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predmluva

Bude ležet doma v postýlce, sladce spinkat v krásném oblečení… co jen budu dělat se vším tím volným časem? Možná
bych mohla vystudovat druhou vysokou školu. Konečně začnu
chodit pravidelně cvičit! Bylo mi 26 let, když jsem přivedla
na svět svého syna Kryštofa. Nikdo z mých známých tehdy
neměl děti a já si mateřskou malovala v těch nejrůžovějších
barvách. Byla jsem naivní. Srážka s realitou byla o to citelnější.
Dítě nespalo a já nejenomže nestíhala realizovat své plány, já
nestíhala vůbec…
   Do toho jsem navíc začala pronikat do pro mě nového světa
mateřských internetových serverů, vzájemného srovnávání
a zaručených receptů na dokonalé rodičovství. Prošla jsem si
různými obdobími, někdy jsem byla nadšená z miminka, někdy zase smutná. Občas jsem trpěla pocitem, že to jednoduše
nezvládám. Tím spíš, že se na mě z médií a z reklam culily
rozzářené fotky spokojených matek a perfektních dětí. Občas
jsem záviděla manželovi, že jde do práce (v mých očích si šel
odpočinout). A často jsem si vedle něj připadala jako hrdinka
mého oblíbeného filmu Láska nebeská, kde si famózní herečka
Emma Thompson v roli trojnásobné matky posteskla, že „ona
vyrábí dětem kostým chobotnice, zatímco její bratr zachraňuje
Británii“.
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   Abych se ze všeho „vypsala“, začala jsem své postřehy z mateřství pravidelně shrnovat ve sloupku, v elektronické verzi Lidových novin, s názvem Deník matky. Každý týden jsem psala
zápisek a nejdřív jsem se bála, že to nikoho nebude zajímat,
že jde vlastně o banality. Ale sloupek měl dobrou čtenost a já
dostávala pokaždé tolik pozitivních mailů, že mne to motivovalo pokračovat. Původně jsem chtěla psát jen rok, nakonec
jsem vydržela své dojmy o synovi Kryštofovi psát celých šest
let. Tahle kniha shrnuje zápisky od narození do tří let.
   Postupně jsem získala mateřské sebevědomí. Už nečtu
příručky a diskuse na internetu. Naučila jsem se řídit svým
vlastním názorem a zdravým selským rozumem. To je podle
mě jediný klíč ke správnému rodičovství. Ověřila jsem si to
i při životě v zahraničí: co je normální v Česku, mění se přejezdem přes hranice a každý má na výchovu jiný názor. Dospěla
jsem ke dvěma závěrům:
1.   Dokonalé matky neexistují.
2.   Vaše dítě si vždy najde v dospělosti důvod, proč si stěžovat svému psychoterapeutovi.
   Je třeba se proto tolik nestresovat. Dnešní doba totiž vytváří na matky (i otce) obrovský tlak a nezavděčíte se nikdy.
Chcete být dlouho doma s dítětem? Pak jste lenoška, která se
chce „válet“. Chcete se brzo vrátit do práce? Pak jste kariéristka,
která si neměla radši dítě pořizovat…
   Mateřství je ta nejkrásnější a zároveň nejtěžší práce na světě.
Musíte si to zařídit tak, aby vám to vyhovovalo. Protože přece
spokojená matka rovná se spokojené dítě. Nechť tento deník
slouží všem ženám, které měly tu odvahu pořídit si dítě a žít dál
život po svém. Nechť je tato kniha pomocníkem a důkazem, že
nejste samy, kdo vytváří ty pomyslné „kostýmy chobotnice“.
6
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  p. s.: Aby to nebyly jen zápisky jedné matky, přiložili jsme
i odborné komentáře psycholožky a taky jsme popsali jednotlivé vývojové fáze dítěte.
Přeju vám krásné čtení a především zdravé děti!
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0 —2 mesíce

Když si ho donesete domů
aneb jak (ne)zvládnout šestinedělí

„Porod je v pohodě proti tomu, co následuje pak.“ Nebo:
„Hodně spi, já se po porodu nevyspala 4 roky.“ Anebo taky:
„To budeš jen žehlit a prát a budeš ráda, když si vyčistíš zuby.“
Taková moudra jsem dostávala od svého okolí před narozením
syna. Taky jsem si pro zábavu udělala na internetu test s názvem „Jak budete zvládat mateřskou“ a otázky typu: „Myslíte
si, že budete chodit upravená? Budete se převlékat, pokud vás
dítě poblinká?“ mne pobavily. Říkala jsem si, že se to zřejmě
týká nějakých neurotiček. Přece nemůže být tak zle…
   Když jsem si ale domů donesla svůj uzlíček, pochopila
jsem, že může. S dítětem se nevyspíte. Často nevíte, proč pláče
a přivádí vás to k zoufalství. Nic pořádně nezorganizujete předem. Vypravíte se třeba na sraz s kočárkem, nastrojíte ho, ale
po cestě se poblinká a pokaká ty úžasné minidžínečky, co jste
mu koupila. Když ho pak převlékáte v parku, umažete si svou
bílou sukni (jedinou, kterou po porodu obléknete). Na sraz
dorazíte se zpožděním. Moc se nezdržíte, zanedlouho začne
totiž vaše robátko řvát a vy krčíte rameny, že už asi musíte
domů. Kamarádka se s vámi loučí se slovy, že je ráda, že ještě
děti nemá, „když to vidí“. Když jedete se řvoucím kočárkem
a všichni se za vámi otáčejí, cítíte se tak nějak smutně… Příště
už radši nikam nejdete, jste doma, zvykáte si na nedostatek
9
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spánku a nic nestíháte. Máte rouhavé pocity, jestli vám náhodou bez něj dřív nebylo líp… Takhle asi vypadalo mé šestinedělí s Kryštofem.
Tak zlé to nakonec není. Postupně si na miminko zvyknete
a sžijete se s ním. Nicméně moje idylické představy o výletech
do hor s krosínkou a veselé jízdě na bruslích s kočárkem vzaly
za své. Ve svých pocitech mírného rozčarování jsem ale nebyla
sama. Podle odborníků novopečené matky trpí plačtivými
náladami, které mohou v některých případech přejít i v poporodní depresi nebo dokonce laktační psychózu. Statistiky
říkají, že až 80 procent matek v ČR zažívá lehké depresivní
stavy. „Pláč dítěte, jeho absolutní závislost a nutnost o něj pečovat v nich vyvolávají takřka zoufalství,“ jak jsem se dozvěděla z mojí chytré knihy o mateřství, která se nadlouho stala
mojí oblíbenou literaturou. Domněnka, že mít doma zdravé
a krásné novorozeňátko přináší jen pocity štěstí a uspokojení,
je prý všeobecný společenský mýtus. Jen se o tom moc nemluví.

