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Takto Viktorie roste
Původně měl být seriál o Viktorce ukončen 
12. měsícem – vždyť se také jmenoval „Můj první
rok“. Ovšem – redakce míní, čtenářky mění. Upřímně
řečeno, nečekali jsme takovou záplavu dopisů 
a e-mailů, v nichž nás žádáte o pokračování. Po
dohodě s Viktorčinými rodiči tedy vaše přání plníme
a rádi budeme veškeré její pokroky zaznamenávat
a „komentovat v přímém přenosu“ i nadále.

Rok v životě malé Viki uběhl strašlivě
rychle. Když se tu s ní její hrdá maminka
či táta ukážou, je na nich vidět, jak
jsou do holčičky čím dál víc zamilo-
vaní. Pyšně nám předváděli její
první „pasení koníků“, první zou-
bek, její škádlivé á-kuk a nově 
i posílání pusinek a berany duc.
Viktorka je zkrátka milované dě-
ťátko žijící ve šťastném prostředí.
A to je moc dobře. Je spousta prcků,
kteří nemají tolik štěstí jako ona (možná
si pamatujete na rozhovor se Zuzanou Bau-
dyšovou o týraných dětech, miminka nevyjímaje...). 



inz_MsK_210x146mm_CZ.indd   1 14.2.2008   14:23:43

inzerce

DĚTSKÝ SVĚT

Viki: kroky
a pokroky, nálady
a nenálady

: Do Viktoriina slovníku přibyla v těchto
dnech dvě nová slova: TATA a BAAAAC (to si
sama pro sebe řekne pokaždé, když náhodou
nezvládne chůzi a kecne si na zadeček). 
Holčička už poznává některá zvířátka v obráz-
kových knížkách a pochopitelně je i náležitě
komentuje. Kočka je „CÍÍÍ-CA“, kačenka je
něco mezi „KA-KA“ a „GA-GA“. 
: Když se jí maminka zeptá, kde je kočička,
jde hned ke svým hračkám a naskládá na hro-
madu všechny kočky, které po bytě najde. Ply-
šovou micinku si tak oblíbila, že ji vozí
i v kočárku – uloží ji tam, zatlačí do kočárku, po-
padne hračku zpět do náruče, pochová, vloží do
kočárku a tak pořád dokola. Zábava na dlouho.
: Pozná i pejsky, ale volá jenom na jednoho
– na babiččina psa Lea. Říká mu „LA“.
: Na otázku Jak se máš? Vikinka otvírá a za-
vírá pěstičku („Mám se tak a tak“).
: Chce-li Viki  něco odmítnout a je-li u ma-
minky v náručí, nebouchne ji vztekle do ruky
nebo do ramene (jak to někdy u malých dětí
vídáme), pouze zavrtí hlavičkou. Neprojevuje
se agresívně ani vůči „vlastním lidem“, ani vůči
cizím dospělým či dětem.

Viktorka 
je dynamo
plné energie

Viktorka je malé dynamo plné nevyčerpatelné
energie. Je sice drobounká a křehká, ale ne-
smírně pohyblivá a skoro neutahatelná. Ma-
minka tráví většinu dne v předklonu a večer je
obvykle tak unavená, že usíná vestoje. Hol-
čička udělala tři dny před prvními narozeni-
nami svůj první samostatný krůček – naštěstí
byl večer, takže oba rodiče byli zrovna u toho.
Nožičky má samozřejmě stále ještě vratké
a nehybně zafixované, ruce drží „při chůzi“ 
od těla. 
A jak to bylo s druhým krokem a těmi ostat-
ními? Jak říká maminka – to už šlo hodně
rychle: „Od té doby, co udělala samostatný
krůček, jsme sedávali s Viktorčiným tatínkem
proti sobě každý den na koberci a „posílali“ si
ji. Vzdálenost jsme pomaloučku zvětšovali, až
se jednoho dne Vikinka rozhodla, že nezamíří
do tatínkovy náruče, ale těsně před ním z ni-
čeho nic vybočila z dráhy a sama si to namířila
do kuchyně. A bylo to… 
Když jí vzápětí došlo, že to zvládne i bez nás,
byla tak opojená svou samostatností, že mini-
málně další hodinu pochodovala po všech
místnostech. Dokud neodpadla.“
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: Maminka
si není úplně

