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Do školky v pohodě

Náročné období letních dovolených je za námi!
Proč náročné? Z fotek zaplavujících sociální sítě se na
nás celé léto valily spokojené a usměvavé rodinky,
které si užívají pohodovou idylku na pláži, spořádaně si
pochutnávají na vyhlášených specialitách v restauracích
nebo pózují s úsměvem na tváři před některou ze
světoznámých pamětihodností. Děti ze sociálních sítí
jsou čisté (!), usměvavé a hlavně je objektiv fotoaparátu
dokáže zachytit v klidu..
A teď si nalijme čistého vína! Jak vypadala vaše
rodinná dovolená? Ta naše byla plná pohybu (tudíž
má náš syn na většině fotek rozmazanou alespoň
jednu končetinu), skvrn nejen na oblečení (kolik
svršků dokáže za 24 hodin ušpinit vaše dítě? To naše
s největší pravděpodobností aspiruje na světový
rekord!), objednaného a nedojedeného jídla, písku
v očích, uších i v jiných útrobách. Ačkoli se naše dovolená
zdála chvilkami vyčerpávající, byla nezapomenutelná.
Byla plná úsměvných trapasů, smíchu a štěstí
v synových očích! Věřím, že taková byla i ta vaše.
A teď pojďme společně vyšlápnout vzhůru k podzimu!
K šustění listí pod hbitými dětskými nožičkami, loupání
kaštanů z pichlavé kůry a nekonečnému sbírání
pestrobarevných listů, lístků, lístečků. Pokud byste
netušili kam své první podzimní kroky směřovat,
nechte se inspirovat našimi tipy na výlety. Z každé
cesty si přivezte domů malý přírodní poklad a vyrobte
z něj originální dekoraci podle jednoduchých návodů,
které najdete uvnitř časopisu.
Až připravíte svému malému strašpytlíkovi lahodnou
svačinku, v klidu si zalistujte časopisem a nechte
se inspirovat osvědčenými radami a tipy, které vám
zpestří zkracující se podzimní dny.

Naděžda Holečková
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Začněme tou nejjednodušší a zároveň nejsložitější

Zapojujete se do péče o děti? Přebalujete, krmíte,

otázkou – jak se vám po narození čtyřčat změnil život?

uspáváte..?

Hodně, člověk víceméně přišel o jakýkoliv volný čas

Ano, ono to ani jinak nelze. Sice máme přes den výpomoc,

pro sebe. Velmi se izoloval od širokého okolí a přátel.

ale zvládnout 5 dětí ve dvou lidech je dost náročné. Během

Vše se točí jen okolo dětí. Nejen těch nejmenších, ale

rána, noci a víkendů jsme na všechny děti s manželkou

samozřejmě i okolo našeho staršího syna Vojty. Jedeme

sami. Už víme, jakou má kdo úlohu a co má v péči o děti

stále ve stejných kolejích podle nastaveného řádu

za úkol, ale myslím, že se umíme i zastoupit. Musel jsem

a prostor k jakékoliv změně hledáme dlouho dopředu, aby

se naučit vše. Jen to kojení mi nešlo. Prvotní respekt

mohl třeba alespoň jeden z nás nastavený řád opustit.

a ostych rychle opadl a člověk se do toho dostal vesměs

Jak reagovali kamarádi, když jste se poprvé pochlubil,
že čekáte čtyřčátka?

Jakou činnost si s dětmi užíváte nejvíc?

Byli samozřejmě překvapeni, ale reakce byly pozitivní.

Válení. Když si k dětem lehnu na zem a všechny po mě

Neuvědomuji si vesměs žádnou negativní. Od začátku

začnou lézt, tak si to asi užívám nejvíc. Jejich blízkost,

jsem cítil z jejich strany obrovskou podporu. Musím

radost a smích vyčerpaného člověka nabíjí. Posíláme

jim velmi poděkovat. Všichni obratem nabídli pomoc
s čímkoliv budeme potřebovat. Jsem rád, že mám takové
přátele.
Vraťme se k porodu a všemu co mu předcházelo. Jak jste
tuto velkou událost vnímal Vy?
Bylo to pro mě osobně velmi dlouhé období, kdy jsem
musel už od prvopočátku změnit standardní chod naší
domácnosti. Od okamžiku zjištění, že budeme mít další
4 ratolesti jsme přistoupili ke scénáři minimalizování
zdravotních rizik pro ženu a děti. Aby mohla manželka
zůstat doma co nejdéle před nástupem do nemocnice,
musela se vyvarovat jakékoliv fyzické námahy a být
v klidu.
Od 12. týdne se snažila maximálně ležet, což se nakonec
vyplatilo. Znamenalo to pro nás a mě velkou změnu.
V tu dobu bylo nejstaršímu synovi jen 2,5 roku a museli
jsme se o něj během dne, když budu v práci postarat,
protože pro ženu to bylo čím dál tím těžší. Velmi pomohlo
město, které nám umožnilo umístit syna do školky.

Když se narodí čtyřčata, každý na „první dobrou“ pomyslí na maminku a na to, jak to pro ni musí být náročné.
O roli maminky, která je neoddiskutovatelně hlavní a nezastupitelná, jsme si povídali v minulém čísle časopisu
Hami a my. Teď se pojďme podívat na zoubek úloze tatínka… protože být otcem čtyřčat a jednoho předškoláčka
navrch, to je vážně jízda! Své vám o tom na následujících řádcích poví tatínek Josef.
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hned. Výhoda byla, že jsme už jedno dítě doma měli.

