované.

HRANÍ, ZÁBAVA
Hrazdička pro mimi – cca od 3. měsíce 

(spíše později) si s ní miminko určitě 

vyhraje, zvláště, jsou-li na ni hračky 

vydávající zvuky, světýlka, hudba.

Hrací deka – většinou bývá vyplněna 

vatelínem či něčím podobným, po-

stačí i  jakákoliv tlustá deka, prostě 

cokoliv, aby dítě na zemi bylo v teple 

a měkkém.

Chodítko – buďto dítě v  chodítku 

sedí a  odráží se (tento typ známe 

mnozí z dětství) nebo chodítko slou-

žící jen jako opora, tzn. jakýsi vozík, 

kterého se dítko drží (odborníky více 

doporučovaný typ). Fajn věc, ale nut-

ná není, mnohdy dítko začne chodit 

dřív, než chodítko vůbec připravíte.

Odrážedlo – odborníky také dost dis-

kutované téma, zda je či není vhod-

né, rozhodně vaše dítko ho chtít asi 

bude, já jsem pro.

Houpačka – určitě nepatří k základní 

výbavě, ale pokud ji máte doma kde 
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zavěsit, pořiďte si ji, děti houpání 

milují…

CESTOVÁNÍ, PROCHÁZKY, VÝLETY
Klokanka, babywak, nosítko, šátek 

– mít něco z toho je určitě fajn, zá-

leží na každé mamince, čemu dává 

přednost. Klokanka je využívána  při 

cestě do obchodů, kde není bezbari-

érový přístup, na dovolené apod.

Krosna pro dítě – záleží na typu ro-

diny, pokud máte rádi výlety, bezva 

věc, doporučuji se stříškou a pláštěn-

kou, mrkněte i na nosnost.

Stupátko – skate za kočárek – existují 

různé typy, ne všechny jdou připevnit 

na každý kočárek, ale je to skvělá věc. 

Návleky na kola kočárku – dobrá vy-

chytávka, nebudete mít ušpiněnou 

podlahu od kočárku, kdo "neparku-

je" v bytě, ten asi nevyužije.

Kapsář do auta – připevní se zezadu 

na přední sedadlo spolujezdce.

Zrcátko do auta – dobrá věc pro bez-

pečnější řízení, coby řidič se nemusí-

te na dítě vzadu otáčet, vidíte ho ve 

speciálním zrcátku. Jiné zrcátko lze 

zase umístit na opěrku zadního seda-

dla, použijete, máte-li dítě ve vajíčku 

- proti směru jízdy na zadním sedadle 

a chcete na něj zepředu vidět.

Termohrnek do auta – hrníček, kte-

rý lze zapojit do zásuvky zapalovače 

v  autě. Taky se obejdete, ale pokud 

máte malé děti na příkrmech a hodně 

cestujete, tak je to dobrá věc a od-

padnou vám starosti, kde jídlo či pití 

ohřát.

VYBAVUJEME DOMÁCNOST PRO  
MIMINKO
Příchod nového človíčka do rodi-

ny přináší potřebu pořízení mnoha 

nezbytných věcí, které v dosud bez-

dětné domácnosti obvykle nebývají.  

Tou prostorově největší je dětská 

postýlka, dále pak přebalovací pult, 

vanička s lehátkem, elektronická chů-

vička, případně monitor dechu a jiné. 

POHODLNÉ A ZDRAVÉ LEŽENÍ
Miminka v  prvních měsících trá-

ví v  postýlce většinu času, a  proto 

je třeba pořízení dětské postýlky 
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a vhodné matrace věnovat zvýšenou 

pozornost. V první řadě je nutné při 

výběru postýlky a matrace zkontro-

lovat, zda nabízené dětské zboží spl-

ňuje všechny certifikáty bezpečnosti 

a hygieny a je opatřeno obchodním 

jménem a  adresou výrobce nebo 

dovozce. Tyto údaje je nutné znát 

při případné reklamaci či stížnosti 

na kvalitu výrobku. Postýlky se nej-

častěji vyrábějí v  rozměrech 140x70 

cm a nebo 120x60cm a je pouze na 

rodičích, jak velkou postýlku pro mi-

minko zvolí. 

PRO VĚTŠÍ POHODLÍ
K usnadnění péče o dítě je vhodné 

vybrat postýlku, která má možnost 

nastavení výšky roštu od země - pou-

ze ležící miminko může ležet výše, 

větší, již plazící se děti musí mít rošt 

umístěn bezpečněji níže. Některé 

postýlky mají též užitečnou možnost 

bezpečného stahování postranice. 

Tyčky, které tvoří strany postýlky, 

by měly být od sebe vzdáleny cca 6 

- 6,5cm, tak aby dítě z postýlky ne-

mohlo vypadnout nebo si jinak ublí-

žit. Zajímavou možností je snadné 

vyndávání jedné nebo dvou tyček 

v postranici, aby větší děti mohly po-

stýlku samostatně opustit. 

MATRACI RADĚJI NOVOU
Postýlka by měla být bytelná a  po-

stupně použitelná i  pro další děti, 

matraci by však mělo mít každé dítě 

novou. Na trhu je v současnosti velký 

výběr dětských matrací - nejvhodněj-

ší jsou spíše tvrdší typy, nejlépe více-

vrstvé, prodyšné, s kvalitním, snadno 

snímatelným pracím potahem. K po-

stýlce bývá možnost přikoupit ko-

lečka (nejlépe s brzdičkou) pro lepší 

manipulaci, síťku proti hmyzu nebo 

držák na látkové dekorace (nebesa).

Určitě bychom neměli zapomenout 

ani na kvalitní povlečení a  peřinky, 

které umožní spokojený spánek mi-

minka.

MONITORY DECHU A ELEKTRO-
NICKÁ CHŮVIČKA
Do postýlky je také možné pořídit 

snímač pohybu miminka, tzv. moni-

tor dechu, který hlídá, zda dítě pra-

videlně dýchá. 

Užitečnou pomůckou jsou také tzv. 

elektronické chůvičky, které pře-

nášejí zvuk od miminka k  rodičům 

(i opačně) a usnadňují hlídání dítěte 

na větší vzdálenost. Některé chůvič-

ky dnes již umějí přenášet i  obraz, 

takže rodiče mají svého potomka 

pod dozorem opravdu nepřetržitě.

PŘEBALOVACÍ PULT
Pro prvních několik měsíců, než se 

začne miminko samostatně pohy-

bovat a otáčet, může být pro rodiče 

příjemnou pomůckou do domácnos-
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ti přenosný košík nebo kolébka, ve 

které dítě tráví čas přes den a  sou-

časně je v blízkosti rodičů.

Vhodnou pomůckou ke každoden-

ní péči o  miminko bývá přebalova-

cí pult - místo, kde je možné dítě 

přebalovat, převlékat, ošetřovat po 

koupeli apod. Místo k  přebalování 

by mělo být pohodlné jak pro dítě, 

tak pro rodiče, protože u něj budou 

trávit hodně času. Přebalovací pult 

by měl být zhotoven ze zdravotně 

nezávadného materiálu a měl by mít 

zvýšené postranice. Většina pultů 

slouží zároveň jako skříňka pro ulo-

žení všech dětských potřeb a obleče-

ní, aby rodiče měli vše pohodlně při 

ruce a od miminka na přebalovacím 

pultě nikdy neodcházeli.   

KOUPACÍ PROPRIETY
Oblíbenou činností miminek bývá 

koupání, a proto je důležité zvážit, 

jak a kde bude každodenní hygiena 

v  domácnosti prováděna. Pokud se 

bude miminko koupat ve vaničce, 

je dobré pořídit plastovou vaničku 

s  možností vypuštění vody ve dně 

nádoby a také nejlépe klasické měk-

ké látkové lehátko, na které se dítě 

do vaničky položí. 

VYRÁŽÍME DO LÉKÁRNY...



Pokud myslíte, že už máte nakoupe-

no, opak je pravdou. Vyrážíme do 

lékárny…

Mastička na popraskané bradavky 

– Často zachrání prsa a tím i kojení. 

Mastička na prdelku – Každá ma-

minka si oblíbí jinou, ale chybět určit 

nesmí nikde. 

Olejíček nebo tělové mléko – Ob-

zvláště pokud má miminko problém 

se suchou kůží, je to nutné. 

Tyčinky a čištění nosíku a oušek – 

Pozor, miminkům se tyčinkou neza-

jíždí do ouška, čistí se jen kraj a zá-

hyby ušního lalůčku! 

Papírové plenky – Na novorozeně se 

kupuje velikost jedna, ale větší mi-

minka se do ní nevejdou. Novoroze-

ně spotřebuje klidně i devět plínek 

za den, větší děti jsou už skromnější. 

Vlhčené čistící ubrousky – Výborná 

věc. 

Jednorázové přebalovací podložky – 

Jsou šikovné na cestování.

Rektální rourka – Pomáhá na prdíky 

přímo zázračně.

Dudlík – Nejprve jen jeden, neku-

pujte víc, nevíte, jaký dudel bude 

miminko ochotné přijmout, či zda je 

vůbec bude ochotné příjmout... 

Kojenecká láhev – Je dobré ji mít 

doma jen pro vlastní klid. 

Teploměr – Digitální - nebo rychlo-

běžka a nejlépe ušní. 

Líh nebo jodisol na pupík – Každá 

porodnice vám doporučí něco jiné-

ho - takže se zeptejte… 

Buničité čtverečky na čištění pupíku 

– Totéž, každá porodnice to vidí ji-

nak, někde doporučují tyčinky… 

Sirup proti teplotě a bolesti – Je dob-

ré mít ho doma v  lékárničce, větši-

nou je potřeba po očkování. Je lepší 

dát miminkům lék proti bolesti, než 

ho nechat při silnější reakci trápit… 

Odsávačka hlenů – Na trhu je mno-

ho modelů, některý by měl určitě 

skončit u vás. 

MIMINKOVSKÉ OBLEČKY 
A  teď se konečně dostáváme k  té 

nejméně obsáhlé, ale nejdůležitější 

části miminkovské výbavičky - k ob-

lečení. 

Normální, čerstvě narozené mimin-

ko má kolem 50 cm a tří až čtyř kil, 

obvod hlavičky má kolem 34 cm. 

Ideální je pro něho velikost 56, ale 

jen nakrátko, protože miminka ne-

uvěřitelně rychle rostou a už kolem 

třech měsíců nosí velikost 62, kolem 

půl roku velikost 68, kolem třičtvrtě 

roku velikost 74 a  konečně kolem 

roku už jim začínáme dávat velikost 

80 - a nyní následuje dobrá zpráva, 

jejich růst se konečně zpomalí a mi-

minka rostou tak o jednu velikost za 

půl roku. Ano, velikosti se odvozu-

jí od délky miminka a  jdou po šesti 

centimetrech - takže 50, 56, 62, 68, 

74, 80, 86, 92, 98, 104... Občas se 

některý výrobce rozhodne jít proti 

proudu a začne dodávat na trh na-

příklad velikost 64... To je o kousíček 

větší, než 62 a o dost menší než 68. 

Další specialitou je číslování v  mě-

sících, což by nebylo vůbec špatné, 

ale jejich měsíce jsou takové zvláštní 
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Na českém trhu se stále více prosazuje 
kosmetická řada českých krémů 
Vermione, která je díky své unikátní 

enzymatické receptuře považována mnohými 
dermatologickými odborníky za revoluční 
výrobek.  

Její jedinečnost je založena na unikátním 
složení, které funguje na bázi výtažků z ka-
lifornských žížal, enzymů a sloučenin vysoce 
účinných látek a to vše ve formě krému. 

Krémy na český trh uvedla společnost, která 
jako jediná na celém světě dokázala všechny 
velmi náchylné a vysoce aktivní látky zkombi-
novat tak, že se zrodila právě česká kosmetická 
řada krémů Vermione. Samotné enzymy jsou 
nepostradatelnou složkou lidského organizmu 
a jejich účinky jsou známy již mnoho let. 

Bioaktivní enzymy obsažené v krémech 
Vermione  se po jejich aplikaci dostávají do 

nejspodnější vrstvy kůže. Enzymatická látka 
vyhledá poškozenou kožní tkáň a teprve poté 
se aktivuje. Enzymy jako takové urychlují 
proces hojení, zkracují a nahrazují léčbu 
kortikoidy a antibiotiky, které jsou v dnešní 
době v nadmíře předepisovány. 

Kosmetická řada Vermione nabízí prozatím  
6 druhů produktů, které se liší nejen složením, 
ale především procentuálním obsahem účinné 
enzymatické látky. Krémy Vermione díky 
jejich širokému spektru pozitivních účinků lze 
samostatně či v doporučených kombinacích 
aplikovat při onemocněních, jako jsou atopické 
ekzémy, lupénka, suchá ložiska, jizvy, otevřené 
rány, opary, akné, bércové vředy, hemoroidy, 
pigmentové skvrny, vaginální mykózy  
a mnohé další nepříjemné onemocnění jako 
jsou alergické reakce např. u dětí na chlór. 

V gynekologii a porodnictví nacházejí velmi 
široké uplatnění. Například příprava kůže  
k operaci je jednou z možností preventivního 
využití krémů Vermione napříč všemi chirur-
gickými obory. Vermione optimalizuje funkční 
stav kůže i podkoží: zlepšuje prokrvení, 
podporuje hydrataci, zmnožuje elastická 
vlákna a usměrňuje aktivitu imunitního 
systému. Speciální význam má příprava kůže 
zejména před operacemi s předpokládanými 
přesuny tkání a všude tam, kde chceme zajistit 
jejich zvýšenou elasticitu (příprava hráze před 
vaginálním porodem, příprava před aplikací 
implantátů v plastické chirurgii). 

Rány po klasických břišních operacích  
a císařských řezech či poraněních vzniklých 
v souvislosti s vaginálními porody, které 
jsou nezřídka zdrojem nepříjemných pocitů 
tahu, napětí či posléze dokonce nepříjemné 
bolesti při pohlavním styku nebo defekaci. 
U episiotomií je možné ošetřovat i část rány 
zasahující do poševního vchodu. Některé 
pacientky a matky se mohou s výhodou 
pokusit využít přípravky Vermione ke korekci 
již zhojených ran např. na břišní stěně.

Krémy Vermione je možné aplikovat  
na pokožku již od narození, jsou tedy vhod-
né nejen pro dospělé ale také pro kojence,  
batolata a děti. Všechny krémy jsou dermato-
logicky testovány a jsou doporučovány  
předními lékaři v oborech dermatologie, 
kožního lékařství a gynekologie.  
To především pro již zmíněnou přírodní  
náhradu za kortikoidní masti, které nejsou 
vhodné pro dětskou pokožku při  
onemocnění atopickými ekzémy. 

Pokud i vy řešíte některou z výše uve-
dených problematik, neváhejte se obrátit 
na odborníky, kteří vám rádi pomohou zvolit 
vhodný krém pro vás a vaše miminko. Více 
informací naleznete na stránkách výrobce 
www.vermione.cz

ENZYMY a jejich účinky při léčbě 
závažných kožních onemocnění

ekzémy, 
opruzeniny,

lupénka

ekzém,  
lupénka,  

suchá pleť

jizvy,  
hemoroidy, 
bérc. vředy

akné,  
mykózy,  

opary

strie,  
celulitida,  
citlivá kůže

rosacea,
hydratace

pleti

Před Po

Před Po

Před Po



- nikdy velikostně nesedí. Číslování 

v u větších velikostí v rocích je o něco 

přesnější – ale počítá s  průměrným 

dítětem, ale to už není problém od-

hadnout. 

Body vel. 56 4x - Spíš méně, nejlépe 

ze 100% bavlny, určitě s dlouhým ru-

kávem. 

Body vel. 62 4x - Spíš více, taky raději 

bavlněné, jsou prostě k nezaplacení. 

Body vel. 68 - Začnou příkrmy a bude 

jich potřeba hodně!  

Dupačky nebo měkké kalhoty vel. 

56 4x - Raději bych to s počtem ne-

přeháněla, miminko z ní velmi rychle 

odroste.

Dupačky nebo měkké kalhoty vel. 62 

4x - Laclové riflové nebo manšestro-

vé kalhoty jsou sice ohromně rozto-

milé, ale pro ležící miminko ne pravě 

nejpohodlnější, takže pokud narazí-

te na nějaké opravdu pěkné, kupte 

je, ale ne menší než 80 - jsou ideál-

ní až pro chodící mimčo. Naprosto 

skvělé jsou zateplené bavlněné kal-

hoty, pod ně ponožky a  bačkůrky 

a  nemusíte miminko trápit obléká-

ním punčocháčků. 

Ponožky nejmenší velikosti 5x – Mi-

minka mají často studené nožičky, 

tak nosí ponožky i pod dupačky. Ne-

vyplatí se kupovat levné ponožky, 

bohužel nedrží na nožičkách... 

Trika s  dlouhým rukávem nebo mi-

kinky vel. 56 4x – Není třeba přehá-

nět počet, miminko může hned nosit 

velikost 62 nebo svetřík. 

Trika s  dlouhým rukávem nebo mi-

kinky vel. 62 4x - K nezaplacení, váž-

ně. Navíc miminko může nosit i větší 

velikosti, takže bych možná doporu-

čila hned nakoupit i pár kousků ve-

likosti 68. 

Bavlněná čepička obvod hlavičky 36-

38 cm 2x – Nejlépe obyčejné bavlně-

né, fleeceové čepky se zdobením na 

temeni se vyplatí až na chodící dítě, 

ležícím miminkům docela překážejí. 

Pletené bačkůrky, rukavičky a čepička 

- Stačí 2x – miminka je moc neumažou. 

Overaly - Někdo je má rád, někdo ne, 

nahrazují vlastně dupačky a mikinu. 

Overal na spinkání vel. 62 3x - Pro 

novorozeně se většinou nepoužíva-

jí, mění se to zhruba ve čtvrt roce 

s příchodem režimu – takže stačí je 

nakoupit od velikosti 62. 

Bryndáček - Dobré jsou ty s igelitem 

na spodní straně, výborné jsou tako-

vá obdélníková „ponča“ s  otvorem 

s  rantlem pro krk, ale je to hodně 

individuální, na jedno miminko je 

skoro nepotřebujete a na druhé jich 

spotřebuje spoustu - je to dítě od dí-

těte jiné. Ale až se batole začne učit 

jíst samo, tak se budou ještě hodit. 

Rychlozavinovačka – Některá mi-

minka zavinovačku používají docela 

hodně, některá vůbec, ale rychloza-

vinovačka je výborná věc. Později se 

z ní dá odpárat suchý zip a dá se po-

užívat jako podložku pod miminko 

na sedačku nebo na zem. 

A MAMINKA NAKONEC 
Kojící podprsenka 4x - Prvních něko-

lik měsíců potřebují maminky i  ně-

kolik podprsenek na den. Dělají se 

s odklápěcími košíčky. 

Vložky do podprsenky 1x - Výborná 

věc, určitě je užijete. Zakoupit může-

te prací i jednorázové  

Jednorázové kalhotky do porodnice 

- 5 ks - Určitě je oceníte. 

Jemný čistící gel na intimní partie - 

Určitě je lepší než obyčejné mýdlo, 

nedráždí a důkladně umyje… 

Čaj pro kojící matky - Je bylinkový, 

docela chutný. 

Fenyklový, anýzový nebo kmínový 

čaj - Výborná věc na prdíky plně ko-

jeného miminka. Některým dětem 

lépe zabírá, pokud pije čaj mamin-

ka, než když se snaží dostat čaj do 

miminka. 

-if-

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

Spánek malého miminka 
v autosedačce mimo vozidlo 

může být nebezpečný.

S dekou Snugglebundl 
neriskujete!

Unikátní
multifunkční deka

do autosedačky

PŘENÁŠEJTE 
MIMINKO!
ne celou autosedačku

 www.snugglebundl.cz  www.bamboolik.cz

STATICKÉ
PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky 

nabité fólie, která sama 
bez lepidla či napínáčků, 
přilne k čistým, suchým 

povrchům jako je omítka, 
sklo, plast, kov, dřevo, papír, 

sádrokarton či kámen.

Využívá se pro umístění reklamy 
či jiných sdělení na stěny, dveře, 

výlohy, okna, zrcadla, barové 
pulty, tabule, monitory, 

elektro spotřebiče, nábytek 
a mnoho dalších…

Objednejte si vzorek zdarma 
na webu statickeplakaty.cz, 

nebo na tel.: 739 016 005.



NEŽ MI BUDE

ROK
Tak konečně už je mezi námi. Naše miminko se 

narodilo a určitě je to to nejkrásnější děťátko 

na světě. Leží před ním ale ještě dlouhá cesta, 

než z něj bude malý človíček...





PRÁVĚ JSEM PŘIŠLO NA SVĚT...
V prvních dnech po narození se mi-

minko snaží zůstat stulené, tak jak 

tomu bylo v  děloze. Je zvyklé na 

uzavřený prostor a  bude mu zřej-

mě dobře dělat pobyt v košíku, ko-

lébce, prostě tam, kde je poměrně 

těsno. I oblíbená nebesa jistě ocení 

– uzavřou prostor shora.  Jeho pocit 

bezpečí zvýší i pokud ho pevně za-

vinete. Já vím, zavinovačky dneska 

nejsou v módě, ale věřte, že byste je 

měli svému miminku alespoň první 

týdny dopřát. 

Po narození má miminko pěstičky 

zaťaté a  bezmocně mává ručkama 

i  nohama – ani jedny zatím příliš 

neovládá. Novorozená miminka nej-

prve trochu zhubnou, ale ve 2 až 3 

týdnech se dostanou zpět na svoji 

porodní váhu. V prvních týdnech při-

bírají 100 až 200 g týdně (ale buďte 

spokojená i  s  50 g, jestliže děťátko 

dobře vypadá), potom 150 až 250 

g až do třetího měsíce. Spí průměr-

ně 16 hodin. Na konci prvního mě-

síce svého života má miminko ještě 

všechny svaly slabé, včetně krčních 

svalů, a hlavička mu padá, když mu 

ji nepodepřete. Ale položíte-li ho na 

bříško, dokáže na okamžik zvednout 

bradičku. Když je na zádech, kope 

nohama a  otáčí hlavu ze strany na 

stranu.  Na hlavičce novorozence se 

objevují hnědé odlupující se stroup-

ky. Nebuďte z nich vyděšená, i když 

vypadají dost ošklivě, dítěti nijak ne-

vadí. Potřete je dětským olejem, aby 

změkly. Nechte olej působit půl dne 

až den, potom je vyčešte a  vlásky 

umyjte.

