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 AKTUÁLNÍ  ZPRÁVY  Z KLUBU 
 

 Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů je pro vás 
otevřeno v pondělí od 14 do 18 hodin a v úterý až čtvrtek od 9 do 13 hodin, ve 
čtvrtek i odpoledne do 16 hodin v Matoušově 18, v Praze 5 na Smíchově. 
Rodiče dvojčat a vícerčat tady najdou základní informace o vývoji a výchově, 
mohou zde zakoupit materiály Centra pomoci, brožury vydané Národním 
laktačním centrem a o.s. Nedoklubko pro rodiče nedonošených dvojčat, stejně 
jako knihy o dvojčatech (viz:……www.dvojcata/…. Našim cílem je poskytnout 
pomoc nejen rodičům dvojčat a vícerčat, ale i dospívajícím a dospělým 
dvojčatům a seniorům a umožňovat jejich setkávání. Individuální konzultace 
(pedagogické, psychologické a sociální poradenství) lze domluvit i na 
odpoledne na tel. 251 680 151 nebo on-line na našich webových stránkách 
www.dvojcata.org v rubrice Internetová poradna. 

  

 Od 1.7. 2011 najdete naše webové stránky na adrese: 

www.dvojcata.org, mail: klub@dvojcata.org 
 

 Spolupracujeme se studenty na jejich závěrečných pracích, jejichž téma se 
týká dvojčat. Spolupracujeme s odborníky, kteří se zabývají, nebo mají 
v úmyslu se zabývat specifiky dvojčat.  

 

 Pokračuje i naše spolupráce s o.s. Asistence na projektu „Za 
MHD přístupnou“, která se snaží odstranit bariery v pražské 
MHD nejen pro vozíčkáře, ale i pro maminky s kočárky, 
zejména s ohledem na šířku kočárků pro dvojčata a další 
potřeby rodin s dětmi. 

 
NABÍZÍME: 

 brožury: Dvojčata a jejich sourozenci, Jsme prarodiči vícerčat, Společná 
postýlka ano či ne?, Jak na nespavá dvojčata, Role otce/partnera a Redukce 
u vícečetného těhotenství, Kojení dvojčat, Deklarace práv dvojčat a vícerčat, 
které je možno získat v Centru pomoci či si o ně napsat na klub@dvojcata.org 
(251 680 151) a my vám je pošleme poštou. 

 k zapůjčení profesionální nemocniční elektrické odsávačky MEDELA 
Lactina Select a Symphony Jsou vhodné především pro maminky dvojčat, 
které nemohou po určitou dobu své děti kojit, umožňují odsávání z obou prsů 
současně. Bližší informace podá a objednávky přijímá naše laktační 

poradkyně Mgr. Lucie 
Schlaichertová na 
kojeni@tiscali.cz nebo na 
tel. 603 111 526 – viz 
webové stránky  rubrika 

Nabízíme/Půjčování 
profesionálních odsávaček 
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 Na webové adrese www.dvojcata.org 
najdete nové stránky, které stále 
upravujeme tak, aby byly pro uživatele 
pružnější a zajímavější. Zde můžete využívat 
Diskuzním forum, rozčleněné tematicky asi 
na třicet rubrik, rubriku Inzerce s možností 
vkládání více fotek. Vlevo na úvodní stránce 
je Nabídka našich služeb, kde si mohou 
všichni on-line objednat přednášky, účast na 
akcích apod. Další rubrikou je Burza 
informací z různých oborů, ale týkající se 
vícerčat. Významnou novinkou je 
Internetová poradna, kde je možná on-line 
konzultovat své problémy s příslušnými odborníky. Důležité pro propojení 
informační sítě po celé republice je možnost přímého vstupu vedoucích 
poboček do rubriky Pobočky klubu, která je propojena s úvodní stránkou. O 
jejich akcích se tak rychle dozví všichni.  

 

 Kromě pravidelného, již čtyřdílného, cyklu přednášek pro budoucí rodiče 
„Bude nás víc“, pořádáme v Centru pomoci i tematicky zaměřené 
přednášky.  Podrobnosti o pravidelných přednáškách najdete na 
www.dvojcata.cz v rubrice Nabízíme/Pravidelné přednášky a tematické 
přednášky v rubrice Nabízíme/Tematické přednášky. Informace o 
přednáškách získáte i na telefonním čísle 251 680 151, nebo na adrese 
klub@dvojcata.cz, kde rádi přivítáme i tipy na témata dalších tematických 
přednášek.  

 

 aktualizovanou knihovnu odborné literatury s tématikou dvojčat, výchovy 
dětí i vzdělávání rodičů. Součástí knihovny je i beletrie s dvojčecí tématikou. 

Knihy půjčujeme proti kauci 
300,-  Kč za 2,- Kč 
půjčovného na den. 
Knihovna je součástí 
Centra pomoci 
v Matoušově ulici, 
podrobnosti na 

www.dvojcata.cz, 
klub@dvojcata.org. 

 
 

DĚKUJEME 
 

 Děkujeme MPSV za poskytnutí grantu na rok 2012, díky kterému můžeme své 
služby poskytovat. 

 Rovněž děkujeme společnosti ČEPS, která nám svým sponzorským darem 
do roku 2012 pomohla překonat těžkou finanční situaci, a my tak můžeme 
zachovat všechny služby Centra pomoci bez omezení.   

 Dále děkujeme MHMP, MÚ Praha 5, Nadaci Charty 77 a všem rodinám, které 
nás podporují.  
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 SPOLEČNÉ  AKCE 
 
 Co bylo 
 
Jedlová  
Ve dnech 13. - 20. srpna se konala již tradiční dovolená v Jedlové v Orlických 
horách. Pro všechny děti byl připraven program - olympiáda, noční stezka odvahy, 
karneval a pro ty nejmenší různé výtvarné a rukodělné práce, kterých se zúčastnili i 
mnozí rodiče. Pro děti 6 - 12 let byl připraven denní tábor který si užily nejen děti, ale 
i dospělí, kteří měli čas na odpočinek, výrobu stromků z korálků a drobných šperků a 
procházky. Po karnevalu, na kterém si zasoutěžili především rodiče, se letos opět) 
konala tombola, v které bylo mnoho hodnotných :-) cen. Jezdilo se s dětmi na 
terénních tříkolkách a odvážní tatínkové jezdili i na terénních koloběžkách. Někteří 
trávili svůj volný čas v nedalekém lanovém centru, případně lovem pstruhů. 
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Burzy  
 
Podzimní, jarní a letní burzy oblečení, kočárků, atd. vše pro dvojčata a vícerčata, 
se konaly v prostorech Sokolovny, DDM a školní tělocvičny, ve které již pro příště 
zůstaneme. Najít vhodné prostory nebylo snadné, ale hledání se vyplatilo. Novinkou 
je, že se musí prodávající registrovat předem. Těšíme se  na setkání s vámi na další 
burze. 
 
Rukohraní 
 
22.10.2011 se konalo 3. Rukohraní, které pořádal Klub dvojčat společně 
s občanským sdružením MJ – Reflex v prostorách domova Sue Ryder v Michli. 
Odpoledne pro děti i seniory mělo velký úspěch a těšíme se na další společnou akci. 

-gv- 
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Sraz v Boskovicích 
 
V sobotu 9.6. se konal sraz dvojčat a vícerčat. Letos se 
sice moc nevydařilo počasí, ale westernové městečko se 
přesto naplnilo dvojčaty a trojčaty. Přijelo 73 rodin. 
Nejmladším dvojčátkům byly necelé čtyři měsíce, 
nejstarším téměř 83 let. Přijely i dvě rodiny, které mají 
dvojčátka hned dvoje a také tři rodiny s trojčaty. 
Všem rodinám, které přijely i v deštivém počasí, moc 
děkujeme. 
Příští rok se těšíme na setkání 8.6. a doufáme, že tentokrát 
za slunečného dne. 
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Co bude 
 
Pravidelný cyklus přednášek - Bude nás víc - čekáme dvojčata, vícerčata 
 
I nadále pořádáme osvědčený cyklus přednášek, 
který je od listopadu navýšen na 4 lekce. První 
pondělí v měsíci se nastávající rodiče dozví 
informace o specifikách těhotenství s dvojčaty 
a vícerčaty, porodu a také péči o novorozená 
dvojčata, období po porodu, šestinedělí. Lektorka 
Gábina Vítková seznámí účastníky kurzu také 
s nabídkou Klubu dvojčat a vícerčat, o.s.  
Každou první středu v měsíci se budoucí rodiče 
dozví, „Co dělat, když přijdou miminka na svět 
předčasně. Na tuto situaci je připraví psycholožka Milada Matoušová. 
Každé druhé pondělí v měsíci cyklus pokračuje přednáškou o kojení dvojčat, 
ukázkami poloh při společném kojení dětí, řeší se  problémy spojené s kojením, péčí 
o prsy atd. Kurz vede lektorka Mgr. Lucie Schlaichertová (laktační poradkyně a 
dětská psycholožka.  
Třetí pondělí patří Lence Hanušové (dietní sestra a laktační poradkyně), která 
přednáší o výživě matky během těhotenství a kojení, dále zavádění příkrmů u dětí, 
přechodu dětí od kojení na pevnou stravu atd. Každá lekce začíná v 18:00 hodin. 
Přihlášky: on-line přes webové stránky, přihláška ke stažení v rubrice 
Nabízíme/Pravidelný cyklus přednášek; Informace: Pavla Kovářová, 
klub@dvojcata.org; prostor je kapacitně omezen! Místo konání: Centrum pomoci 
rodinám s vícerčaty – Klub dvojčat a vícerčat, Matoušova 18, Praha 5. Centrum je 10  
minut chůze od metra Anděl, informace pro mimopražské - parkování v garážích 
obchodního centra Tesco tři hodiny zdarma. Východ do Štefánikovy ulice – 3 minuty 
do Centra pomoci. 