Popral se s tím v jeho věku velmi statečně. Odpoledne
s péčí vypomohla rodina (babička a dědeček), která
Vojtu vyzvedávala ze školky a čekali s ním na můj příjezd

si auta, krademe si dudlíky a stavíme hodně z kostek.
To baví hlavně mě a doufám že i ty děti. Zatím nic neříkaly.
S Vojtou si užívám každou chvilku co mu mohu věnovat.
A naopak… je něco, co jako tatínek v péči o děti
„nedáváte“?
Neřekl bych že nedávám, ale spíše co nevyhledávám.
Přiznám se, že jsem v prvopočátku neměl rád krmení
dětí lžičkou. Nevím, jak to mají ostatní chlapi, ale
moje trpělivost není nekonečná, jako třeba mojí ženy.
Tu obdivuji, jak o děti pečuje s věčným klidem. Ženy to
tak mají asi od přírody, ale naprosto mě vytáčelo, když
jsme krmili s manželkou každý jedno dítě a ono vám jedlo
jednu lžičku rozmixované mrkve s bramborem na 5× s tím,
že po vás stejně tu lžičku nakonec vyprskne. V tom po vás
leze další plačící dítě, které má taky hlad a vy nedokážete
to první přinutit polknout. Někdy jsem si opravdu říkal,
že v tu dobu bych chtěl být raději v práci. Ty časy jsou
ale už pryč a z dětí jsou vesměs dobří strávníci. Ta, která
jí pomalu se nyní krmí jako poslední a vůbec jí to nevadí.
Vydáváte se s prvorozeným synkem na „pánské jízdy“,
kdy jste spolu jen vy dva?

z práce. Vzpomínám na toto období moc rád, jelikož

Ano. Mám tyto akce rád. Nebere to zatím jako pánskou

to náš vztah s Vojtou velmi prohloubilo.

jízdu, to si bude muset ještě třeba rok nebo dva počkat,
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ale moc rád s ním trávím čas. Říkám to proto, že pokud
jsme všichni spolu, na některé hry prostě kvůli miminkům
není prostor anebo čas. Rádi jezdíme na kole, kopeme do
balónu nebo hrajeme ﬂorbal. Většinu volného času jsem
byl zvyklí trávit sportem, k tomu se snažím vést i Vojtu.
Jak byste se popsal.. jaký jste táta?
Jaký jsem? To musí asi posoudit někdo jiný než já. Zeptejte
se mé ženy. Doufám že dobrý. Snažím se pro rodinu
dělat maximum. Snad je to i vidět. Snažím se inspirovat
výchovou mých rodičů.
Je něco, co vás na nové roli „pětitáty“ překvapilo,
co jste nečekal?
Časová, fyzická a ﬁnanční náročnost. Vlastně vše. Mít pět
dětí je sice mazec, ale už bych to vrátit nechtěl. Těším
se, až toto po fyzické stránce náročné období překonáme
a děti začnou být samostatnější. Moc se těším, až budou
ve věku staršího syna. Budeme jezdit na výlety apod.
Věřím, že pak nám začnou tu radost vracet.
Co byste chtěl jako táta své děti naučit?
Vše co umím já a čím se v životě řídím. Nedělat
věci druhým, které nechci aby dělali mě.
Sportovat, mít rád přírodu. Naučit je pokoře
a brát život s humorem.

Prozraďte nám, čeho si vážíte nejvíc na své ženě?
Její lásky, trpělivosti a rodinného přístupu. Rodina je pro
ni na prvním místě.
Zvládáte se se svou ženou ve všední den společně
potkat u večeře? Najdete si občas čas jen sami pro sebe?
Večeříme společně pravidelně. Se ženou se vesměs
potkáváme v klidu hlavně u jídla. Ráno u snídaně, večer
u večeře. Večery jsou klidnější, jelikož večeříme poté, co
jdou čtyřčata spát. Vojta sice večeří s dětmi, ale sedává
s námi u stolu a tráví s námi klidný večer. Je to moc hezké.
Vojta většinou vypráví o celém dni, co bylo nového a co
zažil.
Sami jsme se ženou byli bez dětí jen na jednom obědě.
Děti pohlídala teta s babičkou. Manželka si ale ten oběd
vůbec neužila, jelikož pořád myslela na děti. Myslím, že
čas, kdy budeme mít se ženou na sebe více času bude
přibývat s věkem dětí.

Hurá na podzimní výlet!
Máte pocit, že s koncem léta končí sezona výletů? Opak je pravdou!
Rozmarné podzimní počasí vám představí přírodu v okouzlujících barvách! A kdyby se přece jen
o slovo přihlásil déšť, přichystali jsme pro vás i „mokrou“ variantu výletů!

Kukyho stezka - Obec Březina na Vysočině

Perníková chaloupka - V Perníkové chaloupce 38, Ráby

Tento kouzelný kousek lesa najdete nedaleko obce Březina

Hurá za vůní medu! Poznejte historii pardubického perníku

u Poličky. Na několika zastaveních se s dětmi ponoříte do

díky výstavě těchto oblíbených medových pokladů.