jistá, zda Vi-
kinka rozumí zá-

kazu NE! NESMÍŠ!
Domnívá se, že spíš než

na zákaz sám reaguje malá na
její příkrý tón. Když je někdy až příliš přísný,
Viki  se rozlítostní. 
: Kdykoli vidí Viki  na obrázku vláček, dělá
ššššššš, i to je novinka posledních dnů.
: Viktorka je tak jako každé děťátko totálně
fixovaná na svoji maminku. Přestože už je
zdatná chodkyně, snaží se nejen neustále
zdržovat v maminčině bezprostřední blízkosti,
ale zkouší také napodobovat vše, co její velký
vzor právě dělá. Například – když pracuje ma-
minka na počítači, sedí Viktorka kousek od ní
a ťuká – soustředěně a se zápalem – do klá-
vesnice svého dětského „kompjútru“. Anebo
když stojí maminka u kuchyňské linky a vaří,
vybírá Viki  ze skříněk vařečky a hrnce a míchá
– prostě vaří s mamčou. Když maminka věší
prádlo, stojí Viki pod sušákem a tu a tam podá
kolíček, anebo „natahuje“ pověšené prádlo
(aby nebylo zmuchlané). Je to pár dnů, co ob-
jevila holčička další aktivitu – chodí do své
skříňky s oblečením a vždy si vybere pár ha-
dříků, které se jí nejvíc líbí (přičemž nikdy
mezi nimi nesmí chybět milované kytičkované
tričko), a přikládá si je na bříško nebo na hla-
vičku. Anebo oblečení jen tak nosí mamince.
Ostatně přináší jí i jiné věci – hračky, časopisy,
panenku… Zrovna dnes jí podávala brambory.
Nosila je po jednom, po dvou a „práce“ jí prý
vydržela celkem na dlouho. 
: Na to, že je Viktorii třináct měsíců, je ve-
lice trpělivá, nepřebíhá zbrkle od činnosti

k činnosti. Když se jí ale něco nepovede, za-
čnou létat hromy blesky. Příklad: přikládá
strašně ráda uzávěr na hrdlo PET lahve nebo
kojenecké lahvičky. Když se jí nedaří, začne
rozhazovat ručičkama a mrskat o zem vším,
co má zrovna v dosahu.
: Děti v tomto věku často (a rády) vydávají
zvuky, kterými se zapojují do konverzace. A co
Viktorka? Samozřejmě nezůstává pozadu. Na-
příklad když vidí někoho z rodiny telefonovat,
vezme si svůj dětský mobil a důležitě do něj
oznamuje „DLA-DLA“ a takhle, s telefonem
přiloženým na ouško, chodí po bytě, rozhazuje
při tom ručičkama, jako kdyby konverzovala.
: Viki  už dokáže na požádání pohladit ma-
minku a tatínka („udělej moje“). Když ne-
dávno maminka mluvila přes SKYPE se svou
sestrou, pohladila Vikinka i monitor.
: Občas zkouší Viktorka hovořit tím způso-
bem, že udělá v pusince ze slin bubliny a vy-
dává při tom zvuky MAAAA-MAAAA. Dospělý
by to nejspíš nezvládl, ale tímhle „kloktacím“
obdobím procházejí snad všechna mrňata. 