 
Jedlová  
 
Ve dnech 18.–25. 8. 2012 pořádá Klub dvojčat a vícerčat společnou letní 
dovolenou v Deštné-Jedlové v Orlických horách. Na tradiční rodinné dovolené 
v Orlických horách bude připraven program pro děti, pro maminky a další akce, 
u kterých se pobaví celá rodina. Na přípravě programu se můžete podílet i vy.  
Pro děti od 6 do 12 let pořádáme denní tábor (od snídaně do večeře). Ten si užívají 
i rodiče, kteří mají (většinou po velmi dlouhé době) čas na procházku ve dvou nebo 
jen na nerušené čtení knihy. 
Ubytování v chatě Kristýna je na 4–5lůžkových pokojích, WC a sprcha na patře.  
Ubytování v chatě Lenka (tzv.“chaloupka“) je ve 2–6ti lůžkových pokojích, WC na 
patře, sprcha a WC v přízemí, k dispozici kuchyňka, společenská místnost. 
Společné stravování je v chatě Kristýna. 
Přihlášky jsou ke stažení v rubrice Nabízíme/Akce. Zasílejte do 30. 6. 2012. 
(Informace 739 544 207)  
 
Všechny další akce a aktuální informace najdete vyvěšené na www.dvojcata.org 
v rubrice Nabízíme/Akce. 

http://www.dvojcata.org/
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BURZA  RAD 

 
Na tomto místě bychom vám rádi představovali zajímavé pomocníky z rostlinné říše, 

kteří nám mohou výrazně pomoci při překonávání různých zdravotních problémů. 
 

 NABANÁNUJTE SE! 
 

Profesor na hodině fyziologie hovořil se studenty o banánech. Použil slovní spojení 
,,nabanánovat se,,  které vychází z účinků banánů na mozek. Čti:  
 
 
Nikdy nedávej banán do chladničky!!!  
 
Toto je zajímavé.  
Když si přečteš článek, už se nikdy 
nebudeš dívat na banán jinýma očima. 
Banán obsahuje tři přírodní cukry - 
cukrózu, fruktózu a glukózu 
kombinovanou s vlákninou. Banán dává 
okamžitou podpůrnou dávku energie.  
Výzkum potvrdil, že pouhé dva banány poskytují dostačující dávku energie 
potřebnou na výdání 90-minutového cvičení. Není divu, že banán je ovoce číslo 
jedna u všech světových atletů. Banán dokáže také pomoci překonat podstatné 
množství chorob a nežádoucích stavů, tvořící tak prvek který by měl být přidaný do 
naší stravy.  
 
Deprese: Podle výzkumů mezi lidmi trpících depresí velká část se cítí výrazně lépe 
po požití banánu. To je proto, že banán obsahuje tryptophan, druh proteinu  který 
tělo přemění na serotonin, a ten uvolňuje relaxační prvek a zlepšuje náladu a celkově 
vás činí šťastnější.  
 

Pro menstruační Syndromy: Zapomeňte na tabletky  - 
nabanánujte se.  Vitamín B6, který se v banánu nachází 
vám zreguluje hladinu glukózy v krvi, což kladně 
účinkuje na vaši náladu. 
 
Anémie : Vysoký obsah železa v banánech dokáže 
stimuloval hemoglobin v krvi a pomáhá v případě 
anémie.  
 
Krevní tlak: Toto jedinečné tropické ovoce má 
extrémně vysoký obsah Potasia a přitom nízký obsah 
soli, a to dělá banán perfektním nástrojem v boji proti 
krevnímu tlaku. Navíc, US Food and Drug 
Administration právě povolila banánovému průmyslu, 
aby mohla oficiálně vyhlašovat schopnosti tohto ovoce 
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na snižování rizik krevního tlaku a infarktu.  
 
Mozková síla: 200 studentů na škole dostávalo tento rok po dobu zkoušek  
banánovou potravu: na snídani, svačinu a oběd jako prostředku na zvýšení 
výkonnosti jejich mozku. Výzkum dokázal, že toto ovoce, dokáže pomáhat a dělat 
studenty mnohem soustředěnějšími.  
 
Trávení: Vysoký obsah vlákniny v stravě tvořený banány pomáhá upravit  činnost 
trávicího traktu do normálu a pomáha překonat problémy bez použití laxativ.  
 
Kocovina: Jeden z nejrychlejších zabírajících způsobů odstranění poopi-cových 
stavů je udělat si banánovo mléčný  šejk oslazený  medem. Banán utíší žaludek a s 
pomocí medu vybuduje nazpět zničenou hladinu cukru v těle, zatím co mléko utíší a 
znovu  zavodní váš systém. 

Pálení na srdci: Banány mají účinek jako přírodní antacid v těle, takže pokud máte 
problémy s pálením na srdci, snězte banán na úlevu.  
 
Ranní bolesti: pár kousků banánu mezi jídlem pomáhá udržet hladinu cukru ve 
vyvážení a odstraňuje ranní bolesti.  
 
Komáří bodnutí: Předtím než sáhnete pro krém na 
ošetření bolestivého vpichu po komárech, vyzkoušejte 
potřít bolestivé místo vnitřkem z banánové slupky. 
Velké množství lidí zjistilo, že banán je neuvěřitelně 
účinný ve snížení pálení a podrážděnosti pokožky.  
 
Nervy: Banány mají vysoký obsah B vitamínů co tiší 
nervový systém.  
 
Nadváha:   Práce pod tlakem? Studie psychologie 
dokázala, že práce pod tlakem často vede k přecpávání 
se uklidňujícími  doplňky jako je čokoláda nebo čipsy. 
Při průzkumu hospitalizovaných pacientů vědci zjistili, 
že nejobéznějšími byli skupiny osob, pracující v práci 
pod vysokým nátlakem. Správy v závěru, abychom 
dokázali vyloučit požívání jídla vzniklé panikou, potřebujeme kontrolovat naši hladinu 
cukru v těle. Kus banánu s vysokým podílem uhlohydrátů požitý každé dvě hodiny 
vám pomůže udržet tuto hladinu.  

Žaludeční vředy: Banán je používaný jako dietní jídlo při zažívacích problémech pro 
svou hladkou texturu a jemnost. Je to jediné ovoce, které může být používané bez 
bolestí i v chronických případech. Banán dokáže neutralizovat nadměrnou kyselinu a 
snižuje podráždění tím, že jemně obalí stěny žaludku.  

 
Kontrola teploty: banán je uznávaný jako chladící ovoce, které dokáže snížit obě, 
jak tělesnou tak i emociální teplotu nastávajících maminek. Například v Thajsku, 
těhotné ženy pojídají banány, aby zajistily, že jejich dítě se narodí s normální 
teplotou.  
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Problém se sezónní citlivostí (SAD): Banány dokáží pomoci lidem trpícím na  SAD 
protože obsahují přírodní  tryptophan který zlepšuje náladu.  
 
Kouření a používání tabáku: Banány dokáží pomoci lidem, kteří se pokouší přestat 
kouřit. Vitamíny B6, B12 obsažené v banánech - potasium a magnézium pomáhají 
tělu  se dostat z nikotinového absťáku.  
 
Stres: V banánu je životně důležitý minerál pomáhající normalizovat srdečný rytmus, 
pomáhá dodávat kyslík do mozku a reguluje vaši tělesnou hladinu vody. Když jsme 
ve stresu náš metabolický poměr se zvyšuje a tak snižuje naši hladinu potasia. To 
může být vyvážené nazpět s pomocí s vysoko potasiovým ,,nabanáněním .,,  
 
Infarkt: Podle výsledků zveřejněných v TV, jedině banány jako součást pravidelné 
stravy může snížit riziko infarktu až o 40%!  
 
Bradavice: Tato jednoduchá přírodní alternativa potvrzuje, že když se chceš zbavit 
bradavice, vem kus banánové slupky a přilož na bradavici žlutou stranou ven. Zlehka 
připevni slupku náplastí (izolepou)   
 
Takže, banán je skutečně přírodní prostředek na mnoho nemocí. Když 
 porovnáš banán s jablkem, má v sobě čtyřnásobně více proteinů, dvojnásobně 
více uhlohydrátů, tři krát víc fosforu, pět krát více vitamínu A a železa, a 
dvojnásobek jiných vitamínů a minerálů.  Bohatost na potasium ho činí 
ovocem s nejvyšší hodnotou.  Je právě čas nato, abyste změnili svoje staré 
zvyky ,,Jeden banán denně drží vašeho lékaře v nedohlednu!'  
 
A přidám ještě něco; chcete mít vaše boty rychle lesklé?  Vem vnitřní stranu 
banánu a  přetři slupkou svoje botky...nakonec zlehka přelešti suchou látkou. 
Neuvěritelné ovoce !!!  
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  TÉMA: Kojení 
 

 Kojení jako přirozená výživa novorozenců  
 

 

 Výživa dítěte je naprosto zásadní pro jeho přežití a v posledních letech už 

nikdo z odborné a snad ani laické veřejnosti nepochybuje o tom, že kojení je 

nejpřirozenějším a nejoptimálnějším způsobem výživy novorozenců.  Dítě z 

mateřského mléka získává vše potřebné pro svůj další růst a vývoj a kojení přináší 

řadu výhod nejen kojenému dítěti, ale i jeho matce. Jde o výhody zdravotní, 

výživové, imunologické, ale také psychologické, sociální a v neposlední řadě i 

ekonomické.  

 

 Ochrana, prosazování a podpora kojení patří mezi nejvyšší priority Americké 

pediatrické společnosti. Světová zdravotnická organizace (WHO) rovněž plně 

podporuje v prvních šesti měsících života dítěte výlučné kojení a dále kojení 

s postupným zaváděním doplňkové výživy do dvou let věku dítěte, ev. i déle, pokud 

tento způsob výživy vyhovuje matce i dítěti. Podle doporučení WHO by mělo být 

kojení zahájeno do jedné hodiny po porodu, dítě by mělo být kojeno podle jeho 

potřeb ve dne i v noci (tzv. „on demand“ systém – podle požadavků dítěte) a nemělo 

by být krmeno lahví nebo dostávat dudlík.  

 

 Mateřské mléko obsahuje složky s protibakteriálními a protizánětlivými účinky, 

takže se u kojených dětí vyskytuje výrazně nižší počet infekcí gastrointestinálního 

traktu a dýchacích cest (průjem a zápal plic jsou podle statistik WHO (2011a) 

celosvětově dvě nejčastější příčiny dětských úmrtí), ale i méně zánětů středního 

ucha nebo chřipkových onemocnění. Kojení chrání před působením alergenů, které 

jsou v jiné potravě, a hraje významnou roli v prevenci potravinových i 

nepotravinových alergií, astmatu, ekzému. Podle statistik jsou kojené děti méně 

často hospitalizované. Také riziko syndromu náhlého úmrtí dítěte v 1. roce života je u 

kojených dětí nižší.   
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 Pro dítě přináší kojení kromě okamžitých výhod i celoživotní zdravotní 

benefity. Dospělí, kteří byli v dětském věku kojeni, mají oproti nekojeným dospělým 

nižší krevní tlak i cholesterol, jsou méně ohroženi nadváhou či obezitou a cukrovkou 

a dokonce dosahují lepších výsledků v testech inteligence v porovnání s dospělými 

nekojenými. 