ﬁlmového světa malého červeného medvídka. Stezka má

Poslechněte si vyprávění pohádky O perníkové chaloupce

necelý kilometr a je plná interaktivních prvků, na kterých

a zažijte návštěvu strašidelného pohádkového lesa.

se děti zabaví a ledasčemu novému se přiučí.
Pohádková stezka v Malé Úpě - Dolní Malá Úpa
Koněpruské jeskyně - CHKO Český kras

Putujte Malou Úpou za krkonošskými pohádkami Marie

Ve Středočeském kraji, v blízkosti hradu Karlštejna, se

Kubátové.

nachází nejrozsáhlejší jeskynní systém v Čechách. Potěšte

rozmístěných na malebných místech, se skládá z panelu

malé objevitele nezvyklou podívanou! Když přidáte

s pohádkou a z herního prvku pro malé turisty. Pokud váš

nějakou pohádku o zatoulané jeskynní princezně nebo

malý objevitel zdolá celou stezku, získá na informačním

zbloudilém rytíři, na výlet jistě jen tak nezapomenou.

centru nebo v penzionu Permoník odměnu – „Maloúpský

Každé

z

deseti

pohádkových

zastavení,

pohádkový groš“.
DinoPark Liberec - Palachova 1404, Liberec
Až se ke slovu přihlásí podzimní deštík, navštivte

Království železnic - Stroupežnického 23, Praha 5

jediný krytý DinoPark, který najdete ve třech

Máte doma malého „vláčkoﬁla“? Pak si naplánujte

Máte čas na své koníčky? Dokážete se

patrech nákupního centra Plaza Liberec.

výlet do Království železnic a omrkněte

z rodinného kolotoče občas utrhnout a zajít

Čekají na vás nejen dinosauři (statičtí

největší modelovou železnici v ČR! Uvidíte

i robotičtí) ve skutečných velikostech,

stovky metrů kolejí, desítky modelů vlaků,

ale i 4D kino, paleontologické hřiště,

modely aut, které si dávají přednost na

druhohorní bouřka se skutečným

křižovatkách, modely významných

s kamarády třeba na pivo?
Moje koníčky šly vesměs úplně stranou. Byl
jsem zvyklí sportovat 3x v týdnu. Čas na to
nyní ale vůbec není. Sport mi hodně chybí.
Vím, ale že je to dočasné. Věřím že za pár let,
nebo možná už měsíců se to snad zlepší a času

deštěm, stezka pro odvážné děti
DinoTrek nebo třeba

DinoLaser,

který prověří váš postřeh a hbitost.

staveb
a

a

míst

zažijete

České

unikátní

republiky
atmosféru

střídání dne a noci.

bude více. Těším se, až budou děti sportovat se
mnou. Taky jsem do nedávna hrál s tátou aktivně
basketbal. Nyní se vše ale podřizuje režimu dětí
a práci. Volný čas mám poté, co děti usnou, a tak
se mi občas podaří na pivo nebo na sport zajít
večer. Je to sice na chvilku, ale je to potřeba.
6
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VĚDĚLI JSTE, ŽE... rýži do naší kašičky jsme pro vás přivezli z italské oblasti
Piemont, z provincie Vercelli, která je proslulá nejširší škálou odrůd rýže na světě?

CZ BIO 001

Pro vaše nejmenší jsme s láskou a pečlivostí vybrali zrna starověké odrůdy rýže,
která vyniká svou lahodnou chutí a malým kulatým tvarem.
Doba přípravy:
40 minut

Náročnost:
jednoduchá

2
Počet porcí

RÝŽOVÁ „panna
Věřte tomu nebo ne... mlsat se dá i zdravě!
Uvařte si lahodný recept a vychutnejte si

#HamiPoItalsku
Ingredience:
6 lžiček Hami Viaggio d’Italia dětské nemléčné
BIO kaše rýžové
300 ml plnotučného mléka
2 lžičky cukru
12 čerstvých jahod
1 vanilkový lusk
2 lžičky citronové šťávy
Hami Viaggio d’Italia dětské špaldové
BIO sušenky (na ozdobení)
8

cotta“ S JAHODAMI
Postup:
1. Jahody důkladně umyjeme, osušíme a nakrájíme na
menší kousky. V mixéru rozmixujeme nakrájené jahody
s cukrem a šťávou z citronu.
2. Z vanilkového lusku extrahujeme veškerá semínka
a zalijeme 300 ml mléka. Necháme 20 minut odstát,
aby se do mléka uvolnila vanilková příchuť a aroma.
3. Po 20 minutách přidáme do mléka 6 lžic Hami Viaggio
d’Italia dětské nemléčné BIO kaše rýžové a důkladně
promícháme. Následně přidáme připravené jahodové pyré.
4. Naše „panna cotty“ dáme do malých mističek,
ozdobíme špaldovými sušenkami a zbylými jahodami.

Dobrou chuť!

Kojení je nejlepším způsobem výživy kojenců. O zařazení příkrmů se poraďte s pediatrem. Způsob použití a další informace na obalech. Potravina pro zvláštní výživu.
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Hrajeme si S KAŠTANY
Kaštan, špejle, postavička.. kdo by to neznal! Ale aby si vaše děťátko mohlo samo
tvořit podobná kaštano-špejlová zvířátka a panáčky, musí ještě trošku povyrůst.
Pro menší děti máme pár zaručených tipů, které jsou rozhodně bezpečnější!
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Kamarád z kaštanu

Přizvěte modelínu

Který malý pečovatel (ať už chlapeček nebo holčička,
věřte nám – máme to vyzkoušené) by se nechtěl starat
o svého malého kaštanového kamaráda! Namalujte obličej
na tvrdý papír a přilepte jej tavnou pistolí na kaštan,
který měl to štěstí a stal se společníkem vašeho malého
objevitele. Postýlku uděláte jednoduše z ruličky od
toaletního papíru, kterou můžete společně polepit nebo
pomalovat. Na lůžkoviny vám postačí kousek ﬁlcu, papíru
nebo ústřižek látky.