Několik dnů po narození umí dítě 
obvykle:
• po položení na bříško zvednout 

na krátkou chvíli hlavičku 

• pohybovat volně rukama a  no-

hama na obou stranách těla 

• rozeznávat světlo a  tmu (před 

silným světlem přivírá oči) 

• zaměřit pozornost na předmět 

ve vzdálenosti 20 až 40 cm od 

jeho obličeje 

Dítě na konci 1. měsíce by mělo 
umět:
• po položení na bříško zvednout 

na krátkou chvíli hlavičku 

• zaměřit pozornost na obličej 

• kopat nohama 

• na zádech otáčet hlavu ze strany 

na stranu 

UŽ JE MI ŠEST TÝDNŮ...
Po  šesti týdnech už máte doma 

úplně jiné miminko: už se nechou-

lí a  narovnalo se. Uvolnilo pěstičky 

a když je položíte na bříško, dokáže 

už zvednout hlavičku výš, což zna-

mená, že už do určité míry ovládá 

krční svaly. Má kulaté bříško a  oči-

ma sleduje pohyb kolem sebe. Na-

stal správný čas na nákup chrastítka, 

závěsných hrazdiček prostě čehoko-

liv, co vaše miminko může sledovat 

očima. Možná se v této době bude-

te rozhodovat, zda miminku dáte či 

nedáte dudlík. Některé ho vyžaduje 

víc, jiné míň. Jisté však je, že dudlík 

je vždy menší zlo, než pokud si mi-

minko cucá paleček.

18 Vývoj dítětě  od narození do tří let



Čistě přírodní přípravky 
na podporu kojení a BIO kosmetika.

Těhotenství a po porodu 
prevence a ošetření 

těhotenských strií, hemoroidů 
a hojení hráze

Kojení
kapsle a kapky na zvýšení 
tvorby mateřského mléka, 

ošetření bradavek

Miminko
hygiena zadečku a tělíčka

Všechny výrobky mají mezinárodní certifikáty na to že obsahují  BIO suroviny, jsou přátelské k životnímu prostředí, plně recyklovatelné a nejsou testovány na zvířatech. 

Vyrobeny jsou ve Francii (Douce Nature) nebo v USA (Motherlove). Přípravky na podporu kojení Motherlove jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR.

www.mamilla.cz



Ve tváři miminkai už najdete celou 

škálu různých výrazů. Když na ně 

mluvíte, vydává legrační hrdelní zvu-

ky. Všimla jste si: vaše děťátko se na 

vás poprvé usmívá. Týden, co týden 

dělá další pokroky. 

Dítě na konci 2. měsíce by mělo 
umět:
• reagovat úsměvem na váš úsměv 

• sledovat předmět, který držíte 

ve vzdálenosti 15 cm nad jeho 

obličejem 

• reagovat na hlasitý zvuk (reakcí 

může být leknutí, pláč nebo na-

opak jeho utišení) 

• vydávat i  jiné zvuky než pláč 

(např. broukat) 

Pravděpodobně bude umět:
• po položení na bříško zvednout 

hlavičku alespoň v úhlu 45° 

• na bříšku přetočit hlavu ze stra-

ny na stranu 

• ve vzpřímené poloze udržet 

samo hlavičku 

• po položení na bříško se vzepřít 

na rukou 

• zvedat nohy nad podložku 

• přetáčet se (jedním směrem) 

• sát své ruce 

• uchopit podávané chrastítko 

• věnovat pozornost malým před-

mětům 

• sahat po předmětech 

• žvatlat jednoduché slabiky  

A možná dokonce bude umět:
• spontánně se smát 

• dát k sobě obě ruce 

• prohlížet si své ruce 

• uvolnit sevření prstů v pěst (nej-

prve se uvolňuje palec) 

• po položení na bříško zvednout 

hlavičku v úhlu 90° 

• smát se nahlas 

• výskat radostí 

• rozeznat známé tváře a věci 

• sledovat ze strany na stranu 

předmět, který držíte ve vzdále-

nosti 15 cm nad jeho obličejem 

JE MI ČTVRT ROKU...
Ani nevíte, jak to uteklo a vaše dě-

ťátko slaví první čtvrtrok na světě. Vy 

i ono už jste zřejmě překonali první 

těžkosti, společně jste se sžili a kaž-

dodenní povinosti už zřejmě celkem 

dobře zvládáte. Vaše batolátko vás 

už dokáže uvítat hlasitým smíchem, 

vezme si od vás chrastítko a možná 

se už i přetočí. Pozor, v tomto obdo-

bí bývá nejvíce pádů, když maminka 

ploží miminko na podložku, otočí se 

a  ono se v  nestřeženém okamžiku 

překulí!   

Dítě na konci 3. měsíce by mělo 
umět:
• po položení na bříško zvednout 

hlavičku alespoň v úhlu 45° 

• na bříšku přetočit hlavu ze stra-

ny na stranu 

• zvedat nohy nad podložku 

• sledovat předmět, který držíte 

ve vzdálenosti 15 cm nad jeho 

obličejem 

 Pravděpodobně bude umět:
• smát se nahlas 

• po položení na bříško zvednout 

hlavičku v úhlu 90° 

• výskat radostí 

• dát k sobě obě ruce 

• uvolnit sevření prstů v pěst 

• prohlížet si své ruce 

• spontánně se smát 

• sledovat ze strany na stranu 

předmět, který držíte ve vzdále-

nosti 15 cm nad jeho obličejem 

• ve vzpřímené poloze udržet 

samo hlavičku 

• po položení na bříško se vzepřít 

na rukou 

• přetáčet se (jedním směrem) 

• uchopit podávané chrastítko 

• věnovat pozornost malým před-

mětům 

 A možná dokonce bude umět:
• udržet na nohách částečně váhu 

svého těla, když ho držíte vzpří-

meně 

• sahat po předmětech 

• udržet hlavičku vzpřímenou, 

když ho za ruce přitahujete do 

sedu 

• otáčet se za hlasem, zvláště hla-

sem maminky 

• rozeznat známé tváře a věci 

• žvatlat jednoduché slabiky (géé 

nebo káá) 

• napodobovat jednoduché zvuky 

• hrát hru na schovávání a kuk 

• prskat sliny

PŘEKULILY SE ČTYŘI MĚSÍCE...
Pokud máte své první děťátko, zřej-

mě jste u vytržení z toho, jak je s ním 
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každý den jiný a jak umí čím dál více 

věcí…

Ve čtyřech měsících si už uvědomuje 

svoje vlastní tělo a  pozoruje ručky 

a  nohy. Dokáže udržet chrastítko. 

Když ho opřete do sedu, už mu skoro 

nepadá hlavička. Živě s vámi rozpráví 

a  používá k  tomu nejen nejrůznější 

zvuky, ale i kopání nohama, mávání 

rukama, grimasy, úsměvy. Samozřej-

mě i  takhle malé miminko můžete 

stimulovat, aby se správně rozvíjelo. 

Mluvte na ně, usmívejte se na ně, 

laskejte ho a hlaďte. Miminko potře-

buje cítit, že ho máte ráda. Nebojte 

se ho chovat, tep vašeho srdce je pro 

děťátko známým zvukem, vždyť ho 

slyšelo 9 měsíců a stále je uklidňuje. 

Děťátko začíná rozumět tónu vaší 

řeči a  reaguje na něj: ztiší se, když 

mluvíte konejšivě, a  vystrašeně plá-

če, když se na ně mluví moc hlasitě. 

Dopřejte mu i nějaké pěkné hračky, 

nové podněty jsou pro něj důležité. 

Nejvíce těď ocení hračky, které se po-

hybuji, případně vydávají zvuky…

Dítě na konci 4. měsíce by mělo 
umět:
• po položení na bříško zvednout 

hlavičku v úhlu 90° 

• smát se nahlas 

• sledovat ze strany na stranu 

předmět, který držíte ve vzdále-

nosti 15 cm nad jeho obličejem 

• prohlížet si své ruce 

 Pravděpodobně bude umět:
• ve vzpřímené poloze udržet 

samo hlavičku 

• po položení na bříško se vzepřít 

na rukou 

• přetáčet se (jedním směrem) 

• uchopit podávané chrastítko 

• věnovat pozornost malým před-

mětům 

• sahat po předmětech 
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• výskat radostí 

• hrát hru na schovávání a kuk 

• rozeznat známé tváře a věci 

• udržet hlavičku vzpřímenou, když 

ho za ruce přitahujete do sedu 

• otáčet se za hlasem, zvláště hla-

sem maminky 

• žvatlat jednoduché slabiky (gé 

nebo ká) 

• prskat sliny 

A možná dokonce bude umět:
• udržet na nohách částečně váhu 

svého těla, když ho držíte vzpří-

meně 

• sedět bez opory 

• smát se na svůj obraz v zrcadle 

• rozeznat laskavý a přísný tón řeči 

• přetáčet se (oběma směry)

• upustit vědomě předmět, který 

již nepotřebuje 

• napodobovat jednoduché zvuky 

• protestovat, pokud mu budete 

chtít vzít hračku 

JE TADY PÁTÝ MĚSÍC...
Vaše miminko prožívá převratné 

změny! Už je 5 měsíců staré. Umí se 

překulit z bříška na záda, naučilo se 

sedět a vydrží sedět i několik minut. 

Celkově zesílilo: když ho postavíte, 

jeho nožičky už dokáží udržet váhu 

těla. I  ruce mu výrazně zesílily. Ne-

jen že se o ně   při lezení bezpečně 

opírá, ale udrží v nich i kojeneckou 

láhev. Možná přišel ten správný čas 

na nákup lahvičky s držátky, mimin-

ko už se pokouší samo napít. Děťát-

ko v této době možná budou trápit 

zoubky a ulevit mu může dobře zvo-

lené kousátko. Kousátka jsou první 

kojenecké hračky, které miminko 

nutně potřebuje pro svůj rozvoj. Na 

trhu jsou k dostání v  různých tva-

rech, velikostech, cenových relacích 

a materiálech: plastová, dřevěná, 

gumová, silikonová. Pozor ale na je-

jich kvalitu a nezávadnost. Rodiče, 

kterým záleží nejen na zdraví jejich 

dětí, ale i na udržitelnosti naší pla-

nety budou vybírat ta z  přírodních 

materiálů. Zde nehrozí žádný ob-

sah BPA, PVC, ftalátů, parabenů, či 

jiných toxických látek, které se uvol-

ňují do dutiny ústní a mohou naru-

šovat hormonální soustavu. Ideální 

jsou v  tomto případě kousátka ze 

100% přírodního kaučuku. Jedineč-

ná vůně a chuť přírodní gumy je u 

dětí velmi oblíbená. Měkčí i tvrd-

ší části a výstupky kousátek jemně 

masírují dětské dásně a přinášejí tak 

úlevu od bolesti. Důležitý je i tvar a 

barvy, které stimulují dětský vývoj. 

V prvních měsících života vnímají mi-

minka pouze velké kontrastní vzory, 

z barev černou, bílou a červenou, 

v  pozdějším věku začínají pomalu 

rozlišovat i jiné barvy, jako je žlutá 

nebo zelená.  Tvar by měl být jedno-

duchý a lehce uchopitelný malýma 

ručičkama. Kousátko by nemělo být 

příliš velké a těžké. Miminku se musí 

dobře držet. Protože ho bude dávat 

do pusinky, vybírejte takové kousát-

ko, které se mu tam vejde.

Dítě na konci 5. měsíce by mělo 
umět:
• ve vzpřímené poloze udržet 

samo hlavičku 

• po položení na bříško se vzepřít 

na rukou 

• přetáčet se (jedním směrem) 

• věnovat pozornost malým před-

mětům 

• výskat radostí 

• rozeznat známé tváře a věci 

• sahat po předmětech 

• spontánně se smát 

• uchopit podávané chrastítko 

Pravděpodobně bude umět:
• udržet na nohách částečně váhu své-

ho těla, když ho držíte vzpřímeně 

• udržet hlavičku vzpřímenou, 

když ho za ruce přitahujete do 

sedu 

• žvatlat jednoduché slabiky (gé 

nebo ká) 

• přetáčet se (oběma směry) 

• prskat sliny 

• smát se na svůj obraz v zrcadle 

• rozeznat laskavý a  přísný tón 

řeči 

• napodobovat jednoduché zvuky 

• hrát hru na schovávání a kuk 

• sedět bez opory 

• otáčet se za hlasem 

A možná dokonce bude umět:
• nechat se za ruce vytáhnout ze 

sedu do stoje 

• stát s přidržováním něčeho nebo 

někoho 

• upustit vědomě předmět, který 

již nepotřebuje 

• sníst samo nějaké jídlo z ruky  

• protestovat, pokud mu budete 

chtít vzít hračku 

• snažit se dostat k  hračce, která 

je mimo jeho dosah 

• přendávat věci z ruky do ruky 

• bouchat kostkami o sebe 

• prohlížet si nohy a hrát si s nimi 

• hledat upuštěný předmět 

• reagovat na své jméno 

• uchopit malý předmět do dlaně 

(dlaňový úchop) 

UŽ JE MU PŮL ROKU!
Někdy se mezi 5. a  6. měsícem se 

objeví první zoubek, většinou řezák 

v horní nebo spodní dásni. 

Vaše děťátko už v tomto věku v noci 

vydrží spát až 10 hodin. Holčičky váží 

průměrně mezi 7 až 8 kilogramů 

a kluci kolem 8 kilogramů. Od brou-

kání a výskání vaše miminko přechá-

zí k napodobování zvuků. Nejprve se 

obvykle naučí slabiku „au“, a  brzy 

přijde žvatlání typu „ba“, „pa“, „va“ 

a  podobně. Používá zvuky záměr-

ně k  tomu, aby přitáhlo pozornost 

a  otáčí se za řečí, hudbou i  jinými 

zvuky. Je to doba, kdy si s miminkem 

určitě vyhrajete: jeho záliba v napo-

dobování zvuků vám otevírá široké 

pole působnosti, kdy můžete dávat 
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miminku nejen nové zvukové pod-

něty, ale upevňovat i  váš vzájemný 

vztah. Je to ideální příležitost i pro 

starší sourozence, jak obě děti zaba-

vit a přitom přirozenou cestou sbli-

žovat.  Ve chvíli, kdy zrovna nikdo 

nemá čas si s miminkem povídat, mu 

zkuste pustit pohádku z desky nebo 

z  kazety. Vyberte dobře namluve-

nou, aby vypravěčův hlas byl uklid-

ňující – pro dramatické tympány a či-

nely by vaše děťátko ještě nemuselo 

mít pochopení.

Děťátko je v tomto období už velmi 

hravé a  všechno strká do pusy, cizí 

předměty i vlastní ruce. Při koupání 

mu působí radost cákání a  s nadše-

ním plácá pěstičkami do vody. Vyu-

žijte toho: ve hře děťátku oplácejte 

cákání, samozřejmě jemně. Zvykne 

si na vodu, přijde mu normální, když 

mu nějaká ta kapka dopadne na hla-

vu a do tváře, a budete ho později 

snáze učit třeba plavat.  Už se roz-

vinuly i schopnosti děťátka v sociál-

ní sféře. Ještě víc se rozvinula jeho 

schopnost rozeznávat přísný nebo 

laskavý tón řeči, rozlišuje známé 

a neznámé osoby a dokonce se začí-

ná i stydět lidí, které nezná. 

Dítě na konci 6. měsíce by mělo 
umět:
• udržet hlavičku vzpřímenou, 

když ho za ruce přitahujete do 

sedu 

• žvatlat jednoduché slabiky (gé 

nebo ká) 

• hrát hru na schovávání a kuk 

• přetáčet se (oběma směry) 

Pravděpodobně bude umět:
• udržet na nohách částečně váhu 

svého těla, když ho držíte vzpří-

meně 

• sedět bez opory 

• stát s přidržováním něčeho nebo 

někoho 

• sníst samo nějaké jídlo z ruky 

• protestovat, pokud mu budete 

chtít vzít hračku 

• upustit vědomě předmět, který 

již nepotřebuje 

• snažit se dostat k  hračce, která 

je mimo jeho dosah 

• přendávat věci z ruky do ruky 

• napodobovat jednoduché zvuky 

• hledat upuštěný předmět 

• uchopit malý předmět do dlaně 

(dlaňový úchop) 

• otáčet se za hlasem 

• prskat sliny 

• žvatlat opakující se slabiky, jako 

např. ma ma ma, ba ba ba 

A možná dokonce bude umět:
• nechat se za ruce vytáhnout ze 

sedu do stoje 

• dostat se z polohy na bříšku do 

sedu 

• reagovat na své jméno 

• bouchat kostkami o sebe 

• prohlížet si nohy a hrát si s nimi 

• soustředit se na jednu věc delší 

dobu (několik minut) 

• uchopit malý předmět palcem 

a ukazováčkem  

UŽ JE MU SEDM MĚSÍCŮ
Batolátko už se opravdu batolí. Na 

přelomu 6. a  7. měsíce se děťátko 

snaží nohama odrážet, když leží 

na bříšku a pokouší se lézt. Když se 

může přidržet, zvláne už samo sedět. 

Mezi dětmi tohoto věku bývají velké 

rozdíly. Jedno sedí bez opory, druhé 

leze, další se plazí, třetí už stojí. Ka-

ždé dítě se prostě vyvíjí jinak rychle.

Dítě na konci 7. měsíce by mělo 
umět:
• sníst samo nějaké jídlo 

• přendávat věci z ruky do ruky 

Pravděpodobně bude umět:
• udržet na nohách částečně váhu 

svého těla, když ho držíte vzpří-

meně

• sedět bez opory 

• bouchat kostkami o sebe 

• protestovat, pokud mu budete 

chtít vzít hračku 

• snažit se dostat k  hračce, která 

je mimo jeho dosah 

• prohlížet si nohy a hrát si s nimi 

• hledat upuštěný předmět 

• napodobovat jednoduché zvuky 

• uchopit malý předmět do dlaně 

(dlaňový úchop) 

• otáčet se za hlasem 

• reagovat na své jméno 

• žvatlat opakující se slabiky, jako 

např. ma ma ma, ba ba ba 

• stát s přidržováním něčeho nebo 

někoho 

A možná dokonce bude umět:
• nechat se za ruce vytáhnout ze 

sedu do stoje 

• stát s přidržováním něčeho nebo 

někoho 

• dostat se z polohy na bříšku do sedu 

• lézt po čtyřech 

• dělat paci-paci nebo pá-pá 

• soustředit se na jednu věc delší 

dobu (několik minut) 

• uchopit malý předmět palcem 

a ukazováčkem (klešťový úchop) 

• chodit kolem nábytku 

• říkat cíleně máma nebo táta 

KDYŽ JE MU OSM MĚSÍCŮ…
Pokud jste měli ještě před měsícem 

pocit, že váš potomek třeba v něčem 

zaostává, teď můžete mít naopak 

dojem, že je v mnohém vpředu. Vý-

voj dítěte se děje obvykle ve skocích 

a vy jste den po dni překvapování, co 

zase umí nového.  

Dítě na konci 8. měsíce by mělo 
umět:
• udržet na nohách částečně váhu 

svého těla, když ho držíte vzpří-

meně

• sedět bez opory 

• napodobovat jednoduché zvuky 

• reagovat na své jméno 

• uchopit malý předmět do dlaně 

(dlaňový úchop) 

• otáčet se za hlasem 

• hledat upuštěný předmět 

Pravděpodobně bude umět:
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Porod  miminka  –  jedinečné 
rozhodnutí ve výjimečné chvíli
Okamžik porodu je jedinečný a stej-
ně neopakovatelná je také možnost 
uchování kmenových buněk z pu-
pečníkové krve ihned po porodu.
Pupečníková krev obsahuje kmeno-
vé buňky, které mají velký léčebný 
potenciál.
Již desítky let pomáhají při léčbě 
onkologických a hematologických 
onemocnění, jakými jsou leukémie, 
lymfomy, nádorové onemocnění 
orgánů, získané i dědiční poruchy 
krvetvorby, imunity nebo metabolis- 
mu a jiné. Jejich význam a důleži-
tost se znásobují také díky možnos-
ti využití pro sourozence.

Proč jsou kmenové buňky z pupeč-
níkové krve tak jedinečné?
Mají mimořádné schopnosti – doká-
ží se přeměnit na další typy buněk, 

a to hlavně na buňky krve, ale i na 
buňky svalů, kostí, chrupavek, buň-
ky jater nebo srdečního svalu. Kme-
nové buňky z pupečníkové krve jsou 
velmi mladé, dobře se množí, ne-
jsou zatíženy životným stylem nebo 
získanými onemocněními organis-   
   mu, z kterého pochá-

zejí. Jejich složení je 
neopakovatelné.  

 
 

 
 

 
Samotný odběr je jednoduchý, bez-
pečný a bezbolestný, nezatěžuje 
děťátko ani matku.
V současnosti je možné odebrat 
i tkáň pupečníku, která obsahuje 
mezenchymální kmenové buňky. Ty 

dnes představují alternativu pro bu-
něčnou terapii a regenerativní me-
dicínu.

Proč Cord Blood Center?
Cord Blood Center má na svém 
kontě nejen úspěšné příběhy léč-
by ze Slovenska, Rumunska nebo 
Maďarska, ale také početné vydání 
jednotek pupečníkové krve na zá-
chranu pacientů ve světě (k dnešní-
mu dni je to 74 jednotek). Podařilo 
se tak pomoci například pacientům 
v USA, Holandsku, Německu nebo  
v České republice.

Možnost uchování kmenových bu-
něk z pupečníkové krve si přináší na 
svět každý novorozenec. 
Rozhodnutí uchovat tento vzácný lé-
čebný zdroj je na Vás – na rodičích… 

Na bezplatné infolince 800 900 138 se můžete:
• informovat o kmenových buňkách, které je možné uchovat při narození děťátka

• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku

www.cordbloodcenter.cz             zeptejse@cordcenter.cz               CordBloodCenterCZ



• stát s přidržováním něčeho nebo 

někoho 

• protestovat, pokud mu budete 

chtít vzít hračku 

• snažit se dostat k  hračce, která 

je mimo jeho dosah 

• soustředit se na jednu věc delší 

dobu (několik minut) 

• hledat upuštěný předmět

• lézt po čtyřech 

• dostat se z polohy na bříšku do 

sedu 

• nechat se za ruce vytáhnout ze 

sedu do stoje 

• uchopit malý předmět palcem 

a ukazováčkem (klešťový úchop) 

• říkat cíleně máma nebo táta 

A možná dokonce bude umět:
• dělat paci-paci nebo pá-pá 

• chodit kolem nábytku 

• stát chvíli bez opory 

• ukazovat na věci ukazováčkem 

• komunikovat gesty a zvuky 

• říkat cíleně máma nebo táta 

• rozumět slovu „ne“ (samozřej-

mě nemusí poslechnout) 

JE MU PRÁVĚ TŘI ČTVRTĚ ROKU!
Čím víc se blíží roční narozeniny, 

tím větší pokroky dítě dělá. Pomalu 

se z nesoběstačného tvorečka mění 

v samostatnou osobnost.