 

 

 Matky, které kojily, vykazují nižší riziko výskytu rakoviny prsu nebo vaječníků 

a osteoporózy v pozdějším věku, nižší riziko obezity a je u nich patrná rychlejší 

poporodní rekonvalescence a návrat k původní váze. Jako výhoda se uvádí také 

oddálení dalšího početí dítěte díky laktační amenorhee. 

 

 Mateřské mléko (dále jen MM) je komplexní tekutinou, která svým složením a 

teplotou plně odpovídá vyvíjejícím se potřebám novorozence a kojence. Složení MM 

se totiž mění nejen v průběhu prvních dnů (kolostrum-přechodné MM-zralé MM), ale 

také v průběhu jednotlivých kojení a během celého laktačního období.  

 

 Naprostá většina žen může své děti kojit. Odborníci, kteří se touto 

problematikou zabývají, udávají, že 98 % žen je kojení schopno. Matkám je však 

nezbytné poskytnout dostatek informací, aby jejich rozhodnutí bylo „informované“ a 

aby si byly vědomy předností i rizik kojení a výživy mateřským mlékem a použití 

umělé výživy. V souladu s výše uvedenými fakty je vhodné, aby si matka během 

pobytu v porodnici osvojila dobře techniku kojení a své dítě bez problémů plně kojila. 

Před odchodem z porodnice má mít matka veškeré informace o výživě dítěte a má 

být poučena o správné technice kojení i ev. odstříkávání a o manipulaci 

s odstříkaným MM. Veškerá porodní i domácí péče by měla vést k podpoře udržení 

laktace a kojení i v případě, že jde o speciální situace (vícečetné porody, operativní 

porody, novorozenci s VVV, nezralé děti). 

  

 Dr. Michel Odent, jeden ze zastánců a průkopníků porodů šetrných k matce i 

dítěti, řekl: „Je důležité informovat ženy o tom, co mohou od kojení očekávat, už 

proto, že mnoho lékařů o něm ví tak málo, že nedokáží ženám poradit, co by měly 

dělat, když se objeví problémy, a všichni jim až příliš rychle radí s kojením přestat.“ 
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 Je namístě zdůraznit, že technika kojení je spolu s kojením podle chuti dítěte 

základem úspěchu. Technika kojení se týká jak vzájemné polohy matky a dítěte, tak 

způsobu přisátí dítěte k prsu. Poloha při kojení závisí zejména při prvních pokusech 

o přikládání na momentálním zdravotním stavu matky i dítěte, ale možných poloh je 

více a je třeba vybrat tu, která především matce z hlediska jejího komfortu nejlépe 

vyhovuje. Polohu dítěte je třeba upravit adekvátně k poloze matky. Velmi důležité je 

správné přisátí dítěte, protože správná poloha bradavky v ústech dítěte je jedinou 

možností, jak předcházet bolestivosti a poškození povrchu bradavek i neefektivnímu 

sání. 

 Jak již bylo uvedeno výše, fyziologický novorozenec je vybaven reflexy a zrání 

jeho nervosvalového systému má značný vliv na možnost způsobu výživy. Po 

narození umožňuje kojení hledací reflex, spojený s otáčením hlavy, otevřením úst a 

sacími pohyby po doteku rtů, okolí úst či tváře, sací reflex a polykací reflex. 

 

 Nezbytná je právě souhra mezi sáním, polykáním a dýcháním, přičemž 

základem této souhry je úzký vývojový vztah mezi těmito fyziologickými funkcemi a 

úzký anatomický vztah všech tří příslušných center v prodloužené míše. Ve vztahu 

k hledacímu reflexu, resp. k hledacím pohybům hlavy je další významnou motorickou 

složkou potravových reakcí, i když je jejich biologický význam pro lidského 

novorozence mnohem menší než pro ostatní savčí mláďata. Ačkoliv jsou u lidského 

novorozence v prvních týdnech pohybové reakce málo koordinované, přece jen je 

možné v hledacích pohybech, nastavování úst, v pohybech ruček a v kopání nožek 

vidět analogii pohybů, které u ostatních novorozených savců skutečně jsou životně 

důležitým aktem pro vyhledání zdroje obživy. Jakmile dítě uchopí bradavku a začne 

sát, ztrácejí tyto pohybové reakce smysl a zvýšené podráždění v jejich nervových 

centrech vystřídá následný útlum. Všechna činnost se koncentruje na sání mléka. 

Proto také dítě zejména v prvních měsících často u prsu usne.  

 

 Důležitým předpokladem pro kojení je tedy správná koordinace výše 

uvedených reflexů (dítě je jí schopno od 32. gestačního týdne), ale i tak se 

novorozenec efektivnímu sání musí učit stejně, jako se jeho matka musí naučit 

rozeznávat signály, kterými dítě dává najevo potřebu pití. Proto je potřebné nejen 

první přiložení dítěte k prsu matky co nejdříve po porodu, ale i jejich trvalý vzájemný 
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kontakt umožňovaný systémem rooming-in. Vhodné je přiložení dítěte k matce 

nejdéle do půl hodiny po normálním porodu a nezbytném ošetření novorozence. 

Zdravé novorozeně se na kojení samo budí, první den 3–4krát, od druhého dne 

častěji, obvykle po 2–3 hodinách. Pauza delší než 4 hodiny není v prvních dnech 

života dítěte vhodná, i „spavé“ děti (po nadměrné medikaci matky, při silnější 

novorozenecké žloutence, hypotermii apod.) je potřeba na kojení budit, aby dostali 

pravidelnou dávku MM, ale i kvůli stimulaci matčiny mléčné žlázy k tvorbě mléka.    

 

 Časné přiložení, volný režim kojení a správná technika jsou základem 

úspěšné laktace, ovšem velmi významné je také matčino přání a její sebedůvěra ve 

schopnost kojit své dítě, což jí pomůže překonat i ev. potíže, které mohou někdy 

začátek laktace provázet. Velmi důležitá je psychická pohoda matky při kojení, 

protože novorozenec náladu své matky citlivě vnímá. Kromě uspořádání 

poporodního režimu kojení silně ovlivňuje rodinná tradice, sociální okolí a 

momentální „módní trend“ ohledně výživy novorozence ve společnosti.  

  

 V rámci rané interakce matky a dítěte jde při kojení o těsný kontakt („skin to 

skin“, tedy „kůže na kůži“), čímž je pozitivně ovlivňován vzájemný vztah matky a 

dítěte, upevňuje se jejich vzájemné citové pouto a dítě v kontaktu s matkou cítí 

bezpečí a jistotu, což je nesmírně důležité pro jeho psychický i sociální vývoj.  

 

 

 Kojení nedonošených dětí 

 

 Příznivý preventivní vliv výživy mateřským mlékem je u nedonošených dětí 

ještě významnější než u fyziologických novorozenců, protože významně snižuje 

riziko nekrotizující enterokolitidy a i v následujících měsících snižuje frekvenci 

závažných infekcí, zejména střevních a respiračních. Za pobytu na novorozenecké 

RES (resuscitační oddělení), JIP (jednotka intenzivní péče) nebo intermediárním 

oddělení má být proto jednoznačně preferována výživa mateřským mlékem před 

umělou výživou. 
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 Dosažení plného kojení u nedonošených dětí často vyžaduje značné úsilí ze 

strany matky i zdravotníků. Dovést k plnému kojení je však postupně možné i děti 

s porodní hmotností pod 1000 gramů, i když po týdny trvá období parenterální (jiné 

než ústy podávané) a kombinované výživy. Výhodnost kojení oproti umělé výživě 

přitom vyniká ve srovnávacích studiích nedonošených dětí ještě markantněji než 

u dětí donošených. 

 

 Vzhledem ke zdravotnímu stavu a nezralosti dítěte je ovšem mnohem 

obtížnější dosáhnout nástupu a rozvoje laktace u matky. Ta, pokud chce dítě kojit, 

musí hned od prvního dne po porodu laktaci rozvíjet a udržovat odstříkáváním MM 

(ideálně každé 2–3 hodiny a v noci 2x). Kojení nedonošeného dítěte je možné zahájit 

až poté, co dosáhne určitého stupně vyzrálosti rozhodujících fyziologických 

mechanismů (udržení tělesné teploty, oběhová a dýchací stabilita a koordinace 

reflexů, hlavně dýchání a polykání).  

 

 Zhodnocení zralosti či připravenosti ke kojení u nezralých novorozenců není 

jednoznačné, protože existuje značná variabilita ve schopnosti sát z prsu. Dobře sají 

i některé děti narozené před 32. týdnem těhotenství. Sací reflex se vyvíjí již během 

těhotenství, nenutritivní sání je prokázáno již v 18. měsíci těhotenství (plod v děloze 

si „cumlá“ palečky). Přirozeně pomalý tok mléka je právě při kojení. Průběh kojení je 

dán interakcí s dítětem. Dítě si řídí tok mléka střídáním sání nenutritivního, 

nutritivního a přestávek. 

 

 Kojení nedonošených dětí narozených po 34. týdnu věku nebývá problém, 

kojení dětí „mladších“ a zejména dětí s extrémně nízkou porodní vahou bývá obtížné. 

Úspěšnost v dosažení plného kojení vyžaduje velkou snahu a trpělivost matky i 

pomoc a podporu zdravotníků. Vzhledem ke zdravotnímu stavu a nezralosti dítěte je 

mnohem obtížnější dosáhnout nástupu a rozvoje laktace u matky. Ta, pokud chce 

dítě kojit, musí hned od prvního dne po porodu laktaci rozvíjet a udržovat 

odstříkáváním. Kojení nezralých dětí bývá zdlouhavější, dítě vypije menší dávku, ale 

pije častěji.  