Už jste zkoušeli zkombinovat kaštany s modelínou?

Veselí netopýři

Nejmenší objevitele nechte kaštany zkoumat, koulejte si

Dýně, strašidla a netopýři - to vše k podzimu
neodmyslitelně patří! Nechte strašení stranou a udělejte
z netopýrů veselou partičku. Položte je na okno nebo
třeba za dveře a vaše děťátko se s nimi při každém
příchodu domů může radostně přivítat.

s nimi, dávejte je společně do mističky nebo do plastové

O zábavu na celé propršené odpoledne máte postaráno!

Tip: Pokud chcete udělat radost babičkám, dědečkům,
tetám, strýčkům,… nebo si chcete vytvořit podzimní dekoraci,
která vám vydrží o fous déle, použijte místo modelíny
samotvrdnoucí hmotu.

Nezapomínejte na nejmenší

lahve s širokým hrdlem, do které můžete hnědé poklady
zavřít a vyrobit tak improvizované chrastítko. Vždy však
buďte poblíž a na děťátko dohlížejte. Dejte pozor i na
malé části, které by se mohly uvolnit.
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Do školky v pohodě
Ať už jde váš malý předškoláček do školky poprvé nebo
se do ní vrací jako „mazák“ po prázdninové pauze,

začátek může být náročný – pro něj i pro vás. Přečtěte si

naše osvědčené triky a první týdny ve školce zvládnete
levou zadní.
Na školku připravte dítě co nejdříve
Dítě by si už od narození mělo zvykat na to, že je na
krátkou dobu i s jinými blízkými osobami bez maminky.
Tím, že maminka odchází (nikdy ne tajně!) a zase se

Odměny – ano nebo ne?

vrací, získává dítě důvěru v to, že ho neopustí. Vhodným

v době docházky. Nezapomeňte budoucího školkáčka

Pokud pro dítě nachystáte odměnu, nedávejte
mu ji hned v šatně. Zkuste jít na procházku nebo
na oblíbené hřiště, kde budete mít příležitost si
o uplynulém dny popovídat. Zeptejte se malého školkáčka
jak mu ve školce bylo, co bylo nejtěžší, co se mu líbilo,
jakou hračku vyzkoušelo. Nezapomeňte na to, že odměna
musí přijít i v případě, pokud nebyl ranní příchod do školky
ideální a dítě si třeba i poplakalo.

ukládat do postýlky večer včas a vždy ve stejnou dobu.

Kolik proplakaných dní je v pořádku?

Vybudujete si tak společně režim, který vám nástup do

Každý z nás je jiný a stejně tak jsou jiné i děti. Některé
nemají s adaptací větší problémy a do školky vplují jako
ryba do vody, jiné naopak potřebují času víc. Adaptační
fáze (přivykání) může tedy trvat různě dlouho, ale
zpravidla nebývá delší než dva až tři měsíce. Pokud
vytrvalý pláč trvá déle než dva týdny, měli byste zpozornět
a začít pátrat po příčině neutuchajícího smutku. Zkuste si
s děťátkem v klidu promluvit, ptejte se a buďte pozorní
vůči jeho potřebám. Nezapomeňte se zeptat, co by mu
pomohlo, aby se ve školce cítilo lépe. V neposlední řadě
poproste o rady zkušené paní učitelky.

„tréninkem“ je občasná návštěva heren nebo dětských
koutků, ve kterých si dítě zvyká na větší množství dětí na
jednom místě, ale i na to, že si hraje bez rodiče.
„Zajeďte“ si režim
Minimálně měsíc před nástupem do mateřské školy zkuste
postupně nastavit režim vstávání tak, jak to bude potřebné

školky usnadní.
Když přijdou slzičky
Jak zvládnout situaci, kdy se vás před vstupem do třídy
dítě drží jako klíště, po tvářičkách se mu kutálí slzy jako
hrachy a na pomoc se dostavuje i hlasitý křik? Začněte
důkladnou ranní přípravou. Přivstaňte si a připravte
svému dítěti snídani, která ho potěší a na které si zaručeně
pochutná. Dopřejte si ráno na všechno dostatek času,
vyhnete se tak napětí, které byste mohli přenést na dítě.
Zvykání na školku by mělo být postupné – první den
nechte dítě ve školce hodinku, druhý dvě a tak dále.
Tempo by se mělo přizpůsobit dítěti. Pokud dítě ve školce
nechce spinkat hned od prvních dnů, nenuťte ho.