: Také velmi ráda tancuje. Přijde k věži,
zapne přehrávač (cédéčko je tam samozřejmě
pro ni připravené) a je vidět, jak už je dopředu
na známou melodii natěšená. (Což projevuje
tleskáním.) Hned jak uslyší první tóny, začne
tancovat. Pohupuje se na nožičkách, otáčí se
do stran a rozhazuje ručičkama nebo tleská.
: V poslední době už se temperamentní Vik-
torce nechce moc sedět v kočárku – především
v obchodě. To chce buď chodit po svých, anebo
se chce nosit. Když není po jejím, zlobí se.
: A z čeho má malá v poslední době největší
radost? Smíchem dokáže ocenit grimasy, moc
se jí také líbí, když ji máma s tátou hážou do
polštářů nebo když drží maminka v ruce ply-
šového pejska, hafá a přibližuje se s ním k Vik-
torčině bříšku. Holčička miluje také „Vařila
myšička kašičku“. Nejoblíbenější zábavou po-
sledních dní je ale pro ni chytání bublinek
z bublifuku.
: Recept na uklidnění: Když je Viki  rozru-
šená, naštvaná nebo mrzutá, zaručeně ji uko-
nejší kojení anebo oblíbené dětské písničky
z cédéčka.
: A jak mrňousek zvládl horké letní dny?
Rodiče ji vzali poprvé do aquaparku – strašně
se jí tam líbilo. Hrála si s balónkem, v nádob-
kách přelívala vodu, ve větší hloubce pak dě-
lala, že plave – maminka ji držela pod bříškem
a přibližovala ji k nafukovacímu míči. Vždy,
když na něj Viki dosáhla, se nahlas radovala. 
: U babičky „na prázdninách“ běhala hol-
čička po zahradě nahatá (což pro ni byl také
naprosto nový zážitek). Maminka ji důsledně
natírala mlíčkem se slunečním faktorem 50.
Mazala ji i v okamžiku, kdy se vydaly jen na
krátkou procházku.
: Musíme třikrát zaklepat, ale ani tenhle
měsíc nebyla Viktorka nemocná. Dokonce
i atopický ekzém ustoupil do té míry, že ji ma-
minka nemusí už víc než měsíc mazat mastič-
kami od paní doktorky. Po koupání se jí sice
občas objeví malý flíček pod kolínkem, ten ale
vždy druhý den zmizí.
: Pokud jde o ostatní děti – třeba v parku
nebo v dětském koutku na hřišti – všechny je
pozorně sleduje a pomalu se k nim přibližuje.
Nebojí se jich. 
: Nedávno byla u Viktorky na návštěvě její
o rok a půl starší sestřenice, a když Viki uvi-
děla, že jí holčička sáhla na JEJÍ (!) hračky, byl
oheň na střeše. Rozkřičela se prý způsobem,
jaký u ní rodiče do té doby nezažili…
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Slovo pediatra
MUDr. Renáta Růžková
z Odborné společnosti
praktických dětských lékařů

Po dosažení roku věku se zpomaluje růst dítěte
a mění se proporce postavy dítěte ve prospěch
těla. Hlava zastavuje růst, přírůstek na váze bývá
asi 50g týdně. Aby dítě dostávalo všechny ži-
viny, které potřebuje pro svůj život, musí být
strava batolete rozmanitá, vyvážená a výživná.
Zdravá a energeticky bohatá strava zajistí dítěti
nejen dostatek kalorií pro růst, ale současně je
i vhodnou prevencí ke zmírnění nebezpečí
vzniku četných onemocnění, jako např. srdeč-
ních obtíží, obezity, cukrovky a osteoporózy, do-
konce i některých druhů rakoviny v pozdějších
letech. Pokud si dítě již v útlém batolecím ob-
dobí osvojí správné stravovací návyky, zůstanou
mu již většinou po celý život. Proto by rodiče
měli dodržovat lékařem doporučené postupy
pro výživu svého batolátka, a to nejen co do roz-
manitosti a složení stravy, ale i správný stravo-
vací režim. 

Stravovací režim dítěte
po 13. měsíci věku 

se skládá ze tří malých porcí hlavních jídel
a dvou až tří zdravých přesnídávek, např. syrové
zeleniny (pozor, celer může vyvolat u některých
dětí alergickou reakci), čerstvého ovoce, sýra,
cereálií apod. Nedávejte dítěti pokud možno
nic mezi těmito jídly, omezte mlsání dítěte a tím
si zajistíte, že vaše dítě sní vždy všechno, co mu
předložíte. Porce dítěte však nesmí být ne-
úměrné jeho věku. Možná jste si už všimli, že
vaše dítě má po prvních narozeninách menší
chuť k jídlu než dříve a je také mnohem vybíra-
vější. Menší chuť k jídlu je způsobena právě zpo-
malením růstu v tomto období a následným
poklesem potřeby kalorií. Je dobré dopřát dítěti
nové druhy potravin a jídla vhodná pro jeho věk,
zvykne si tak na nové chutě a jeho strava se
stane rozmanitější. Pokud dítěti nabízíte zdra-
vou a rozmanitou stravu, nechte ho vybrat si, co
mu chutná, a tyto druhy potravin mu podávejte
častěji. Pro malá batolata je typické, že jsou
velmi opatrná ve zkoušení a přijímání nových
jídel. Když se jim některé jídlo hned nezamlouvá,
nenuťte je do něj, ale po čase zkuste tuto „no-
vinku“ do jídelníčku dítěte znovu zařadit. Nikdy
však dítě do nového jídla nenuťte! Nemůžeme
očekávat, že batole bude jíst hned všechno, co
konzumují ostatní členové rodiny. Batolata by
prakticky nikdy neměla jíst totéž co jejich rodiče,
zvláště v případě, že se rodiče neřídí zásadními
pravidly racionální výživy. Pokud si rodiče přejí,
aby jejich dítě jedlo zdravě a naučilo se jíst hod-
notnou zdravou stravu, měli by jít dětem pří-
kladem a sami zdravě jíst. 
Děti většinou dávají přednost rýži a těstovinám,
případně masu, před zeleninou a ovocem. Je
proto vhodné nabízet jim ovoce a zeleninu spíše
na začátku hlavního jídla nebo k malým svačin-
kám mezi hlavními jídly, kdy mají děti větší hlad.
Často si děti vybírají ovoce i zeleninu podle