 

 Pro kojení novorozenců nízké porodní hmotnosti platí tyto zásady: 

- pomoc matkám zahájit a udržet laktaci 
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- odstříkávat MM za šest hodin po porodu 6–8krát denně, z toho 1–2krát v noci 

- umožnit matkám co nejužší kontakt s dítětem 

- umožnit matce začít kojit co nejdříve 

- začít s kojením, když dítě cucá sondu 

- krmení sondou nebo alternativním způsobem, pokud dítě není schopné sát z prsu 

- naučit matku správné technice kojení, speciální polohy pro NNPH 

- jestliže je dítě ospalé nebo nespokojené, přestat s nácvikem kojení 

- respektovat chuť dítěte k pití 

- naučit matku sledovat, jak dítě polyká 

- zpočátku kojit vždy jen z jednoho prsu 

- zabránit přílišné stimulaci dítěte¨ 

- pomoci dítěti, aby spojovalo sání s mlékem 

- nedokáže-li dítě ekonomicky sát, lze použít relaktační pomůcku 

- nepoužívat lahvičky, dudlíky, kloboučky, je-li předpoklad, že dítě bude kojeno 

- trvalá podpora matky. 

 Kolem 34. týdne je většina nedonošených dětí schopna sát. Do té doby je pro 

ně nejvhodnější podávání odstříkaného a vhodně fortifikovaného MM nazogastrickou 

sondou (fortifikace je obohacení MM přidáním práškového, příp. tekutého 

multinutričního doplňku).  Fortifikační přípravky zvyšují obsah proteinu, minerálů a 

vitaminů, které nedonošení novorozenci potřebují. Pro velmi nezralé děti 

(novorozenci s velmi nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností) je po přechodnou 

dobu dokonce MM nutričně, proteinově a minerálně nedostatečné pro zajištění 

pozitivní dusíkové bilance, růstu a mineralizace kostí, takže fortifikace MM je 

nezbytná. Proto je přidáván do mléka (ideálně mateřského) nutriční doplněk, tzv. 

fortifikátor (např. Breast Milk Fortifier, Eoprotin, FM 85 nebo Human Milk Fortifier 

Enfamil), neboť obsahuje dostatek energie, bílkovin, sacharidů, minerálů, vitaminů a 

stopových prvků a nezralému novorozenci poskytuje dostatek živin k pokrytí jeho 

zvýšených nutričních potřeb.  

 

 U mnoha nezralých dětí je po dosažení plného kojení a po propuštění 

z nemocnice ukončena fortifikace mléka, což u nich může způsobit nutriční deficit a 

neprospívání. Proto je nutné řešit výživu dítěte účinnou fortifikací a pak se nabízí dvě 

možnosti: buď je odstříkané MM po obohacení fortifierem podáváno alternativním 

způsobem nebo matka střídá kojení s krmením speciálním mlékem pro 
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nedonošence. Z hlediska podpory plného kojení není ani jeden z uvedených způsobů 

ideální, ale potřeba podávat optimálně složené mléko je v tomto případě primární. 

Pokud matka opravdu chce nedonošené dítě plně a dlouhodobě kojit, lze i mezi 

alternativními způsoby krmení nalézt přijatelnou variantu, s jejíž pomocí se období, 

kdy je nutná fortifikace, překlene.  

 

 Ukončení podávání fortifikovaného mléka je individuální, u nedonošených dětí 

je to zpravidla při dosažení hmotnosti 4–5 kg nebo při dosažení adekvátních 

stabilních hmotnostních přírůstků a antropometrických parametrů. Každopádně je 

nezbytné, aby byl u nezralých dětí i po propuštění z porodnice zajištěn takový příjem 

živin, který povede k dohánění růstového opoždění, protože pokud nedojde 

k překonání růstového deficitu v časném životě, může to znamenat ohrožení 

růstového potenciálu v pozdějších letech.  

 

 

 Kojení dvojčat (trojčat) 

 

 V současné době není kojení dvojčat ničím neobvyklým, naopak lze úspěšně 

a dlouho kojit nejen dvojčata, ale i trojčata. V prvních dnech po porodu je nutné 

matce pomoci s přikládáním, technikou a ukázat jí polohy vhodné pro kojení dětí. 

Nejlepší je samozřejmě kojení obou dvojčat současně, protože je ideálně 

stimulována tvorba MM a v mozku ženy se z hypofýzy (přívěsek mozkový) vyplavuje 

více hormonu oxytocinu, který má v prvních dnech po porodu vliv na správné 

zavinování dělohy. 

 

 Kojení dvojčat současně je časově ekonomické a pro jejich matku je výhodné 

sjednocení denního režimu obou dětí, aby měla čas na odpočinek. Důležité je, aby si 

matka sama našla pro kojení nejvhodnější polohu, která bude vyhovovat jí i oběma 

dětem. 

 

 Kojení trojčat probíhá ideálně tak, že matka kojí najednou dvě z dětí, třetí 

(„čekající“) dítě jí leží v klíně a chvilku může sát matčin malíček. Pokud je jedno 

z přiložených dvou dětí nakojeno a pouští se, matka děti vymění, nebo po nakrmení 
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prvních dvou se třetí dítě kojí samostatně. Také je možné, aby druhá osoba „čekající“ 

dítě nakrmila odstříkaným MM (pokud ho má matka dostatek) nebo umělým mlékem, 

ideálně některou z alternativních metod krmení, aby dítě nebylo mateno jiným 

mechanismem sání z lahve. Při dalším kojení se děti o pozici posunou a původně 

"čekající" dítě jde k prsu.  Je to sice velmi náročné, ale při pomoci a podpoře rodiny 

možné. 

 

 Kojení nedonošených dvojčat (trojčat) je ze začátku pochopitelně ztíženo 

zdravotním stavem dětí a jejich nezralostí, takže matka může začít přikládat děti 

postupně a nejdřív je kojit samostatně. Když děti začnou dobře sát, je výhodné kojení 

dvojčat současně, resp. trojčat tak, jak je popsáno výše. U dvojčat je doporučováno, 

aby mělo každé dítě „svůj prs“, ve kterém se tvorba MM přizpůsobí potřebám tohoto 

konkrétního dítěte a to nejen množstvím, ale i složením.  

 

Alternativní metody krmení novorozenců 

 

 Jedná se o metody nahrazující kojení v době, kdy to z různých příčin není 

možné buď ze strany matky (např. stav po operativním porodu, při odloučení od 

dítěte) nebo ze strany dítěte (např. zdravotní stav dítěte, nedonošenost). Dítě by 

nemělo být dokrmováno z lahve, protože sání z lahve vyžaduje odlišnou techniku než 

sání z prsu a dva způsoby sání jsou pro dítě matoucí. Navíc je sání z lahve 

jednodušší, takže ho dítě preferuje před kojením. Vhodné jsou následující alternativní 

způsoby krmení: 

 

1. Krmení lžičkou, kapátkem nebo stříkačkou 

2. Krmení po prstu (k prstu je přiložena cévka na krmení nebo silikonová špička 

nasazená na stříkačce) 

3. Krmení z kádinky nebo hrnečku (metoda vhodná pro děti již od 33. týdne 

gestačního věku a u dětí s poruchou koordinace sání a polykání) 

4. Krmení pomocí cévky ze suplementoru (speciální relaktační pomůcka, při 

jejímž použití dítě saje prs, ale mléko je přiváděno cévkou z kádinky – dítě 

saje mléko současně cévkou z kádinky i z prsu, čímž je navíc vhodně 

stimulována laktace) 
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 V případě nezbytného dokrmování by matka měla volit alternativní způsoby 

krmení a nepodávat dítěti zbytečně dudlík, když tak jen před spaním jako prevenci 

syndromu náhlého úmrtí kojence. 

 

Umělá výživa 

 

 Nejméně polovina dětí s velmi nebo extrémně nízkou porodní hmotností je 

propuštěna v době, kdy laktace matky již skončila. Nejběžnější náhradou kojení jsou 

u těchto dětí tak jako u dětí donošených plně adaptovaná umělá mléka, o volbě 

nejvhodnějšího by měl rozhodnout pediatr s ohledem na prospívání a zdravotní stav 

dítěte. Při různých patologických stavech se používají speciální formule umělé výživy 

– formule pro nezralé děti, formule s hydrolyzovanou bílkovinou, sójová mléka apod.  

 

 Při podávání umělé výživy nedonošeným dětem je potřeba dbát na pečlivou 

přípravu a hygienu, stejně jako na klidný a trpělivý přístup k dítěti, které na krmení 

potřebuje delší čas, protože je pro ně zejména ze začátku obtížné. Matky by měly 

situaci krmení využívat nejen k nasycení dítěte, ale zároveň k rozvíjení vzájemného 

kontaktu a citového vztahu. Odborníci doporučují, aby i dítě krmené umělou výživou 

matka držela na obnažených prsou, protože je pro oba velmi důležitý přímý tělesný 

kontakt. 

Zdroj - Milada Matoušová  
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Výživa v těhotenství a během kojení  
 
Správná výživa během těhotenství je  důležitá  pro zdravý vývoj plodu. Rozhodující  
pro vývoj dítěte jsou prvé tři měsíce  těhotenství. Pokud je matka v tomto období 
podvyživená, hrozí plodu vznik vývojových vad a předčasný porod. Pro vývoj dítěte  
je velmi důležité, aby měla matka normální funkci štítné žlázy.  Hormony  
produkované štítnou žlázou matky  jsou  nezbytné pro normální vývoj mozkové tkáně  
plodu. Doporučuje se proto provádět plošně testy funkce štítné žlázy  v prvých 
týdnech gravidity. Pokud je výživa matky ve 2. a 3. trimestru gravidity nedostatečná, 
vzniká riziko nedostatečné zralosti  plodu či porod plodu s nízkou porodní vahou a 
vyšší úmrtností. Na druhé straně se nedoporučuje neúměrně vysoký vzestup  váhy  
během těhotenství. Rozhodně není doporučována  váhová redukce, ale je třeba 
kontrolovat váhový vzestup. Ženy s normální hmotností by měly přibrat kolem l2-l4 kg 
(u dvojčat je to do 20 kg), ale ženy, které jsou na začátku těhotenství obézní,  by 
měly mít váhový vzestup do 8 kg (u dvojčat do 15 kg). Pokud je vzestup hmotnosti 
příliš vysoký, hrozí častěji vznik těhotenské cukrovky, vzestup krevního tlaku a 
hlavně vznikají problémy, jak váhu po ukončení gravidity snížit. Rovněž není přesná 
korelace mezi vzestupem hmotnosti matky během gravidity a váhou plodu.  
Strava během gravidity má být kaloricky vydatnější, obvykle však dostačuje denní 
příjem navýšit asi o 400 kcal. Rovněž je správné  zvýšit  příjem bílkovin, a to  asi o 30 
g. V praxi to znamená jíst více libového masa a ryb.  
O  nezastupitelném  významu kojení  není  nutné se dlouze zmiňovat. Je významné 
pro fyzický, citový i psychosociální vývoj miminka. A nejenom pro dítě. U kojících žen 
je snížen výskyt rakoviny prsu, a je nižší riziko vzniku osteoporosy v pozdějších 
letech.  