Osvědčený tip: Před startem pravidelné školkové docházky
vyberte společně se svým děťátkem oblíbenou hračku, která
mu při pobytu ve školce bude dělat společnost.
12

Rada závěrem
Navykněte dítě na pravidelnost a režim. Pokud na dětský
pláč zareagujete tak, že si pro dítě přijdete po obědě,
nebo pod tíhou ranního pláče uděláte výjimku a dítě do
školky nejde vůbec, dáte tím dítěti obrovskou výhodu
a projevíte svou slabost. Malý školkáček se bude pokoušet
prosadit „svou“ i příště.
13
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Jak se rodí
MAMABLOG

Vzkaz pro maminky:
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Nejedna maminka se během těhotenství pustí do psaní
deníčku, aby na své mateřství mohla o pár let později
vzpomínat.
Aneta si jeden takový začala psát na začátku roku 2016.
Kdo by to byl řekl, že o pouhé tři roky později s ním vyhraje
první místo v anketě Mamablog roku.
Jak se dostala k psaní, co ji inspiruje a jak se vypořádává
s tzv. „hejty“? Přečtěte si rozhovor s dvojnásobnou
maminkou Anetou a nahlédněte do zákulisí českého
mamablogování.

Začněme asi tou nejsložitější otázkou - jaké to je, být
maminkou – blogerkou?

zajímavých lidí, otevřely se mi nové obzory a utvrdila
jsem se v tom, že na mateřské nemusí maminka být jen
v koloběhu plínek, kojení a lítání kolem dětí.
Jaký je Váš příběh o tom, jak jste se k blogování dostala?
To se takhle v těhotenství nudíte a najednou z toho
vznikne blog. Na základce jsem psala do školních novin
a celkově mne psaní hodně bavilo. I když nemám klasický
blog, tak mi z mnoha věcí a situací pomáhá se vypsat.
To byl i důvod proč jsem s tím v těhotenství začala
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Co Vám pomohlo se přes všechny nepříjemné „hejty“
přenést a ve sdílení svého soukromí na sociálních sítích

Pohyb miluju a byla jsem k němu vedená už od malička.
Dělala jsem závodně sportovní aerobik a rychlostní
kanoistiku. Po tom, co jsem s tím skončila mne hodně
začal bavit běh. A recept na to zůstat ﬁt - nemějte pocit,
že po dětech všechno musíte dojídat. Já jsem možná
extrém, ale neumím doma sedět jen tak na zadku a ani ty
dvě zlatíčka mi to nedovolí. Pak to jde nějak samo.

Dost mi pomohl manžel. Kolikrát jsem měla rozepsanou
pěkně peprnou odpověd, jelikož ze začátku měly maminky
za monitorem pocit nesmrtelnosti a napsaly vážně pěkně
ošklivý věci, který by vám většina z nich přímo do očí
nikdy neřekla. Manžel mi vždycky řekl, smaž to, jdi si
zaběhat a pak jim napiš s úsměvem „díky za komentář
a váš názor“. Já se vynadávala při běhu a uvědomila si, že
i kdybych napsala cokoliv, tak si vždycky najdou něco čím
si dloubnou. Proč ztrácet čas s takovými lidmi?

Řada maminek jistě namítne, že na cvičení nemá čas..
Dokázala byste jim na to odpovědět jednou jedinou
větou?

O mamince

vystudovala
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Báječný! Za mne je to skvělý ventil a k tomu poslední rok
i příjemný přivýdělek. Poznala jsem díky tomu spoustu

Na svém proﬁlu často propagujete cvičení. Jaký je
recept dvojnásobné maminky na to, jak zůstat ﬁt?
Byla jste vždy tak aktivní?

O dětech

Dcera Viv
ien se na
rodila
7. 7. 2016
. Tahle ro
zvená
tanečnice
si
nejradě
s panenka
mi, dívá se ji hraje
na pohád
a předevš
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15. 5. 2018 a svět
.
Vincent se
střičc
oplácí a sm e lásku poctivě
ěje
vtípku, kte se každému
rý Vivi vym
yslí.

Kdo chce, hledá způsoby jak to udělat, kdo nechce, hledá
důvody proč necvičit.
Máte kromě blogu a rodiny čas na své vlastní koníčky?
Dokážete si sem tam najít chvilku jen pro sebe?
Můj koníček je sport a ten můžu naštěstí provozovat
i s dětmi, ale bez dětí to má jiné grády. Stejně tak miluju
jednou za čas vypadnout někam do baru a protančit
střevíce s kamarádkami, vypnout hlavu a vyblbnout
se. Tohle mě vždycky aspoň na chvíli přenese do těch
bezdětných let, ale zase jsem pak hrozně ráda s dětmi.
Za nic na světe bych je nevyměnila. Vypnout potřebuje
každá. Kdo tvrdí, že ne, tak kecá.
V souvislosti s Vaším elánem, postavou a životním stylem
celkově Vám občas musí přijít nějaký ten „hejt“ plný
závisti – dokáže Vás taková anonymní zpráva rozházet?
Samozřejmě s vyšším počtem followerů a i s úspěchem
např. v Mamablogerce roku /1.místo/ a i postupem
v soutěži Maminka roku se takové zprávy najdou.
Překvapivě ne ani tak od sledujících jako i od jiných
blogerek. To máte jako s bulvárem - když se o vás nepíše,
jste v podstatě mrtvý a nezajímavý – tak to beru vlastně
pozitivně. Asi musím být fakt dobrá, když někomu ležím
v žaludku. S hejty se musí počítat, ne každému se zalíbíte
a ani to nejde.

a k tomu to ventilovala v krátkých příspěvcích na

Měla jste někdy chuť s blogováním deﬁnitivně seknout?