názor psycholožKy
„Je normální, když má matka po porodu deprese a kdy většinou
vymizí?“
Ano, je to normální. Šestinedělí je náročné období, kdy se
žena zotavuje z vypětí při porodu a zároveň se učí velkému
množství nových dovedností v oblasti péče o dítě. Toto vytížení s sebou přináší řadu dopadů na psychickou vyrovnanost
ženy.
Hormonální hladina ženy prodělává během celého šestinedělí obrovské výkyvy, což vede k výrazným změnám nálad.
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Žena se může cítit prázdná, osamělá a nechráněná, proto
je i pro její duševní rovnováhu důležitý společný prostor,
kde může odpočívat s dítětem dohromady. Zpočátku žena
zpravidla prožívá euforii ze zvládnutého porodu a narození
dítěte, zároveň je plná obav, aby péči o dítě dobře zvládla.
Po čase upadá pozornost přátel a příbuzných, otec dítěte se
zpravidla vrací do zaměstnání. Žena zažívá pocit přetížení,
osamění, není si jistá, jak zvládne nároky, které jsou na ni
kladené. Takzvané poporodní blues spojené s plačtivostí
zažívá až 80 procent matek a vymizí obvykle do 14 dnů. Vážnější poporodní depresí trpí asi 15 procent žen a může trvat
i rok po porodu, musí se odborně léčit. Velmi vzácně se může
objevit i vážná laktační psychóza, která se projevuje ztrátou
kontaktu s realitou a halucinacemi.
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3 . mesíc

Už to není zvířátko!
Jak se z miminka stal chlapeček

„Jé, moje Rozára taky blije,“ komentovala kamarádka mého
chlapečka, když si ublinkl po krmení. „Máme to vlastně
stejný,“ zasmála se. Trochu mě to nejdřív urazilo. Rozára je
totiž labrador. Opáčila jsem jí, že přece nemůže srovnávat
dítě se psem, doma mě to nicméně přimělo zamyšlení. Ať to
zní jakkoliv ošklivě, v podstatě měla tak trochu pravdu. Nejmenší miminka jsou vlastně taková zvířátka. Jediné, na čem
jim záleží, je pořádně se najíst a vyspat, případně se zbavit
bolesti bříška. Je jim jedno, jestli jste s nimi doma vy nebo
třeba sousedka. Jak ostatně píšou chytré knihy, malým miminkům se nestýská, protože vás ještě nepoznají a nemají na
vás vazbu. Moje známá, která má o dva měsíce staršího chlapečka, mi dokonce svěřila, že jí zpočátku přišlo, že kolem něj
jen skáče a on se jí za to odměňuje maximálně pláčem. Ač to
zní iracionálně (dítě se vám přeci nemusí odměňovat za péči,
natož novorozenec), byla z toho prý nešťastná. Změna přišla
s prvním úsměvem. „Představ si, že všichni na něj dělají opičky
a on nic. A pak stačí, když k němu jen přijdu a on vykouzlí
široký úsměv na celé kolo,“ tvrdila mi nadšeně.
   Taky jsem netrpělivě očekávala první úsměv svého chlapce,
a když jsem se v šesti týdnech poprvé dočkala jeho náznaku,
obvolávala jsem celou rodinu s tou radostnou novinkou. Taky
12
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jsem se těšila, až začne brát něco do ruky, a napjatě sledovala,
jak se snaží natáhnout pro hračky v lehátku. A pak se dotkl.
   A najednou to šlo takovým fofrem, že jsem nestačila žasnout. Za tři měsíce mám doma z bezbranného uzlíčku chlapečka, který si hraje, brouká, žvatlá, suverénně manipuluje
s hračkami, otáčí se na mě, sleduje mě a pořád si chce stoupat!
Už to není jen zvířátko! A musím uznat to, co se píše a co mi
říkaly maminky v okolí: tři měsíce jsou dalším velkým předělem po šestinedělí.
   A hlavně – ty úsměvy jsou stále větší a větší a dokonce
hlasité! Nemám ráda klišé, ale jednomu musím dát zapravdu:
„Úsměv dítěte je to nejkrásnější na světě.“ A tak si teď užívám
bezzubých úsměvů a každodenních pokroků a nikdy bych
neřekla, že to může být taková zábava. Jsem zvědavá, co mě
čeká dál.