Kojení je rovněž energeticky náročný proces. Během těhotenství si sice žena vytvoří 
zhruba 4 kilogramy zásobní tukové tkáně, ze které během kojení čerpá, strava  však 
musí být nadále energeticky vydatná a nelze ji  omezovat. Nutný je  dostatečný 
příjem tekutin.  Hmotnost  by se neměla  během kojení snižovat rychleji než  o  jeden  
kilogram za měsíc.   

Velmi důležitý je obsah tuků v jídle, které musí obsahovat dostatek nenasycených 
mastných kyselin. Tyto tuky přecházejí do mléka a jsou nezbytné pro normální vývoj 
mozkové tkáně dítěte. Proto se doporučuje jíst více ryby a používat rostlinné oleje.  

Upozornění pro ty, které mají při „běžné“ 
práci s dvojčaty ještě sílu na cvičení: 
Nadměrná fyzická zátěž se nedoporučuje. 
Po větší fyzické aktivitě se tvoří ve 
svalstvu kyselina mléčná, která se dostává 
do mateřského mléka a ovlivňuje jeho 
chuť. Doporučuje se proto kojit až 1,5 
hodiny po náročnějším cvičení. 

Doc. Jan Kábrt, interní lékař 
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 Vaše příspěvky 
 
Můj osobní příběh o kojení 
 
Ráda bych Vám vyprávěla svůj příbeh o kojení se št'astným koncem. Nezačal zrovna 
podle plánu, ale to už tak na světě chodí, člověk míní, bůh mění. Jsou tomu přesně 
dva roky, co se nám s manželem v San Francisku narodila dcera Natalie. Plánovali 
jsme přirozený porod bez veškerých medikací a zbytečných lékařských zásahů. Na 
porod jsem se poctivě připravovala, chodila jsem na prenatální yógu a přípravné 
kurzy. Najali jsem si úžasnou důlu, ktera nás na porod připravila a celý proces s námi 
do detailu probrala. Nadešel den D a hodinu před půlnocí na mě přišly kontrakce. 
Oba jsme se zaradovali, měla jsem 11 dní po termínu a doktorka mi hrozila 
vyvoláním porodu. Říkala jsem si, ještě pár hodin a bude miminko na světě. Volala 
jsem dule a ta mi řekla, ať si jdu lehnout a snažím se co nejvíce vyspat. Jako by 
tušila, co se bude dít. Můj porod trval přesně 48 hodin, dva dny a dvě noci. O dva 
dny později, v osm večer se doktorka rozhodla pro císařský řez. Byla jsem plně 
otevřená, ale miminko mi nesestoupilo do pánve. Byla jsem naprosto vyčerpaná, 
usínala jsem během kontrakcí a už mi bylo všechno jedno, chtěla jsem jen živé a 
zdravé dítě, ideály šly stranou. Čtyřicet pět minut před půlnocí ze mě vytáhly  živou a 
zdravou Natálku.  "Wow", šlyšela jsem celá zdrogovaná doktory od operačního stolu 
"ta je nějaká velká!" a hned na to se začali sázet, jestli bude vážit 3,9kg nebo 4kg. 
Vážila 4,25kg. "Už chápu, proč nesestoupila", řekla doktorka po operaci manželovi.   
 
Natálku jsem poprvé viděla hned pár minut po porodu. Přinesli mi ji a protože jsem ji 
nemohla obejmout, přiložili mi ji alespoň na chvilku tvářičkou k obličeji. Okamžitě 
přestala brečet jakoby věděla, že jsem její máma. Hned nato ji odnesli. Pamatuji si, 
že v tuto chvíli začala všechna anestetika pracovat na plno a já jsem nevěděla, čí 
jsem, kde jsem a co se se mnou děje. Opět mi bylo všechno jedno, byla jsem 
omámená a třásla jsem se zimou a špatně se mi dýchalo. Musela jsem se soustředit 
na každý nádech a výdech. Asi tak po půl hodině mě převezli do pooperačního 
pokoje. Přišel manžel s Natálkou v naručí, začal mi ji ukazovat a říkat, jak je krásná, 
ale já jsem musela úsměv jen předstírat, bylo mi hrozně, přála jsem si, aby mě 
nechali na pokoji. Když na to zpětně vzpomínám, tak lituji hlavně toho, že jsem si ty 
první chvilky Natálčina života moc neužila. Asi po dalších dvaceti minutách se mi 
ulevilo a začala jsem se opět cítit více jako člověk než zombie. "A teď budeme kojit," 
zavelela dula. V duchu jsem si říkala: "Jsou dvě hodiny v noci, den Díkuvzdání, 
nechceš jít radši domů za rodinou? Vždyť kojení počká na zítřek, nějak to přece 
zvládnu...", ale neměla jsem sílu ji ve svém slabém stavu odporovat. Přiložila mi 
Natálku k prsu a ona se okamžitě chytla. "No dobrý", říkala jsem si, "vždyt' na tom nic 
není, všichni s tím kojením strašně nadělaj..".  
 
V nemocnici jsme strávili další čtyři noci, v Americe pojišt'ovna hradí  dvě noci po 
normálním porodu a pouze čtyři po císařském řezu. Pak musí člověk domů, což mi 
připadala jako dost tvrdá skutečnost. První tři dny jsem dostala zákaz jezení a 
nakonec i pití, protože se jim můj stav nějak nezdál, a dali mě na kapačku. To mělo 
za následek, že se mi mléko začalo tvořit až několikadenním zpožděním. Natálka 
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brečela hlady, ale prso bez mléka ji nelákalo. Za dva dny po porodu ztratila přes 10% 
své porodní váhy a doktorka nařídila přikrmování formulí a mně ostřikování pomocí 
elektrické pumpy. "Formule jí dávejte vždy jen malinko, at' si na ni nezvykne", 
varovala mě sestřička. Mlezivo jsem Natálce dávala pomocí lžičky.  
 
Kojení se pro mě stalo problémem jak fyzickým, tak psychickým. Byla jsem 
rozčarovaná: Nemohla jsem uvěřit tomu, že jsem skončila s císařským řezem a ted' 
ještě kvůli tomu nebudu moci kojit. Ještěže jsem měla u sebe po celou dobu pobytu v 
porodnici manžela, který byl pro mě obrovskou psychickou podporou. V Americe je 
zcela bežné, že manžel má na pokoji u ženy k dispozici lůžko, kde může nocovat. 
Miminko také tráví celou dobu s rodiči na pokoji. Za co jsem ale americkému 
zdravotnímu systému velmi vděčná je skutečnost, že nikdo z nemocničního 
personálu ani na chvíli nezapochyboval o tom, že bych mohla kojit. Nedělají rozdíl 
mezi ženami po císaři a těmi, co měly porod normální. Zeptají se: "Máte v úmyslu 
kojit?" Když se žena rozhodne, že kojit chce, tak ji jsou všichni velice nápomocní. 
Kojení berou jako volbu svých zákaznic, které musí z porodnice odejít naprosto 
spokojené.  Ostatně je dobře známo, že jen velmi malé procento žen nemůže 
opravdu kojit a zbytek má na výběr. Každou hodinu jsem zvonila na sestřičku, aby 
mě naučila, jak miminko přikládat k prsu a polohovat. Nakonec jsem si nechala 
zavolat i laktační poradkyni, která mi paradoxně pomohla ze všech nejméně, protože 
na mě neměla cas. Jediné, co mi doporučila, bylo pronajmout si elektrickou pumpu a 
zaplatit si soukromou laktační poradkyni po návratu domů. 
 
Z porodnice jsem odcházela s kartónem formule a povzbuzením, že všechno dobře 
dopadne. Doma začala  opravdová práce. V noci jsme si nastavili budíka na každé tři 
hodiny. Nejdříve jsem se snažila kojit, Natálka prso samozřejmě nechtěla a 
dožadovala se lahvičky s formulí. Miminko mi nešlo správně polohovat, s mekkým 
kojicím polštářem byla moc nízko a tak jsem si pod ní raději naskládala  několik 
tvrdších polštářů, které mi ale zas padaly. Byla jsem v napětí a ve stresu a moc nám 
to nešlo. Naštěstí opět zabodoval  manžel se svou psychickou podporu. Po celu 
dobu byl se mnou vzhůru, rovnal pod Natálkou polštáře a pouštěl uklidňující hudbu. 
Když jsem dokojila, ještě jsem půl hodiny až 40 minut pumpovala a pak jsme na 
chvili usnuli, než zas nezazvonil budík a celý proces se opakoval. Byli jsme oba 
vyčerpaní, na všechno jsme byli sami, bez pomoci obou našich rodin, které zůstaly 
za Atlantikem. Určitě by bývalo bylo jednodušší dát Natálce lahvičku s formulí a 
pořádně se vyspat, ale v sázce bylo daleko více než pár hodin spánku. Manžel si 
vzal volno z práce a dva týdny s námi zůstal doma. Vařil mi a četl literaturu o kojení. 
Velmi nám pomohla tzv. 24 hodinová léčba podle knihy "The Birth Partner" od Penny 
Simkin, kdy žena a miminko zůstanou celý den nazí v posteli, aby se mezi nimi 
upevnila vazba. Telefony, emaily a návstěvy jsou po celou dobu zakázány.  Žena 
nabízí miminku v pravidelných intervalech prso a partner ženě připravuje vydatná 
jídla. Po pár dnech jsem si opět zavolala svoji dulu a laktační poradkyni v jedné 
osobě, aby mi ještě jednou vysvětlila techniku kojení a pomohla s polohovaním, které 
mi pořád dělalo potíže. Dula mi doporučila pevný kojicí polštář My Brest Friend, který 
se obepne kolem pasu v ideální výšce pro kojení a miminko se do něj nepropadá a 
dobře se polohuje. Tato pomůcka pro mě znamenala velký posun k dobrému a kojení 
se pro mě stalo pohodlné. Týden po porodu byla Natálka opět plně kojeným dítětem.  
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V sobotu slaví Natálka své druhé narozeniny a ještě si tak jednou az dvakrát denně 
ráda cucne. Když si vzpomenu, jaká tenká čára byla mezi kojením a nekojením, běhá 
mi mráz po zádech. Můj úspěch se odvíjel od mého pevného rozhodnutí kojení 
nevzdat a od manželovi podpory. Také jsem vděčná za americký pozitivismus, 
kterému jsme se, alespoň doufám, za tři roky pobytu zde trochu přiučili. Všechno jde, 
ale musí se pro to něco udělat, každý si za svým úspěchem stojí do jisté míry sám. 
Naše investice se vyplatila. Kdybych to vzala z čistě finančního hlediska, tak peníze, 
které jsme utratili za dulu/laktační poradkyni, pumpu a kojicí polštář bychom utratili za 
formuli během prvních měsíců Natálčina života. Naše investice se ale nedá vyčíslit. 
Máme krásné, zdravé a chytré dítě, bez alergií, přestože oba s manželem jsme silní 
alergici. Pro přirozený porod jsem udělala maximum, bohužel nevyšel, ale nemám si 
co vyčítat. Pro kojení jsem také udělala maximum a uspěla jsem. Chtěla bych 
vzkázat všem nastávajícím maminkám, že úspěch s kojením je na 99% ve Vašich 
rukou. Nenechte se nikým přesvědčit o opaku a jestli je pro Vás kojení prioritou, 
udělejte pro něj maximum. 
 