Na přelomu 9. a 10. měsíce už peláší 

po kolenou dopředu tak, že se stá-

váte stíhačkou a musíte zachraňovat 

dítě nebo předměty v dosahu. Když 

sedí, umí natáčet tělíčko do strany. 

Postýlku jste už museli dát na nejniž-

ší „patro“, protože děťátko by moh-

lo vypadnout.

Tím ale výčet dovedností, které si 

v  tomto období osvojí, nekončí.  

Miminko objevilo prsty a  naučilo se 

s  jejich pomocí brát různé předměty. 

Takže od této doby si už necpe kousky 

rohlíku nebo piškot do pusy společně 

s celou svojí pěstičkou, ale už jenom se 

špičkami prstů. Tedy – někdy... 

V  9 měsících má už novou doved-

nost tak vybroušenou, že pomo-

cí prstů a  palce dokáže zvednout 

i velmi malé předměty. Pod pojmem 

malé si představte velikost hrášku, 

takže je jasné, co to znamená: ost-

říží zrak všech členů rodiny neustále 

v pohotovosti a dávat pozor, aby se 

nic malého nedostalo do blízkosti 

zvídavého mrňouska. O  něco méně 

nebezpečnou předností rozvíjející se 

obratnosti děťátka je to, že si při pití 

přidržuje samo hrníček. Možná by 

stálo za to flaštičku vyměnit za hr-

níček s oušky a pítkem. V tuto chvíli 

je take nejvyšší čas instalovat všude 

zábrany – na schody, na zásuvky s os-

trými noži, na okna, na rohy… 

Děťátko už se také pěkně rozpoví-

dalo. Můžete slyšet různé ba-ba-ba 

a  dokonce ta-ta-ta a  ma-ma-ma. 

Snaží se napodobovat zvuky, které 

kolem sebe slyší – a také rádo zvuky 

vydává, a  nemusí to být jenom pu-

sinkou: s radostí totiž tříská do všeho, 
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co je nablízku, a  s  obzvláštním po-

těšením, pokud je výsledkem rámus.

Dítě na konci 9. měsíce by mělo 
umět:
• snažit se dostat k  hračce, která 

je mimo jeho dosah 

• hledat upuštěný předmět 

• lézt po čtyřech 

 Pravděpodobně bude umět:
• nechat se za ruce vytáhnout ze 

sedu do stoje 

• dostat se z polohy na bříšku do sedu 

• protestovat, pokud mu budete 

chtít vzít hračku 

• stát s přidržováním něčeho nebo 

někoho 

• uchopit malý předmět palcem 

a ukazováčkem (klešťový úchop) 

• říkat cíleně máma nebo táta 

• komunikovat gesty a zvuky 

• ukazovat na věci ukazováčkem 

• dělat paci-paci nebo pá-pá 

• chodit kolem nábytku 

• rozumět slovu „ne“ (samozřej-

mě nemusí poslechnout) 

 A možná dokonce bude umět:
• poslat vám balón zpět 

• pít samostatně z hrnečku 

• uchopit malý předmět špičkami 

palce a  ukazováčku (pinzetový 

úchop) 

• stát chvíli bez opory

• říkat cíleně máma nebo táta 

• postavit věž ze dvou kostek 

• udrží v ruce dva předměty 

• říkat jedno jiné slovo než máma 
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nebo táta 

• poslechnout jednoslovný pokyn 

doprovázený gestem 

DESET MĚSÍCŮ
V tomto období možná máte pocit, 

že se vám děťátko mění před očima. 

Poporoste průměrně o  jeden centi-

metr měsíčně a přibere každý měsíc 

400 až 500 gramů, což jsou do začát-

ku 10. měsíce dva kilogramy – a ty už 

jsou na drobkovi vidět!

Na přelomu 9. a 10. měsíce už děťát-

ko chápe význam slov ma-ma a ta-ta 

(určitě to platí i o ba-ba!), ví, komu 

patří, pokouší se je říkat a  reaguje, 

když se ho na tyto osoby ptáte. Zkus-

te se ho zeptat třeba „Kde je táta?“, 

když bude váš partner nablízku, 

a  uvidíte, jak děťátko zareaguje. 

Měsíce už mává na rozloučenou 

„pápá“ a snaží se pomáhat při oblé-

kání. Když hledá hračku, dokáže se 

podívat i za roh.

Je možné, že už vaše dítě zvládá 

své první kroky, možná za pomoci 

kočárku, či chodítka, je ale možné 

že i  samo bez opory. První zoubek 

a první krůček, to je samozřejmě vel-

ký důvod k oslavě!

Dítě na konci 10. měsíce by mělo 
umět:
• stát s přidržováním něčeho nebo 

někoho, 

• nechat se za ruce vytáhnout ze 

sedu do stoje, 

• protestovat, pokud mu budete 

chtít vzít hračku, 

• komunikovat gesty a zvuky, 

• říkat cíleně máma nebo táta, 

pravděpodobně bude umět:
• dostat se z polohy na bříšku do 

sedu, 

• dělat paci-paci nebo pá-pá, 

• uchopit malý předmět pal-

cem a  ukazováčkem (klešťový 

úchop), 

• chodit kolem nábytku, 

• rozumět slovu „ne“ (samozřej-

mě nemusí poslechnout), 

• stát chvíli bez opory, 

• říkat cíleně máma nebo táta 

a možná dokonce bude umět:
• dát najevo své přání jinak než 

pláčem, 

• poslat vám balón zpět, 

• udrží v ruce dva předměty, 

• pít samostatně z hrnečku, 

• pomáhat s  oblékáním nastave-

ním nohy nebo ruky, 

• shazovat věci a  dívat se, jak  

padají, 

• uchopit malý předmět špičkami 

palce a  ukazováčku (pinzetový 

úchop), 

• postavit věž ze dvou kostek, 

• stát dobře bez opory, 

• říkat jedno jiné slovo než máma 

nebo táta, 

• napodobovat při žvatlání into-

naci dospělých, 

• poslechnout jednoslovný pokyn 

doprovázený gestem, 

• dobře chodit. 

JEDENÁCT MĚSÍCŮ
Než se nadějete, první rok bude za 

vámi. V mnohém vás jistě překvapil 

a zaskočil, spousta věcí jistě byla ji-

nak, než jste si představovali. Přesto 

věřím, že byste své první měsíce s mi-

minkem za nic nevyměnili…

V  této době už většina dětí zkouší 

své první krůčky. Nastal čas koupit 

první pevné botičky. Určitě byste na 

nich neměli šetřit, na výběru správně 

dětské botičky velmi záleží.

Další věcí, po které byste se měli po-

ohlédnout je zubní kartáček. Kdy vy-

brat ten první, v tom s odborníci růz-

ní. Někdo navrhuje vybrat ho ve chvíli, 

kdy se prořízne první zoubek jiný po-

čkat právě do období kolem jednoho 

roku. Ať tak, či tak, v této chvíli už by 

ve vaší domácnosti neměl chybět.

Dítě na konci 11. měsíce by mělo 
umět:
• dostat se z polohy na bříšku do sedu 

• uchopit malý předmět palcem 

a ukazováčkem (klešťový úchop) 

• rozumět slovu „ne“ (samozřejmě 

nemusí poslechnout) 

Pravděpodobně bude umět:
• dělat paci-paci nebo pá-pá 

• chodit kolem nábytku 

• uchopit malý předmět špičkami 

palce a  ukazováčku (pinzetový 

úchop) 
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INZERCE

Hledáte šperk, na jehož tvorbě se můžete sama podílet?

Chcete mít originální 
a jedinečný styl?

Náš sortiment vám 
to umožní

Nabízíme velmi oblíbené náramky, které si sesta-
vujete z jednotlivých přívěsků, korálků dle vlastní 
fantazie, nálady, stylu- to si zamilujete! Naše na-
bídka je velmi rozmanitá- korálky z muránského 
skla a polodrahokamů, přívěsky ze stříbra- každá 
žena si u nás najde přesně to co hledá.  Uložte si 
své vzpomínky, zážitky, radosti do náramků, jsme 
rádi, že pomáháme psát i Váš příběh. Jsme Story 

in the Bead a jsme tu pro Vás!

www.storyinthebead.cz
Pro čtenáře tohoto časopisu nabízíme speciální slevu 10% s kódem 

MRAJ.

storyinthebed.cz.indd   1storyinthebed.cz.indd   1 14.7.2020   17:37:4014.7.2020   17:37:40



• stát chvíli bez opory 

• udržet v ruce dva předměty 

• shazovat věci a dívat se, jak padají 

• postavit věž ze dvou kostek 

• říkat cíleně máma nebo táta 

• říkat jedno jiné slovo než máma 

nebo táta 

A možná dokonce bude umět:
• stát dobře bez opory 

• dát najevo své přání jinak než 

pláčem 

• poslat vám balón zpět 

• pít samostatně z hrnečku 

• napodobovat při žvatlání into-

naci dospělých 

• říkat tři nebo více jiných slov než 

máma nebo táta 

• pomáhat s  oblékáním nastave-

ním nohy nebo ruky 

• poslechnout jednoslovný pokyn 

doprovázený gestem 

• dobře chodit 

ZA CHVÍLI TU BUDE ROK... 
A vy se setkáte s prvními projevy in-

dividuality svého potomka, kdy se 

pokouší „vybojovat si“ jistou nezá-

vislost. Nejčastěji se to projevuje sna-

hami o  samostatné krmení. Pokud 

máte v  kuchyni snadno omyvatel-

nou podlahu, tak mu jistě nebudete 

bránit ve snaze naučit se ovládnout 

lžičku. Pořiďte děťátku plastovou 

mističku, aby přežila případný pád 

na zem, usaďte ho bezpečně do dět-

ké židličky a dejte mu šanci něco no-

vého dokázat. Uvědomte si, že vaše 

děťátko

už přestává být miminkem, stává se 

z něho „opravdický“ malý človíček. 

Této změně by mělo take odpovídat 

uspořádání v bytě a volba vhodných 

doplňků. Již zmíněná kvalitní židlič-

ka by měla být samozřejmostí, stej-

ně jako to, že dítě už zřejmě nebude 

chtít spát v některé z malých modi-

fikací postýlek a  ke slovu by měla 

přijít postýlka, ve které bude mít 

dost prostoru. Také hluboký kočátek 

už vás zřejmě přestane uspokojovat 

a  bude zapotřebí poohlédnout se 

po sporťáku. Pokud už vaše děťátko 

zvládá krůčky poměrně jistě, udělá-

te mu radost i nějakým pěkným od-

strkovadlem. 

Dítě na konci 12. měsíce by mělo 
umět:
• postavit věž ze dvou kostek 

• chodit kolem nábytku 

 Pravděpodobně bude umět:
• dělat paci-paci nebo pá-pá 

• uchopit malý předmět špičkami 

palce a  ukazováčku (pinzetový 

úchop) 

• pomáhat s  oblékáním nastave-

ním nohy nebo ruky 

• stát chvíli bez opory 

• říkat cíleně máma nebo táta 

• říkat jedno jiné slovo než máma 

nebo táta 

• dát najevo své přání jinak než 

pláčem 

• poslat vám balón zpět 

• napodobovat při žvatlání into-

naci dospělých 

• dobře chodit 

A možná dokonce bude umět:
• říkat tři nebo více jiných slov než 

máma nebo táta 

• nakrmit se samo lžičkou 

• pít samostatně z hrnečku 

• tužkou nakreslit čáru 

• poslechnout jednoslovný pokyn 

nedoprovázený gestem 

-if-

Foto: Shutterstock.com

Zdroj: www.mojedite.cz, 

www.maminkam.cz
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ROKROK

Máte doma človíčka, který už umí spoustu věcí. Ještě mnoho se toho ale musí naučit...  

Vývoj už nebude probíhat tak rychle jako do jednoho roku, spíš po takových skocích – vždy 

náhle jakoby ze dne na den bude umět zase o kousek víc...

ANEBO TŘI?





UŽ JE MU ROK A PŮL...
Už pije z hrnečku, říká máma a táta. 

Dokonce už leze bez cizí pomoci po 

schodech, kope do míče a hází s ním, 

vyleze i  na nízkou židličku. (Pokud 

jste to ještě neudělali, tak právě na-

stala správná chvíle proto přimonto-

vat zábrany na schody, aby po nich 

nemohlo lézt bez vašeho dohledu, 

přidat zabezpečení k zásuvkám, aby 

si je nevytáhlo na nožičku, případně 

se vám nedostalo k věcem, které by 

mu mohly ublížit.). Dokáže zvedat 

ze země hračky a neupadne při tom. 

Když ho posadíte na plastovou mo-

torku nebo kachničku, bude se od-

strkovat nohama. A nejen to: udrží 

se a houpe se na houpacím koni. Ur-

čitě proto není od věci obohatit jeho 

bednu s  hračkami o  nové - jezdící. 

Ať už se jedná o odstrkovadla, nebo 

právě různé houpací koníky nebo 

kohouty. Na dlouho se stanou jeho 

nejoblíbenější zábavou. Na druhou 

stranu, nebuďte ale znepokojená, 

jestli některou z  těchto dovedností 

děťátko ještě neumí nebo si není jis-

té. Mezi takto starými dětmi mohou 

být poměrně velké rozdíly, třeba 

zrovna v tom, jak stojí (nebo nesto-

jí) a jak se pokoušejí chodit. Některé 

děti už jsou „pevné v kramflecích“, 

jiné se pouze stavějí u  nábytku 

a  další už se pouštějí do objevitel-

ských cest mezi skříní a křeslem. Kaž-

dé dítě je individualita nejen pokud 

jde o duši, ale i ve fyzickém rozvoji.

Nenechte se strhnout k  takové ne-

předloženosti, abyste nutila své dítě 

chodit jenom proto, že stejně staré 

sousedovic už běhá. Děťátko si samo 

určuje, kdy je jeho noha připravená 

udržet ho ve vzpřímeném postoji. 

Jde o  to, aby byla dobře vyvinutá 

ploska nohy. Jestliže nutíte dítě stát 

a  chodit dřív, než je k  tomu ploska 

nohy zralá, může se stát, že v  bu-

doucnu nedokáže správně zapojovat 

drobné svaly nohy a naruší se vývoj 

svalové souhry i  v  pletenci pánev-

ním. Každopádně v  tomto období, 

kdy už se dítě staví na nohy je velmi 

důležitá správně zvolená bota. Ur-

čitě byste neměli šetřit, měla by být 

pevná, dostatečně vysoká, nejlépe 

kožená. Na výhodný nákup v bazaru 

v  tomto případě určitě zapomeňte, 

zatímco obnošené tričko není pro-

blém, rozšlápnuté boty ano. 

Pokud jde o pohyb, váš mrňousek si 

jistě osvojil i  jednu legrační doved-

nost: umí zdvihnout nožku, když 

stojí. Některá dítka už mají rozšířené 

i  komunikační schopnosti: říkají ně-

kolik slov a  dobře rozumí významu 

takových slov, jako jsou zavři nebo 

otevři pusu, sedni si, lež.  Hledá pod-

něty a velmi se zajímá o knihy. Rádo 

si v nich listuje. Tohle je období, kdy 

je vaše knihovna nejvíc ohrožena: 

dítě vytahuje knihy ze spodních po-

liček a protože si v nich rádo listuje, 

připravte se, že některé vaše knihy 

mohou přijít k úhoně. Dobrým řeše-

ním je umístit dolů knížky děťátka. 

Zkuste mrňouskovi vysvětlit, že poli-

ce vpravo je mu k dispozici, ale police 

vlevo už nikoliv – nebojte, časem to 

pochopí, i když teď bude nejspíš vy-

trvale otáčet hlavičkou do stran na 

znamení nesouhlasu. To už totiž umí 

taky. Pokud mu ovšem vyberete kníž-

ky patřičně lákavé, jistě ho snadno 

přesvědčíte.  
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• Speciální ECO pěna vyrobená pro ochranu   
 Vašich dětí
• Perfektní herní zážitek pro Vaše nejmilejší
• Vhodný pro použití doma i na zahradě - 
 nesavý materiál
• Antibakteriální povrch
• Chrání Vaše děti před prochladnutím od země

• Dokonale chrání dítě před úrazem 
 při pádech a tlumí hluk
• Vyrobené z materiálů bezpečných 
 pro zdraví dětí
• Lehká údržba - jednoduše otíratelné 
 vlhkým hadrem• Chrání Vaše děti před prochladnutím od země
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DÍTĚ NA KONCI 18. MĚSÍCE BY 
MĚLO UMĚT:
• používat tři slova 

• vylézt na nízkou stoličku 

• ukazovat na předmět svého zájmu 

 

PRAVDĚPODOBNĚ BUDE UMĚT:
• běhat 

• používat lžíci nebo vidličku (i když 

se zatím úplně samo nenají) 

• postavit věž ze čtyř kostek

• na požádání ukázat jednu část 

svého těla 

• ukázat prstem na obrázku dva 

předměty 

• jezdit na odrážedle 

• chodit pozpátku 

• svléknout si některou část oble-

čení 

• kopnout vám balón zpátky 

• „krmit“ panenku 

• chodit do schodů 

• poslechnout složitější pokyn ne-

doprovázený gestem (něco vez-

mi a zanes to někam)

A MOŽNÁ DOKONCE BUDE UMĚT:
• mluvit srozumitelně v  polovině 

případů 

• pojmenovat jeden obrázek 

• hodit balón horem 

• stát na špičkách 

• spojovat slova 

• používat 50 a  více jednotlivých 

slov 

DVA ROKY
Říká se, že malé děti jsou nejlepší 

v období mezi rokem a půl a  třemi 

lety: v  této době už toho spoustu 

umějí, jsou mnohem samostatnější, 

ale ještě ne příliš, dá se s nimi už do-

cela dobře mluvit – a přitom zůstá-

vají miminkovsky mazlivé, takže si 

maminka ještě do sytosti užívá něž-

ností a laskání.

Děťátko mezi 21 a 24 měsíci získává 

pohybovou virtuozitu: po schodech 

chodí bez   přidržování (i  když do-

konalé to ještě není, zatím nestřídá 

nožky a posunuje se nahoru či dolů 

přísunem) a umí dobře běhat i rych-

le zastavit.

Jeho řeč se rozvíjí. Už to nejsou osa-

mělé výkřiky, ale věty o dvou třech 

slovech. Mrňousek si uvědomuje ně-

které věci týkající se hygieny. Chápe, 

že mokré kalhotky nejsou to pravé 

ořechové, dokáže včas oznámit, že 

se mu chce na záchod, a  vyžádá si 

nočník. Když to nestihne a  počů-

rá se, dává najevo lítost. Umí si říct 

o jídlo i o pití.

S  řečí a  s  komunikací to začíná být 

vážné: dítko si s  vámi promluví 

o čemkoliv chce a k jeho nejoblíbe-

nějším slovům patří „ne“, „nechci“ 

a  „nebudu“. Vaše umění taktiky 

a diplomacie prochází zkouškou oh-

něm, abyste všechno zvládla v klidu 

a  s  nadhledem. Dobrá průprava na 

pubertu…

Někdy v  této době se také poprvé 

objevuje na scéně otázka, která vás 

možná bude někdy svou četností 

a  neodbytností přivádět k  šílenství: 

„Proč?“ Snažte se zachovat klid a tr-

pělivost za všech okolností. Uvědom-

te si, že období „proč?“ trvá mnoho 

let, netrpělivostí si nepomůžete – 

a buďte vděčná, že se dítě vyptává. 

Protože jak se to říká? Kdo se neptá, 

nic se nedozví…  během krátké doby 

několika měsíců přibudou k  Proč? 

ještě Kde? Jak? a Co?

DÍTĚ NA KONCI 24. MĚSÍCE BY 
MĚLO UMĚT:
• svléknout si některou část oble-

čení 

• „krmit“ panenku 

• postavit věž ze čtyř kostek 

• pojmenovat dva obrázky 

PRAVDĚPODOBNĚ BUDE UMĚT:
• postavit věž z šesti kostek 

• hodit balón horem 

• mluvit ve větách 

• skloňovat a časovat 

• vyskočit do vzduchu 

• obléknout si některou část ob-

lečení 

A MOŽNÁ DOKONCE BUDE UMĚT:
• namalovat podle vás svislou čáru 

• používat až 300 slov 
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• poznávat základní barvy 

• postavit věž z osmi kostek 

• souvisle vyslovit dvě nebo tři 

věty 

CITOVÝ VÝVOJ
Ve dvou letech projevuje většina dětí 

širokou škálu emocí a chování, včet-

ně lásky, potěšení, radosti nebo zlos-

ti. Děti se stávají průbojnějšími a mají 

tendenci hodně protestovat. Rády 

mluví a hrají si s  rodiči i dalšími lid-

mi, mohou objevovat nové činnosti 

a rády dělají věci samostatně. 

ROZUMOVÝ VÝVOJ
Rozumový vývoj dětí ve druhém roce 

je obrovský. Ve dvou letech je dítě 

schopno si věci představovat, tvořit si 

úsudek, třídit věci (kočky a psi jsou zví-

řata, hrnky a talíře jsou nádobí) a řadit 

věci podle kritérií (seřadit kostky podle 

velikosti). 
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Jejich paměť se stále zlepšuje a  začí-

nají rozumět i  abstraktním pojmům, 

jako např. „méně“ a  „více“ (i  když 

zatím pravděpodobně nepoužívají 

čísla), „později“ a „dříve“ (ale ještě ne 

„příští týden), „stejný“ a „jiný“. Jejich 

představivost začíná být bujná, při hře 

nejen napodobují, co vyděly nebo sly-

šely, ale vytvářejí i  zcela nové situace 

a postavy

DVA A PŮL ROKU
Děťátko už je docela obratné, ve 

2,5 letech si samo svlékne košilku 

i kalhoty a až mu budou tři, bude se 

umět samostatně obléknout i svlék-

nout včetně zapínání a  rozepíná-

ní knoflíků. Dítě ju už velmi hbité 

a nemá daleko od nápadu k jeho re-

alizaci. Dejte si na ně pozor hlavně 

venku, kdy se dítko rozhodne změ-

nit razantně směr a uhlídat ho dává 

dost práce. Při chůzi po schodech už 

střídá nohy, umí stát na jedné noze 

a  některé děti se dokonce naučí 

i jezdit na kole.

Velkou roli v  tomto období hraje 

i správná hračka. Děťátko miluje vše, 

co může nějakým způsobem ovládat, 

mačkat, tisknout, otáčet… Staví své 

první stavby ze stavebnice, skládá 

puzzle. V obchodě vás určitě potáh-

ne do dětského oddělení a bude se 

dožadovat autíček, hracích koberců, 

nebo naopak panenek, poníků a po-

kojíčků. 