ZAJÍMAVOST
Za první tři měsíce udělá člověk takový mentální a fyzický po
krok jako už nikdy ve svém životě. Už třeba taková hmotnost.
Kojenci zvětší svou váhu průměrně o dvě třetiny. Je to asi jako by
se šedesátikilový člověk vrátil po letních prázdninách jako sto
kilová koule. Není se čemu divit, když vypijí denně tak 600 mili
litrů mléka. V poměru k váze je to asi jako by 70kilový dospělý
spořádal denně 10 kilo potravy. A navíc miminka klidně rostou
i o 1 milimetr za den. A víte, že dítě umí vlastní matku rozeznávat
i podle čichu a bezpečně ji tak pozná mezi jinými ženami?

13

jonasova_denik.indd 13

8.10.2015 16:22:54

jonasova_denik.indd 14

vývoJ dítěte
1.–3. měsíc

• První měsíc života dítě využívá vrozené reflexy jako třeba
sání, pak některé vyhasínají a nahrazuje je naučené chování.
• Novorozenec vidí ostře jen do vzdálenosti asi 25 cm.
• Asi v 6 týdnech se objevuje první záměrný úsměv.
• V bdělém stavu zkouší dítě napodobovat obličej dospělého – např. vyplazuje jazyk.
• V průběhu 2. měsíce dítě udrží hlavičku zvednutou asi
5 vteřin, až na konci 3. měsíce zvládne tzv. „pást koníčky“
a otáčí hlavou do všech stran.
V oblasti řeči začíná v průběhu 3. měsíce broukat.

•

14
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4 . mesíc

Jako cirkulárka
aneb pláč je jejich řečí

Krátce předtím, než se narodil můj syn, byla u mě na návštěvě
kamarádka Karolína se svým tehdy čtyřměsíčním chlapečkem. Nejdřív řval, pak si chvíli hrál a ke konci návštěvy opět
řval. „On je unavenej a pak vždycky brečí, protože nerozumí
tomu, co mu je,“ vysvětlila mi napůl omluvně.
   Na to, že jeho pláč připomínal řev paviána a navíc pro mě
bezdůvodný, byla kamarádka velmi klidná. Zato já jsem se
ošívala a přistihla jsem se při tom, jak se dívám na hodinky
s tím, kdy už půjdou domů. Byla jsem tehdy opravdu ráda,
když za ní a za jejím malým uřvancem zaklaply dveře. S naivní
představou, že můj chlapeček bude už od narození hodné,
spokojené, klidné a usměvavé miminko, jsem pak přemýšlela,
jak jen dokázala být kamarádka tak KLIDNÁ? Mají snad matky
nějakou speciální výbavu, přepne se jim snad v mozku něco,
že křik svých dětí snášejí lépe než okolí?
   Teď mám doma čtyřměsíčního chlapečka a zpětně vše
chápu. Nikdy jsem nevěřila tomu, jak MOC děti umí křičet.
Není to žádné broukání, ale řev, který vám rve uši a provrtává
hlavu… Je to prostě síla, kolik decibelů dokáže tak malé tělíčko
vyloudit. Děti samozřejmě brečí, protože jinak komunikovat
prostě neumějí. Brečí, když je něco bolí, když mají hlad (to nejvíc), když jsou unavené, nebo dokonce i tehdy, když se nudí…
15
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hlad

bricho

plena

nuda

a lidi to samozřejmě štve. Stejně jako to asi štvalo mě. Fascinuje
mě ale fakt, že na mě lidé pošilhávají s opovržením, když můj
syn brečí v kočárku, a dívají se na mě, jako bych mu ubližovala. Někteří si mě i pohoršeně měří, něco si šeptají anebo
vypouštějí z úst komentáře ve smyslu: „To snad není možný.“
Bohužel, je to nejen „možný“, ale je to i „přirozený“. Když vám
mimčo brečí, často s tím na ulici nic neuděláte. V duchu se tak
omlouvám nejenom své kamarádce, ale i rodičům všech dětí,
se kterými jsem kdy cestovala v letadle, kde mě řvouni rušili
a já na ně v duchu nadávala…
   Nemůžu říct, že bych si zvykla na pláč svého dítěte, ale
rozhodně se to vyvíjí. Když jsem si ho přinesla z porodnice
a on dokázal půl dne proplakat kvůli bolestem bříška, volala
16
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jsem o radu své mámě a taky jsem z toho brečela do telefonu.
Teď jsem už „tak dobrá“, že rozeznám druhy pláče (i když pro
ostatní zní stejně) a už vím, co dítko potřebuje. Dokážu určit,
zda pláče z hladu, z nudy či bolesti, a dokonce poznám, kdy
pláče z únavy… v tom, co pro mě byl v porodnici jednolitý
hluk, začínám rozeznávat stále jemnější odstíny nálad. Učím
se reagovat na miminko, stejně jak se ono učí reagovat na mě.
Ano, mateřství je malá věda. Navzdory tomu, co nám vštěpují
romantické filmy, jsem se matkou nestala vzápětí po porodu,
v důsledku mohutné hormonální erupce nebo díky nějakému
nadpřirozenému propojení s dítětem.

názor psycholožKy
Jak poznat, že dítě pláče, protože mu něco je?
Malá miminka zpočátku nemají mnoho způsobů, jak
komunikovat se světem. Když jsou spokojena, obdaří nás
zářným úsměvem. Pokud spokojena nejsou, pláčou. Tak
vyjadřují, že mají hlad, žízeň, něco je bolí, je jim zima nebo
horko, jsou unavené, nudí se nebo jde o cokoli dalšího. Pro
maminky není vždy jednoduché rozpoznat, co zrovna jejich
děťátko trápí. Postupem času se ale s dítětem dokáží na sebe
naladit. Podle zvyklostí dítěte i podle typu pláče pak určí, co
dítě potřebuje.