Autor: Ing. Alena Andress  
alenabloch@yahoo.com 
 
 
Děkujeme za úžasný polštář [Twins Plus]. 
Kojení dvojčátek pro mě bylo v porodnici 
velice stresující. Nemohla  jsem holčičky kojit 
obě najednou a nezvládala jsem to. Byla jsem 
dost vyčerpaná po císařském řezu a bylo pro 
mě nárocné kojit každou zvlášť. Až doma 
jsem si kojení dokázala užít. Mohu kojit nejen 
na posteli nebo sedačce, ale také na 
obyčejné židli nebo na balóně. V noci jsme se 
vyspali, protože jsem je měla za 20 min obě 
nakojené. Když jsem kojila každou zvlášť, 
kojila jsem je až 2 hodiny. Teď už si během 
kojení běžně můžu telefonovat nebo si číst. 
Kojení je hned pohodlnější:) 

Kristýna Hrdinová, maminka Marušky a Barborky 

 
 
Kojení - odsávačkou 
 Moje sestra kojila své dvě děti velmi dlouho a já jsem byla přesvědčená, že 
budu kojit taky. Jen s tím rozdílem, že sestra má děti rok a půl od sebe a já to mám, 
jak se říká, dvojmo. Dokud byly dětičky ještě v bříšku, pilně jsem studovala, jak se o 
děti starat. Absolvovala jsem kurz „Čekáme dvojčata, bude nás víc“, jehož součástí 
byla i jedna přednáška věnovaná právě kojení. Termín porodu se blížil a tchyně se 
mě ptala, zda mám nakoupené lahvičky. Odpověděla jsem jí, že já přece budu kojit, 
aby děti měly to nejlepší. 

 Šedá je teorie, zelený je strom praxe. Když se mi narodily dvě krásné holčičky 
Valerie a Viktorie, bylo vše jinak. Ač jsem byla v porodnici honosící se oceněním 
„baby friendly“, kojit jsem nezačala. Každá sestřička měla jiný názor, prý jsou děti 
moc malé, prý mám vpáčené bradavky, prý mám příliš velké bradavky, prý mají děti 
moc malou pusu. Na jednom se shodly velmi rychle, že to prostě nejde. A začaly 

mailto:alenabloch@yahoo.com
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dětem dávat mléko z lahve. Já jsem byla naprosto vyčerpaná z porodu, rodila jsem 
přirozeně, takže jsem ani neměla sílu odporovat. Naštěstí měli v nemocnici k 
dispozici odsávačku mateřského mléka, kterou mi sestřičky zapůjčovaly. Takže 
jednou kojení probíhalo tak, že jsem zkoušela přikládat a pak jsem děti dokrmila 
z lahve, při dalším kojení jsem odsála MM a tím je nakrmila. To se střídalo. 

 Po příjezdu z porodnice jsem odsávala malou odsávačkou a dokrmovala UM. 
Při častém odsávání smrděla odsávačka plastem, protože nebyla určená k takovému 
provozu, tak jsem zavolala do Klubu dvojčat a zapůjčila jsem si profesionální 
odsávačku na celodenní provoz. Odsávala jsem pravidelně po třech hodinách, a to i 
v noci. Byla jsem hodně unavená, usínala jsem při odsávání, nebo jsem kolikrát i 
zaspala. Hodně jsem pila. Manžel mi každé ráno připravoval snídani skládající se ze 
tří chlebů a 0,7 l melty s mlékem. Mléko se začalo tvořit a jak se říká, že poptávka 
vyvolá nabídku, tak to mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. Když byl našim holčičkám 
měsíc, měly už jen MM. Když už jsem měla dost mléka, přestala jsem v noci odsávat 
tak často. Odsávala jsem vždy před spaním, ráno mezi druhou a třetí hodinou a pak 
mezi šestou a sedmou. Neměla jsem téměř žádnou pomoc, protože všechny 
příbuzné máme daleko. 

 Když byly dvojčátkům necelé tři měsíce, začali jsme s nimi cestovat. Musím 
říct, že to zrovna pohodlné nebylo. Odsála jsem těsně před odjezdem a hned po 
příjezdu jsem běžela zase odsávat. Odsávačku jsem nosila všude s sebou a v 
případě potřeby jsem odsávala u příbuzných třeba v koupelně. Dalším problémem, 
se kterým jsem se musela vypořádat, bylo moje studium. Když se  holky narodily, 
chyběl mi poslední rok magisterského studia. Chtěla jsem studium dokončit, nebo se 
o to alespoň pokusit. Říkala jsem si, že dokud děti leží, mám ještě šanci, až budou 
běhat, bude to horší. Proto jsem studium nepřerušila a pokračovala dál. Školu jsme 
měli o víkendech, v tu dobu se o holčičky staral manžel. Protože škola byla například 
od 8:00 - 18:15, měla jsem odsávačku s sebou a o přestávkách běhala na záchod a 
odsávala tam. Jasně, že mi bylo líto, že nemohu se spolužačkami na kávičku nebo 
oběd, ale nemohla jsem nechat prsa naplněná k prasknutí. Velkou útěchou a 
podporou byla moje spolužačka Jitka, které se narodil chlapeček zhruba ve stejné 
době jako moje holky. Jitka ho zase běhala o přestávkách kojit do auta. 

 Odsávala jsem tak pilně, že jsem měla přebytky a to, co jsem ve škole odsála, 
jsem mohla klidně vylít. Byla to právě Jitka, která mi poradila, že mohu mléko darovat 
Ústavu pro péči o matku a dítě. Tak jsem podstoupila banální vyšetření a přebytky 
mléka jsem mrazila a manžel je vozil do Ústavu pro péči o matku a dítě. Byla jsem 
rarita, matka dvojčat, která daruje MM. Je pravda, že jsem mohla snížit produkci 
mléka, ale já jsem chtěla mít hlavně dostatek pro naše holčičky. 

Když byly Vánoce a já jedla cukroví i v noci, nic jsem nepřibrala, ale na mléku 
se dělala velká vrstva smetany. Jednou či dvakrát za celou dobu odstříkávání se mi 
stalo, že mě ztvrdla mléčná žláza a mléko nešlo ven, tak jsem použila recept našich 
babiček  a natřela si prso tvarohem, pak si dala teplou sprchu a odsála a žláza 
povolila. Také jsem prodělala několikadenní virózu, při které jsem zjistila, že při 
teplotě mi mléko také nechtělo téct. Jakmile se mi ale podařilo lipovým čajem snížit 
teplotu, prsa povolila a mléko vyteklo.  

S odsáváním jsem skončila, když bylo holčičkám 11 měsíců, a to z toho 
důvodu, že jsem se připravovala na státní zkoušky a byla jsem z toho silně nervózní, 
i když jsem si to ani tak neuvědomovala. Ale mléko z prsou prostě nechtělo ven. 
Měla jsem prsa jako Dolly Buster a nic. Protože mi do státnic zbýval měsíc, nemohla 
jsem čekat, že mě stres přejde, a postupně jsem děti musela odstavit.  
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Kdybych se měla znovu rozhodovat, zda krmit umělým mlékem nebo odsávat, 
rozhodla bych se jednoznačně pro odsávání. Děti měly to nejlepší, co jsem jim mohla 
poskytnout. A krmení z lahve mělo své výhody, mohla jsem odejít a o děti se postaral 
manžel. Posledním velkým pomocníkem mi byla dětská polohovací lehátka, kam 
jsem děti položila, podepřela jsem jim lahvičku plenou a seděla před nimi na křesle. 
Já jsem odsávala,  holčičky jsem měla před sebou a mohla je sledovat.   

Teď je holkám 17 měsíců, už řešíme úplně jiné problémy a vzpomínáme, jaké 
to bylo, když ležely v postýlce a pily jen mléko.  

      Kateřina Jíchová 
 
 
 

Dobrý den, 

 

děkuji za zprávu i pochvalu :) ...určitě souhlasím s užitím fotek,propagace dvojčat 

musí být:) ,akorát,že si kluci nejsou moc podobní-

jeden je maminčin a druhý tatínkův,vůbec nevím jak 

se mi to povedlo :) Jinak jsou počatí přirozeně (a 

chtěně),dokonce je nikde v rodině nemáme,ale 

někdo musí být asi první:) 

 

S kojením moc dobrým příkladem nejsme,to nám 

bohužel nevyšlo,i když jsem si to moc přála a rychle 

jsme se naučili různé fígle jak krmit 

dohromady,třeba s pomocí kojícího polštáře. 