Viktorčin denní režim
– jídlo, spánek, aktivity 

Po probuzení – kolem 7. hodiny: osmizrnná kaše Ne-
stlé
Od půl deváté do jedenácti spánek. Po probuzení

ovoce, či ovocná přesnídávka. Pak si Viki  hraje a ve 12.30
má oběd – většinou sekanou zeleninu na páře s brambo-

rem, rýží či těstovinami a vařeným masem (často kuře, krá-
lík, jednou týdně žloutek, ale i hovězí – to ale spíš výjimečně

a ve formě kupovaného příkrmu). Po obědě procházka (někdy spo-
jená s drobným nákupem). Při nákupech sedí zatím Viktorka spokojeně

v kočárku, na všechno ukazuje. Je velmi hodná, protože už tuší, že jí dá maminka cumlat čerstvý
rohlík. Kočárek a vycházky má moc ráda. Pak jde kolem půl třetí zase spinkat, většinou usne
v kočáře, na vzduchu a to jí vydrží tak do 16.00, někdy i déle. Když se probudí, dostane jogurt
nebo ovoce a pečivo. Pak si buď s maminkou hraje, nebo jdou ještě na chvíli ven. Zpátky se snaží
být ještě „do Večerníčku“, protože Viktorka miluje jeho znělku. Pak už na ni čeká vanička plná
vody a v ní řádí. Po sedmé spapá kašičku Zdravé zažívání a užívá si ještě chvíli obou svých rodičů.
Mezi osmou a půl devátou maminka Viktorku nakojí a ukládá ji k spánku. Nechybí každodenní
ukolébavka – to už je rituál. To, že Viki  ve srovnání s ostatními dětmi do všeho „jen tak ďobne“,
platí bohužel i nadále. Ale zdá se, že množství jídla, které si sama určila, jí stačí – kde jinde by
vzala tu svou neskutečnou energii?

: Nachází-li se Viktorie u maminky v náručí
a někdo cizí si ji chce pochovat, nerozpláče se
sice, ale hned se přitiskne natěsno k mamince,
zavrtá se do jejích dlouhých vlasů a odvrátí
hlavičku. Ještě stále má strach z neznámého…
: Ráda si hraje, ale nedá se říci, že by měla
nějakou nejoblíbenější hračku. Velmi ráda lis-
tuje v máminých časopisech a knížkách, ma-
minka jí čte o Červené karkulce a ukazují si na
obrázku vlka, ptáčky, holčičku… Včera si na-
příklad hráli s tatínkem s plyšovou hračkou lva
a dnes už holčička sama přišla a lva mu po-
dávala. Pamatovala si… Když přijde k motorce
– odrážedlu – tak udělá BLLLM-BLLLLM, když
uvidí kočičku, zavolá CÍÍÍ-CA. 
: Viktorčina maminka s tatínkem si občas
zajdou na jídlo do restaurace se zahrádkou, ale
aktivní holčička není příliš ochotná sedět
chvilku na místě – ani ve vysoké dětské sto-
ličce, ani v kočárku. Protože jejím nejnovějším
koníčkem je běhání na dlouhé tratě, vyžaduje
absolutní svobodu pohybu. Když už se rodinka
na oběd vypraví, maminka se snaží, aby Viki
byla najedená předem. Do restaurace jí přesto
ještě nosí různé dobrůtky (dětské kukuřičné
křupinky, piškoty, jogurt, čaj), kterými se
snaží malou ošálit, aby neloudila nevhodné
jídlo z talířů dospělých. 
: Přestože je Viktorce už třináct měsíců,
maminka ji stále ještě kojí. Vikinčin organiz-
mus už je natolik vyvinutý, že už si maminka
nemusí dávat tak velký pozor na to, co jí. Je si
vědoma toho, že když si dá například čočku,
bude holčička nepatrně nafouknutá, ale už má
odpozorováno, že to malé nedělá vůbec žádné
problémy, takže se neomezuje. Alkohol ani
kávu nepije, do mlíčka se jí tudíž nedostávají
žádné škodliviny…