17
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Co pomáhá dítě uklidnit:
•
Mléko nebo obecně sání, tedy i dudlík.
•
Chování, nebo matčina blízkost – pokud maminka potřebuje pracovat, může využít některé z mnoha typů nosítek
(šátků, babyvaků…), a tak být s dítětem stále v kontaktu.
•
Masáž bříška a cvičení na pohyb střev pomáhá hlavně
při nadýmání (dále pak kapičky proti nadýmání, případně
zavedení rektální rourky).
•
Uložení ke spánku, houpání na míči nebo v kočárku.
•
Kontrola, zda mu není teplo nebo zima, zda má čistou
plenku (některé děti reagují na plnou plenku podrážděně).
•
Pro vyloučení nemoci můžeme dítě i přeměřit teploměrem.

vývoJ dítěte
3.–6. měsíc

• Namísto vrozených reflexů nastupuje naučené chování,
tzn. že už saje, protože chce sát.
• 3. měsíc – dítě se prozkoumává – hraje si s rukama a postupně i s nohama.
• Dítě se začne přetáčet na bok, až je schopno válet sudy,
někdy „péruje na kolenou“ nebo couvá (6. měsíc).
• Začíná se přitahovat do sedu, až s oporou sedí vzpřímeně (6. měsíc).
• 4. měsíc – dokáže udržet v ruce předmět, postupně jej
umí i přendávat z jedné ruky do druhé.
• Dokáže si vyžádat blízkou osobu a hlasitě se směje.
• V 6 měsících žvatlá slabiky.
18
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4 . mesíc

Kojit, či nekojit (mezi lidmi)?
O náročnosti kombinace nakrmit dítě, neztratit
sebeúctu a nikoho nepohoršit

„Ty ho budeš kojit tady v restauraci?“ zeptala se mě známá mojí
mámy s očividným zděšením v hlase, když jsme byli s rodinou
na první poporodní večeři a můj chlapeček se rozeřval na celé
kolo hlady.
   „Takže si teď tady před lidma chceš sundat podprsenku?“
dodal další přísedící od stolu a to slovo „podprsenka“ a „před
lidma“ zvlášť zdůraznil a změřil si mě takovým zvláštním pohledem. Asi jako bych byla nejlacinější děva z Perlovky, která
se právě chystá nastoupit do auta k německému kunčaftovi.
   Měla jsem na výběr: nechat dítě brečet, nebo s ním odejít
třeba na záchod a tam ho nakojit. Druhá možnost mi přišla
ponižující, takže jsem zvolila po dlouhém váhaní první. Později jsem už kojení na veřejnosti tolik neřešila a myslím, že si
na to zvyklo i mé okolí včetně rodiny. Pokud dítě plně kojíte
a zároveň nechcete zcela rezignovat na společenský život, tak
to totiž jinak ani nejde. Buď dítě nakojíte na veřejnosti, anebo
vám nezbude nic jiného než s ním sedět doma zavřená. Kojení
je totiž opět jedna z věcí, které nejdou nijak moc plánovat –
zvlášť u malých miminek. A protože já nechci být schovaná
doma, tak jsem si nakonec na kojení na veřejnosti zvykla. Neznamená to ovšem, že bych si to nějak zvlášť užívala.
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Ty ho budes
kojit tady
v restauraci?

Jako normálně stydlivému člověku mi totiž odhalování dekoltu na veřejnosti žádnou zvláštní radost nepřináší, a tím,
že jsem porodila miminko, se na tom nic nezměnilo. Hormony v tomhle opravdu nefungují. Ale myslím, že nakojit se
dá tak decentně, že tím nemůžu urazit ani největšího puritána.
Ostatně ani mně se nelíbí druhý extrém – tedy maminy, které
své ňadro demonstrativně obnažují před lidmi bez jakékoliv
snahy o diskrétnost a svým přístupem „já jsem matka a kdo
je víc“ uvádějí okolí do rozpaků. Na druhou stranu nehodlám
utíkat v restauraci kojit na záchod nebo se zavírat v pokoji tak,
jak to dělala za minulého režimu většina mého příbuzenstva
a jejich známých.
20
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   S kamarádkou, také čerstvou maminkou, jsme si zrovna
říkaly, že za minulého režimu jako by se všechno kolem těho
tenství a mateřství tak trochu tutlalo a ukrývalo. Už jen ta
břicha, která se halila do velkých pytlovitých šatů nebo oblud
ných lacláčů tak, aby nebylo co nejdéle nic poznat… Dnes se
všichni fotí a těhotenské tvary jsou populárním módním doplňkem. Ale snad v ničem se pohled společnosti na mateřství
za posledních 20 let tak nevyvinul jako právě v oblasti kojení.
Generace mých rodičů vzpomíná na to, jak bylo v porodnicích
kojení přísně pod kontrolou a někde se maminkám i nařizovalo, kolik a jak dlouho přesně mají děti kojit. Frčelo se na
„sunarech“ a převládal názor, že kojení je zbytečné a primitivní. Dnes nastal obrat o 180 stupňů a s propagací kojení se
roztrhl pytel. Jsem zvědavá, jaký posun v téhle oblasti nastane
za dalších třicet let, až bude mít třeba děti můj syn…
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5 . mesíc

