
Zpravodaj poradenského centra výživa dětí

skripta pro učitele –  
aktualizované vydání
Skripta Výživa a zdraví, která učitelé základních škol hojně využívají, 
doznala obsahových a grafických změn a jsou nyní v nové podobě  
k dispozici na našich webových stránkách v sekci „Pro školy“. Přínosem mohou 
být samozřejmě také pro rodiče, kteří zde najdou spoustu potřebných informací 
a praktických tipů k výživě svých dětí.

nová ambulance pro nejmenší    
Jak jsme Vás už informovali v minulém vydání, poskytujeme od letošního 
roku poradenství i těm nejmenším – tedy dětem do tří let věku a jejich 
rodičům. Proto jsme rádi využili možnost poskytovat některé konzulta-
ce v prostorách Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží  
v ambulanci paní dr. Markové. Prostory jsou plné barev, hraček a také 
bezpečných prostor pro chvilkové odložení dítěte, takže maminky mají 
čas s námi v klidu prodiskutovat vše, co je trápí, aniž by se děti nudily. 

odborné akce, na kterých jste nás mohli potkat 
kongres olomouc

V květnu jsme se zúčastnili Kongresu pediatrů a dětských  
sester v Olomouci. Na svém informačním stánku jsme se  
setkali s mnoha pediatry a zdravotními sestrami. Největší  
zájem byl již tradičně o naše edukační materiály. 
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Průvodce zdravou výživou dětí
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kongres poděbrady

setkání nutričních terapeutů  
pod kunětickou horou

Na tomto tradičním setkání jsme nemohli chybět ani letos.  
Opět zavládla intenzívní pozitivní výměna odborných ná- 
zorů a zkušeností, která naši práci posouvá dál. V předná- 
šce jsme se tentokrát zaměřili na seznámení kolegů s aktuál-
ními projekty, na kterých se Poradenské centrum Výživa dětí  
podílí. 

výživa dětí v médiích 
Jsme rádi, že se nám daří zaujmout média a jejich prostřednictvím komu-
nikovat s laickou veřejností na téma zdravé výživy dětí a dospívajících.  
V uplynulém období jsme se zaměřili např. na téma cukru v dětském jí-
delníčku, nebo na způsoby posilování imunity dětí přirozenou cestou.  
K otázce podpory imunity u nejmenších dětí jsme uspořádali i rychlou 
minianketu na internetových stránkách. Z ankety jednoznačně vyplynulo, 
že za nejúčinnější způsob podpory imunity nejmenších rodiče považují 
kojení, což nám udělalo radost!

V červnu jsme zavítali do Poděbrad na Konferenci kazuistik 
a ambulantní péče, kde nutriční terapeutka Hanka Knížková 
prezentovala přednášku zaměřenou na spolupráci PCVD  
a PLDD.





kontaktY:
infolinka:  844 230 000 e-mail: info@vyzivadeti.cz             www.vyzivadeti.cz  

Snažíme se svoji činnost ne-
ustále zlepšovat, velmi proto 
oceníme jakékoliv náměty, 
připomínky i doporučení. 
Komunikovat s námi můžete 
prostřednictvím všech kon-
taktů uvedených dále nebo 
kdykoliv také prostřednictvím 
Facebooku, kde Vaše názory 
sledujeme a sdílíme denně. 

neZapoMeŇte

Udělalo nám radost
V poradně se naše nutriční terapeutky setkávají pravidelně s 
nejrůznějšími stravovacími problémy dětí a jejich rodičů. Právě 
aktivní zapojení rodičů je polovina úspěchu. Rádi se s Vámi o 
jeden takový příběh podělíme:
Do poradny přišel otec s jedenáctiletým synem.  Otec trpěl 
obezitou, syn měl několik kilogramů nadváhy. Chlapec se díky 
nadbytečným kilogramům stával terčem hloupých narážek 
spolužáků.  Problémem bylo také zaměstnání otce - pracoval 
totiž v hotelovém provozu a stravoval se především ve formě 
tučných minutek, které byly v práci vždy po ruce. V podstatě 
pro něj minutky byly stravovacím standardem a ani si neuvě-
domoval, že by to mohlo být jinak. V poradně dostal tipy na 
několik snadných a vyvážených receptů na našich webových 
stránkách, podle kterých měl začít vařit nejen pro sebe, ale 
především pro syna. Nevhodné stravovací návyky ale byly tak 
silné, že naděje na podstatné zlepšení byla malá. Při následu-
jících konzultacích ale čekala nutriční terapeutku série příjem-
ných překvapení: Otec i syn vzali rady vážně, aktivně zapra-
covali na jídelníčku, zkouší nové recepty, začali se stravovat 
pravidelně a třikrát týdně jezdí na kole. Tatínek se podle on-line 
kuchařky naučil zdravě vařit a dokonce ho to baví! Chlapec 
zhubnul během 5 měsíců 6 kg a 5 cm v pase. A hlavně - nemá 
pocit omezení, naopak mu nové jídlo chutná a cítí se dobře! 

a co nás čeká dál?
V letních měsících je spousta dětí na prázdninách mimo domov, čas-
to společně s rodiči. Proto se v tomto období soustředíme hlavně na 
on-line komunikaci na Facebooku a webu, která je dostupná všem  
z jakéhokoliv místa. I nadále jsou ale v provozu on-line poradny, infolinka  
a ambulantní poradna. 

Pokračujeme ve spolupráci s médii, připravujeme odborné podklady nejen 
pro rodičovské tituly Maminka, Miminko a Rodiče.

Čeká nás také další natáčení pro tn.cz, které se soustředí na hodnocení jed-
notlivých kategorií potravin určených speciálně dětem (minulé díly ke shléd-
nutí na http://tn.nova.cz/zpravy/testy )

Připravujeme se také na podzimní odborné akce a se začátkem školního 
roku připravujeme další hodnocení výrobků pro školní automaty. O dalších 
aktivitách se dočtete v následujícím vydání Výživáčku. 