Facebook. A k mému překvapení to během chvíle začalo

Tohle mě asi nikdy nenapadlo. Když do toho jdete, buď se

bavit víc a víc lidí.

přizpůsobíte nebo skončíte. Já si vybrala tu první variantu.

pokračovat?

Kde nacházíte inspiraci? Jsou to děti, sport nebo třeba
cestování?
Asi je to všechno dohromady. Pro někoho žijeme dost
hektickým životem, ale mě to tak vyhovuje. Hodně
cestujeme, oba s manželem sportujeme, ale zároveň jsme
každý rád sám se sebou. Celé to vzniklo díky dětem a stále
platí, že díky životu s nimi má život jiný náboj. Náboj, který
si každý musí zažít po svém. Miluju to, i když v blázinci pro
mě určitě mají už nachystané lůžko.
Co ve spojení se sociálními sítěmi považujete za svůj
dosavadní největší úspěch?
Pro mě je úspěch to, že během 3 let nás sleduje přes
14.500 lídí na Faceboku a 13.000 lidí na Instagramu. Když
by mi tohle někdo na začátku řekl, tak mu nevěřím. Jako
největší úspěch, který právě díky sítím vznikl byl můj
projekt „BUĎ FIT S DNM“ - sportovní akce pro maminky
s dětmi, kde kombinujeme cvičení a běh. Jsem vděčná
za to, že jsem tohle mohla realizovat a za to, že se letos
akce konala už po páté. Stejně tak mamasrazy, které se mi
povedlo dostat i mimo Prahu.

Kde Anetu a její dva
rarášky můžete sledovat?

www.denicekmatky.cz
denicek_matky
Deníček nastávající matky
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Hami recept
pro spokojená
bříška

RÝŽOVÝ NÁKYP
s kokosovým mlékem, mangem a hruškou

Poslední dobou se s mama-blogy „roztrhl pytel“.
Proč se tolik maminek v současné době věnuje
blogování?
Možná za vidinou toho, že dostanu věci zadarmo
třeba i za peníze. Momentálně je to teď velký boom
a za mne každá „mamka na rodičovské bloguje“.
Obecně se na inﬂuencery a blogery otočila většina
společností, jelikož je to pro ně pořád nejlevnější
způsob reklamy s velkým dosahem. Nemám
potřebu brát každou spolupráci, ráda si věcí koupím.
Ale nechci jim křivdit. Každý má možnost začít
a zkusit to, to oceňuji. Remcat o tom, že ty máš
spolupráce a já ne, to umí každý. Dělat pro to něco,
to už umí málokdo.
Měla byste nějaké doporučení nebo vzkaz pro
začínající mamablogerky?
Nevzdávejte to, nenechejte se odratit „hejtery“, buďte
své, přirozené a nesnažte se si hrát na někoho jiného.
To nefunguje. Nepropagujete všechno, ale vyberte si
to, co vám sedí a co máte opravdu vyzkoušené.

Ingredience
• 250 g rýže
• 600 ml kojenecká
voda
• 1 lžička skořice
• 100 ml batolecí
mléko

• 100 ml kokosové
mléko
• 1 ks zralé mango
• 125 g Hami
přesnídávka
Hruška

Postup
Ve vodě uvaříme do měkka rýži, scedíme
a po zchladnutí vmícháme skořici, batolecí
i kokosové mléko. Vznikne mléčná rýžová kaše –
základ pro pečený nákyp. Mezitím, co se rýže
vaří, umixujeme dužinu z manga a ovocný
příkrm na hladké pyré. Polovinu vychladlé rýžové
směsi vložíme do máslem vymazané zapékací
mísy, rovnoměrně poklademe ovocným pyré
a přikryjeme druhou polovinou rýže. V troubě
předehřáté na 180 °C pečeme cca 30 minut.

A jaké jsou Vaše plány do budoucna? Tušíte jakým
směrem se bude Váš blog ubírat?
Noo tak to jsem sama zvědavá. Ráda bych
rozjela více sportovních akcí, jelikož v tom vidím
velký potenciál - zvlášt pro maminky s dětmi.
A na zbytku se necháme překvapit, protože ani sama
nevím v jaké zemi budeme žít natož kam se bude
ubírat blog.
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ZÍSKEJTE PRAKTICKÉ TIPY A RADY
ODBORNÍKŮ NIVEA BABY

PODZIMNÍ
VRSTEVNÍ
aneb jak oblékat
děti na podzim
Dny se zkracují, teplota vzduchu pomalu, ale jistě
klesá a tu a tam zafouká zákeřný větřík. Lámete si
před každou procházkou hlavu nad tím, co svému
děťátku obléknout? Přečtěte si náš článek
a sychravé podzimní počasí vás nezaskočí!