Spánek je věda
aneb jak (ne)zvládnout noci s miminkem

Jsem unavená, spaní je totiž s miminky luxus. A já tomu nevěřila.
   „Tak gratuluju, teď se asi tak dva roky nevyspíte, ale pak
už to bude zase lepší, nebojte se!“ Tato esemeska mi přišla po
porodu od mého šéfa z práce, známého novináře. Sice jsem
se ušklíbla s tím, že to byl dobrý vtip, ale záhy jsem mu dala
zapravdu. Po šestinedělí, kdy byl spánek mým největším (a nesplnitelným) přáním, si prostě dál zvykám na život se spánkovým deficitem. Tělo je ale úžasně přizpůsobivé a i když jsem už
párkrát myslela, že takhle už to dál opravdu nezvládnu, něco se
mi přepnulo v mozku a najednou jsem si uvědomila, že funguji
zcela normálně a neploužím se jako mátoha! Přestože vstávám třeba i šestkrát za noc a o nepřerušovaném celonočním
spánku si mohu nechat jen zdát… Můj synek se totiž v noci
často budí na krmení. Jako většina kojenců. Tuhle informaci
jsem sice v těhotenství registrovala od známých a z chytrých
knih, nikdy jsem si ale neuvědomila její dopady. Je to přitom
věc, na kterou se z počátku mateřství zvyká nejhůř.
   Už jenom samotné uspávání je věda. V některých příručkách
stálo, že by mělo mít dítě režim a spát ve své postýlce. Já jsem
ale byla ovlivněná názory o tom, že mám miminko chovat, nosit
a rozhodně ho nikam „neodkládat“. A navíc jsem mu prostě
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nemohla odolat. „Za chvíli budeš jeho otrok,“ řekla mi jedna
známá, když jsem jí vyprávěla, jak synáčka s tatínkem na střídačku nosíme, dokud neusne. Náš chlapeček se naučil usínat
v náručí. Uspávání trvalo klidně i několik hodin a čas, kdy definitivně usnul, se stále posouval. Když jsme ho navíc po dlouhém
uspávání přenesli do postýlky, nastal pláč. Večery jsme tedy trávili doma uspáváním a chlapec měl kolikrát i v půl jedné v noci
oči jako baterky. Když dovršil čtvrtý měsíc svého života, řekla
jsem si dost. Načetla jsem pár publikací a začala s odnaučováním a „tradičním“ pravidelným režimem. Vykoupat, nakrmit,
položit do postýlky. Vždy ve stejný čas a pak bez milosti nechat
plakat a chodit se na křiklouna dívat v pravidelných intervalech.
Pohladit, ukonejšit, leč za žádnou cenu z postýlky nebrat. Tak
zhruba v kostce zněly rady z odborné literatury i od starší generace. A tak jsem trávila dlouhé večery s hodinkami v ruce, chodila pravidelně utěšovat a kousala se do rtu, abych srdceryvný
pláč zvládla a z postýlky miminko nezvedla. Byla jsem tak vynervovaná, že jsem měla chuť začít znovu kouřit. Připadala jsem
si opravdu hrozně, jako zlá matka… Nikdy v životě jsem v sobě
neměla takové pocity, ostatně ještě nikdy v životě nikdo neplakal
jen kvůli tomu, že ho já nechci nosit! „Porušit rituál je to nejhorší,
co můžete udělat, dítě to jen mate,“ utěšovala jsem se formulkou z jedné knihy, abych vydržela chlapečka nevzít do náruče.
   Teď je to přesně měsíc, co jsem s tímto „drsným“ uspáváním začala. A zázrak se nestal! Prostě jsem to porušila. Chlapeček neusíná v postýlce pravidelně v osm hodin, jak jsem
si přála. Ale už ho celou noc nenosíme. Možná to pochopil
a nechce nás trápit. Prostě usíná dřív. A já mám konečně večery pro sebe.
   Mimochodem uspávání dětí je další velké mateřské téma,
stejně jako kojení nebo porody. Rodiče jsou rozdělení na dva
nesmiřitelné tábory: ti, co spí s dětmi ve společné posteli, a ti,
23
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co je od malička učí spát samotné v postýlce. Každá skupina
je přesvědčená, že její přístup je ten nejlepší.

názor psycholožKy
Jak uspat dítě? A dá se to vůbec naučit?
Metod, jak uspat dítě, je celá řada. Od té, že je nechám
vyplakat, až po tu, že je každý večer naložím do auta a „uvozím“, protože jinak neusne. Každému se osvědčilo něco jiného
a dítě také podle svého věku může reagovat na každou metodu jinak. Záleží jen na rodičích a jejich souhře s dítětem, co
jim společně vyhovuje. Potíž nastává, když se rodiče rozhodnou pro změnu rituálu, na který bylo dítě zvyklé. Pak nějakou
dobu trvá, než dítě přijme nový stav za svůj. Můj osobní názor
je, že lepší je kojence péčí zahrnout, než aby se mu nedostávala. Proto bych hledala takovou formu uspávání, která netrhá
srdce rodiči ani dítěti. Platí, že režim a stále se opakující rituál
večerních aktivit dítěti při usínání pomáhají.