: Když se chce Viki  dostat ze stoje zpět na
podlahu, už se nemusí opírat o nábytek, dělá
suverénně dřepy.
: Dokáže se dobrovolně vzdát hračky
a podat ji na požádání mamince nebo tátovi.
: Viktorku baví tlačit před sebou nějakou
oporu (maličký kočárek, motorku-odrážedlo),
miluje i hračky na provázku vydávající zvuky.
: Do schodů i ze schodů leze sama po čty-
řech, anebo chodí za ručičku, zatím samo-
zřejmě nestřídá nohy. Chození po schodech –
to je další z oblíbených činností.
: Pomáhá pilně při vlastním krmení. Ráda se
přidržuje lžičky (často ji sama uchopí – větši-
nou ale obráceně – a když se na ni dost vyna-
dívá, mrskne s ní o zem).
: Přenáší hračky (oblečení, bačkůrky…)
z místa na místo a „pomáhá“ tak mamince
s úklidem 
: Přináší rodičům mobil, když zvoní.
: Když se nosí v náručí, ráda rozsvěcuje
a zhasíná světla. 
: Ze všech her ji stále nejvíc baví ta na scho-
vávanou – podle hesla: Když schovám hlavu,
jsem neviditelná (odhalení doprovází radost-
ným á kuk).
: Drží-li v ruce hračku a někdo jí nabídne
další, neuchopí věc druhou rukou, ale snaží se
obě hračky popadnout jedinou ručičkou, pak se
hrozně diví, když to všechno popadá na zem.
: Viktorka je pohodář, bývá málokdy mrzutá
nebo plačtivá, pláče jen tehdy, když se třeba
uhodí nebo když je násilně probuzena anebo
když jí jiné dítě okupuje její království hraček,
jak už bylo řečeno. V takovém případě ovšem
nepláče, ale brečí, dá se říci, že řve jak tur .
: Viktorka, jak nám potvrzuje její maminka,
vyžaduje mnohem víc lásky, než tomu bylo
dříve. Více se mazlí, více pusinkuje. Jak ma-
minka dojatě říká – „Je to hrozně krásné.“. 
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barvy, raději mají červenou a žlutou než zelenou
zeleninu. Pokud nějaký druh zeleniny dítěti ne-
vyhovuje, zkuste jej posypat strouhaným sýrem
nebo polít vhodnou omáčkou. Dítěti nabízejte
vždy raději menší porci, pokud má chuť, můžete
mu vždy přidat. Raději příliš neregulujte množ-
ství stravy, kterou batole sní. Některé děti na ta-
kové chování reagují přejídáním, nebo naopak
odmítáním jídla. Dítě do jídla nenuťte, nenuťte je
ani dojídat celou porci – ke konci jídla bývá již
pokrm studený, a tím i méně hodnotný. Zdravé
batole většinou pozná, kdy je syté a má jídla
dost. Nedělejte si proto starosti, když vaše jinak
zdravé, čilé a dobře prospívající dítě jí méně, než
byste si představovali. 
Do dvou let věku dítěti ve stravě neomezujte
tuk, protože batolata v této době potřebují tuk
pro svůj růst a vývoj mozku. U batolete můžete
do jídelníčku zařadit i ryby, nejprve jen sladko-
vodní, později i mořské ryby. Vždy však dávejte
pozor na drobné rybí kosti a z počátku nezapo-
meňte ani na možnost alergické reakce. Při va-
ření používejte úpravu jídla s nízkým obsahem
tuků, jako je pečení, vaření, grilování a dušení.
Používejte převážně drůbež a méně červeného
masa (hovězího a vepřového), které musí být
vždy libové. Z drůbeže odstraňte kůži a tuk.
Pokud jste dítěti do roka věku nezařadili do jí-
delníčku obiloviny, po roce věku je již zařaďte.
Vždy je totiž možnost, že v této době přesta-
nete kojit, a děti snášejí lepek z obilných zrn
lépe v době, kdy matka kojí. 