Věděli jste, že…

Termoregulace novorozených miminek
se vyvíjí postupně? Zpočátku nemají schopnost se potit,
ale jejich organismus je velice náchylný k prochladnutí
i přehřátí. Právě proto je důležité kontrolovat, zda miminku
není horko, nebo zima.
Hlavním kritériem, podle kterého poznáte, zda je miminko
správně oblečené, nejsou ručičky nebo nožičky (ty jsou
vinou nedostatečného prokrvování často studené, a to
i v případě, že miminku zima není), ale jeho zátylek. Když
je zátylek teplý, je děťátko oblečeno tak akorát. Jakmile
má děťátko zátylek horký a vlhký, nebo naopak studený,
je zapotřebí jednu vrstvu odebrat, či přidat. Oblékání
miminka je někdy zkrátka věda.
Vrstvení je základ

ZAREgISTRuJTE SE DO PRŮVODCE
TěhOTENSTVÍm A mATEřSTVÍm
Více na NIVEA.cz/baby
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Znáte tzv. „cibulové pravidlo“? Zapamatujte si, že u dětí
platí toto pravidlo v oblékání dvojnásob! Je lepší obléknout
dítěti více vrstev, a v případě potřeby ubírat či přidávat.
První vrstva by měla dokonale přiléhat k tělíčku, aby co
nejvíce izolovala teplo a případně odváděla vlhkost. Tuto
základní vrstvu by mělo tvořit termoprádlo nebo oblečení
z přírodních materiálů (jako je např. bavlna, bambus).

Jako druhou vrstvu dítěti oblékněte mikinu nebo svetřík.
I tuto vrstvičku oblečení pořiďte v různých tloušťkách,
abyste jste je mohli podle proměnlivosti počasí přidávat
či ubírat. Zdá se vám, že přituhuje? Oblečte děťátku jako
třetí vrstvu bundu nebo kombinézu. Nezapomínejte, že
tato poslední vrstva by neměla úplně přiléhat na tělo,
aby se mezi vrstvami mohlo držet teplo. Rukavičky, teplé
ponožky nebo botičky by měly být v zimě samozřejmostí
i v kočárku. A co čepička? Věděli jste, že hlavou uniká
nejvíce tepla? Proto na kvalitní čepici nikdy nezapomínejte.
Nezapomeňte na pokožku
Také jemná pokožka miminka je vystavena rozmarům
podzimního počasí. Nakrémujte ji před každou
procházkou venku speciálním dětským krémem, který
pokožku ochrání před slunečními paprsky i chladem.

A teď hurá vstříc podzimním dobrodružstvím!
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ČAS pro mámu

DOMÁCÍ WELLNESS

Alena Mornštajnová: Tiché roky

Alena Ferrante: Geniální přítelkyně

Ušetřit si volný víkend a vyrazit na wellness pobyt je pro

Bohdana je uzavřená dívka žijící jen
s mrzoutským otcem a dobrosrdečnou, leč
poddajnou Bělou. Trápí ji napětí v domě
a tajemství, které jí nepřestává vrtat hlavou.
Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka
Žáka, oddaného komunisty, který celý svůj
život zasvětil budování socialismu, lásce
ke své ženě a dceři, jejíž budoucnost měla
být stejně zářivá jako hvězda na rudém
praporu.

Neapolská periferní čtvrť Luzzatti, padesátá léta
minulého století. Právě tam a tehdy začíná příběh
jednoho ženského přátelství. Jeho vypravěčkou
je Elena, která už jako stará žena vzpomíná na
svůj život, který byl, kam její paměť sahá, vždycky
ovlivňován silnou osobností geniální Lily. Sama je
přitom klíčovou postavou zas pro Lilin osud, v jejích
očích je tou geniální kamarádkou naopak ona.

řadu maminek nemožné. Zkuste poslat děti s tatínkem

Patrik Hartl: Nejlepší víkend

• Nezapomínejte na balistiky, pěny, oleje či sole do

Na silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta

Ale jak se říká:
Chcete-li Boha
rozesmát,
povězte mu
o svých
plánech.

a Pavel dají zásadní novoroční předsevzetí. Žádný
z nich ale nikomu neřekne, jaké je to jeho. Všichni
touží změnit svůj život a doufají, že se jim to během

na podzimní procházku, alespoň na chvilku se zastavte
a dopřejte si malé wellness v pohodlí domova.

Připravte si koupel a užijte si ji na maximum!
• Teplota vody by měla být ideálně blízká teplotě lidského
těla.
• Ve vaně byste neměla strávit více než 45 minut.
koupele v oblíbených vůních.
• Ponořte celé své tělo do vody a nechte nad vodou
pouze část obličeje. Zavřete oči a pokuste se zhluboka
dýchat a nemyslet na nic, alespoň pár minut.

nového roku podaří. Mohlo by, protože času na to

• Pro uvolnění napětí můžete vyzkoušet dva zaručené

budou mít dost. Kromě ranních a večerních hodin

triky. Jedním z nich je nahřátá levandulí provoněná

pracovních dnů mají k dispozici padesát dva víkendů,

žínka, kterou položíte na obličej či kostky ledu, které

deset státních svátků a čtyři týdny dovolené. To je

si předem připravíte. Kombinace chladu a horka má

dohromady šest tisíc sedm set šedesát hodin volna,

pozitivní vliv nejen na pokožku, ale podporuje i cirkulaci

během kterých se dá změnit téměř cokoli…

krve a napomáhá docílit uvolnění.