DÍTĚ V TOMTO VĚKU BY MĚLO 
UMĚT:
• ukázat a  pojmenovat několik 

obrázků 

• obléknout si některou část ob-

lečení

• vyskočit do vzduchu 

• pojmenovat šest částí svého těla 

 

PRAVDĚPODOBNĚ BUDE UMĚT:
• namalovat podle vás svislou čáru 

• souvisle vyslovit dvě nebo tři 

věty 

• umýt a osušit si ruce 

• navlékat korálky 

• mluvit srozumitelně v  polovině 

případů 

• používat předložky 

• říkat jednu nebo dvě básničky 

• chvíli stát na jedné noze 

• hodit balón horem 

• postavit věž z osmi kostek 

• poznat jednu barvu 

• popsat kamaráda jménem 

A MOŽNÁ DOKONCE BUDE UMĚT:
• stát na jedné noze delší dobu 

• popsat k čemu slouží dva před-

měty 

• obléknout si tričko 

• chodit ze schodů střídáním nohou 

• jezdit na trojkolce 

• chytit míč, který mu hodíte 

• poznávat základní barvy 

• nakreslit rozpoznatelný obrázek

• používat dvě přídavná jména 

• skloňovat a časovat 

• skákat do dálky 

TŘI ROKY
Ani nevíte jak a první tři roky vašeho 

potomka jsou za vámi. Na dortu sví-

tí tři svíčky, dítě je obratně sfoukne, 

poděkuje za dárky a vy s konečnou 

platností vidíte, že sladké mimineč-

ko, které vám bylo zcela oddáno je 

definitivně pryč…

DÍTĚ V TOMTO VĚKU BY MĚLO 
UMĚT:
• ukázat a  pojmenovat několik 

obrázků 

• umýt a osušit si ruce 

• popsat kamaráda jménem 

• hodit balón horem 

• mluvit srozumitelně v  polovině 

případů 

• souvisle vyslovit dvě nebo tři věty

• používat předložky 

PRAVDĚPODOBNĚ BUDE UMĚT:
• používat dvě přídavná jména 

• obléknout si tričko 

• poznávat čtyři barvy 

• chytit míč, který mu hodíte 

• počítat do tří 

• skákat do dálky 

• nakreslit rozpoznatelný obrázek

• skloňovat a časovat 

• chodit ze schodů střídáním nohou 

• vyprávět krátký příběh (pohádku) 

• stát na jedné noze delší dobu 

• popsat k čemu slouží dva předměty 

 

A MOŽNÁ DOKONCE BUDE UMĚT:
• namalovat podle vás kruh 

• nasypat si jídlo z krabice do misky 

• samostatně se obleknout 

Iva Nováková

Foto: Shutterstock.com

Zdroj: mojedite.cz, maminkam.cz
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Pleny, plenkové kalhotky

a absorpční podložky

1 kus* od
3,16 Kč

1 kus* od
4,45 Kč

1 kus* od
4,61 Kč

1 kus* od
5,75 Kč

1 kus* od
5,57 Kč

1 kus* od
7,65 Kč5,75 Kč 5,57 Kč

1 kus* od
7,65 Kč

České maminky věří našim produktům a jejich děti již zažily 
veškerý komfort SkippyTM plenek, a proto zajišťujeme větší 

počet šťastných rodičů.
*cena za 1 kus plen

SLEVA NA CELÝ NÁKUP 7%
při zadání kódu: „Vyvojditete7“

Eshop: www.skippy-pleny.cz

skippy.indd   1skippy.indd   1 14.7.2020   11:28:4714.7.2020   11:28:47



Celých devět měsíců jste na něj čekali a teď už ho máte doma. 

Svoje vysněné miminko. A plánujete pro něj život jako v bavlnce. 

Pojďme mu tedy pro začátek vybrat správné plínky…

PLÍNKYPLÍNKY
VYBÍRÁME





Není to rozhodně tak jednoduché, 

jak to vypadá. Jaké vlastně vybrat? 

Papírové, nebo látkové? A  pokud 

látkové, tak jaké?

Stanovit přesný počet plen, které 

vaše miminko denně spotřebuje, 

nelze. Každé dítě je jiné, některé 

vyměšuje více, jiné méně a  spotře-

ba se mění s tím, jak miminko roste. 

Obecně ale platí, že v  tomto pří-

padě není radno šetřit, tedy je na 

místě miminku plenky měnit raději 

častěji.

ZNAČKOVÉ, NEBO „NO NAME“?
Zkušenosti maminek i  odborní-

ků vám ale určitou představu dají. 

„Novorozeně spotřebuje za den 

průměrně dvanáct plen, a to i těch 

kvalitních. Močí totiž dvacetkrát za 

den,“ tvrdí dětská dermatoložka 

z Fakultní nemocnice Motol Štěpán-

ka Čapková. A dodává, že pokud dí-

těti měníte plenu méně často, hrozí 

vznik opruzenin. Jejich léčba je pak 

mnohem náročnější než práce s čas-

tější výměnou plenek. A především 

je to dítěti nepříjemné, tudíž více 

pláče, je neklidné a podrážděné.

Napsaná zásada je, že novorozeně 

by mělo být přebaleno před koje-

ním    či krmením a  po něm, proto-

že během něj funguje peristaltika 

střeva. Poté už je to na uvážení 

maminky, která své dítě zná nejlé-

pe. Postupem času se potřeba mě-

nit plenky zmenší, protože narůstá 

schopnost dítěte moč udržet (roční 

batole potřebuje denně zhruba šest 

nebo sedm plen).

Slova odbornice pak potvrzují i ma-

minky. „My jsme ze začátku potře-

bovali tak osm plen denně, těch 

kvalitnějších, značkových,“ popi-

suje kamarádka Dana. „Když jsme 

chtěli ušetřit, tak těch „no name“ 

plen bylo potřeba určitě tak deset 

až dvanáct, protože protékaly, moc 

nesály a malý začal okamžitě řvát.“

Každopádně je dobré vyzkoušet 

různé značky, a pokud se vám něja-

ká osvědčí, zůstat u ní. „My zpočát-

ku používali jen značkové pleny, ale 

občas jsme trochu experimentovali 

s těmi neznačkovými. Většinou nám 

moc nevyhovovaly, ale pak jsme ob-

jevili dvoje, které byly super. Takže 

já doporučuju zkoušet, ne všechny 

neznačkové jsou špatné,“ sděluje 

své zkušenosti maminka Jana. Zla-

tou střední cestu zvolila maminka 

Lucie: „Já to řeším tak, že levnější 

pleny používám přes den, kdy mám 

možnost syna kdykoli přebalit, aby 

byl zadeček v  suchu, a  na noc mu 

dávám značkové, které mu vydrží až 

do rána.“

A CO „LÁTKOVKY“?
Doposud byla řeč o  jednorázových 

papírových plenách, které maminky 

často volí především z  důvodu po-

hodlí. Po použití je stačí jen vyhodit, 

tedy žádné praní, žehlení a podob-

ně. Přesto se spousta maminek dnes 

přiklání i  k  látkovým plenám. Do-

pustit na ně nedá například mamin-

ka Žaneta. „Moje dcera se v nich ne-

opruzuje, nikdy mi neprotekly, jak 

někteří říkají. Přijde mi to mnohem 

lepší než jednorázové pleny napuš-

těné různými chemiemi,“ říká.

Jiné maminky si zase pochvalují to, 

že v látkových plenách jde dítě pěk-

ně podržet, je s ním snadnější mani-

pulace při kojení a podobně. Strach 

není třeba mít ani ze samotného 

přebalování či z prosáknutí. I klasic-

ké látkové pleny prošly „moderniza-

cí“ a dnes už existují různé kalhotky 

a  vkládací plenky, které přebalová-

ní usnadní a  dítě bezpečně udrží 

v  suchu. „Jednorázové, takzvané 

papírové pleny, používám třeba na 

chatě, kde nemůžu prát, nebo když 

jsme někde na návštěvě a  nemám 

kde použité plenky skladovat. Malé 

to ale na zadeček nedělá moc dobře, 

vždycky se raději vrátím k látkovým, 

i když je s nimi víc práce a všude mu-

sím tahat větší balíky než jiné ma-

minky,“ uzavírá Žaneta.

Zásadní výhody látkových plen 
jsou následující:
• Jsou šetrnější k přírodě (jedinou 

zátěží je spotřeba vody, energií 
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INZERCE

 hypoalergenní  / O% choru / neparfémované / prodyšné / pružný pas / nebrání v pohybu /ultra savé
jádro / jemné jako bavlna 

Není to jen plena, je to péče o dítě.

        
Má protizánětlivé a protikřečové účinky s obsahem Azulenu. 

Heřmánek pomáhá zklidňovat kožní záněty. 
Obsahuje antibakteriální složky, které mohou rovněž urychlit 
léčení již vzniklých infekcí. Aviril přináší úlevu od vysušené, 

svědivé nebo sluncem spálené pokožky.  

Dětskou kosmetiku AVIRIL zakupíte 
v síti prodejen COOP, Penny, Billa, Rossmann, 

dm drogerie, Teta, Makro, Albert, Globus, Tesco
na e-shopu a v našich lékárnách 

AVIRIL dětský olej s azulenem 50 ml

AVIRIL dětský krém 50 ml

www.alpa.cz

Pomáhá s péčí o jemnou dětskou pokožku tak, aby se miminko 
cítilo jako v bavlnce. Heřmánek vytváří jemný film 

a tím ji chrání před zarudnutím a svěděním. Přináší citlivé 
pokožce vláčnost, jemnost a propůjčuje jí jemnou vůni.



a  pracích prostředků při jejich 

praní. Jejich používáním se ne-

vytváří žádný tuhý odpad).

• Vycházejí levněji. (Počítejte 

s prvotní investicí několika tisíc 

korun. Ta by se vám ale během 

několika měsíců měla vrátit.)

• Podporují zdravý vývoj dětských 

kyčlí. 

Jak je to s větší pracností používání 

látkových plen? I zde se za poslední 

roky mnoho změnilo. Moderní lát-

kové pleny většinou není třeba že-

hlit. Namáčení a předpírku „zařídí“ 

příslušné tlačítko automatické prač-

ky, stejně jako vyvářku v  době šes-

tinedělí nebo v  případě střevní in-

fekce. Ve výjimečných případech lze 

na plenky použít dezinfekční prací 

prášek, v tom případě se ovšem do-

poručuje zařadit máchání navíc.

 

Podobně jako u jednorázových plen, 

ani u těch látkových se nevyplácí še-

třit na kvalitě. Nekvalitní materiály 

nebo drogerie mohou v obou přípa-

dech způsobit nepříjemné podráž-

dění pokožky.

JAKÉ PLENKY VYBRAT
Odborníci v případě látkových plen 

radí nejprve si vybrat ze dvou systé-

mů přebalování.

A)  Plenky "Vše v  jednom" (bez 

potřeby svrchních kalhotek)

• velmi snadné použití, oblékají 

se stejně jako jednorázové (ne-

oblékají se přes ně svrchní ne-

propustné kalhotky)

• dražší varianta. Většinou je po-

třeba pořídit více velikostí, ale 

již se na trhu objevují i  takové 

jednovelikostní, které se výbor-

ně přizpůsobí všem miminkům

• vhodné na cesty, k lékaři…, pro-

to je vhodné si jich pár pořídit

Tyto plenky se vyrábějí ve dvou ty-

pech.

Jednak je to „vše v jednom“ (All-in-

-one, 2-in-one) Nepropustná vrstva 

je přišita k savé vrstvě. Druhou mož-

ností jsou kapsové plenky, které vel-

mi rychle schnou a  jsou variabilní, 

protože základem je pouze tenká 

vrstva s  kapsou, do níž lze vkládat 

jednoduché savé plenky dle potře-

by. Např. na noc silnou vrstvu, na 

den pro pohyb tenkou savou ple-

nečku.  

B) Savá plenka a svrchní nepro-

mokavé kalhotky

• používanější, univerzálnější 

a levnější varianta

• dostupné buď v univerzální ve-

likosti, nebo ve dvou až třech 

velikostech

U tohoto typu balení si můžete vybí-

rat z několika typů plenek. Jsou to:

Plenkové kalhotky – NEJBĚŽNĚJŠÍ,  

NEJSNADNĚJŠÍ oblékání, zapínají se 

na patentky či suchý zip. 

Tvarované plenky – podob-

né plenkovým kalhotkám, pouze 
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bez  zapínání, je možné zapnout je 

snappi sponkou.

Zavazovací plenky – tvarované, 

které se zavazují šňůrkou.

Čtvercové plenky – moderní fro-

té i klasické bavlněné plenky, které 

používaly naše maminky a babičky, 

obvykle se žehlí a je třeba je skládat, 

aby miminku seděly.

Vícevrstvé plenky – podobné kla-

sickým čtvercovým, ale ve střední 

části mají několik vrstev, takže se 

skládají jednodušeji. Vhodné pro 

ekonomickou variantu výbavičky 

a pro malá miminka.

K těmto plenkám je ještě nutné do-

plnit svrchní kalhotky, které mohou 

být z  různých materiálů – od bavl-

něných, přes vlněné až k poylestero-

vým. 

K  plínkám si samozřejmě můžete 

pořídit i různé doplňky. Například: 

Separační plenky "papírky"- 

vkládají se na plenku k  tělíčku. Po-

máhají izolovat pokožku od mokra 

a slouží k zadržení pevného obsahu.

Vkládací / vložné plenky - vkládají 

se navíc do plenky, zvyšují její savost. 

Používají se např. na noc, u větších 

dětí, do kapsových plen.

Snappi sponka - vhodná k zapíná-

ní tvarovaných a čvercových plen

Koš na použité pleny s víkem – 

zabraňuje šíření zápachu z plenek.

Nepropustný pytel - na skladování 

či cestování.
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Síťka - pro snadné přenášení plen 

z koše do pračky.

Pratelné přebalovací podložky - 

stačí 2-3 nepropustné pratelné pod-

ložky.

POZOR NA ALERGENY
Odborníci mezi papírovými 

a  látkovými plenami příliš 

velký rozdíl nevidí. Podle 

dermatoložky nezáleží na 

typu plenek, ale na jejich 

kvalitě a hlavně na tom, jak 

často je vyměňujete.

„Dříve, když byly jednorá-

zové pleny ještě dražší, ma-

minky často šetřily a  dítě 

nepřebalovaly tak, jak bylo 

potřeba. Dnes už se naučily, 

že je lepší přebalovat čas-

těji než pak utrácet za léky 

a vidět, jak se miminko trá-

pí. V  současné době je pro-

blémem hlavně nevyhovující 

kosmetika, případně levné 

prací prášky, které mimin-

kovskou pokožku dráždí,“ 

říká doktorka Čapková. 

Podle ní je nutné používat 

dětskou kosmetiku bez aler-

genů a  také prát v  příprav-

ku pro citlivou pokožku. Na 

praní dětského prádla jsou 

ideální dermatologicky tes-

tované prací prostředky bez 

barviv a parfemace.

Nezbytné je také omezit 

na minimum kontakt kůže 

se stolicí. Proto jakmile vidíte, že 

se dítě pokakalo, plenku vyměňte 

a zadeček očistěte. Pokud máte pří-

stup k vodě, je to nejlevnější a záro-

veň pro dítě ideální varianta. Použít 

můžete navlhčenou žínku, případně 

vatu.

Řada maminek nedá dopus-

tit na vlhčené ubrousky, ty ale 

kvůli možným alergickým reak-

cím volte raději bez parfemace. 

Rozhodně dávejte přednost těm, 

které obsahují rostlinné oleje a tuky, 

nikoli minerální oleje a  vosky. Ty 

totiž nedovolují pokožce volně dý-

chat, protože na ní vytvářejí nepro-

dyšnou vrstvu a ucpávají póry.

ABYSTE SE NEMUSELI BÁT 
OPRUZENIN
Pokožka malého dítěte je velmi ná-

chylná k podráždění, a to především 

v oblasti kožních záhybů, tzv. faldí-

ků, kde se může snadno zapařit.

I přes pokrok ve snaze nalézt opti-

mální řešení plen zůstává plenkový 

zánět stále jedním z  nejčastějších 

kožních problémů dětí v  kojenec-

kém a batolecím věku. Většinu pří-

padů tvoří lehké a středně závažné 

formy, tzv. „opruzeniny“, omezující 

se na plenkovou oblast.

K  vyvolávajícím faktorům patří ze-

jména vlhkost a  zapocení, zvýšení 

teploty a  tření pod plen-

kou. Vlhká pokožka je 

k  podráždění třením ná-

chylnější. Velmi významný 

je také dlouhodobý kon-

takt s  močí a  stolicí. Plen-

kový zánět kůže neboli 

opruzenina je pro miminko 

velmi stresující a trápí stej-

nou měrou holčičky i chla-

pečky. A  co byste měli 

o opruzeninách vědět?

• postihují až polovi-

nu malých dětí

• vyskytují se převáž-

ně na zadečku a v jeho 

okolí

• jsou nepříjemné 

a mohou být i bolesti-

vé

• mohou změnit cho-

vání dítěte (může být 

plačtivé, neklidné, čas-

těji se budí)

A jak lze dětskou pokož-

ku ochránit? Podle lékařů 

je péče o pokožku zadeč-

ku velmi důležitá.  Riziko 

vzniku zarudnutí zadečku 

snížíme častou a  pravi-

delnou výměnou plenek, pečlivým 

omýváním a následným důkladným 

osušením a  ošetřením okolí zadeč-

ku ochrannou mastí. Je také nutné 

vyhnout se příliš dráždivým mýdlům 

a používat kvalitní prodyšné pleny. 

Riziko vzniku opruzení lze takto vel-

mi snížit.

Foto: Shutterstock.com 

zdroj:babyweb.cz
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NOVÉ!

• šetrné k pokožce, žádné 
parfémy a alergeny

• vyrobeno v Dánsku
• certifi kace ECO FRIENDLY
• prodyšné
• TOP Dry vrstva

• extra měkké
• superabsorpční jádro
• dvojité bariéry 

proti úniku tekutiny
• indikátor savosti

KOSMETIKA

VLHČENÉ 
UBROUSKY

www.abena.cz

BAMBO NATURE JSOU VYSOCE KVALITNÍ, EKOLOGICKÉ, 
CERTIFIKOVANÉ A DÍTĚTI BEZPEČNÉ DĚTSKÉ PLENY

DĚTSKÉ 
PLENKOVÉ 
KALHOTKY



KŮŽE ZDRAVÁ...
Novorozenecká kůže má četné anatomické a funkční odlišnosti od kůže starších dětí a do-

spělých. Právě proto musíme péči o dětskou pokožku věnovat větší pozornost a dát pozor, 

abychom něco nezanedbali.

ABY BYLA





Koupání a péče po koupeli
Miminka většinou milují teplou 

vodu, připomíná jim důvěrně známé 

prostředí – plodovou vodu v mateř-

ském břiše. Děťátko nemusíme kou-

pat denně, ale většině kojenců se 

pobyt ve vodě líbí a cítí se v ní dobře, 

takže se koupel obvykle stává důle-

žitým denním rituálem.

Příprava koupele:
• Teplota v místnosti má být 22–26 °C.

• Ve vaničce by mělo být 10–15 cm 

vody. 

• Vhodnější je nalít do vaničky 

nejprve studenou vodu a  po-

stupně přidávat teplou. 

• Voda by měla mít teplotu těla, 

tj. okolo 37 °C. Teplotu zkontro-

lujte teploměrem. 

• Před koupáním omyjte miminku 

genitálie a zadeček od nečistot. 

Zadeček umyjte dětským mý-

dlem. 

Jak správně koupat:
• Děťátku podložte jednou ru-

kou hlavičku a  druhou tělíčko. 

Opatrně ho položte do vaničky, 

ruku zpod tělíčka vytáhněte, 

hlavička miminka musí být vždy 

podepřená. Měla byste se stále 

opírat o předloktí své ruky. Prsty 

přidržujte ramínko a  horní část 

paže děťátka. Pokud máte kou-

pací kyblík, pak v  něm děťátko 

držíte v  jedné ruce přes hrud-

níček – miminko v  kyblíku sedí 

ponořené po ramínka, druhou 

ruku můžete použít na přidržení 

zezadu a mytí.

• Koupel by měla trvat 3–7 minut.

• Novorozenec potřebuje koupel 

hlavně pro pocit osvěžení a čis-

toty, proto ho nemydlete od 

hlavy po paty. Používejte mýdlo 

výhradně určené pro dětskou 

pokožku. Dbejte na důkladnou 

očistu zadečku – zde se do kůže 

dostávají látky obsažené v moči 

a stolici. Řádně umyjte i všechny 

záhyby čili podpaždí a krk, neza-

pomeňte na místo za oušky a po 

mytí je pečlivě vysušte. Dětské 

vlásky se nemastí, stačí je umý-

vat jednou za týden a nepotře-

bují šampón. Pěny do koupele 

nepoužívejte, zbytečně vysušují 

pokožku a  jsou častou příčinou 

alergií. Pro děti, které mají su-

chou pokožku, je vhodné pou-

žívat oleje do koupele, ale jen 

osvědčených dětských značek, 

neparfémované.

• U starších dětí lze používat dět-

ská mýdla, šampóny či jinou kva-

litní dětskou kosmetiku určenou 

pro koupání dětí.

Přenášení, sušení a ošetření 
po koupeli:
Podsuňte děťátku ruku pod zadeček 

(druhá ruka je stále pod hlavičkou) 

a opatrně ho přeneste na připrave-

nou osušku. Pevně ho držte, proto-

že jeho tělíčko je mokré a mohlo by 

vám vyklouznout. Pokud vytahujete 

děťátko z koupacího kyblíku, dobře 

ho držte jednou rukou přes hrudní-

ček a  druhou rukou mu přidržujte 

hlavičku (nebo podsuňte obě své 

ruce do podpaždí miminka, pal-

ce pak máte na jeho na hrudníčku 

a zbývající prsty na zádíčkách, čímž 

částečně jistíte i hlavičku – bude se 

vám takto lépe z kyblíku vytahovat). 

Jemně děťátko osušte. Používejte 

vhodnou měkkou osušku, do které 

miminko jen lehce zabalíte. Dbejte 

na dokonalé vysušení oblasti v oko-

lí genitálií, v  záhybech pod krkem 

a v podpaží. 

Po koupeli (nebo před ní – to záleží 

na vás) můžete děťátku dopřát masáž. 

Zdravou dětskou pokožku není tře-

ba natírat krémem ani olejovat. 

Pokud má dítě suchou pokožku, 

můžete ji promazávat kvalitním dět-

ským mlékem, krémem, miminka do 

cca 6 týdnů i olejíčkem.