Věnujte mimořádnou
pozornost kvalitě
stravy a hygieně výživy

Vždy dbejte na kvalitu potravin, ze kterých
stravu chystáte. I zdravá zelenina může dítěti 
uškodit, pokud není čerstvá, je ovadlá, zapařená,
nahnilá nebo plesnivá (někdy si toho ani nemu-
síte všimnout – např. u mrkve). Potraviny k pří-
pravě batolecí stravy nakupujte podle kvality,
etikety, skladovací doby a způsobu prodeje (ra-
ději v hypermarketu než na tržišti). Doma dbejte
vždy na správné uskladnění potravin a sledujte
dobu exspirace jednotlivých surovin. Pokud
možno, až na výjimečné případy, pokrmy znovu
dítěti neohřívejte. 

Správné 
stolování batolat

Již v batolecím věku učte dítě správnému stolo-
vání. Kojence většinou krmí rodiče na klíně, ale
batolátkům již dopřejte vlastní místo u stolu. Při
jídle se děti postupně učí samostatnosti. Spo-
lečné jídlo u stolu by mělo být příjemným zá-
žitkem pro celou rodinu, proto za dítětem
neběhejte s jednotlivými kousky jídla po míst-
nosti a nikdy je nekrmte během jeho hry. Dbejte
na to, aby batole jedlo jen tehdy, když sedí
u stolu nebo stolečku a když je nablízku dospělá
osoba. Určete pevný čas stolování (hlavního
jídla a přesnídávky) a snažte se jej až na výjimky
(viz níže) dodržet. Před jídlem dítěti umyjte ruce
a udělejte si ze stolování příjemný rituál. Stůl
pěkně prostřete, zvláště dítěti dejte barevnou

tek, a naopak brzdit vývoj chlapců. Dále dětem
nepodávejme zeleninu sterilovanou v kyselých
zálivkách. Vyhýbejte se také silně kořeněným
jídlům, soleným i přeslazeným jídlům, stejně
jako tučným smaženým pokrmům. Nepodá-
vejte malým dětem tavené a plísňové sýry, ne-
vhodné jsou nekvalitní levné uzeniny, ať již
ohřívané nebo opékané na přímém ohni nebo
obalované a smažené. Vyhněte se nekvalitním
margarínům a ztuženým pokrmovým tukům.
Používejte raději čerstvé máslo, ale na másle ne-
smažte. Snižte dětem příjem tučných sladkostí.
Nenabízejte dětem pamlsky s vysokým obsahem
tuku a cukru před jídlem, ani jimi nenahrazujte
odmítnutou obvyklou stravu. Snížení množství
tuku docílíte snížením konzumace uzenin a tuč-
ného masa. Zabraňte používání přepálených
tuků, nepodávejte batolatům hranolky. Ne-

choďte s dětmi do restaurací typu „fast
food“. Nepřilepšujte dětem slad-

kostmi, je to v zájmu jejich
zdraví. Drobné cereální

produkty nejsou pro
děti vhodné, protože
jsou rizikové stran
možnosti vdechnutí,
a proto by se měly
do jídelníčku zařazo-
vat raději až po dru-

hém roce věku. Stejně
tak nebezpečné jsou

i další tvrdé potraviny,
které mohou dítěti uvíznout

v průdušnici, ucpat ji a způsobit
dušení. Mezi takto nebezpečné potraviny patří
ořechy, oříšky a buráky, syrová mrkev, tvrdé
bonbóny a popcorn.

Dobré rady na závěr
Naučte své dítě snídat a umožněte mu vždy jíst
v klidu. Přípravou vhodných přesnídávek zabrá-
níte konzumaci limonád a sladkostí. Vždy mějte
přehled o tom, kolik a jaké potraviny vaše dítě
jí, které pokrmy má rádo a které mu dělají ob-
tíže. Pokud máte s dítětem problémy při stra-
vování, zkuste jej motivovat vhodnou formou
jeho aktivní pomoci při přípravě zdravých po-
krmů. Pokud si dítě „samo“ připraví např. zele-
ninový nebo ovocný salát, bude jej jíst mnohem
raději, i když jindy třeba zeleninu a ovoce od-
mítá. Zkuste se přizpůsobit potřebám dítěte
a podávejte mu stravu v časových intervalech,
které si samo určí. 
Děti často prosazují svou nezávislost a chtějí jíst,
když mají hlad. Někdy je problém přizpůsobit
tomuto řešení chod zbytku rodiny. Pokud se
vám to však alespoň přechodně podaří, můžete
natrvalo vyřešit problém „nechutenství“ svého
batolete. 