Problémy byly v zásadě dva.První že měli stále 

hlad,mléka nebylo dost pro oba a nepřibírali,tudíž 

byli k mé lítosti už dokrmováni stříkačkou v 

porodnici asi od třetího dne.A když ho později dost 

bylo,nebylo dost vydatné,takže jsme stejně vydatně 

přikrmovali,ale koncem šestinedělí se tvorba mléka 

ztratila. 

Jinak u miminka "béčka" byl problém,že bylo unavenější a pomalejší,prostě mu to 

moc nešlo. 

 

Domnívám se,že vše souviselo s mým věkem (42let),po zdravotní stránce mě dalo 

těhotenství i porod dost zabrat a pomalu se z toho dostávám ještě nyní,kdy je klukům 

10měsíců. Však měli porodní váhu 3.440g a 3.110g plus 48 a 49cm ....podle toho jak 

jsou z toho všude lékaři překvapení,mám dojem,že jsem asi porodila největší 

dvojčata v Evropě :D 

Lékař předem neodhadl velikost dětí(původně říkal každé kolem 2kg),tak rozhodl o 

spontánním porodu...já souhlasila,jsem zdravotní sestra a vím že je to lepší...ale 

podruhé bych tuto zkušennost nechtěla (a to již dvě velké děti mám také narozené 

spontánně).Shrnula bych to tak,že jsem byla ráda,že jsme to všichni tři přežili a to byl 

asi zázrak při té hrůze.Pravda je,že se na váze dětí zřejmě projevil i vliv těhotenské 

cukrovky,kterou jsme schytali a dieta to nespravila,takže včetně píchání inzulinu. 

  

Ale jsem samozřejmě šťastná že je mám:) i přes všechny různé nástrahy,o kterých 

neměl člověk tušení,dokud si nevyzkoušel "dvojčata"...ovšem myslím spíše nástrahy 
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venku,různé bariéry např.při dopravě,než doma,kde to zvládáme docela v pohodě i 

když jsem s nimi většinou sama.Stále se tomu divím,když se rodí tolik dvojčat(jen u 

nás v ulici jsou dvojčata různého věku i s námi čtvery),že když se udělalo tolik pro 

vozíčkáře,tak se pomalu nic nezměnilo pro dvojčata.Když jsme se širokým kočárem 

zůstali leckde stát přede dveřmi,tak jsme nakonec kočár dali na chatu a koupili 

kočárek Peg Pérego,kde jsou děti proti sobě,případně za sebou.I když jsme jako 

kamion na délku,vlezeme všude,a pokud děti posadím,tak i do malého výtahu. 

Takových zkušenností máte ale asi mnohem více Vy v klubu,takže Vás nic 

nepřekvapí :) 

 

Mějte krásný den 

 

S pozdravem 

 Lenka Jurčová 

 

 
Naše dvojičky Lucie a Alice majú teraz 11 mesiacov.  
 
Aj keď už jedia skoro komplet normálnu stravu, ešte ich kojím, asi hlavne 
z pohodlnosti. Jednak je to napríklad tesne po rannom zobudení hneď hotové a tiež 
to mám všade k dispozícii pre prípad náhleho hladu. Čo sa nám teda ešte nestalo, 
pretože všade chodím aj tak zásobená jedlom, ale mám taký dobrý pocit zálohy. 
Mám vankúš na kojenie Nurse Twins, ktorý ste propagovali pred rokom, keď som 
bola na vašom kurze. Som s ním veľmi spokojná, hlavne zo začiatku, keď im jedno 
jedenie trvalo hodinu, mi to veľmi pomohlo aj časovo, že pili obe naraz, aj tým, že 
som mala voľné ruky a mohla sa tiež kŕmiť. Inokedy som na to aj tak nemala čas. 
Nehovoriac o synergickom efekte, že dvojitým ťahaním sa lepšie a rýchlejšie spúšťa 
mlieko. Takže ho používam ešte aj teraz, keď sú najedené za 2 až 5 minút. Alebo sa 
opriem v poloľahu o stenu a oni si ku mne sadnú, každá z jednej strany s nohami pod 
mojím chrbtom, to tiež nie je zlé, ale vankúš je pohodlnejší. Je to fakt jednoduché na 
použitie, kým boli deti malé, zabalila som ich do zavinovačky, ako ste nám radili na 
kurze,  položila na posteľ, sadla si medzi ne a buď naložila každé jednou rukou za 
zavinovačku alebo som si pomohla druhou rukou a už naložené dieťa pridržovala 
zdvihnutým kolenom (t.j. naklonila som vankúš na bok, aby sa dieťa ešte viac oprelo 
o mňa a nemohlo vypadnúť). Dvakrát mi teda jedna spadla z vankúšu na posteľ, to 
keď sme pri kojení všetky tri zaspali, ale je to nízko a do mäkkého, takže nielen, že 
sa jej nič nestalo, ale dokonca sa ani nezobudila. Tak som sa presvedčila, že je to 
naozaj bezpečné. Dokonca nebol problém ani so zdvíhaním na odgrgnutie. Jednu 
som pridržala tým zdvihnutým kolenom, druhú prehodila cez plece a pridržala ju 
zubami za zavinovačku, kým som nevzala aj druhú. Veľmi sa mi tento postup 
osvedčil, nepotrebovala som druhého pomocníka a po grgnutí mohli ešte prípadne 
nerušene pokračovať v pití, čo väčšinou robili. Výborné je aj to, že sa vankúš dá na 
cesty vyfučať a nezaberá miesto. To som ale potom aj tak moc nevyužívala, pretože 
bezprostredne po príchode kamkoľvek bolo treba rýchlo kojiť, tak nakoniec cestoval 
nafúknutý na zadnom sedadle. Ale aspoň je ľahký. Jedinú výhradu mám k tomu 
malému vankúšiku vzadu, ten vždy buď vypadne alebo sa mi suchým zipsom nalepí 
zozadu na sveter, čo je mierne otravné. Ale za tie nenahraditeľné služby to stojí. 
Spočiatku to ale také jednoduché nebolo. Kojiť som chcela, aj preto som sa prihlásila 
na váš kurz, kde ste mi zrozumiteľne vysvetlili, aké je dôležité začať s prikladaním čo 
najskôr po pôrode, nebáť sa, keď to zo začiatku vyzerá, že mlieko nie je, 
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a nepripustiť kŕmenie z fľašky. Bohužiaľ, realita bola úplne presne naopak. Nielenže 
v pôrodnici nemali na nejaké povzbudenie a pomoc čas (rodila som v Liberci práve 
vo vrchole akcie Děkujeme, odcházíme, a k tomu ešte práve zavreli Turnovskú 
pôrodnicu, kde som chcela pôvodne rodiť), ale ešte prvorodičky na pohľad cielene 
zneisťovali. Nechcem im krivdiť, ale vážne to spätne tak vyzerá.  
Rodila som cisárskym rezom v spinálnej anestézii. Všetko prebehlo chvalabohu 
úplne v poriadku, ale aj tak som deti po pôrode videla len pár minút na chodbe. Keď 
som sa spýtala, či neskúsime priložiť, tak sestrička súhlasila slovami: „Tahle vypadá 
šikovnější, zkusme to s ní, stačí, když si olízne.“ A potom ma odviezli na 24 hodín na 
JIP, kam deti nesmú. V turnovskej pôrodnici, bola JIP jednolôžková izba najbližšie 
sestričiek a dieťa nosili každé 3 hodiny prikladať. Takže som ani nečakala, že to 
bude v Liberci inak, dozvedela som sa to pri pohovore s anesteziológom, kedy už 
bolo neskoro hľadať inú pôrodnicu.  
Na druhý deň, keď som sa konečne postavila a chcela silou mocou za deťmi ma 
„upokojovali“ slovami: „Nebojte sa, je o ne dobre postarané a vy aj tak ešte nemáte 
mlieko.“ O tri dni sa mi prsia naliali, to som sa dozvedela, že teda už mlieko mám, ale 
teraz nepôjde von.  
Dievčatá mali pri narodení 2,5 kg a 2,8 kg, čo je podľa mňa na dvojčatá dosť. Aj tak 
mi hovorili, že sú malé a treba ich prikrmovať, inak stratia moc hmotnosti. Uisťovala 
som sa, že ich neprikrmujú z fľašky, aby som o dva dni aj tak zistila, že prikrmujú 
z fľašky, a keď som chcela sama striekačkou, síce mi ju dali, ale vytrvalo mi tvrdili, že 
to vdýchnu a zabijem ich tým. Jedna sestrička tvrdila, že musia každé 3 hod vypiť 50 
ml Nutrilonu, keď som u inej, náhodou  s vysačkou laktačná poradkyňa, reklamovala, 
že potom nebudú už vôbec nič chcieť z prsníku, povedala, že teda stačí 30 ml. 
Skončila som v kolobehu skúšania prikladať, váženia, prikrmovania, odsávania 
(ručnou odsávačkou, v pôrodnici inú nemali),... To snáď ani nemá význam popisovať, 
prešla som si všetkým, pred čím ste nás varovali. A to som si myslela, že sa to mne, 
racionálne založenej žene, nestane. Asi neexistuje racionálne založená prvorodička. 
Odporúčam všetkým budúcim mamičkám si hlavne do pôrodnice vziať kontakt na 
laktačnú poradkyňu, ktorej dôverujú. Mohla som si ten stres ušetriť, keby som to ja 
spravila. Všetko mi z tej hlavy vyšumelo a dôverovala som doktorom, ktorí ale majú 
za hlavný cieľ čo najrýchlejšie dostať domov čo najviac detí v dobrom zdravotnom 
stave. To je samozrejme chvályhodné, ale ich cieľom nie je, aby ich bolo aj čo 
najviac kojených. To je taký nadštandard, za ktorý nie sú platení a na ktorý nemajú 
čas. A pritom naša pani detská doktorka mi pri prvej návšteve za pár minút pomohla 
so správnym priložením, upokojila ma, že všetko je úplne v poriadku, a odvtedy ako 
mávnutím čarovného prútiku obe deti krásne pili. Po pár dňoch sme šli na preváženie 
a pri druhom prevážení už obe priberali ako o preteky. 
Ešte jeden postreh ku kojeniu verzus prikrmovaniu: Neviem, ako to vnímajú iné 
matky, ale ja by som názov Nutrilon najradšej zakázala. Podľa mňa je to podprahové 
ovplyvňovanie hormonálne rozhádzaných rodičiek. Spolu s radami staršej generácie 
typu: „Šest týdnů řval, pak dostal sunar a byl pokoj,“ to vytvára dojem, že umelá 
kojenecká výživa je výživnejšia ako materské mlieko. Nezdá sa vám? 
Aby som sa vyjadrila aj k výhodám a nevýhodám kojenia podľa môjho názoru a 
skúseností. Vhodnosť stravy je neoddiskutovateľná, naše deti od 2. do 6. mesiaca 
(než začali s príkrmami) kakali len raz až tri krát za týždeň. Všetko využili, skoro 
žiaden odpad, čo uľahčilo aj mne aj pokožke na ich zadočkoch. Dostupnosť je mňa 
tiež veľmi dôležitá, lebo som hrozne lenivá a neporiadna. Super je aj, že mlieko im 
chutilo, a dúfam, že aj pomáhalo, aj keď boli choré a nič iné jesť nechceli.  
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A špecifické výhody kojenia dvojčiat: netečie pri kojení zbytočne z druhého prsníka 
mlieko, keď jedno dieťa slabšie ťahá, druhé mu to spustí a oba prsníky sú každé 3 
hodiny vyprázdnené, čo je dobré pre ne aj pre tvorbu mlieka. A myslím, že sa aj 
motivujú navzájom, pri pití na seba pozerajú a neflákajú sa ako niekedy, keď ich 
kojím zvlášť. Špecifickou nevýhodou zase je, že si niekedy navzájom berú prsník 
z úst a vypichávajú očičká. 
 