U   dětí, které trpí kožním onemoc-

něním, se řiďte  doporučením lékaře.

Ošetření zadečku po stolici
Při každé výměně pleny pečlivě očis-

těte pokožku děťátka od zbytků sto-

lice a moči. Po stolici je nejlepší děťát-

ku zadeček opláchnout pod tekoucí 

vodou a dočistit vlhkou gázou. Pokud 

nejste v dosahu tekoucí vody, můžete 

použít čistou bavlněnou plenku, vlh-

kou gázu, papírový ubrousek nebo 

trochu dětského olejíčku. 

Utírejte vždy směrem zepředu do-

zadu – jedním tahem od genitálií ke 

konečníku, aby se do genitálií nedo-

staly bakterie z konečníku. Dodržo-

vat tento postup je důležité hlavně 

u děvčátek. Pokud zadeček a genitá-

lie čistíte opakovaně, vždy použijte 

čistý ubrousek či gázu. Chlapečkům 

opatrně očistěte penis a šourek, po-

kožku nepřetahujte. Na závěr za-

deček potřete tence krémem proti 

opruzeninám. 

Péče o pupek novorozence
Pupek miminka je nutné důkladně 

ošetřovat, aby nedošlo k infekci. Už 

v porodnici by vám měla sestra uká-

zat, jak to nejlépe provádět. K ošet-

ření potřebujete sterilní gázu – čtve-

rečky a lékařský 40% líh (v některých 

porodnicích radí místo něj používat 

pár kapek mateřského mléka). 

Ze začátku je třeba při každém 

přebalování namočit gázu do lihu, 

opatrně vytřít pupek pod svorkou 

či okolo pahýlku a  z  vrchu přiložit 

na pupek čistou gázu. Než se jizva 

zahojí, ránu při koupání příliš nena-

máčejte. Pokud se do oblasti pupku 

dostane voda, opatrně ho vysušte.

Po seschnutí a  odpadnutí pahýl-

ku bývá pupek většinou zahojený. 

Nelekejte se, pokud se na něm ob-

čas vyskytne pár kapek krve – je to 
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· Anti-age péče

· Hýčká a rozjasňuje pleť

· Pro citlivou pokožku

· Čistě přírodní složení

· Harmonizující vůně  

KOUPÍTE V DM DROGERIÍCH, PRODEJNÁCH 
S PŘÍRODNÍMI PRODUKTY A ZDRAVOU VÝŽIVOU

WWW.SALOOS.CZ

BIOKOSMETIKA
PRO DĚTI I MAMINKY

· Vhodná od prvních dnů života

· Zklidňuje při opruzeninách 

a podráždění pokožky

· Hloubkově hydratuje a vyživuje

· Jemná nadýchaná struktura

PŘÍRODNÍ KLENOTY PRO KAŽDODENNÍ PÉČI
S VÍCE JAK 26LETOU TRADICÍ



běžné a  neznamená to, že je něco 

v nepořádku. Jestliže však okolí pup-

ku zčervená nebo začne mokvat,  

navštivte ihned dětského lékaře.

Plenková dermatitida
Speciální péči je třeba věnovat plen-

kové oblasti. Pod plenami vzniká 

specifické prostředí, ve kterém čas-

to dochází k  tzv. plen-

kové dermatitidě. Jako 

základní faktor se zde 

uplatňuje vlhkost a  tře-

ní, proto k  postižení do-

chází hlavně u  kojenců 

ve věku 9 až 12 měsíců, 

kdy už se více pohybují. 

Chemický vliv látek obsa-

žených v moči a stolici má 

spíše druhotný význam. 

Enzymatickým štěpením 

močoviny vzniká čpavek, 

který zvyšuje kyselost 

kožního povrchu. V  ta-

kovém prostředí se ve 

zvýšené míře uplatňují 

lipázy a  proteázy (enzy-

my) ze stolice, které pak 

kůži dráždí. Stolice koje-

ných dětí má více zása-

dité (opak kyselého) pH, 

proto mají menší sklon ke 

vzniku plenkové dermati-

tidy. V  podrážděné kůži 

dochází snadněji k  po-

množení kvasinek a bak-

terií, a tím ke zhoršování 

kožní nemoci. V  součas-

né době jsou výhodou 

bavlněné plenky s  velmi 

dobrým sacím efektem, které jsou 

šetrné k  pokožce miminka. Vybírat 

dnes můžeme z  několika různých 

typů kalhotek i plenek, tak abychom 

našli pro své dítě optimální varian-

tu.  Rovněž navlhčené hygienické 

utěrky umožňují udržet pokožku 

nepodrážděnou, bez kvasinkové 

a bakteriální infekce. Kupodivu jsou 

používané kosmetické a  syntetické 

materiály velmi dobře tolerovány, 

podráždění či dokonce alergie jsou 

spíše vzácností. I při používání kva-

litních jednorázových plen se musí 

dítě přebalovat často a  alespoň 1x 

i  během noci. K  omezení tření je 

nutné vybrat odpovídající velikost 

plenkových kalhotek. Jako ochran-

ný krém zůstává nejvhodnější dět-

ská mast s rybím tukem, která svou 

konzistencí vytváří na povrchu kůže 

jemný film, který minimalizuje kon-

takt kůže s  močí a  stolicí a  rovněž 

omezuje tření. Vzhledem k  riziku 

vdechnutí se upouští od používání 

zásypů. Pokud nedochází při pečli-

vém ošetřování ke zlepšení, může jít 

o infekci nebo jiné kožní onemocně-

ní a je třeba konzultovat lékaře. 

Ochrana proti venkovním vlivům
V zimním období je nutné myslet na 

ochranu obličeje proti mrazu. Před 

procházkou se musejí na obličej ap-

likovat masti nebo krémy na bázi 

voda v  oleji, při teplotách kolem 

nuly je vhodný například 

tzv. Infadolan (vazelina 

s  vitaminem A  a  D). Při 

teplotách pod minus 5°C 

by kojenci neměli chodit 

ven. 

O  pokožku dětí je po-

třeba pečovat i  v  létě, 

důležitá je ochrana před 

slunečním zářením (foto-

protekce). Obecně platí, 

že kojence nevystavujeme 

přímému slunci z několika 

důvodů: spále-

niny, přehřívání  

organismu, prevence ra-

koviny kůže v  dospělos-

ti (basaliom, melanom), 

prevence předčasného 

stárnutí pokožky. Ochran-

nou „opalovací“ kos-

metiku, tzv. sunscreeny 

doporučujeme používat 

až u  dětí od 6 měsíců 

věku. Do té doby se kůže 

chrání před sluncem leh-

kým oděvem. Děti do  

3 let věku by měly použí-

vat tzv. fyzikální sunscree-

ny. Ty obsahují pigmen-

tové částice (např. oxid 

titaničitý nebo oxid zinečnatý), kte-

ré blokují průchod slunečního svět-

la. I u vodostálých krémů se musí je-

jich aplikace během dne několikrát 

opakovat.

Zdroj: MUDr. Radek Klubal, 

MUDr. Jana Šimková (Děti a my),  

mamaaja.cz

Foto: Shutterstock.com
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STRAŠÁK JMÉNEM

Vyrážky, ekzémy, opruzeniny. Tyto nepříjemné kožní projevy se na citlivé pokožce miminek 

objevují bohužel často. Obvyklým kožním problémem miminek bývá plenková dermatitida, 

lidově opruzeniny, které mohou být způsobeny jak mechanickým podrážděním, tak 

bakteriální nebo kvasinkovou infekcí. Tyto projevy mohou být zaměňovány se závažnějším 

atopickým ekzémem, který se nejprve objevuje v obličejové oblasti, později v loketních 

a kolenních jamkách. 

ATOPICKÝ EKZÉM





 

 

BIO

O

E  RHEA BA ®

A- ERMA

Projevy atopického ekzému se nej-

častěji objevují u  malých dětí, ales-

poň jednou za život se s nimi potká 

dle odborných odhadů jeden člověk 

z  deseti. Atopický ekzém sice není 

infekční, infekce se do něj ale může 

dostat. Projevy atopického ekzému 

mohou vymizet časem, není to však 

pravidlo. Nejen proto je dobré o po-

kožku náchylnou k  atopickému ek-

zému pečovat.

1. Dětem, které vykazují projevy 

atopického ekzému, nedávejte 

žádné alergizující pokrmy. Pre-

ventivně z  jejich jídelníčku vy-

škrtněte ořechy, mandle, mák, 

ryby, celer a  exotické ovoce. 

Někteří odborníci doporučují 

ženám vyhnout se výše jmeno-

vaným potravinám už během 

druhé poloviny těhotenství 

a během kojení. 

2. Miminko kojte co nejdéle – pro 

dítě je nejlepší výlučné kojení 

do 6 měsíců, s příkrmy do jedno-

ho roku. Pokud kojit nemůžete, 

obstarejte miminku speciální 

mléčné přípravky se sníženým 

obsahem alergenů.

3. Pokuste se z  domácnosti elimi-

novat tzv. lapače prachu, kobe-

rec vyměňte za snadno omyva-

telný povrch. Plyšové kamarády 

buď vyperte, anebo uložte na 

24 hodin do mrazáku, abyste 

zahubili roztoče. Lůžkoviny per-

te týdně alespoň na 60 stupňů 

Celsia. 

4. Používejte šetrné prací prášky, 

dejte přednost tekutému před 

sypkým. Aviváž vynechte úplně.

5. Investujte do kvalitního oble-

čení z  biobavlny, ze stejného 

materiálu dítěti pořiďte i ručník 

a lůžkoviny. Syntetika může být 

zdrojem nežádoucího zapaření 

pokožky.

6. Pokožku dítěte chraňte před 

škrábáním a  třením. Pokud ho 

sušíte, tak jedině jemným po-

klepáváním. Neboť je pokožka 

atopiků náchylnější k  osídlení 

patogenními mikroorganismy 

než pokožka zdravého člově-

ka, dbejte na to, aby každý člen 

domácnosti používal pouze svůj 

ručník. 

7. Vlhkost v  místnosti držte mezi 

40 a  60 %, aby se dítě nepoti-

lo a  pokožka se nezapařovala. 

Dbejte na cirkulaci vzduchu, čas-

to doma větrejte. Pokud vlhkost 

vzduchu klesne pod 40 %, měli 

byste naopak do boje povolat 

zvlhčovače vzduchu.

8. Promazávejte podrážděnou po-

kožku několikrát denně. Vyhně-

te se krémům a  mastím, které 

inzerují jako účinnou složku 

ureu (močovinu), mohou dítě 

zbytečně štípat. 

9. Pokud se potýkáte s  opruze-

ninami, můžete jim částečně 

předcházet včasným přebalo-

váním, a  co možná nejdelším 
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pobytem miminka bez plenek. 

Pokud se plenková dermati-

tida přesto objeví, rozhodně 

musíte miminko častěji mazat.  

Vyzkoušet můžete kromě jiného 

také mast s chytrou houbou. Ta 

funguje na principu biologic-

kých procesů a  enzymatického 

štěpení, které zklidňují podráž-

děnou dětskou pokožku.

10. Buďte v  pohodě a  pohodové 

podmínky vytvářejte i svému dí-

těti. Je prokázáno, že psychický 

stres průběh ekzému zhoršuje. 

Vytvářejte láskyplné a  harmo-

nické zázemí, ve kterém se dítě 

může cítit bezpečně a přijímané 

takové, jaké je.

A co lázně?
Velkým pomocníkem v  boji s  ato-

pickým ekzémem jsou lázně. Ty už 

dávno neslouží pouze starším lidem 

po operaci žlučníku nebo s  bolavý-

mi klouby. Velký prostor je věno-

ván dětským pacientům a  některé 

léčebny přijímají pouze děti. Větši-

nou „dospěláckých“ nemocí mohou 

trpět i děti a  jiné – například právě 

atopický ekzém – jsou spíše dětské. 

Poctivá a  pravidelná lázeňská léč-

ba astmatu v dětském věku snižuje 

pravděpodobnost, že se tato nemoc 

stane chronickou v pozdějším věku.

U dětí s chronickými chorobami do-

chází k  omezení akutních vzplanu-

tí nemoci  a  k  prevenci chronických 

změn na dýchacích cestách. A co pa-

tří mezi pilíře léčby?

1. Potraviny  - v  eliminačních die-

tách u  dětí jsou vynechány po-

traviny, které u  nich vyvolávají 

alergické projevy na kůži, nap. 

dieta bezmléčná, bezlepková, 

bezvaječná.

2. Prostředí - významnou roli hraje 

změna prostředí (z domácího na 

prostředí v  léčebně). Vyloučení 

prašného prostředí, styk s vlnou, 

silonem, srstí zvířat, peřím. 

3. Balneoterapie – ekzematikům 

se obvykle podávají přísado-

vé koupele, otrubové koupele 

u  zklidněných ekzémů, škrobo-

vé koupele u akutně zhoršených 

ekzémů, koupele s  olivovým 

olejem u  ichtyoz, koupele se 

solí z  Mrtvého moře u  psorias, 

hlavním účinkem těchto koupelí 

je průnik látek z koupelí do po-

vrchních vrstev kůže a hojení ek-

zémových a psoriatických ložisek 

v těchto vrstvách.

4. Fyzikální metody - biolampa, ap-

likace polychromatického zdro-

je polarizovaného viditelného 

světla na ložiska akutně zhor-

šeného ekzému, na ložiska pso-

riasy, biolampa se ordinuje ně-

kolikrát denně, ložiska aplikace 

nesmí být promaštěna, biolampa 

má hojivý účinek.

5. Léčba mastmi - řídí se podle sta-

dia, rozsahu kožního onemocně-

ní a věku nemocného.

Délka lázeňských pobytů dětí se po-

hybuje od čtyř do šesti týdnů. Děti 

od tří do šesti let se léčí v doprovo-

du rodičů. Rodič je po celou dobu 

ozdravného pobytu ubytován spo-

lečně s dítětem. Zdravotní pojišťovna 

mu hradí ubytování i stravu. 

Děti ve věku od šesti do 19 let rodiče 

většinou nedoprovázejí. Samozřejmě 

není zakázáno své ratolesti navště-

vovat, případně si zaplatit i pobyt po 

celou dobu léčby dítěte. Na ozdrav-

né pobyty se jezdí prakticky celoroč-

ně, není však potřeba mít strach, že 

by děti při několikatýdenním pobytu 

zameškaly školní docházku. Ve větši-

ně lázní zaměřených na děti je k dis-

pozici plně vybavená základní škola, 

kterou pacienti navštěvují. Tedy ales-

poň pár hodin denně zaměřených na 

výuku hlavních předmětů.

Foto: Shutterstock.com

zdroj: proalergiky.cz
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ActiMaris®
navrženo přírodou

OKAMŽITÁ ÚLEVA
A KLIDNÝ SPÁNEK 

VAŠEHO DÍTĚTE

ActiMaris Sensitiv roztok 
na hojení 300 ml

obklad 30 minut

po sundání obkladu

Rychle zklidní podráždění,  
uleví od bolesti, sníží zánět, 

zarudnutí a svědění

Rychle hojí také:
• afty, opary, infekční koutky
• soor, záněty v dutině ústní
• opruzeniny, drobná poranění
• ekzémy, dermatitidy, akné

Výhradní dovozce pro ČR a SR: EMPOLAS s.r.o.; info@empolas.com, +420 602 556 877

K dostání na ACTIMARIS.CZ a v LÉKÁRNÁCH

s atopickým ekzémem



BOLESTIBOLESTI

Vaše miminko zničehonic začne plakat, kroutí se, je zarudlé v obličeji, 

nožičky přitahuje k bříšku. Křičí, křičí a není k utišení. Když se takto ohlásí 

bolavé bříško, je pohoda celé rodiny rychle pryč. Co s tím? Přečtěte si naše 

tipy, jak svému drobečkovi můžete rychle a snadno pomoci.

BŘÍŠKABŘÍŠKA





Proč miminka trápí „prdíky“?
Nadýmání a  plynatost jsou jedny 

z  nejběžnějších zdravotních obtíží, 

které nás potkávají, a lze o nich bez 

zaváhání prohlásit, že dokážou po-

řádně potrápit v každém věku. U mi-

minek se problémy s  bolavým bříš-

kem vyskytují především v  prvních 

třech měsících života. Jejich výskyt 

obvykle souvisí s  nezralostí trávicí-

ho systému, který si teprve zvyká na 

život mimo tělo maminky a musí se 

postupně naučit správně fungovat. 

K tomu někdy bohužel patří i boles-

tivý a hodně uplakaný stav, označo-

vaný také jako kojenecká nebo tří-

měsíční kolika. U  malého procenta 

miminek mohou být obtíže zapříči-

něny alergií na bílkovinu kravského 

mléka. K dispozici je mnoho návodů, 

jak miminkům od bolavého bříška 

pomoci,  pokud však máte pocit, že 

problémy vašeho děťátka jsou zá-

važnější než obyčejné prdíky, nevá-

hejte navštívit svého pediatra, aby 

mohla být zjištěna příčina obtíží 

a vyloučeno závažnější onemocnění.

Jak kojenecké kolice předcházet?
Kojenecká kolika vzniká náhle, bez 

příčiny, u  jinak prospívajících mimi-

nek, tzv. z  plného zdraví, a  často 

končí odchodem větrů. Projevuje se 

především neklidem a neutišitelným 

pláčem. 

Pokud vaše miminko často trápí bo-

lavé bříško, vyzkoušejte následující 

tipy:

• Zajistěte co nejklidnější domácí 

prostředí.

• Dbejte na správnou techniku ko-

jení tak, aby bylo omezeno poly-

kání vzduchu. 

• Lahvičku s  kojeneckou výživou 

nechte před podáním chvíli 

ustát, aby spadla pěna, která 

vzniká při míchání a která může 

způsobovat problémy s nadýmá-

ním. 

• Vždy nechte miminko po jídle 

odříhnout.

• Upravte režim krmení. Večerní 

krmení by mělo probíhat mezi 

22. – 24. hodinou, nekrmte mi-

minko ve spánku, při probuzení 

je zklidněte místo krmení raději 

přebalením. Jestliže miminko ve 

věku 3 týdnů dostatečně přibývá 

na váze, prodlužujte intervaly 

nočního krmení.

• Nemají-li tato opatření efekt, 

doporučuje se dietní léčba, kte-

rá u kojených dětí spočívá v přís-

né bezmléčné dietě maminky. 

U  nekojených dětí se podávají 

speciální mléka pro léčbu aler-

gie na bílkovinu kravského mlé-

ka. Zklidnění by se mělo dostavit 

do 48 hodin.

• Pokud kojíte, omezte příjem sil-

ně nadýmavých potravin.

• Kojící maminky mohou pít bylin-

né čaje proti nadýmání.

Jak zklidnit miminko s kolikou?
Způsobů, jak uklidnit plačící mimin-

ko, je mnoho. Mezi nejúčinnější patří 

samozřejmě chování, nošení v šátku, 

kolébání nebo houpání v  kočárku 

doprovázené zpíváním, broukáním 

nebo tichým mluvením. Účinné bývá 

také těsné zabalení do zavinovačky, 

které miminku připomíná stav, kdy 

bylo ještě u vás v bříšku. Vyzkoušet 

můžete také tzv. úlevové polohy:

• na bříšku na vašem předloktí, 

tzv. na „tygříka“

• v  klubíčku – zádíčka miminka 

máte přitisknutá k břichu, ruka-

ma držíte miminko pod kolínky

• na bříšku na vašich kolenou 

nebo na lůžku, hladíte miminko 

po zádech, jemně poplácáváte 

po zadečku.

Dále se doporučuje například mírně 

nahřátá plenka na bříško nebo teplá 

koupel - pozor, nikdy nekombinuj-

te teplou koupel a  obklady! Úlevu 

může přinést také masáž bříška, kdy 

miminko hladíme po směru hodino-

vých ručiček kolem pupíku. Někdy 

miminko utiší monotónní zvuk v po-

zadí – třeba spuštěný vysavač nebo 

pračka ve vedlejší místnosti.

Kromě všech výše uvedených opatře-

ní můžete svému miminku pravidel-

ně podávat probiotické kapky. Ne 

všechna probiotika jsou ale stejná. 

Proto při výběru kapek volte přípra-

vek s  patentovaným probiotickým 

kmenem, který má ověřenou bez-

pečnost a účinnost

Foto: Shutterstock.com
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Štěstí znamená
spoko jené bříško

Vyzkoušeno
skutečnými
experty

BioGaia® Protectis®
probiotické kapky s patentovaným kmenem Lactobacillus reuteri Protectis®

 vhodné při kojeneckých kolikách  při a po ATB léčbě  vhodné pro každý den

www.biogaia.cz

NOVINKA

Zastoupení v ČR: Ewopharma, spol. s r. o.
Rybná 682/14, 110 05 Praha 1
+420 267 311 613, www.ewopharma.cz 
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Příchodu malého děťátka se jistě všichni nemůžou dočkat. Pokojíček, kočárek, oblečení 

i plenky ‑ vše nakoupeno a připraveno. Jenže s radostmi z malého drobečka přichází i starosti 

nejčastěji vyjádřené dětským usedavým pláčem. Kéž by tak miminka uměla říci, co je trápí! 

Víte, jaké jsou jeho nečastější příčiny?

10NEJČASTĚJŠÍCH ZDRAVOTNÍCH 

PROBLÉMŮ MIMINEK





1. Horečka
Pokud tělesná teplota u dítěte mlad-

šího půl roku stoupne nad 37,5° C 

měli bychom být v  pozoru. Horeč-

ka totiž signalizuje boj těla s  infek-

cí, které rozhodně není radno brát 

na lehkou váhu. Obzvláště, když se 

přidají bolesti, křeče, letargie, vyráž-

ka či zvracení, rozhodně neotálejte 

a vyhledejte lékaře.

2. Bolavé bříško
Bolest bříška, křeče či prdíky zná 

téměř každá maminka. Jedná se 

o typický příznak dětských kolik. Ty 

mohou být způsobeny intolerancí 

laktózy, protože novorozenci nemají 

plně vyvinuté trávení. Na pomoc tu 

mohou být například kapky, které 

dodají chybějící enzym a  vyřeší tak 

samotnou příčinu vzniku koliky.

3. Kašel
U kašle je důležité sledovat celkový 

zdravotní stav. Štěkavý kašel může 

totiž znamenat zánět hrtanu, spolu 

s  nachlazením může předznamená-

vat nachlazení či chřipku, v případě 

pocitu nedostatku vzduchu a lapání 

po dechu může znamenat i černý ka-

šel. Pro zmírnění používejte zvlhčo-

vače vzduchu a  dbejte na dostatek 

tekutin. Po poradě s lékařem nasaď-

te léky proti kašli.