Porušování principů správné výživy batolat ať
už z nedbalosti nebo pohodlnosti vede k upev-
ňování nevhodných stravovacích zvyklostí se
všemi negativními dopady do budoucna: vyšší
podíl alergií, nadváha, cukrovka, kardiovasku-
lární onemocnění, případně i rakovina, únava
a poruchy soustředění, školní neprospívání
apod. �

podložku (nejlépe s obrázkem), aby nepobryn-
dalo ubrus. U stolu by mělo pít dítě z hrníčku
nebo ze skleničky, nikoliv z kojenecké láhve. Ne-
podávejte dítěti nápoje s vysokým obsahem ka-
lorií a cukru, vhodné jsou čerstvé ovocné šťávy
ředěné vodou nebo čistá voda. Jídlo batoleti roz-
mačkejte nebo nakrájejte na malé kousky, k jeho
krmení používejte lžičku nebo malou vidličku.
Později se dítě lžící i vidličkou naučí jíst samo.
Veďte vždy dítě k tomu, aby si ukusovalo malé
kousky a pečlivě je vždy rozžvýkalo. Žvýkací
schopnosti dítěte jsou plně vyvinuty až po 4.
roce věku. Před jídlem samotným vyzkoušejte
teplotu jídla, aby si dítě nespálilo pusinku. Jídlo
dětem nepřisolujte a nedávejte na stůl slánku. 

Co ve stravě batolat
nemá chybět

Vyvážená strava batolete i malých dětí by
měla zahrnovat kombinaci sacharidů,
bílkovin, tuků, vitamínů, minerálů
a vlákniny ve správném složení
a vzájemném poměru. Sa-
charidy (škroby a cukry
v ovoci a zelenině, těstovi-
nách, rýži, bramborách
apod.) představují ve výživě
zdroj energie. Bílkoviny
jsou nezbytné pro růst
a vývoj dětského těla. Tuky
jsou zdrojem energie a živin pro
růst a vývoj dítěte, rozvoj mozku
a nervového systému. Používejte ve
stravě batolete dostatečné množství olejnin,
luštěnin a obilovin – obsahují některé tzv. esen-
ciální mastné kyseliny. Esenciální mastné kyse-
liny řady OMEGA-3 potřebné k rozvoji vývoje
mozku a nervové soustavy jsou v dostatečném
množství v rybích olejích. Vláknina je nestravi-
telná část rostlin – podporuje normální funkci
střev. Vitamíny a minerály, zvláště vápník a že-
lezo, zajišťují správnou funkci organizmu. Zdro-
jem vápníku jsou zvláště mléčné výrobky
(jogurty a sýry), listová zelenina, brokolice a sója
(ta však pro batolata není vhodná – viz ne-
vhodné potraviny). K bohatým zdrojům železa
řadíme maso, drůbež, ryby, zelenou listovou ze-
leninu (brokolice, kapusta, tuřín), luštěniny (fa-
zole a zelený hrášek), vaječný žloutek, celozrnný
chléb. Významnou výživovou složkou potravy
dítěte ve 13. měsíci věku zůstává mléko, nejlépe
mateřské mléko, případně upravené kravské
mléko, mléčné formule. Konzumaci neošetře-
ného kravského mléka se snažíme u batolat od-
dálit minimálně do 18 měsíců věku. Po roce věku
však do jídelníčku můžeme zařazovat mléčné vý-
robky: sýry, jogurty a tvaroh. Nepoužívejte pro
děti sójové mléko náhradou za kravské. 

Nevhodné potraviny
pro batolata a malé
děti

Nepoužívejte u batolat výrobky ze sóji (zvláště
ne u děvčátek). Sója obsahuje látky, které mají
podobné vlastnosti jako ženské hormony estro-
geny, proto může uspíšit pohlavní vývoj děvčá-
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