24
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vývoJ dítěte
6.–9. měsíc

• Dítě se od polohy vleže na bříšku dostává pomalu přes
plazení ke stoji na čtyřech a lezení.
• Předtím než začne lézt, zpravidla „péruje“ na kolenou,
leze pozpátku nebo rotuje na místě.
• Postupně se učí sedět samo, až v 9. měsíci dokáže sedět
bez opory.
• Začíná se stavět na nohy, v ohrádce se přitáhne.
• Začíná uchopovat malé předměty mezi palec a ukazováček jako do kleští – pozor zvyšuje se riziko zadušení.
• Mimicky napodobuje rodiče, otvírá ústa jako by mluvilo,
ale bez hlasu.
• Rozumí řadě výzev – např. udělej pápá, ale neumí je
zvukově doplnit.
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6. mesíc

Kojenec, nebo nošenec?
aneb moje záda trpí!

„Nenoste ho, on si zvykne a pak bez něj neuděláte krok. Už tak
hle malí jsou pěkně vyčůraní,“ řekl nám dětský lékař na závěr
první prohlídky, na kterou jsme dorazili jako čerství rodiče
s malinkým novorozeňátkem. Tenkrát jsem se na něj zatvářila uraženě. Jak může být tvoreček, který sotva vidí a vnímá,
„vyčůraný“, říkala jsem si v duchu.
   Měla jsem ta slova za názor doktora, který uvízl v dobách
dávno překonaných a nezná dnešní moderní trendy. Tedy co
nejvíce navázat s děťátkem kontakt a nosit ho, jak bude chtít.
   Našeho chlapečka jsme na střídačku s tatínkem nosili
a chovali první týdny v podstatě pořád. A když jsme třeba
nemohli, rádi nás zastoupili rodinní příslušníci, kteří se u nás
v začátcích hojně střídali.
   Později jsem automaticky už všechny u dveří prosila: „Vem
si ho na chvíli, jestli mi chceš pomoci.“ Chlapeček se tvářil spokojeně a všechno šlo celkem hladce. Pak skončilo šestinedělí,
tatínek se vrátil do práce, návštěvy pomalu ustaly a my zůstali
spolu doma sami. Já a synek, který brečel, když jsem ho jen na
chvilinku odložila. Nemohla jsem udělat skoro nic, a když jsem
chlapečka dala do jeho hracího křesílka, pokaždé se vztekal.
   „Dej ho do šátku a zařiď si, co potřebuješ, já to tak dělám
vždycky,“ radila mi kamarádka. Na první pohled jednoduché
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řešení má své záludnosti. Šátek chlapec nesnesl, vydržel jen
v jedné klokance, kde měl výhled. Když vážil něco přes pět kilo,
jela jsem s ním tedy na zkoušku s touto klokankou něco vyřídit na úřady. Po hodině a půl pochůzek jsem se sotva belhala
a měla jsem pocit, že mi asi upadnou záda. Věděla jsem, že tudy
cesta nepovede. A tak začalo „odnaučování nošení“ v zájmu
zachování mého fyzického zdraví.
   Moderní trendy vzaly za své a podle některých jsem tak
dokonce způsobila to, že z mého chlapce vyroste frustrovaný
jedinec! Jsem možná nemoderní matka, ale jak můžu zvládat
nosit nyní už osmikilové dítě téměř nonstop? Dospěla jsem
k názoru, že bych zřejmě musela být Bivoj, abych si tímto stylem neodrovnala záda. A jak to dělají maminky s více dětmi?
Asi to někdo zvládá, já tedy ne. Ale nemám pocit, že je můj
synek frustrovaný. Nikde ho neodkládám, jen ho učím, aby
se dokázal chvilku zabavit sám a já si mohla třeba vypít čaj…
Aspoň jsem nedopadla jako naši známí, kteří s dítětem chodí
pomalu i na záchod a uspávají ho jízdou v autě!
   Teď chlapeček v pěti měsících vydrží v lehátku sám tak
dvacet minut, kdy se zabaví s hračkami. A opravdu už je i vychytralý. Všimla jsem si totiž, že tohle vynucování pozornosti
zkouší jen na mámu. S tatínkem si leží sám v lehátku a spokojeně si hraje. Se svou paní na hlídání dokonce chodí naprosto
v pohodě spát do své postýlky i přes den (kde mi stěží usne při
večerním ukládání). Tak si říkám, že na tom asi něco bude. Náš
doktor měl zřejmě pravdu. Děti jsou možná mnohem chytřejší,
než si myslíme, a „umí“ to s námi už od malinka. Alespoň můj
chlapec podle všeho ano. Měli bychom jim tedy v tom případě
už od začátku vštěpovat určitá pravidla?
   Tahle zkušenost mě opět přesvědčila o tom, že ve všem
by se asi měla hledat ta správná míra a kompromis mezi tzv.
„moderními“ a „tradičními“ názory. Nechci, aby mi ze synka
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vyrostl deprimovaný jedinec, který se nikdy nedovolá pozornosti. Zároveň se mu ale odmítám podřizovat tak, abych ho
třeba večer jezdila uspávat v autě nebo ho nemohla dát z ruky.
Zatím jsem s tímhle přístupem spokojenější než dřív s „nosícím stylem“. A záda mě taky nebolí. A frustrovaný se mi teda
můj syn nezdá. Ale uvidíme, třeba mi to v dospělosti vrátí
a řekne mi: mámo, měla jsi mě víc nosit!
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6. mesíc