4. Vyrážka
Pokud se objeví nepříjemná vyráž-

ka, určitě stojí za zvážení začít po-

užívat nedráždivá a  hypoalegenní 

mýdla, začít prát v citlivějším pracím 

prostředku a  dbát na dostatečnou 

hydrataci pokožky miminka. Pokud 

vyrážka nezmizí, případně se přida-

jí horečka a puchýře, je nejvyšší čas 

zajít k lékaři.

5. Bolesti zoubků
Obávané bolesti při prořezávání 

zoubků kolem půl roku děťátka jsou 

strašákem většiny rodičů. Poměrně 

často jsou doprovázeny i  zvýšenou 

teplotou a  průjmy. Bolesti se dají 

zmírnit zakoupením gumového 

kousacího kroužku případně jem-

nou masáží dásní prstem a bylinko-

vými čaji.

6. Zácpa
Frekvence vyprazdňování u  mimi-

nek je velmi různá, proto o  zácpě 

mluvíme v  případě, že je stolice 

tvrdá s  bolestivým průchodem. Do-

poručováno je přidání více tekutin 

a  vlákniny, případně masáž bříška, 

která napomůže mechanickému 

rozpohybování střev.

7. Ucpaný nos
Ucpaný nos je častým projevem při 

rýmě. Jak si tedy poradit v  tomto 

případě? Ideální je použít zvlhčovač 

vzduchu a  odsávačku hlenů, která 

uleví.

8. Reflux
Jedná se o samovolný a opakovaný 

návrat obsahu žaludku, tzv. ublinká-

vání. Pokud se jedná o  výjimečnou 

situaci a děťátko jinak prospívá, není 

důvod k  obavám. Problém nastává 

v  případě, když dítě zvrací prou-

dem, je neklidné a  podrážděné. To 

už může signalizovat nemoc, kterou 

není radno přehlížet.

9. Obtíže s dýcháním
Na prvním místě je nutno říci, že dítě 

dýchá rychleji než vy, což je zcela v po-

řádku. Nicméně pokud se rychlost 

dýchání ještě zvýší, dýchání je trhavé 

a dochází až k lapání po dechu, je nut-

né zpozornět. Může se totiž jednat 

o záškrt, zápal plic či bronchitidu.

10. Průjem
Průjem je jedním z nejčastějších dět-

ských onemocnění. Většinou se jed-

ná o  následek alergie na některou 

z  potravin, které snědla maminka 

před kojením. V  takovém případě 

je nutné držet dítě v klidu a hlavně 

dbát na pravidelný a dostatečný pří-

sun tekutin, aby se předešlo dehyd-

rataci. Pokud se potíže do 24 hodin 

nezlepší a přidá se horečka či zvrace-

ní, zajděte ke svému pediatrovi, aby 

vám nasadil léky na průjem.

Foto: Shutterstock.com
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Lék k vnitřnímu užití. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Distributor pro ČR: Akacia Group s.r.o., 

Na Farkáně I 136/17, 150 00 Praha 5, www.akacia.cz

HRDINA V PREVENCI 

KOJENECKÝCH PRŮJMŮ!

 - k prevenci kojeneckých průjmů
 - k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu

 - k léčbě i prevenci kolitidy a průjmů způsobených antibiotiky 

- vhodný i pro kojence



Očkování je důležitou součástí zdravotní prevence, jehož základním významem je předcházení 

některým infekčním nemocem. Je jedním ze způsobů ochrany před vážnými infekčními 

nemocemi, z nichž některé mohou být i dnes smrtelné či mohou zanechat na dítěti trvalé 

zdravotní následky.

OČKOVACÍ KALENDÁŘ





Očkování spočívá v  povzbuzení lid-

ského imunitního systému a vytvoře-

ní obranných látek (protilátek) v těle 

očkovaného jedince. Očkovací látka 

obsahuje složku (antigen), která po-

chází z  původního infekčního mik-

roorganizmu (viru či bakterie). An-

tigen lze podat ústy nebo injekčně. 

Podání antigenu vyvolá v  těle imu-

nitní odpověď, vytvoří se obranné 

protilátky, stejné jako při skutečném 

onemocnění, ale ve skutečnosti dítě 

neonemocní. Při následném setká-

ní těla dítěte s  infekcí, způsobenou 

týmiž viry nebo bakteriemi, dokáží 

tyto protilátky viry a bakterie roze-

znat a ve spolupráci s dalšími složka-

mi imunitního systému je i zničit.

Proč je nutné v očkování stále po-
kračovat?
Z  výše zmíněného vyplývá, že oč-

kováním bráníme šíření infekčních 

onemocnění v  populaci. To, že ně-

která onemocnění končící těžkými 

následky, mnohdy smrtí, se již v po-

pulaci nevyskytují, vděčíme právě oč-

kování. To však neznamená, že s ním 

můžeme přestat. Pokud se ohlédne-

me do historie, přerušení očkování 

proti některé z nemocí z různých dů-

vodů, mělo za následek větší počet 

nemocných touto chorobou.

Očkováním chráníme tedy nejen 

sebe, ale i celou naši populaci. Cílem 

očkování je úplně vymýtit dané one-

mocnění. Teprve po nezaznamenání 

žádného případu nemoci po dobu 

několika let, můžeme s  očkováním 

skončit. To se zatím stalo pouze 

v případu pravých neštovic.

Výhoda očkování mnohonásobně 

převažuje jeho rizika, která jsou na-

víc zanedbatelná v porovnání s rizi-

ky při prodělání infekčního onemoc-

nění u neočkovaného jedince.

Proti čemu se děti očkují?
Od letošního roku platí nové očko-

vací schéma, které je odlišné oproti 

předchozím letům.  Co nového při-

náší?

Hlavní změnou v základním oč-
kování proti záškrtu, tetanu, 
černému kašli, dětské přenosné 
obrně, haemofilu influenzae b 
a žloutence typu B oproti očko-
vacímu schématu, které zažily 
děti ještě před dvěma lety je pře-
chod na očkovací schéma 2+1, 
tj. ubyde jedna dávka očkování. 
Další velkou změnou je odsunutí 
druhé dávky očkování proti spal-
ničkám, příušnicím a zarděnkám 
až do 5. – 6. roku věku dítěte 
a zastropování věkové hrani-
ce pro podání první dávky této 
vakcíny na 18. měsíc věku dítěte. 
U tohoto očkování zároveň do-
šlo i k posunutí spodní hranice 
a nyní může být podle vyhlášky 
očkování provedeno už od prv-
ního dne 13. měsíce věku dítěte.

Všechny zmíněné nemoci jsou vel-

mi nakažlivé, s  těžkým průběhem, 

při nedostatečné lékařské pomoci 

smrtelné. Bakterie černého kašle 

napadá sliznice prakticky všech čás-

tí horních cest dýchacích. Nemoc 

se přenáší kapénkovou infekcí, má 

rychlý spád a zejména pro malé děti 

může být smrtelná. Typickým proje-

vem jsou série pěti až deseti mohut-

ných zakašlání, v  průběhu kterých 

se nakažený dusí, a po kterých vždy 

následuje mohutný hýkavý nádech. 

Po záchvatech se dostavuje zvracení, 

nemoc provází vysoké teploty.

Záškrt je mikrobiálního původu 

a přenáší se vzduchem. Prvními pří-

znaky jsou bolesti v  krku, zduření 

mandlí i podčelistním mízních uzlin. 

Při včasném nezaléčení se nemoc 

změní v  tzv. zhoubný záškrt  – krk 

zduřením dosahuje stejného obvodu 

jako hlava, propuká zánět srdečního 

svalu a  obrna měkkého patra pří-

padně dalších částí těla, vedoucí až 

k celkové nehybnosti.

Infekce vyvolaná bakterií Haemo-

philus influenzae b způsobuje záně-

ty mozku a jeho obalů nebo flegmó-

nu příklopky hrtanové, která vede 

k udušení dítěte.

Tetanus je nebezpečné bakteriál-

ní onemocnění, které se projevuje 

křečemi a ztrátou koordinace v dů-

sledku hromadění toxinů ve svalech. 

Bakterie tetanu se běžně nachází 

v  půdě. Očkování proti tetanu je 

možné provést i mimořádně v přípa-

dě rizikového úrazu. Inkubační doba 

tetanu se pohybuje mezi 3 a 21 dny, 

přičemž čím je kratší, tím vyšší je ri-

ziko úmrtí. Očkování proti tetanu je 

jedním z  nejvýznamnějších povin-

ných očkování.

Dětská obrna je virového původu, 

viry se vylučují stolicí nemocného člo-

věka a dál se přenáší při nedostateč-

né hygieně, kontaminovanou vodou 

či potravinami. Existuje ale i přenos 

kapénkovou infekcí. Inkubační doba 

je sedm až čtrnáct dní. Prvními pří-

znaky jsou zvýšená teplota, bolest 

hlavy a břicha, ztuhlost zad a nohou. 

Pokud viry napadnou i centrální ner-

vový systém, může vzniknout paraly-

tická obrna s  následným ochrnutím 

nejčastěji dolních končetin a  trvalý-

mi následky do konce života.

Seznam nepovinných 
očkování:
Rotaviry:

Rotavirové gastroenteritidy ( prů-

jmová onemocnění často provázená 

zvracením a  horečkami) je možné 

preventivně omezit díky novým oč-

kovacím látkám. V případě zájmu lze 

použít pro všechny děti, ale pouze 

nejpozději do 5 měsíců, kdy je po-

třebné podat celé schéma této očko-

vací látky. Očkování je možné zahájit 

od 6. týdne u dětí, které nebyly oč-
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Očkování pomáhá  
mamince chránit mě před  
nebezpečnými pneumokoky.

Očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokovým onemocněním pomáhá chránit 
vaše dítě před 13 typy pneumokoka, včetně typů 19A a 3, které patří k nejčastějším 
typům vyvolávajícím invazivní pneumokokové onemocnění v České republice.  
Díky očkování se snižuje pravděpodobnost onemocnění meningitidou, zápalem  
plic a zánětem středního ucha způsobených právě pneumokoky.

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou 
informaci. O možnostech očkování se poraďte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte. Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu 
proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy.

Pfizer PFE, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz                PRV- 2020.01.051

Strašáků 
      se neleknu!



kované proti TBC ( u těchto dětí až 

od 9. týdne). Toto očkování se podá-

vá rovnou do úst dítěte bez nutnosti 

aplikace injekce. Jedná se o perorál-

ní očkovací látku, která se podle zvo-

lené vakcíny aplikuje minimálně ve 2 

dávkách v intervalu 1-2 měsíce. 

Cena jedné dávky cca 2000 Kč 

Meningokok:

IMO patří mezi nejrychleji probíha-

jící onemocnění infekčního původu. 

Jsou způsobována bakterií Neisseria 

meningitidis, predevším typy A, B, C, 

W a  Y. Onemocnění se přenáší ka-

pénkami podobně jako rýma nebo 

chřipka a projevuje se nejčasteji jako 

zánět mozkových blan (meningitida) 

nebo otrava krve (sepse). Onemoc-

nět muže kdokoliv, nejvíce jsou však 

ohroženy děti od narození  do 4 let 

a dospívající ve věku 15-25 let. 

Proti meningokokovým onemocně-

ním se lze chránit očkováním. Pro 

nejmenší děti je očkování hrazeno 

ze zdravotního pojištění - proti men 

B pro děti do šesti měsíců (včetně), 

proti men ACWY v průběhu druhé-

ho roku života dítěte. Ostatní děti, 

bez nároku na úhradu ze zdravot-

ního pojištění, mohou, po uhrazení 

ceny vakcíny u  svého praktického 

lékaře nebo v lékárně a po aplikaci, 

zažádat o příspěvek z Preventivních 

programů příslušné Zdravotní pojiš-

ťovny.

Pneumokok 

Pneumokok může způsobit závaž-

ná onemocnění jako je meningiti-

da (zánět mozkových blan), sepse 

(otrava krve) a zápal plic, stejně jako 

bolestivý zánět středního ucha. Bak-

terie se přenáší kapénkovou infekcí, 

například kašlem nebo kýcháním. 

Zdrojem infekce je buď nemocný člo-

věk s pneumokokovou infekcí, nebo 

bacilonosič bez jakýchkoliv příznaků. 

Nejohroženější skupinou jsou kojenci 

a děti mladší dvou let a senioři starší 

65 let. 

Očkování proti pneumokokovým in-

fekcím je hrazeno všem kojencům 

a  je součástí očkovacího kalendáře 

(nepovinné očkování), pokud jsou 

všechny dávky očkovací látky apliko-

vány do sedmého měsíce věku pojiš-

těnce a přeočkování je provedené do 

patnáctého měsíce věku pojištěnce. 

Podle doporučení České vakcinolo-

gické společnosti a Odborné společ-

nosti praktických dětských lékařů lze 

u  donošených dětí provést základní 

očkování aplikací dvou dávek pneu-

mokokové konjugované vakcíny 

a  přeočkování jednou dávkou vak-

cíny ve schématu 2+1 dávka. U  rizi-

kových skupin dětí do 6 měsíce věku 

a u předčasně narozených dětí (˂37. 

gestační týden) doporučuje Česká 

vakcinologická společnost očkování 

ve schématu 3+1. K navození dosta-

tečné imunity organismu je třeba do-

držovat doporučené očkovací sché-

ma! 
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Hepatitida ( žloutenka) A:

V poslední době stoupá zájem o toto 

očkování. Populace našich předškol-

ních dětí není proti této nemoci 

prakticky vůbec chráněná, poslední 

větší epidemie byla v ČR v období 70. 

let. Před 2 lety se objevil opět zvý-

šený výskyt tohoto onemocnění. Ve 

větším riziku jsou především před-

školní děti, zvlášť vhodné je doplnit 

toto očkování před nástupem do 

kolektivu, před plánovanou cestou 

s dítětem na zahraniční dovolenou. 

Vhodné období je od dvou let. Apli-

kují se dvě dávky v  intervalu 6-12 

měsíců, dále již není nutné přeočko-

vávat. 

Cena jedné dávky cca 850 Kč 

Plané neštovice:

Očkují se ale především jedinci, kte-

ří mají závažnější defekt imunity, 

děti zařazené do transplantačního 

programu, děti s  nádorovým buje-

ním, děti léčené léky potlačujícími 

imunitu. V případě kontaktu těchto 

rizikových osob s varicellou se dopo-

ručuje i tzv. postexpoziční vakcinace 

do 3 dnů po kontaktu. Očkování se 

provádí živou, oslabenou vakcínou 

u dětí od 9 měsíců do 12 let - 1 dáv-

kou, u dětí starších 12 let a u dospě-

lých -dvěma dávkami v  odstupu 6 

týdnů. Očkování chrání dlouhodobě 

a u některých chronicky nemocných 

dětí může vést ke snížení výskytu pá-

sového oparu. Cena 1 dávky včetně 

aplikace je cca 1600 Kč. Doporučený 

věk pro očkování- individuálně, oko-

lo 18 měsíce.
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Klíšťová encefalitida:

Očkovací látka je určena pro děti od 

jednoho roku a pro dospělé. Základ-

ní očkování tvoří tři dávky a  přeoč-

kovává se každé tři roky jednou dáv-

kou vakcíny. Doporučuje se očkovat 

v  zimních měsících, kdy se klíšťata 

v přírodě nevyskytují v aktivní formě.

 

Základní očkování - očkuje se 3 mi 

dávkami v rozmezí 0-1-7 až 12 ti mě-

síců, ochranná imunita vzniká už po 

podání druhé dávky. V letních měsí-

cích je možné použít tzv. zkrácené 

očkování s  kratšími intervaly mezi 

očkováním. Další přeočkování se 

doporučuje po základním očkování 

po3 letech a dále po 5 letech. Očko-

vání z části hradí všechny zdravotní 

pojišťovny, přeočkování pak plně.

 

Cena jednoho očkování včetně ap-

likace se pohybuje okolo 550 Kč. 

Doporučený věk pro očkování - po 

druhém roce.

HPV:

Očkování proti rakovině děložního 

čípku ( vyvolavatelem je humánní 

papillomavirus - HPV) se doporučuje 

provést před zahájením pohlavního 

života, kdy je jeho účinnost nejvyšší. 

Nejvhodnější období je 13 – 14 let 

u dívek, optimálně do 15 let. U dětí 

do 15 let se vytváří nejvyšší hladiny 

protilátek a účinnost vakcíny je pro-

to nejlepší. Před zahájením pohlav-

ního života máme také nejvyšší jis-

tou 100% účinnosti vakcíny. Schéma 

u obou dostupných očkovacích látek 

je třídávkové, je nutné podat všech-

ny 3 dávky během jednoho roku nej-

lépe ve schématu 0-2-6 měsíců (Sil-

gard), resp. 0-1-6 měsíců (Cervarix). 

Cena jedné dávky cca 3200 Kč 

Chřipka:

Očkování je přednostně vhodné pro 

děti, které trpí závažnými chronic-

kými onemocněními dýchacích cest, 

ledvin, srdce, cukrovkou. Očkování 

je možné preventivně nabídnout 

i  zdravým dětem, za nejvhodnější 

období se považuje doba před vý-

skytem tohoto onemocnění, což 

bývá zpravidla v  podzimních mě-

sících. Děti, které nebyly dosud oč-

kované by měly dostat 2 dávky v in-

tervalu cca 6-ti týdnů až 2 měsíců. 

Dvoudávkové schéma se doporučuje 

zpravidla do 9 let. 

Cena jedné dávky cca 250 Kč

-if-

Foto: Shutterstokc.com, 

zdroj: babyonline.cz, MUDr. Kvě-

toslava Ludvíkovská, rodina.cz, 

alergologie.com
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voděodolná, transparentní náplast ve spreji
po 3–4 dnech samovolně mizí

zastavuje drobná krvácení
obsahuje mořské a bylinné složky

ošetřuje drobné domácí popáleniny
I. a II. stupně 
a pokožku po nadměrném opalování
obsahuje kyselinu hyaluronovou, 
extrakt z aloe vera a měsíček lékařský

odstraňovač náplastísprej na popáleniny

stop sprej sprej

rychle, snadno a bezbolestně odstraní
všechny typy náplastí
velmi účinný – až na 200 aplikací

NOVÉ
CESTOVNÍ

BALENÍ

Objem 60 ml

Komplexní řešení
na Vaše cesty

extrakt z aloe vera a měsíček lékařskýextrakt z aloe vera a měsíček lékařský

unikátní praskající pěna s chladivým 
a zklidňujícím účinkem
po bodnutí či štípnutí hmyzem, 
na otoky kůže
6% extrakt z arniky horské

Bio repelent

odpuzuje komáry a klíšťata
účinnost až 10 hodin
vhodné pro děti od 1 roku

Chladivá pěna s Arnikou

NOVÉ
CESTOVNÍ

BALENÍ

CHRAŇ SE!



JÍDELNÍČEK 

NAŠEHO DĚŤÁTKA
V žádném jiném věkovém období se výživa nemění tak 

významně jako během prvních letech života. Od mlíčka 

přecházíme k zelenině a ovoci, až se koncem prvního roku 

dostáváme ke standardnímu dětskému jídelníčku, který naše 

děťátko bude poté konzumovat několik let.





Přirozenou výživou novorozenců 

a kojenců je mateřské mléko, které 

je jako jediná výživa doporučováno 

až do konce 6. měsíce věku. Mateř-

ské mléko pro toto období zabez-

pečuje optimální vyváženou stravu 

a  navíc chrání dítě před možnými 

infekcemi a alergiemi. 

Dítě je kojené tak často, jak chce 

a  dostane přesně to, co potřebuje. 

Dítěti není potřeba nic jiného dávat, 

snad jen za hodně parných dnů, při 

horečce nebo průjmu přidávejte po 

lžičkách kojeneckou vodu.

Pokud své dítě z  nějakého důvodu 

kojit nemůžete, přichází ke slovu 

umělá výživa. Rozhodně se nemu-

síte obávat, že by kvůli tomu vaše 

miminko hůř prospívalo, nabídka 

na trhu je velmi pestrá a  lékař vám 

jistě doporučí takové „mlíčko“ kte-

ré bude pro vše miminko co nejlépe 

suplovat to mateřské. 

Před mnoha desetiletími byl běžnou 

součástí náhradní kojenecké výživy 

mléčný tuk, který však v  70. letech 

většina výrobců plně nahradila rost-

linnými oleji. Nevědomě tak koje-

neckou výživu ochudili o MFGM, jež 

hraje klíčovou roli v  rozvoji moz-

ku a imunitního systému dětí. Lipo-

proteinová membrána MFGM oba-

luje každou kapičku mléčného tuku 

a  obsahuje řadu velmi důležitých 

aktivních látek, jako jsou sfingomye-

lin, cholesterol  a  gangliosidy. Tyto 

látky jsou klíčové zejména pro vývoj 

nervové soustavy, mozku a  rovněž 

podporují zdravý rozvoj imunitního 

systému dítěte. U  kojenců, jejichž 

výživa obsahuje lipoproteinovou 

membránu mléčného tuku (MFGM), 

byl ve srovnání s  kojenci krmenými 

standardní kojeneckou výživou bez 

MFGM prokázán nižší výskyt akut-

ního zánětu středního ucha, a  tím 

i  nižší potřeba nasazení antipyretik 

během prvních 6 měsíců života. Prá-

vě proto je kojenecká formule s ob-

sahem MFGM výrobci dětské výživy 

nově nabízena. 

A jakou vodu použít pro přípravu 
umělé výživy?
Pokud používáte kohoutkovou 

vodu, ujistěte se, že splňuje kritéria 

pro podávání kojencům. Převaříte-li 

vodu z vodovodu, neznamená to, že 

se z  ní automaticky stane kojenec-

ká! Nejbezpečnější variantou je ba-

lená kojenecká voda, která pochází 

z  chráněného  podzemního zdroje, 

její složení je důkladně kontrolová-

no a platí pro ni ty nejpřísnější limi-

ty. Výhodou je nižší mineralizace do 

500 mg/l, která dětské tělo nezatíží 

nadbytkem látek. Na etikete hledej-

te také informaci o  vyváženém po-

měru minerálních látek, především 
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vápníku a hořčíku, který by měl být 

přibližně v poměru 2:1. 

Ke slovu přichází lžička
V druhé polovině prvního roku věku 

dítěte začíná rychle růst, pomalu 

ztrácí sací reflex a má snahu se více 

pohybovat. Proto začínáme robát-

ko přikrmovat. V tomto věku si dítě 

ještě nevymýšlí a  na potravu rea-

guje čistě instinktivně. Obvykle ví, 

co mu dělá dobře a  co ne, a  proto 

určitou potravu odmítá a  naopak 

jinou doslova živelně vítá. To samo-

zřejmě neplatí u  sladkostí, protože 

sladká chuť přitahuje všechny děti. 

