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Prvníobčánekroku
je Mikuláš z Lipna

MIMINKO ČESKOKRUMLOVSKA.
ZUZANA

KVSELOVÁ

Český Krumlov - První novoroční
miminko
Českokrumlovskaje na světě.
Jmenuje se Mikuláš Maurer,
měří 52 centimetrů a váží 3 445
gramů. "Má ideální modelkovské míry," usmívá se maminka
Daniela Maurerová. Ráda by se
smála, ale bolí ji celé tělo. Příchod Mikuláška na svět 1. ledna
2014totiž nebyl jen tak.
Rodiče Daniela a Jan Maurerovi si ještě užili silvestra u přátel a také silvestrovský ohňostroj v Lipně nad Vltavou. Mikulášek je nechal po silvestru
vyspat a pak se přihlásil o slovo.
Nutno podotknout, že přesně v
termínu, který předpověděli lékaři, i když si rodiče mysleli, že
to bude spíš už mezi svátky.

Mikulášek neměl jednoduchý

příchod na svět. Foto: Deník/Z. Kyselová

"v 11.30 hodin se dostavily
trochu kontrakce," líčila maminka Daniela. S manželem zamířili do českokrumlovské porodnice, ale Daniela se domnívala, že je ještě pošlou domů. Jenomže porodníci už si Danielu v
Krumlově nechali. "Byla jsem
otevřená na sedm centimetrů,
vypadalo to tedy, že vše půjde
rychle a dobře," vyprávěla prvorodička. "Vše šlo opravdu
dobře,jenomže v poslední fází se
chlapeček zastavil a nechtěl ven.
Tak mě lékaři honem vzali na císaře, protože dítě už začalo ztrácetozvy."
Porod byl tedy značně dramatický. Daniele byl velikou
oporou manžel. Naštěstí vše
dobře dopadlo a krásný hošík se
~maličku snaží rozkoukávat,
"kde se to ocitl. Jeho maminka si

tedy opravdu užila - naráz porod normální i Císařským řezem. Chlapeček se narodil v
17.35hodin a jak včera v porodnici předvedl, hlas má za dva.
Jméno Mikuláš chlapeček
nepodědil. "Schválně jsme vybírali jméno netradiční. Kdyby
to byla holčička, byla by Víktorka. Ale věděli jsme, že je to
kluk," usmívala se Daniela.
Doma je pro miminko už
všechno nachystané včetně kočárku, který kvůli pověře doposud čekal u tchána.
Daniela a Jan Maurerovi ale
nemají výjimečné pouze datum
narození svého synka. Jako by
si na originalitu potrpěli. Vzali
se totiž v pátek třináctého, a to
13.9.2013.A obřadní síní jim nebylo nic menšího, než obtf Stez- •••••.
"""'"-"",
.
ka v korunách trómů.