 

 
 
 
Nemyslím si, že by kojené deti v noci horšie spali alebo že by sa naučili spať celú 
noc až po odstavení, čo som veľa krát počula. Od 6. mesiaca Alica spí od siedmej do 
siedmej a Lucka s jedným kojením okolo piatej. Síce nesmiem byť v miestnosti, keď 
zaspávajú, a spočiatku sa budili aj keď som ich vošla skontrolovať. Keďže manžel im 
nevadil, tak to majú asi spojené: „Aha, prišlo Jedlo, spať sa nebude,“ ale keď ich 
zbytočne nevyrušujem, je to v pohode. Že som sa nikam nedostala mi tiež nevadilo, 
aj tak by ich nemal kto postrážiť, aj keby pili z fľašky. Prvých pár mesiacov ich 
nadúvalo skoro po čomkoľvek, čo som zjedla, čo som si dosť vyčítala, ale počula 
som, že s tým majú problémy aj nekojené deti. A alkohol, ten mi už vôbec nechýbal, 
akurát teda pivo, ale to som sem tam tesne po kojení pár hltov prepašovala. Okolo 
piateho mesiaca nejako stávkovali v pití a zarazilo sa mi mlieko v jednom prsníku, 
dosť ma to vydesilo, bolo úplne tvrdé, horúce a stále sa to zhoršovalo. Nahrievala 
som infralampou a vymenila som babám strany, aby na tom postihnutom bola tá, čo 
práve lepšie pila, a našťastie to do dvoch dní prešlo. Nič horšie sa nám našťastie 
zatiaľ nestalo, tie hrôzostrašné historky o rozkúsaných, prípadne ukusnutých 
bradavkách, sa nám našťastie vyhli. 
Deti sú ale malé len raz a strašne rýchlo to ubehne, takže pokiaľ sa dá, odporúčam 
kojiť. Keď to všetko ide ako po masle, je to krásny pocit. 
 

Petra Horodyska 
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Jsem maminkou čtrnáctiměsíčních kluků, Michala a Pavla. S kojením jsem si dělala 
starosti už během těhotenství. Chtěla jsem kojit, ale obávala jsem se, jak to zvládnu, 
zvlášť pokud budu rodit císařským řezem. Dokonce se mi o tom zdálo. S manželem 
jsme absolvovali kurz pro budoucí rodiče dvojčat, jehož jedna část byla věnována 
kojení – technice, polohám a problémům. 

Kluci se narodili o pět týdnů dříve císařským řezem (vážili 2 440 a 2750g). Poprvé 
jsem je viděla po třiceti hodinách, asi na deset minut, přiložila jsem je až dlouhých 48 
hodin po porodu. Pája se snažil, Míšovi to moc nešlo. Kluci byli na nedonošeneckém 
oddělení, kde jsem od páteho dne po porodu mohla být s nimi. Kojili jsme každé tři 
hodiny (režim na oddělení), většinou jsem kluky střídala. Zpočátku mi vypili 5 až 10 
mililitrů (dávka byla cca 60 ml).Takže to byl kolotoč – kojit, dokrmit odstříkaným 
mlékem, odstříkat mléko. Sestřičky na oddělení byly milé, hodně mi pomáhaly při 
přiložení. Bohužel při krmení používaly lahvičku s dudlíkem, takže pro kluky bylo 
pohodlnější zbaštit dávku během pěti minut.  

Z porodnice jsme odcházeli po 14 dnech s tím, že Pája se plně rozkojil (první týdny 
jedl 30 až 45 minut), Míša se hrozně snažil přisát se, ale moc mu to nešlo. Měla jsem 
ploché bradavky, tak to měli kluci složitější. Domů jsem šla s odhodláním kluky 
rozkojit. Bylo to hodně stresující a nedělala jsem vlastně nic jiného. Nakojit Páju, pak 
jsem kojila asi 20 minut Míšu, ten vypil maximálně 10 ml, takže pak ho dokrmit 
stříkačkou přes prst odstříkaným mlékem, pak si odstříkat a tak pořád dokola. Byla 
jsem hrozně vyčerpaná, několikrát jsem situaci konzultovala s laktační poradkyní, 
paní Lucií Schleichertovou, která mi byla oporou. Po dvou týdnech jsme se rozhodli 
navštívit laktační poradkyni v blízké porodnici. Ta se nám věnovala dvakrát po dvou 
hodinách, zkontrolovala techniku a hlavně mi dodala sílu v tom, že rozkojení může 
trvat celé šestinedělí, tak ať dám Míšovi šanci. Tak jsme pokračovali. Manžel mi byl 
velkou oporou, v noci vstával k Míšovi a „kojil“ ho. Už jsem myslela, že to vzdám, 
Michal jako by to tušil a asi tři dny před vypršením „ultimata „ – konce šestinědělí, se 
chytil a začal pořádně sát. No, a kojím dodnes. 

Lenka Seifertová 

 
 RECEPTY  Z  VAŠÍ  KUCHYNĚ 

 

Malinovo melounový koktejl 
 
 Potřebujeme tyto suroviny:  

 500 g malin 
 500 g vodního nebo cukrového melounu 
 4 lžíce citrónové šťávy 
 400 ml kefíru 

Postup přípravy: 
Meloun zbavíme jadýrek. Všechny ingredience s melounem rozmixujeme. Podáváme ve 
sklenicích s ledem ozdobené lístečkem čerstvé máty a (nebo) plátkem citrónu. 
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TROCHA  KULTURY 
 

 E X K L U Z I V N Ě  P R O  N A T I O N A L  

G E O G R A P H I C :  T A J E M S T V Í  D V O J Č A T  
 

 

Jednovaječná dvojčata vypadají na první pohled úplně stejně, a přesto mohou být úplně 

jiná. Co je příčinou těchto rozdílů? Odpověď na tuto otázku může odhalit mnohé i o nás 

samých. 

  
 Stejní, ale přesto jiní 

 

 
 

Záhada dvojčat přitahovala vědce odjakživa. Na největším setkání dvojčat v Twinsburgu, malém 

městečku v americkém státě Ohio, se dostavilo mnoho vědeckých týmů. Zkoumali například, zda je 

moderní software na zjišťování totožnosti dokáže odlišit, nebo porovnávali jejich zdravotní stav či 

reakce na alkohol.  

Dvojčata umožňují odborníkům zkoumat, co mají dáno geneticky a co je dáno vlivem prostředí a 

výchovou. Jednovaječná dvojčata pocházejí z jednoho vajíčka, a mají tedy stejný genetický kód. 
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Jakékoliv rozdíly jsou tedy způsobeny vlivem prostředí. Dvouvaječná dvojčata naopak pochází ze 

dvou vajíček, a mají tak stejnou „pouze“ polovinu DNA. Porovnáním jednovaječných a dvouvaječných 

dvojčat je možné zjistit, jak geny ovlivňují naše životy. 

S nápadem, že by se mohlo zkoumání dvojčat využít ke zjišťování vlivu dědičnosti, přišel v roce 1875 

anglický vědec Francis Galton. Studium dvojčat se začalo ubírat překvapivým směrem až mnohem 

později, v 80. letech 20. století, po zkoumání mnoha jednovaječných dvojčat rozdělených ihned po 

narození.  

 

 

 

 

 

Don a Dave Wolfovi jezdí spolu už 18 let. Ostatní řidiči, když je vidí, mohou získat pocit, že přebrali. FOTO: Jodi 

Cobbová 

  

  
  
  
 Vědecká „posedlost“ 
Nejznámější je příběh Jima a Jima, kteří byli záhy po narození rozděleni. Po shledání zjistili ve svých 

životech mnoho podobností – oba měřili 180 centimetrů a vážili 82 kilogramů, dětství měli oba psa 

jménem Toy, oba působili jako policisté na částečný úvazek, rádi vyráběli nábytek, bolívala je silně 

hlava a kouřili cigarety stejné značky… 
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Identická dvojčata mívají podobné zájmy. FOTO: Jodi Cobbová 

 

 

 

Dozvěděl se o nich Thomas Bouchard ml., psycholog z University of Minnesota, a pozval je do své 

laboratoře v Minneapolisu. 

Řada podobností může většině z nás připadat spíše jako náhoda, ale po řadě zkoušek psycholog 

jejich podobnosti vědecky potvrdil. Jimové vyrůstali každý zvlášť, ale jejich životy se ubíraly stejným 

směrem. Vědci pak našli mnoho dalších dvojčat, která se shledala až v dospělosti. Po mnohaletých 

výzkumech se Thomas Bouchard spolu se svými kolegy snažili postupně odhalovat ta nejskrytější 

tajemství lidské podstaty: Proč jsou někteří lidé šťastní a jiní smutní? Proč je někdo extrovert a jiný 

introvert? Odkud se bere obecná inteligence? 

  

 

Autor: Peter Miller 

FOTO: Jodo Cobbová 
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