Nenuťme tedy dítěti něco, co ka-

tegoricky odmítá. Jednak se jeho 

chuť může časem změnit a  pokud 

mu jídlo nabídneme později zno-

vu, bude ho konzumovat již bez 

pláče, jednak  pokud zrovna dítěti 

„nejede“ mrkvička, není přece pro-

blém mu nabídnout jinou zeleninu.  

Nejlépe je tedy začít s  dušenou ze-

leninou, kterou podusíme ve trošce 

vody do měkka a  potom přidáme 

kapku panenského olivového oleje 

nebo dýňového oleje. Později může-

me přidat i ovocné přesnídávky a sa-

mozřejmě oblíbené instantní kaše. Je 

jich na trhu velký výběr, rychle se při-

pravují a dětem obvykle velmi chut-

nají. Na noc je navíc dobře zasytí, 

takže nemívají tendenci se po třech 

hodinách spánku znovu hlásit o jídlo.    

Pokrmy, ať už se jedná o  ovoce či 

kaše,  zásadně nepřislazujeme cuk-

rem ani medem. Bílý rafinovaný cukr 

dramaticky snižuje obsah vápníku 

a hořčíku v těle i dalších živin, které 

jsou pro vývoj dítěte velmi důleži-

té! Rada generace našich maminek 

a  babiček, že cukr posiluje kosti je 

holý nesmysl!  Podobné kategorické 

ne patří i k soli. Solit pokrmy bychom 

neměli dětem do 2,5 roku.  Maso dí-

těti dáváme tak 2x týdně a jednotli-

vé druhy střídáme, přednost by vždy 

měly dostat ryby a drůbeží maso.

Důležitý je i  pitný režim dítěte. 

Vhodné jsou kojenecké vody, pří-

padně dětské čaje. Obzvláště u vod 

věnujte výběru zvýšenou péči, ne 

každá voda je vhodná pro kojence 

a mnohá by mu mohla způsobit i za-

žívací problémy. 

Tím jsme si řekli tedy kdy a  s  čím 

začít, měli bychom si ale i  vysvětlit 

jak... Co byste řekli na pár rad zkuše-

né maminky? 

Jak začít?
- Před, po nebo i během poledního 

kojení nabídnout lžičku zeleninové-

ho pyré.

- Postupně zvyšovat dávku (první 

den jedna lžička, druhý den dvě… 

Nakonec děťátko spapá tolik zeleni-

ny, že už kojení odmítne a nahradí 

tak svou dávku mléka zeleninou. 

Po zavedení zeleninového oběda 

(většinou po 4 týdnech, ale rozptyl 

je skutečně značný), můžete odpo-

ledne nabídnout ovocnou svačinku 

– ovocné pyré. A cca za další měsíc, 

jako třetí krok zaveďte do výživy ve-

černí kaše. 

Veškeré potraviny zaváděné do jí-

delníčku předložte dítěti nejprve 

tepelně upravené (lépe stravitelné) 

a až když je dobře snáší, můžete je 

později podat i v syrovém stavu (cca 

od 9. měsíce).

Čím zapíjet?
Mlékem, nebo kojeneckou vodou. 

Pokud chcete dát dítěti šťávičku, po-

užijte ji jen tehdy, jestliže dítě snáší 

celé ovoce ze kterého je připravena. 

Co když miminko odmítá?
- Odmítá-li novou chuť, zkuste to 

smíchat s  něčím, co se u  vás už 

osvědčilo. 

- Vyzkoušejte různé druhy lžiček, 

anebo mu dejte ochutnat i z ruky.

- Pro první pokus vyberte den a čas, 

kdy má prcek dobrou náladu.

- Můžete ochutit pyré trochou od-

stříkaného mlíčka.
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- Někdy pomůže, když miminku na-

bídne novou chuť třeba tatínek.

- Tvrdošíjně odmítá? Vše vyplivne 

a dá si ručičku do pusinky? NENALÉ-

HEJTE, pokračujte v kojení a zkuste 

to o pár dní později!

Jak připravit zeleninové pyré?
Do hrnce dáme nakrájenou zeleninu 

a podlijeme trochou vody, vaříme na 

mírném ohni do měkka (vlastně spí-

še v páře). Vše potom rozmixujeme, 

propasírujeme, anebo jen rozmačká-

me vidličkou.

Ani vodu na vaření ani zeleninu ne-

solíme.

Do hotové zeleniny přidáváme, pro 

lepší vstřebatelnost vitamínů roz-

pustných v  tucích, několik kapek 

rostlinného oleje (např. panenský 

olivový či slunečnicový – je dobré 

ho skladovat v chladu). Doporučuje 

se ale i jiskřička másla (sporné v pří-

padě vynechání mléčných výrobků). 

Dokud se miminko po jídle dopíjí od 

maminky, není třeba olej přidávat, 

mateřské mléko tuky obsahuje…

Dětský jídelníček
V dově, kdy dítě překročí první rok 

života, jeho jídelníček už je jeho jí-

delníček velmi rozmanitý. Měl by 

zahrnovat minimálně pět jídel – sní-

dani, přesnídávku, oběd, svačinua 

večeři, přičemž se obvykle dopruču-

je, aby jedna ze svačinek byla mléč-

ná (jogurt, tvaroh, mléko, sýr apod.), 

druhá ovocná čí zeleninová.

K snídani můžeme dítěti dopřát na-

příklad cerealie, případně pečivo 

s  plátkem šunky, či sýra. K  obědu 

můžete volit zeleninovou, či maso-

vou polévku, maso s  různými přílo-

hami, ale i  dětmi oblíbená sladká 

jídla, jako je třeba krupicová kaše. 

Určitě by to ale neměly být poloto-

vary - hranolky, hamburgery apod. 

do zdravého jídleníčku rozhodně 

nepatří. Vyhýbat byste se měli i stán-

kům s  rychlým občerstvením, které 

nabízejí různé pikantní pokrmy – os-

trá koření v dětském jídelníčku také 

nemají co dělat. (Ostatně, ani pro 

vás nejsou příliš zdravá)

Z tepelných úprav se doporučuje va-

ření a dušení, před smažením. Při vý-

běru masa byste měli spíše sáhnout 

k masu rybímu (to by měly mít děti 

v  jídelníčku dvakrát až třikrát týd-

ně), vhodné je i maso drůbeží a krá-

ličí, vepřové a  hovězí maso postačí 

jednou týdně. V dětském jídelníčku 

by se měly jen minimálně objevovat 

uzeniny, naopak, můžete postupně 

začít zařazovart luštěniny, které by 

se měly v dětkém jídelníčku objevo-

vat minimálně jednou týdně. 

Samozřejmostí je pravidelný pitný 

režim. Starší děti někdy na pití za-

pomínají, během hry “nemají čas” 

se napít. Měli byste proto pozorně 

sledovat kolik tekutiny vypijí a děti 

by měly mít pití stále někde poblíž 

k dispozici. K pití je nejvhodnější ne-

slazená voda, kterou můžete dítěti 

CO BY DĚTEM NEMĚLO CHYBĚT

• Bílkoviny - Nejdůležitější součástí potravy, jsou stavební lát-
ky - bílkoviny. Zajišťují zdravý růst dítěte. Proto je v prvním 
roce života potřeba bílkovin u dítěte třikrát větší než u do-
spělého. Plnohodnotné bílkoviny jsou obsaženy především 
v mléce a mléčných výrobcích. Pokud se mléko dává dítěti 
v přiměřených dávkách pokryje dostatečně jeho potřebu. 
Dále jsou plnohodnotné bílkoviny obsaženy v mase jateč-
ných zvířat, rybách a sóje. 

• Sacharidy - Zdrojem energie, kterou dítě potřebuje k zajiš-
tění všech tělesných funkcí, jsou sacharidy. Pokud se vám 
právě vybavila čokoláda a barvené přeslazené nápoje, pak 
ty na mysli nemáme.  V mateřském mléce i v mléce, které je 
vyráběno průmyslově je sacharidů dostatek (v mateřském 
mléce je jich o něco více). Dále jsou sacharidy obsaženy pře-
devším v potravinách rostlinného původu: v řepném cukru, 
chlebu, pečivu a výrobcích z mouky. 

• Tuky - Třetí základní složkou každé potraviny je tuk. Sice 
kolem sebe neustále slyšíme, že tuky se mají omezit, že jsou 
nezdravé a to co považujeme za nezdravé pro sebe, přece 
nebudeme podávat našemu miminku. Uvědomte si ale, že 
tuky jsou v naší potravě nezbytné pro přijímání některých 
vitamínů v tucích rozpustných. Pokud spolu se stravou ob-
sahující tyto vitamíny není podán v nějaké formě tuk vita-
míny jsou bez užitku vyloučeny z organismu. Pro dobrý růst 
a  regeneraci jsou důležité mastné kyseliny. V  mateřském 
mléce jsou tuky o něco stravitelnější. Jinak mají přednost 
tuky rostlinné (díky vysokému obsahu mastných kyselin). 

• Minerály a vitamíny - Mezi další nezbytné součásti potravy, 
které sice nepřinášejí organismu žádnou energii, ale jsou 
pro naše zdraví nepostradatelné jsou vitamíny, minerální 
látky a stopové prvky. 
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doplnit některým z jeho oblínených 

ovocných nápojů.

Pojďme se tedy na závěr podívat, 

čeho konkrétně se podle výživové 

poradkyně Moniky Divišové v  dět-

ském jídelníčku vyvarovat? Potravin 

obsahujících rafinovaný bílý cukr 

(čokolády, oplatky, buchty, koblihy, 

bábovky). Potravin obsahujících ne-

vhodné tuky (uzeniny všeho druhu, 

smažená jídla, fastfood, rostlinné 

margaríny, tučné typy masa, sušenky, 

oplatky, tučné a slazené smetanové 

krémy). Průmyslově zpracovaných 

potravin (konzervy, hotové barvené 

pudinky, tavené sýry, bujóny). Potra-

vinářských aditiv (konzervanty, bar-

viva, ochucovadla, látky pro zvýšení 

trvanlivosti). Nadměrného používání 

bílé mouky (bílé pečivo a  těstoviny, 

omáčky a polévky zahušťované bílou 

moukou). Nahnilé a plesnivé zeleni-

ny (nikdy neokrajovat, rovnou vyho-

dit). Pozor na mořské plody a  další 

alergizující potraviny (sója, laktóza, 

exotické ovoce, citrusy, burské oře-

chy, lepek), kravské mléko, které je 

nesnadno stravitelné.

Naopak vhodnými surovinami pro 

přípravu dětských jídel jsou: Zeleni-

na a ovoce (batáty, avokádo, mrkev, 

brokolice, květák, cuketa, dýně, špe-

nát, celer, petržel, avokádo, feny-

kl, jablka, hrušky, broskve, banány, 

hrozny, meloun, švestky, borůvky, 

meruňky). Tuky (olivový olej, bio 

máslo, omega 3 – rybí tuk – z  tuč-

ných ryb nebo ve formě doplňku 

stravy, mleté lněné semínko). Oříšky 

83Vývoj dítětě  od narození do tří let



a semínka (do 1 roku ne, potom ro-

zemleté vlašské ořechy, lískové oře-

chy, para ořechy, sezamové semínko, 

slunečnicové semínko, dýňové se-

mínko, NE burské ořechy). Sacharidy 

(brambory, celozrnná rýže, pohan-

ka, jáhly, kroupy, quinoa, celozrnné 

těstoviny a kuskus, bulgur, neslaze-

né instantní kaše z  těchto surovin. 

Vločky (ovesné, pšeničné, jáhlové, 

pohankové). Pečivo (nejlépe kvás-

kový chleba bez přídavků kypřidel 

a  ochucovadel). Celozrnná mouka 

pšeničná, žitná (pro občasné peče-

ní ovocných koláčů), rýžová mouka, 

amarantová mouka. Luštěniny (od 

cca 18 měsíců červená čočka, později 

přidávat postupně další). Mléčné vý-

robky (kysané mléčné produkty, kozí 

produkty, neslazené bílé jogurty – ne 

light!, Lučina, cottage sýr, žervé, ri-

cotta, občas kvalitní tvrdý sýr). Maso 

stačí dětem 1-2x týdně (bio kuřecí, 

krůtí, králičí, rybí), vejce v bio kvalitě. 

DESATERO VÝŽIVY DĚTÍ
1. Dopřejte dětem pestrou a rozma-

nitou stravu, bohatou na ovoce 

a  zeleninu, celozrnné potraviny, 

mléčné výrobky, ryby a drůbež.

2. Nenechte děti se přejídat, ale 

ani hladovět – jíst by měly pravi-

delně 5-6x denně; velikost porce 

přizpůsobte jejich růstu, hmot-

nosti a pohybové aktivitě.

3. Dodávejte dětem pravidelně 

kvalitní zdroje bílkovin (drůbeží 

a rybí maso, luštěniny, cereálie).

4. Několikrát denně dětem podá-

vejte mléčné výrobky, přednost-

ně polotučné.

5. Upřednostňujte kvalitní rostlinné 

tuky a oleje před živočišnými tuky. 

6. Učte děti střídmosti v konzuma-

ci cukru, sladkostí a  slazených 

nápojů. Sacharidy by děti měly 

přijímat hlavně z cereálií, ovoce 

a zeleniny.

7. Nedosolujte již hotové pokrmy; 

sůl a solené potraviny dětem na-

bízejte jen výjimečně. 

8. Naučte děti správnému pitnému 

režimu, měly by vypít alespoň 

1,5 až 2,5 litry tekutin denně. 

9. Učte děti zdravému způsobu 

života svým vlastním příkladem 

a  aktivně se zajímejte o  to, co 

jedí mimo domov.

10. Pravidelně konzultujte zdravot-

ní stav dítěte (hladinu choleste-

rolu, krevních tuků, krevního 

tlaku, nadváhu aj.) s  jeho prak-

tickým lékařem. 

Určitě stojí za to se nad dětským jí-

delníčekm zamyslet a  plánovat ho 

pečlivě, nezapomínejte, že jaké ná-

vyky dětem utvoříte v dětsví, takové 

si ponesou celý život.

Jakou obilnou snídani vybrat pro 
batole?
Těžko si dovedeme představit ba-

tolecí jídelníček bez obilné kaše. 

Obilné kaše jsou snadné na přípravu 

a určené přesně pro malé děti podle 

jejich věku. Právě věkové určení by 

mělo být základním vodítkem, jak 

kaše a  cereálie vybírat. Není totiž 

vhodné podávat kojencům a  ba-

tolatům sladké cereálie či kuličky 

plné cukru nebo celozrnné pečivo, 

které jejich trávicí trakt neumí ještě 

správně zpracovat. Na trhu je k do-

stání řada kojeneckých a batolecích 

obilných kaší a snídaňových cereálií, 

mezi kterými si každé dítě najde své-

ho favorita, ať už se jedná o rýžové, 

krupicové či vícezrnné kaše s příchu-

tí medu, vanilky nebo různých dru-

hů ovoce. „Obilné kaše s  věkovým 

určením jsou vhodnou potravinou 

s  ohledem na výživovou hodnotu 

i surovinovou kvalitu. Jako potraviny 

určené kojencům a batolatům totiž 

podléhají přísným pravidlům pro 

bezpečnost potravin. V  neposlední 

řadě rodiče vyberou díky věkové-

mu určení kaši správné konzistence 

– pro kojence zcela jemné kaše, pro 

batolata hustější kaše s  drobnými 

kousky,“ vysvětluje MUDr. Frühauf.

zdroj: Lenka Hanzlová, Simona Gry-

gárková - hero.cz, miminka.cz,  

prodamy.cz, mojetehotenstvi.cz

Foto: Shutterstock.com
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Kojení představuje nejpřirozenější způsob výživy dítěte. Má pozitivní přínosy nejen pro 

samotné miminko, ale také pro maminku. Navíc se díky němu posiluje vazba mezi maminkou 

a dítětem. 

NEBOJTE SE KOJENÍ





„Benefit kojení pro maminku je jed-

nak ekonomický, ale také později 

praktický – prso máte vždy po ruce, 

mateřské mléko je navíc v  ideálním 

složení odpovídajícím věku dítěte 

a  ve správné teplotě, v  neposlední 

řadě je kojení prevence před onko-

logickým onemocněním prsu. Pro 

dítě představuje kojení nejpřiroze-

nější zdroj výživy, který podporuje 

vývoj a zrání funkcí imunitního sys-

tému, poznávacích a  motorických 

funkcí, rovněž snižuje riziko obezity 

a cukrovky. Přínosem pro oba je silné 

citové pouto, které při kojení mezi 

maminkou a  dítětem vzniká. Je to 

čas, který tráví společně v  těsném 

kontaktu a  mají ho jen pro sebe,“ 

uvádí Bc. Linda Zítová, DiS., laktační 

poradkyně. 

VĚNUJTE POZORNOST POTŘEBÁM 
MIMINKA
První kojení přichází již v  prvních 

dvou hodinách po porodu. Přesný 

čas ale nelze určit, každé dítě je totiž 

připraveno na sání v  jiný okamžik. 

To byl také důvod, proč se upustilo 

od definice, že se dítě musí přisát 

do půl hodiny po porodu. Maminky 

by se proto měly především zaměřit 

na projevy svého miminka. „Správ-

ná zásada je pouze ta, že kojíme 

dle potřeby dítěte, což může být 

v  začátcích pro maminku náročné, 

a proto je velmi důležité, aby měla 

maminka o  kojení dostatek infor-

mací ještě před porodem. V  počát-

cích kojení se může dopouštět chyb 

v  technice, které mají za následek, 

že je dítě špatně přisáté, a  vznikají 

tak bolestivá poranění a praskliny na 

bradavkách. Ty kojení velmi znepří-

jemňují. V těchto případech mamin-

kám doporučuji konzultaci s laktační 

poradkyní, která s nácvikem správné 

techniky pomůže. Stejně tak může 

být na začátku pro ženu kojení ne-

příjemné z důvodu zvýšené citlivosti 

prsou, ale tento stav se většinou sám 

do několika dnů upraví,“ vysvětluje 

Bc. Linda Zítová, DiS.

SPRÁVNÉ PŘISÁTÍ JE ZÁKLAD
Důležitým předpokladem úspěšné-

ho kojení je správná technika jeho 

provádění. Dítě by mělo být správně 

přisáté k prsu maminky. Rovněž zvo-

lená poloha by měla být pohodlná 

jak pro děťátko, tak pro samotnou 

maminku. „Osobně mám nejlepší 

zkušenost s  polohou boční fotba-

lovou. Při ní miminko leží zezadu 

podél boku maminky na jejím před-

loktí, která dlaní přidržuje hlavičku 

dítěte u prsu. Tato poloha je vhodná 

pro všechny velikosti prsou a hmot-

nost dítěte. Správnou techniku ko-

jení se maminka naučí samotnou 

praxí. Její základy však musí získat 

již v  porodnici,“ popisuje Bc. Linda 

Zítová, DiS.

CO DĚLAT, KDYŽ KOJENÍ NEJDE
Samozřejmě, někdy při nejlepší vůli 

maminka kojit nechce, nebo nemů-

že. Což samozřejmě neznamená 

88 Vývoj dítětě  od narození do tří let





žádnou tragédii, prostě vybere pro 

své miminko kvalitní umělé mléko. 

Při výběru prvního umělého mléka 

musíte být ovšem pečliví a  věnovat 

pozornost složení uvedeném na 

obalu. Citlivým bříškům miminek 

časté střídání mléka od různých vý-

robců neprospívá. Důvod je prostý: 

všechna mléka nemají stejné složení.

Zde je legislativa velmi přísná, pro-

to  musí kojenecká výživa splňo-

vat náročné požadavky na složení 

a  zdravotní nezávadnost, a  tak je 

základní složení všech mlék srovna-

telné. Ale některé živiny (látky) však 

není do kojeneckých mlék povinné 

přidávat.

Jsou to látky, které mají nejrůzněj-

ší zdravotní benefity a ovlivňují dle 

provedených klinických studií správ-

ný růst a  vývoj miminka. Mezi tyto 

látky patří např. prebiotika, probio-

tika, nukleotidy, MFGM či beta pal-

mitát.

VELMI DŮLEŽITÝ JE SAMOZŘEJMĚ 
I MLÉČNÝ TUK
Mléčný tuk je druhou nejzastoupe-

nější složkou mateřského mléka a 

je jednou z  nejdůležitějších  ži-

vin  přirozeně se vyskytujících v 

mateřském mléku. Je velmi dobře 

stravitelný a díky tomu mateřské 

mléko přispívá ke spokoje-

nému bříšku miminka. 

Kromě toho obsahu-

je řadu důležitých 

bioaktivních látek, 

a proto by měl být 

obsažen i v kojenec-

ké výživě.

Při zmínce o tuku ve vý-

živě se u řady dospělých 

rozsvítí červené varovné svě-

týlko. Kojenec však není malý 

dospělý a jeho výživové potřeby 

se od nich výrazně liší. Malé děti 

(do 2 až 3 let) by měly přijímat pl-

notučnou stravu, která je důležitá 

pro jejich vývoj. Tuk bychom tedy ve 

složení na obale určitě hledat měli, 

a podle vzoru mateřského mléka 

zejména ten mléčný. Není totiž tuk 

jako tuk. Přestože by se mohlo zdát, 

že všechna kojenecká mléka podle 

vzoru mateřského obsahují mléčný 

tuk, není tomu tak vždy.

Řada výrobků náhradní mléčné vý-

živy obsahuje pouze rostlinné tuky. 

Přitom je z hlediska jeho množství 

v mateřském mléce hned na druhém 

místě za laktózou. Pokud tedy chce-

te podávat náhradní mléčnou výži-

vu, která je připravena podle vzoru 

mateřského mléka, hledejte tako-

vou, která obsahuje mléčný tuk.

Foto: Shutterstock.com
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Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa by měla být podávána pouze na doporučení lékaře. 
Způsob přípravy, dávkování a další informace o výrobcích najdete na www.sunar.cz.

•	  Z čerstvého mléka 
a smetany

•	  Ještě více 
mléčného tuku

•	  Bez palmového 
oleje
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složením
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ABY BYLA MAMINKA 

V POŘÁDKU...
Zatím jsme si povídali pouze o tom, jak vypadá vývoj děťátka.  Následné období po porodu 

ovšem znamená velkou zátěž pro maminku. Těhotenstvím se tělo vyčerpalo a je nutné mu 

dodat vitamíny, minerály a vůbec potřebné živiny, stejně tak je nutné bojovat s poporodními 

problémy typu strií, křečových žil, inkontinence a hemeroidů…



Porod je každopádně pro ženské tělo 

velkou zátěží. Je třeba si uvědomit, 

že na každé poranění a  chirurgický 

zákrok včetně některých výkonů při 

porodu, jako je např. nastřižení hráze 

nebo císařský řez, organizmus často 

reaguje zánětem. S ním bývá spojený 

otok a  bolest. Závažnou komplikací 

hojení může být bakteriální infekce. 

