
HESU Zdravé Menu  
Zuzany Hejnové 

Ahoj mámo, ahoj táto, 

gratuluji vám! Přihlásili jste se do sportovní akademie Zuzany Hejnové a to je velmi 
důležitý krok, kterým přispějete ke zdraví svému i své rodiny. Sportovní akademie není 
jen o pohybu, snaží se obsáhnout i další aspekty zdravého životního stylu. Jedním 
důležitým pilířem zdraví je bezesporu i správné jídlo. A od toho jsem tu já, Monika 
Divišová, abych vám pomohla podpořit sebe i malé sportovce z  pohledu výživy. Ze 
zkušenosti vím, že jídlo, které děti dostávají, ovlivňují z velké části rodiče. A proto se 
obracím na vás. Pokud budete chtít, abyste vy nebo vaše dítě svůj jídelníček vylepšili, 
budu potřebovat vaši velkou podporu, trpělivost a otevřenost ke změnám. 

Teorii všichni známe. I děti vědí, že bychom měli jíst pestře, hodně ovoce, zeleniny, 
celozrnné výrobky, pít dostatek vody apod. To slyšíme ze všech stran. Ruku na srdce, 
kdo z  nás tato doporučení dodržuje? Co znamená jíst pestře? Jak do dětí dostat 
zeleninu nebo celozrnný chleba, když čokoládové tyčinky vypadají tak lákavě? A 
v  reklamě říkají, že Kinder čokoláda je zdravá a plná mléka! Jsou sýry Kiri opravdu to 
nejlepší pro vaše děti?  

V rámci akademie se vám budu snažit pomoct, jak vám i vašim dětem prakticky zařadit 
do jídelníčku ty zdravější potraviny. Můžete se těšit na ochutnávky zdravých dobrůtek, 
jednoduché recepty, tipy jak koupit kvalitní pečivo či šunku, čím zdravě osladit buchtu 
apod. Zaměříme se především na svačiny, protože ty jsou pro začátek tím 
nejjednodušším, co můžete začít vylepšovat. Budeme řešit jídlo kolem sportu, zeleninu, 
ovoce i pití. Vše vám budu dávkovat postupně, krůček po krůčku. V každém balíčku na 
vás bude čekat jedno téma. I změny doma by měly probíhat postupně. Stravovací 
návyky, které si pěstujeme několik let, nejde změnit ze dne na den. Byl by to pro 
všechny velký stres. 

Pokračujeme na druhé straně :) 



Každé 1–2 měsíce dostanete domů POTRAVINOVÝ BALÍČEK, který je 
určen pro děti i dospělé. Děti balíček dostanou na tréninku HESU od 
trenérů. 

Každý balíček bude obsahovat: 

1. „Potravinu měsíce“ – konkrétní produkty (např. celozrnné sušenky, ovocno-oříškové 
tyčinky bez cukru,…) nebo samostatnou potravinu (např. cizrna, oříšky,…). Může 
ochutnat celá rodina! 

2. Recept na doma pro děti – tvoří ho recept (např. na zdravou buchtu, dobrou 
pomazánku, salát apod.), za splnění úkolu děti dostávají samolepky, pokud nasbírají 
alespoň 4 samolepky, získají na konci programu za odměnu bonusový balíček s 
dobrotami 

3. Praktické tipy a rady pro rodiče – jak koupit kvalitní šunku, celozrnné pečivo, čím 
zdravě sladit a k tomu i trochu teorie: například co je na bílém cukru špatně nebo 
proč nejsou uzeniny vhodné pro děti. Vše najdete na webu: www.hesu.cz 

Těším se, že nás to všechny bude bavit a že si doma při experimentování užijete spoustu 
legrace! 

Monika 

Dohoda 

Já ______________________ (Vaše jméno) tatínek/maminka 

______________________ (jméno dítěte) se zavazuji, že budeme 

společně zkoušet nové potraviny, recepty a plnit domácí úkoly. 

Datum a podpis: ______________________