ČAS pro tátu
Lukáš Hejlík:

Světlana Alexijevičová: Modlitba za Černobyl: kronika budoucnosti

Jiří Hájíček: Dešťová hůl

Bez věcí nad věcí

365 – Gastromapa

Kniha laureátky Nobelovy ceny Světlany Alexijevičové je sestavena z rozhovorů s lidmi

Po úspěšných románech Selský baroko a Rybí krev završuje

Chystáte se do kina? Zajděte si na komediální příběh

z černobylské oblasti, jejichž život neštěstí zásadně ovlivnilo, s vdovami po hasičích,

Jiří Hájíček svou volnou „venkovskou trilogii morálního

o tom nejdůležitějším v současném materiálním světě.

kteří byli jako první bez jakékoliv ochrany posláni hasit

neklidu“ do minulosti české

Nejlepší kamarádi Toni a Paul se na 100 dní vzdají díky

Lukáše Hejlíka
Herec
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Lukáš

Hejlík

se

elektrárnu,

s

mobilizovaný-

sázce

všeho,

věnuje blogu Gastromapy

hořící

už 6 let! Objíždí české luhy

mi vojáky nasazenými v obrovském

a moravské háje a každý

měřítku, často nesmyslně, na likvi-

den přináší jeden tip na

daci následků katastrofy, s vysídle-

místo, kde se lidé mohou

nými rolníky, s vědci, kteří měli za-

kromě lidí tentokrát hrají

dobře najíst, napít, dát si

kázáno informovat obyvatelstvo, se

důležitou roli pozemky-

jediné,

skvělou kávu nebo něco

stranickými pracovníky, kteří zbytečně

zděděná pole a spory

čeho nelze žít,

sladkého.

a marně čekali na pokyny shora.

kolem jejich vlastnictví.

je přátelství.

vesnice

následuje

nyní

román ze současnosti.
Opět silný příběh, v němž

co

vlastní.

Každý den dostanou jednu
ze svých věcí zpět. Během
této výzvy si možná
uvědomí,

že
bez
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STRAŠIDELNÉ
SVAČINKY
Pozvěte bubáky, strašidla a čaroděje – pořádá se mejdan!
Překvapte malé strašpytlíky originální svačinkou –
jejich nadšení je předem zaručeno!

Jak udělat z jablíčka strašidelnou příšerku, do které se tuze rád
zakousne i malý nejedlík? Jednoduše vyřízněte kousek jablíčka,
udělejte do něj čtyři malé zářezy, do kterých zastrčte „hruškové“ zoubky.
Oči uděláte z křupek (nebo třeba borůvek) napíchnutých na párátko.

Než se nadšený jedlík do jablíčka pustí, nezapomeňte párátka vyndat

Až strašidla z okolí zavětří, jaké úžasné pohoštění se
u vás podává, budou u vás než byste řekli

BAF!

Sýrový pavouček se bude na obloženém
chlebíčku vyjímat náramně!
A mandarinka á la halloweenská dýně
svačinku doplní (nejen) o vitamíny.

Ani ovocná svačinka nemusí být nuda!

Už vám někdy
chleba nahnal hrůzu?

obloženém
Zkuste vytvořit na
lnou dýni,
chlebíčku strašide
líka vycení
která na vašeho jed
své sýrové zuby!
doladí
Ovocný salát skvěle
ku.
čin
sva
vyváženou

Namalujte (nebo nalepte) mandarinkám
oči a zuby a sledujte malé jedlíky, jak se
do hrůzunahánějicího kousku ovoce
s chutí pustí.

Pozvěte na svačinku roztomilé mumie!
Omotejte ovocné kapsičky bílým
krepovým papírem, nalepte jim
očička… a originální sváča je na
světě!
Potraviny mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte.
Způsob použití a další informace na obalech. Potravina pro zvláštní výživu.
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Hami inovace PODZIM 2019
Hami pro vás a vaše nejmenší chystá do konce roku hned několik překvapení! Rozšiřujeme škálu našich Hami dobrot o dvě
nové řady hravých svačinek – Hami Disney kapsičky a Hami Výletní sušenky. Už se jich nemůžete dočkat stejně jako my?

Na regálech vybraných obchodů je postupně naleznete v průběhu října a listopadu.
Hami Výletní sušenky
Nová řada Hami sušenek Výletní, to je hravá svačinka
na cesty za každým dobrodružstvím. Nechte své malé
dobrodruhy, aby popustili uzdu své fantazie a spolu se
zvířátky cestovateli objevovali svět! Sušenky jsou svým
tvarem a složením uzpůsobeny pro malé dětské zoubky
a ručičky a přirozeně tak rozvíjí schopnost dítěte držení
předmětů v ruce a koordinaci pohybů.

Hami Disney kapsičky
Oblíbená svačinka v podobě ovocných kapsiček se
převlékla do pohádkových designů Disney princezen
a postaviček z pohádka Auta.
Dobrá svačinka z pečlivě kontrolovaného 100% ovoce se
tak stává pro děti přímo pohádkovým dobrodružstvím. Při
tvorbě designu jsme mysleli jak na holčičky, tak na kluky,
a přinášíme vám tak 3 nové kapsičky s motivy Disney
princezen a 3 nové kapsičky s motivy Aut.
Na větším balení (110 g) se znovu uzavíratelným víčkem si
pochutnají jak vaši nejmenší, tak i jejich starší sourozenci.

Hami Výletní sušenky jsou vyrobeny v přísně hlídané
kojenecké kvalitě přesně podle legislativy pro potraviny
určené pro výživu dětí do 3 let. Můžete je tedy dopřát
vašim nejmenším jako mňamku na každý výlet. BIO rýžová
kolečka ve dvou příchutích a unikátní zeleninovou příchuť
dvou druhů zeleninových tyčinek si pro svou jedinečnou
chuť zamiluje nejen děťátko, ale i maminka.

Potraviny mohou být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Způsob použití a další informace na obalech. Potraviny pro zvláštní výživu.
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