V  takovém případě je zpravidla ne-

zbytné nasadit antibiotika. 

V  těle je to naštěstí dobře zařízeno 

a  organismus vyrazí na pomoc s  en-

zymy, které usměrňují průběh zánětu 

a vstřebávání otoku tak, aby to bylo 

pro tělo co nejúčelnější a nejrychlejší. 

Je to dáno především tím, že výrazně 

zlepšují činnost lymfatického systému 

a prokrvení tkání v místě poranění. Po 

porodu ale nemusí tyto enzymy stačit. 

Proto je vhodné podpořit je obdob-

nými enzymy zvenčí. K  léčbě ovšem 

vždy používejte lék, nikoliv enzymové 

doplňky stravy, které nejsou k  léčbě 

určeny.

Poruchy imunity
Mnoho maminek má po porodu pro-

blémy i  s  imunitním systémem. Pro 

ženské tělo je samozřejmě období 

těhotenství velmi zátěžové a  po po-

rodu je zapotřebí dodávat tělu pat-

řičné vitamíny a minerály, aby nedo-

šlo k výraznému oslabení imunitního 

systému. Při kojení miminka je výběr 

trochu omezen, nicméně samozřejmě 

je možné užívat jakékoliv vitaminové 

doplňky určené pro těhotné. Po ukon-

čení kojení je pak výběr ještě širší.

Hlavní vitamíny a  minerální látky, 

které by měla maminka zahrnout do 

svého jídelníčku během kojení a  při 

odstavení dítěte i do jídla pro batola-

ta jsou vitamíny A, D, kyselina listová 

a  zinek. Tyto mikroživiny podporují 

vznik buněk T-lymfocytů a podporují 

zdravou funkci štítné žlázy a  brzlíku 

– orgánů, které produkují tyto nena-

hraditelné imunitní buňky.

Vypadávání vlasů
Dalším problémem, který trápí ma-

minky po porodu je vypadávání vlasů.  

Po porodu a během kojení nastávají 

v organism velké změny a v této době 

dochází také ke změnám ve struktuře 

vlasů. V  této době je vhodná suple-

mentační léčba a používání vhodného 

doplňku stravy. Samozřejmě je nutná 

i správná péče o vlasy – použití kvalit-

ního šampónu a kondicionéru s vyži-

vujícími látkami.

Kazivost zubů
Bohužel i kazivost zubů k těhotenství 

patří. Proto je vždy vhodná preven-

tivní zubařská péče. Zároveň je nutná 

každodení kvalitní hygiena s použitím 

kvatlitních kartáčků, zubních past, 

ale i  zubní vody. Samozřejmostí by 

měl být dostatečný přísun vápníku již 

během těhotenství a samozřejmě bě-

hem kojení.

Poševní záněty
Některé ženy bývají po porodu ná-

chylné i ke gynekologickým zánětům. 

Jedním z  nejčastějších zánětů je zá-

nět pochvy. Je způsoben porušením 

rovnováhy poševního prostředí a pře-

množením patogenních mikroorgani-

smů. Rovnováha poševního prostředí 

je ovlivněna slizničním imunitním 

systémem, hormonálními hladinami, 

kyselým pH a  mikroorganismy, které 

jsou v pochvě přítomné i za normál-

ních podmínek. Hlavní dozor nad po-

ševním prostředím mají mikroorgani-

smy zvané laktobacily, jejichž úkolem 

je dostatečná produkce kyseliny mléč-

né, která zaručuje kyselé prostředí 

v pochvě. 

Dále produkují peroxid vodíku a látky, 

které společně s  kyselým prostředím 

zabraňují přemnožení některých mik-

roorganismů a vzniku zánětu. 

Při tomto druhu zánětu je nutné do-

dat do organismu probiotika. Jednak 
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PREVENCE JAKO ZÁKLAD
Těhotenství je jedna preventivní návštěva 
lékaře za druhou. Maminky to tak často 
berou a vzorně je dodržují včetně kontrol 
u stomatologa. Po porodu je ale na vše 
méně času i energie, a tak se zdá, že do-
kud zuby nebolí, mohou počkat. Opak je 
pravdou. Právě díky preventivním pro-
hlídkám můžete i v případě chrupu pro-
blémy včas odhalit a jejich řešení pak čas-
to bývá nejen snazší a rychlejší, ale i lev-
nější.  Velmi užitečná je i návštěva dentál-
ní hygieny, která mívá blahodárné účinky 
nejen na samotné zuby, ale i na stav dás-
ní. Odborník vás navíc naučí správnou 
techniku čištění tak, abyste zuby zbavili 
maxima zubního plaku a tím i bakterií, 
které způsobují vznik zubního kazu.

FLUORIDACE V POHODLÍ 
DOMOVA 
Kromě běžné každodenní péče můžete 
zubům dopřát také tzv. lokální �uoridaci. 
Jejím cílem je dodat do povrchových 
vrstev skloviny dostatečné množství �uo-
ridů, a zvýšit tak odolnost zubů vůči ky-
selinám, které jsou vytvářeny bakteriemi 
zubního plaku. K �uoridaci v domácím 

prostředí je určen léčivý přípravek elmex® 
gelée dentální gel, který obsahuje téměř 
10x vyšší množství �uoridů než běžná 
zubní pasta, a představuje tak ochranu 
před zubním kazem. Jeho aplikace je 
velmi snadná a provádí se jednou týdně 
na vyčištěné zuby. Přípravek je vhodný 
pro dospělé a děti od 6 let.  V období 
těhotenství a kojení však jeho použití 
nejdříve konzultujte se svým lékařem. 
Více informací najdete na elmex-gelee.cz.

NETRADIČNÍ VÝBAVIČKA
Kromě nakupování zásob pro miminko si 
udělejte čas i na sebe a přichystejte si 
některé užitečné drobnosti, které budou 
prospěšné i pro vaše zuby. První z nich je 
naprosto obyčejná voda, kterou mějte 
stále po ruce nejen kvůli pitnému režimu 
a celkovému osvěžení, ale i kvůli zubům. 
Pokud si je po jídle zrovna nemůžete vy-
čistit, jednoduše je vypláchněte vodou, 
která sladké nebo kyselé v ústech naředí 
a neutralizuje pH.

Také další z našich tipů kombinuje pří-
jemné osvěžení, ba přímo svačinku, 
s péčí o chrup. Jde totiž o syrovou zeleni-
nu, například mrkev. Čím více vláknitá je 
struktura zeleniny, tím více je třeba ji žvý-
kat, což podporuje produkci slin vytváře-
jících v našich ústech zdravé prostředí.

Naopak jablko, které bývá často zmiňováno 
jako účinná náhražka kartáčku na cestách, je 
sice chutným a zdravým občerstvením, díky 
obsaženým cukrům a kyselinám však na 
zuby působí stejně jako další potraviny či 
slazené nápoje, a k jejich očistě tak rozhodně 
nepřispívá.

Období spojené s narozením miminka je krásné, ale také náročné. Tělo si proto žádá mimořádnou péči a chrup není 
výjimkou. V těhotenství čelí následkům zvýšeného dávivého reflexu i změny stravovacích návyků daných proslulými 

chutěmi. Po porodu se vše točí kolem miminka a na pečlivosti čištění zubů maminky to může být znát.  Máme však pro 
vás praktické tipy, jak péči o chrup zlepšit prostřednictvím jednoduchých, ale užitečných návyků. 

zubního plaku. K �uoridaci v domácím nepřispívá.

DOPŘEJTE SVÝM ZUBŮM NADSTANDARD

Prevence zubního kazu

Ošetření citlivých zubů

Léčba počínajícího zubního kazu

zubního plaku. K �uoridaci v domácím 

Prevence zubního kazu

Ošetření citlivých zubů

Léčba počínajícího zubního kazu

PODÍVEJTE SE SVÉMU 
ÚSMĚVU NA ZOUBEK.

Elmex gelée dentální gel (25 g) je lék k použití v dutině ústní. Obsahuje léčivé látky: 
směs aminfluoridů a fluorid sodný. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

Těhotné a kojící ženy by měly použití přípravku vždy nejdříve konzultovat se svým lékařem.

Lék k použití v dutině ústní.

www.elmex-gelee.cz



se doporučuje jíst jogurt, protože ob-

sahuje živé bakterie mléčného kvaše-

ní (Lactobacillus bulgaricus a  Strep-

tococcus thermophilus), jednak 

existují probiotika, která působí přímo 

v pochvě a vnášejí do slizniční mikro-

flóry příznivě působící laktobacily.

Poporodní stresová inkontinence
Po porodu se u žen může vyskytnout 

tzv. stresová inkontinence moči. Svaly 

a  tkáň, které podporují močový mě-

chýř, se kvůli porodu stávají slabšími. 

Při porodu také může dojít k poško-

zení svěrače močového měchýře, kte-

rý se pak nedokáže zcela uzavřít.

Poté stačí jakýkoli tlak na močový mě-

chýř a dojde k úniku moči. Stresovou 

inkontinenci může způsobit kýchání, 

kašlání, záchvat smíchu nebo zvedání 

těžkých věcí.

Ženu může po porodu trápit také in-

kontinence stolice, jež je způsobená 

poraněním análních svalů při porodu 

nebo epiziotomií (nástřihem) prove-

deným při porodu.

Pokud maminka trpí mírnou inkonti-

nencí, může ji vyřešit pomocí úpravy 

pitného režimu. V takovém případě by 

měla pít méně, místo sklenice vody jen 

půl a měla by se vyhýbat kofeinovým 

nápojům. Kofein je totiž močopudný.

Další možností je navštěvovat toale-

tu pravidelně jednou za dvě až čtyři 

hodiny. Vhodným řešením jsou i tak-

zvané Kegelovy cviky na posílení pá-

nevního dna. 

Strie 
Strie jsou růžové až červené trhlin-

ky, které postupem času přecházejí 

do bílé barvy, způsobené napínáním 

kůže kvůli náhlé změně váhy. Kůže 

není schopna se přizpůsobit náhlé 

větší velikosti, kdy se nadměrně na-

píná a  následně popraská. Strie se 

tvoří hlavně na břiše, poprsí, stehnech 

a hýždích. Některé maminky mají díky 

správné životosprávě nebo díky dob-

rým genetickým předpokladům od 

strií klid. Většina žen ale musí se strie-

mi počítat. A bojují s nimi ještě dlouho 

po porodu.

Aby maminka zabránila vzniku strií, je 

zapotřebí dodat tělu dostatek výživ-

ných látek, které jsou potřebné k pro-

dukci kolagenu.  Hydratovat a jemně 

masírovat pokožku krouživými pohy-

by dvakrát denně. Aplikovat speciálně 

vyvinutý krém proti striím, který je dů-

ležitý vmasírovat do pokožky dvakrát 

denně (ráno a večer).

Hemoroidy
V těhotenství se u některých žen obje-

ví hemoroidy (často nesprávně ozna-

čované jako hemeroidy). Jsou to kře-

čové žíly, které se vytváří v konečníku 

a někdy z něj při porodu mohou i vy-

hřeznout ven.  Po porodu sice obvykle 

samy vymizí, by byla doba do odstra-

nění obtíží co nejkratší, je ale dobré 

dodržovat některá pravidla.  

Dopřejte svému tělu pravidelný po-

hyb, stačí krátká procházka každý 

den, vhodné je také   plavání. Spěte 

a odpočívejte na levém boku – dolní 

dutá žíla, která odvádí odkysličenou 

krev z nohou do srdce, je uložena na-

pravo od páteře a  spánek na levém 

boku tedy usnadňuje oběh krve. Bě-

hem dne odpočívejte se zvýšenou po-

lohou nohou 

V  lékárnách je samozřejmě na výběr 

velké množství volně prodejných mastí 

a čípků, které vám take mohou velmi 

pomoci. 

Křečové žíly
K  mnoha typickým radostem a  sta-

rostem těhotenství patří i  křečové 

žíly. Právě v těhotenství si mnoho žen 

poprvé všimne nevzhledných rozší-

řených žil na nohou a u žen, které je 

již mají, dochází často ke znatelnému 

zhoršení. Tento problem, bohužel, 

často přetrvává i  v  období po poro-

du.  Při těchto obtížích by si vždy měla 

maminka pořidit kompresní punčochy 

nebo punčochové kalhoty, které kom-

presí končetiny podporují návrat žilní 

krve do srdce. Dnes už není pravda, že 

kompresní punčochy musí být odpudi-

vé a nevzhledné. Při troše snahy určitě 

najde každá žena typ, který jí bude vy-

hovovat. Punčochy si nutné si nasadit 

každé ráno ještě na lůžku, dříve než 

žena vstane a měly by se nosit pokud 

možno po celý den.

Zdroj: maminkam.cz, babycenter.com, 

femina.cz, toplekar.cz, 

foto: Shutterstock.com
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L’AVIVAGE
a v i v á ž n í  k o n d i c i o n é r y

ČÍM JSOU NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?

Obsahují 4x více kosmetického parfému než běžně dostupné aviváže. 
Obsahují elastil® ME, který zabraňuje pomačkání jednotlivých vláken
prádla a dodá jim potřebnou pružnost, zároveň usnadňuje žehlení. 

Díky složce antistaticum Vaše prádlo „neelektrizuje“. 

Voní i po sušení v sušičce prádla.
Obsahují aloe vera barbadensis.

Bez přidaných barviv.

VÍCE JAK

30 AVIVÁŽÍ
VYROBENÝCH V ČESKU
více na www.dedra.cz

(ČTI: PARFEMÁŽ)

KAM NEMŮŽE AVIVÁŽ,
NASTUPUJE PARFUMAGE

DÁVKOVÁNÍ ZÁLEŽÍ POUZE
NA VÁS A VAŠÍ TOUZE PO SVĚŽESTI

A INTENZITĚ VŮNĚ

PROVONÍ VAŠE PRÁDLO
I CELOU DOMÁCNOST

DODÁ SVĚŽÍ VŮNI
OBLEČENÍ, NA KTERÉ SE

NESMÍ POUŽÍVAT AVIVÁŽ 

VONÍ I PO USUŠENÍ
PRÁDLA V SUŠIČCE 

SUŠIČKA

PROVONÍ VÁŠ DŮM
PŘI STÍRÁNÍ PŘIDÁNÍM 

K PROSTŘEDKU
NA PODLAHU

PRAVIDELNÝM DOLÉVÁNÍM 
DO WC ŠTĚTKY DOCÍLÍTE 

SVĚŽESTI NA VAŠÍ TOALETĚ

Během posledního máchání PARFUMAGE pronikne do vláken prádla a dodá mu svěžest a vůni. 

2020
2019

2018
2017

2016
2015

A INTENZITĚ VŮNĚ

Více na WWW.DEDRA.CZBěhem posledního máchání PARFUMAGE pronikneposledního máchání PARFUMAGE pronikne do vláken prádla

EKOLOGIE

EKOLOGICKY
ŠETRNÁ

RECEPTURA

 a dodá mu svěžest a vůni
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*Evropské sdružení pro výzkum alergií

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Pomáhá s péčí o jemnou dět-

skou pokožku tak, aby se mi-

minko cítilo jako v bavlnce. 

Heřmánek vytváří jemný film 

a tím ji chrání před zarudnu-

tím a svěděním. Přináší citlivé 

pokožce vláčnost, jemnost 

a propůjčuje jí jemnou vůni.

NA PRVNÍ 
RÝMIČKU
UVOLNÍ UCPANÝ NOS MIMINKA 
JIŽ DO NĚKOLIKA MINUT

Nasivin® sensitive 0,01 % pro děti 

do 1 roku s unikátním kapátkem: 

systém „skákající kapky” pro 

pohodlnou aplikaci ležícímu 

miminku.

www.nasivin.cz

• Pomáhá chránit zadeček před 

vznikem opruzení 

• Jemná péče pro tu nejcitlivější pokožku

• Bez parfemace a umělých konzervantů

• Péče o prsní bradavky

• S mandlovým olejem a panthenolem
Kosmetický přípravek.

* Nejdůvěryhodnější značka roku 2019 v kategorii dětské krémy proti 

opruzeninám. (www.duveryhodneznacky.cz)

L.CZ.MKT.CC.12.2019.1785

FEMIBION® 3
Kojení

Pro specifické potřeby 
Vás a Vašeho miminka 

v období kojení. 
Kyselina listová, Metafolin®, 

vitamín D3, DHA, další vitamíny 

a jód.

+ cholin, selen, zinek železo, 

vápník, lutein a vitamín A

FROSCH BABY ŘADA PRO PRVNÍ KRŮČKY BEZ CHEMIE
Frosch je komplexní hypoalergenní řadu produktů s označením Baby, které obsa-

hují aktivní látky založené na přírodních ingrediencích. Spolu s pracími prostředky 

jsou v řadě Frosch Baby také čisticí prostředky, určené pro bezpečné poznávání 

světa. Výrobky s logem zeleném žabičky jsou navrženy tak, aby nezanechávaly 

žádné stopy po jídle na dětském oblečení ani ekologickou stopu v přírodě.

Více informací naleznete na: 

www.frosch-eko.cz

V  mrazivém dopoledni v  parku, 

na horách, při celodenním řádění 

v deštivém počasí, ale i ve vedrech 

u vody. Všude tam oceníte kvalitní 

termosku. V zimě udrží nápoje hor-

ké, v  létě chladné. A když je navíc 

k dispozici i ve variantě na jídlo a je-

jím výrobcem je známá australská 

značka b.box, je jasné, že nemůže 

chybět v žádném batohu či tašce.

www.mimmo.cz, 

www.facebook.com/mimmo.cz
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*Evropské sdružení pro výzkum alergií
My v Dormeo víme, že kvalitní spánek 
je alfou a omegou lidského bytí a na-
šim posláním je přinášet vám kvalitní 
matrace, polštáře, přikrývky a další ne-
zbytné doplňky do ložnice. Základními 
hodnotami Dormeo jsou péče o kvalit-
ní spánek, odpovědnost k životnímu 
prostředí a v neposlední řadě důraz na 
zdraví a spokojenost každého zákazní-
ka, miminka a batolata nevyjímaje. 
 Dormeo specialisté znají potřeby na-
šich nejmenších Jedna strana Dormeo 
Baby matrace je dostatečně pevná 
na to, aby zajistila maximální opo-
ru neustále se vyvíjejícímu děťátku 
a až povyroste, stačí matraci jedno-
duše otočit a získáte optimální spací 
podložku pro batole, která se v při-
způsobí převalování dítěte. Jednou 
z dalších výhod Dormeo matrace Baby 
je odolný, snadno snímatelný a hlavně 
pratelný povrch, díky kterému bude po-
stýlka vašeho miminka vždy hygienicky 
čistá. Díky Ecocell® vrstvě je matrace 
prodyšná, což je klíčový aspekt každé 
dětské matrace. 
Milé maminky, hlavně nezapomínejte, 
že i když budete mít perfektně připra-
vený dětský pokojíček, je důležité do-
držovat pár základních pravidel dětské 
spánkové hygieny. 

Potřeba spánku – novorozenci prospin-
kají zhruba 17 – 18 hodin denně. Nedo-
kážou ještě rozlišovat den a noc. V tom-
to období se tak rozlučte s dlouhým 
a ničím nerušeným spánkem, miminko 
vás bude budit na krmení a dožadovat 
se vaší pozornosti. Je proto dobré dět-
skou postýlku umístit do ložnice. Znač-
nou úlevu pocítíte mezi 6-12 měsícem, 

protože dítě spí v průměru 12-14 hodin 
denně a mnoho z nich už nevyžaduje 
noční krmení. 
Uspávání – zde vám doporučujeme ne-
uspávat miminko kojením. V ideálním 
případě by se miminko mělo naučit usí-
nat samo. Hezky napapané, vykoupané, 
prostě ve stavu absolutní psychické po-
hody. Dejte si také pozor na uspávání 
miminka houpáním, lehko si na to zvyk-
ne a nebude snadné jej tomuto zlozvy-
ku odnaučit.  

Brečet či nebrečet – není více srdce 
rvoucího zvuku, než je dětský pláč. 
Obecně platí, že miminko byste neměli 
nechat plakat déle než 10 minut. Zkuste 
mu dát dudlík, zjistěte, jestli nemá hlad, 
zazpívejte mu, nebo mu zkuste přečíst 
pohádku. 
Pravidelnost – v prvních 4 měsících, je 
dobré maximálně respektovat potřeby 

miminka. Pravidelný spánkový re-
žim zkuste nastolit kolem jedno-
ho roku dítěte. Pokud potřebujete 
zkrátit odpolední spánek, zkracujte 
jej vždy o kousek, dokud nedojdete 
ke kýženému cíli.  
Vhodná poloha – v žádném případě 
nedávejte novorozenci do postýl-
ky polštář. Po nakrmení jej nechte 
odříhnout a položte jej ideálně na 

pravý bok. Poté co usne, jej otočte na 
záda. 
Oblečení a přikrytí – je na každé ma-
mince, aby odhadla, do čeho miminko 
obléknout. Doporučujeme ale dávat 
novorozencům čepičku. Přikrývejte spí-
še tenčí dečkou. 
My v Dormeo víme, že nikdo nemůže 
být rodič profesionál a proto se vám 
naší dětskou kolekcí snažíme alespoň 
trošku ulehčit od denních starostí.

ZDRAVÝ DĚTSKÝ SPÁNEK

*) Kód můžete uplatnit na www.dormeo.cz do konce roku 2020. Nelze kombinovat s jinými slevami.

KÓD: MIMI10
sleva 10 %

na matrace Baby V2 a výrobky*

Pohled na spokojeně spinkající 
miminko je pro novopečené 
rodiče jedním z nejšťastnějších 
na světě. V tu chvíli mají pocit 
absolutní satisfakce a dojem, 
že se ve spící tváři novorozence 
odráží smysl jejich života. Je to 
právě dětství, kdy malí človíčci 
rostou a potřebují kvalitně 
spinkat víc, než kdy jindy. Každý 
rodič ví, že potřeba spánku je 
u malinkých dětí individuální 
a rozdíly mezi nimi jsou v tomto 
ohledu obrovské. Nebuďte tedy 
smutní, nebo rozmrzelí, když 
zrovna vaše miminko bude 
spinkat v jinou dobu a jinak 
dlouho než jiná miminka. 
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Aplikaci pro 
Android stahujte

Lekce angličtiny najdete 
také na www.olma.cz

v aplikaci
olmíci nově 
najdete
20 lekcí
hravé 
angličtiny!

učí anglicky