Slavnostní menu pro kojence
Jak vám dítě změní Vánoce

Nezřízené pracovní i nepracovní večírky, dárky narychlo ob
jednané přes internet, shánění posledních maličkostí v narvaných obchodních domech, balení na poslední chvíli a třiadvacátého prosince celý den v práci.
   A pak konečně sváteční dny strávené u rodičů ve znamení
nostalgie z toho, že mi je zase o rok víc. Právě na Vánoce jsem
si to vždycky uvědomila.
   Tyhle svátky pro mě v posledních letech nebyly moc pozitivní, ať jsem se jakkoliv snažila, atmosféru jsem nikdy pořádně
nenasála, ani lidi v mém okolí mi nikdy nepřišli zvlášť dobře
naladění.
   A k tomu se na mne ze všech stran valily desítky obligát
ních článků a reportáží o tom, jak Vánoce ztratily svůj duchovní rozměr, jak jsou to svátky konzumu atd. Někteří mí
známí a kamarádi dokonce přišli s tím, že „Vánoce letos teda
rozhodně neslaví“ nebo že by je nejradši zrušili. Každým rokem
jsem v mnohém s odmítači těchto svátků víc a víc souhlasila.
   „Počkej s dítětem, to bude změna! Začneš to prožívat víc
než kdykoliv předtím,“ tvrdili mi všichni minulý rok. Právě
tyhle svátky jsou totiž dle mého okolí něčím, co vám dítě v životě změní nejvíc. A tak jsem se zamyslela nad tím, jak mi dítě
zatím změnilo Vánoce.
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   Na první pohled nic moc. Je fakt, že večírky se letos nekonaly (na jednom jsem se zdržela hodinu a pak rychle spěchala
domů za plačícím chlapečkem), ale rituály s dárky proběhly
naprosto stejně.
   Sháněla jsem je opět přes internet a den před Štědrým
dnem jsem opět dokupovala maličkosti. Balení nestíhám (na
mateřské si totiž opravdu „nelakujete nehty“ a občas mi dokonce přijde, že mám víc práce než v zaměstnání), nechávám
to tedy taky na poslední chvíli.
   Uklízení taky nezvládám a pečení cukroví teda už vůbec.
Hospodyně se ze mě nestala. Nicméně, zřejmě pod vlivem ma
teřských hormonů, mám poprvé v životě pocit, že bych měla
doma vytvořit sváteční atmosféru.
   Poprvé jsem si domů pořídila krásný adventní věnec a kaž
dou neděli jsem obřadně zapalovala svíčky. V obýváku mám
opravdovou velkou jedli (dříve pouze větve nebo minismrk,
u kterého jsem jen přemýšlela o tom, jaký mi doma nadělá
nepořádek a do kdy budu vymetat v bytě jehličí). Poprvé jsem
měla čas odeslat vánoční přání rodinným příslušníkům a odhodlala jsem se vyrobit svůj první domácí bramborový salát.
A především poprvé budu slavit Vánoce se svou vlastní novou
rodinou, tedy ne s rodiči jako vždy.
   A co na to důvod všeho, tedy mé pětiměsíční miminko?
Svátky synek prožívá zatím akorát tak prostřednictvím svého
speciálního oblečku v barvách anglického vánočního pudinku,
který dostal od babičky. A taky se mu moc líbí nové bačkory se
sobem (dárek od kamarádky), díky nim má novou atraktivní
hračku – vlastní nožky.
   Vánoční výzdobu rozhodně neocenil. Je mu to dost jedno,
stejně jako adventní věnec, bramborový salát nebo obsah
dárků. Proto mu mohu nadělit praktické dárky jako nový spací
pytel nebo kombinézu. Už teď jsem si jistá, že ho nejvíc budou
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zajímat obaly, zvláště ty, co se třpytí a krásně šustí. Asi mu
bude dost jedno i jeho sváteční menu – ozdobně naservírovaná
mixovaná mrkev, kterou nedávno dostal jako příkrm.
   Už teď mi ale stačí ty náznaky. Včera si totiž Kryštof všiml
stromku a velmi ho zaujaly stříbrné ozdoby. Nekompromisně
se dožadoval, abychom ho ke stromku nosili a on si je mohl
pořádně osahat. Další vlna nadšení přišla s rozsvícením světelného řetězu. To na jeho tváři vyvolalo dokonce široký nefalšovaný úsměv. I když to lidem, kteří ještě rodiči nejsou,
může přijít jako hloupost, je to skvělý pocit! A taky příslib
do budoucna. Díky miminku se mi tyhle Vánoce poprvé od
vlastního dětství zase opravdu moc líbí. A jsem si skoro jistá,
že ty příští mne díky němu budou bavit ještě víc.
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6. mesíc

Bez něj ani krok!
Jak se z miminka stal „maminčin mazánek“!

Původně jsem si myslela, že právě letošní silvestr bude ve
znamení mého návratu „do společnosti“. Prostě, že si někam
vyrazím zapít příchod nového roku po mnoha měsících strávených na minerálkách.
   „Uspím dítě a pak vyrážím,“ říkala mi jedna známá. Zní
to jednoduše, proč bych to tedy nemohla praktikovat stejně,
že? Tady jde o další příklad toho, jak se s malým dítětem nedá
plánovat a jak se všechno ukáže až v praxi. Nakonec je totiž
všechno jinak. Oslavu nového roku strávím společně s mužem,
těhotnou kamarádkou a jejím manželem. Soukromě naší party
říkáme „mateřský silvestr“ a nějak dopředu tuším, že to velký
odvaz nebude.
   A tady je hlavní důvod naší domácí party: mé dítko není
vůbec připravené na to, abych se od něj vzdálila. Při jednom
prosincovém pokusu zúčastnit se vánočního večírku jsem si
to ověřila. Akci jsem musela opustit po hodině, tedy ve 21 ho
din, v době, kdy ostatní teprve přicházeli. Chlapeček se totiž
po usnutí probudil, a když ho přišla místo maminky utěšit
babička, spustil nevídaný srdceryvný pláč, který mi dala babička poslechnout telefonicky.
   Skvělý nápad, neb to mě odstartovalo tak, že jsem v noční
Praze v rekordním čase odchytila taxíka a se vzrušeným „Jeďte
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rychle!“ jsem řidiče popohnala skrz zasněžené silnice natolik,
že jsem domů dorazila v rekordním čase. Tam mě čekalo ubrečené miminko. Obličej se mému chlapci rozzářil až ve chvíli,
kdy jsem si ho uhnaná převzala do náruče. Byl to adrenalin!
   A tak moje plány s dítětem, jako už mnohokrát, vzaly za
své. Ale pak jsem si uvědomila, že noční tahy mi vlastně ani
tolik nechybí. Spíš mi chyběl ON. Navíc jsem celý večer musela myslet na to, zda je vše v pořádku. Jeho závislost na mně
je ale mnohem větší než ta moje. Tuto změnu v jeho chování
pozoruji teprve poslední dva týdny, ale zřejmě je to jenom
nesmělý začátek toho, co mě čeká.
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Není to tak dávno, kdy bylo synkovi úplně jedno, kdo ho chová.
Stačilo mu, aby to byl někdo, kdo se na něj směje, a aby s ním
případně provedl pár zábavných kousků, jako například vyhazování do vzduchu, napodobování zvířat atd. Teď je to jinak. Natahuje po mně ručičky, otáčí se za mnou a nic kromě
maminky ho nezajímá. Musím přiznat, že mě to vlastně docela těší, že si už uvědomuje, že jsem jeho nejbližší. Zároveň
už začínám sama chápat matky, které rozmazlují své synky.
Všechny ty maminky, které dospělým mužům vaří a žehlí
košile. Jsou pro ně pořád jejich malými chlapečky. I když se
mi to nikdy nelíbilo, třeba jednou budu taky taková matka?
Kdoví. Už vím, že plánovat se to nedá.
Ale na toho příštího silvestra si už vyrazím ven a rozhodně
ho oslavím pořádně – nemateřsky.

názor psycholožKy
Jak a proč se na nás děti fixují?
Zhruba v období od 6 měsíců do 1 roku se objevuje takzvaná separační úzkost. To znamená, že dítě si začne hlídat
svou nejbližší osobu – matku. Do této doby mu nevadilo, když
ho choval kdokoliv jiný. Nyní si ale uvědomuje hodnotu matky
oproti jiným lidem a prožívá strach z neznáma. Dítě v této
době ještě nerozumí trvalosti předmětů v čase, a proto když
mu matka zmizí, bojí se, že se už nevrátí. Toto období bývá pro
maminky náročné, protože dítě nemohou ani na chvíli opustit, aniž by spustilo srdcervoucí pláč. Dítě ale právě pokládá
základ pro jistotu a pevnost svých dalších životních vztahů.
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6. mesíc

Superženy versus líné matky
Musíme všechno zvládat samy?

Nesnáším nepořádek. Ale taky mě nebaví neustále uklízet.
A tím spíš s miminkem. Řešení? Pořídila jsem si paní na úklid.
Prostě jsem chtěla mít doma uklizeno a odmítala jsem trávit
volný čas s hadrem a kyblíkem nebo se snad dohadovat s partnerem, že měl přeci tentokrát uklidit koupelnu on a ne já (rozdělený úklid s manželem má jedna má kamarádka a podobné
„příjemné“ hovory vedou neustále).
   Od narození syna tedy platím jednorázově jistou sumu,
která mi ušetří spoustu času a starostí a jsem spokojená.
Zhýčkanost, rozmazlenost? Mně se vynaložené finance vrátí
několikanásobně a platit si tu paní budu, i když budu muset
šetřit. Jde především o princip. Nechci skončit tak, aby to byla
samozřejmost. Že bude doma uklizeno, navařeno a vyžehleno.
Že se to prostě nějak samo udělá. Zjistila jsem, že to tak totiž
většina mužů v okolí bere. Moc často neslýchám větu: díky,
žes mi vyžehlila trička a naskládala je do šuplíků.
   Prostě je to samozřejmost. A já ji chtěla porušit. V mé rodině to nejdřív vzbudilo trochu překvapení, zřejmě proto, že
si všichni říkali, že když teď budu doma, nepotřebuji přeci,
aby za mě někdo uklízel. Pod tlakem jsem se raději se svou
paní na úklid nikde nechlubila, až po čase jsem zjistila, že ji
má opravdu většina mých kamarádek a především těch, co
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Toto je pouze náhled elektronické knihy.
Zakoupení její plné verze je možné v
elektronickém obchodě společnosti eReading
.

