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Podle psychologů
přestává mít dítě ve
druhém roce života

pocit, že  maminka je
jeho nedílnou

součástí. Pomalu,
pomaličku si začíná

uvědomovat své
vlastní JÁ…
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Viki: dítko 
moderní doby

. Viktorku samozřejmě nezajímají jenom
plyšáci, lego a panenky, ale coby dítko moderní
doby se vrhá i po posledních výdobytcích tech-
niky – v tomto případě po mobilním telefonu.
Dokáže si ho nejen zapnout (rodiče ho před ní
vypínali tak dlouho, až si poradila sama), ale
prstíčkem si najede i na obrázky zvířátek, do-
provázené říkankami a písničkami.

. Kdykoli jde Viki kolem kočárku, v němž
spí miminko, dá si prstíček na pusu a řekne
„psssst, mimi psssst”…

. Sice to není v tomto věku obvyklé, ale Vik-
torka nejen, že po rodičích opakuje celé jed-
noduché větičky, ale je schopná tu a tam sama
slova zkombinovat. Když například nemohla
najít pejska, obrátila se na maminku a zeptala
se: „Kde je haff haff?“ Také se velmi ráda za-
pojuje do hovoru – žvatlá a rozhazuje přitom
ručičkama.

. Viktorka, tak jako každé dítě, s oblibou
napodobuje veškeré činnosti, které s ní pod-
niká maminka. Takže si například posadí do
řady plyšáky a panenky a všechny je krmí lžič-
kou, kterou energicky kvedlá v prázdném jo-
gurtovém kelímku. Cestu lžičky k ústům
doprovází hlasitým haaamm a místo plyšáků
sama otevře pusu.  Ovšem v momentě, kdy je

sama krmena, drží po maminčině haaamm
Viktorka, známý nejedlík,  často pusinku sve-
řepě sevřenou. Sice už dlabe lépe než v minu-
losti, ale pořád se v její rodině ještě bojuje
o každé sousto. 

. Když Viki vidí, že si její maminka sedla
k počítači, běží k ní a tahá ji za její dlouhé vlasy
ze židle. Nedokáže pochopit, že se s tou blika-
jící bednou musí o svou pracující maminku
dělit. Na počítač velice žárlí… Ano, i toto je
úkaz moderní doby.

Zvuky a pazvuky
O tom, že si Viktorka hraje ráda s kostičkami
a obřím legem, už jsme psali. Už se ale dokáže
sama zabavit i s plyšáky a panenkami. Houpe
je v náručí, tančí s nimi, panenky posazuje

a zase staví na nohy, vozí je v kočárku.  Když
sáhne po nějakém zvířátku, snaží se napodobit
zvuky, které v reálu vydává. Pokud se bytem
nese hlasité haff, brrrrum brrrrum a gagaga, je
to celkem jasné i nezasvěcenému, když ale Vik-
torka začne chroptět, že se skoro až dusí, zna-
mená to, že právě sáhla po prasátku anebo na
ně natrefila v obrázkovém leporelu.

Mléka není 
nikdy dost

Jak už bylo několikrát řečeno, Viki žádný
velký jedlík není. Navíc je, pokud jde o jídlo,
silně konzervativní. Mamince se jen velmi
vzácně podaří propašovat do jídelníčku nějaké
nové chutě. Pokud jde o poslední vítězství,

P tože zdravý vývoj a růst mého 
       Tomáška je pro mě nejdůležitější.
   Eva Pánková, Brandýs n. L.

Protože zdravý vývoj a růst mého
Proč používám Bebu?

Nezapomínejte, že jedinou přirozenou kojeneckou výživou je mateřské mléko, které představuje nejlepší způsob výživy kojence chránící jeho zdraví, a proto má přednost před náhradní kojeneckou výživou.

BEBA. PRO ZDRAVÍ A RŮST MÉHO MIMINKA.

Dětská lékařka mi řekla, že BEBA má jedinečné a vyvážené složení blízké mateřskému 

mléku, které je důležité pro posílení obranyschopnosti, rozvoj mozku a zraku. 

Jsem ráda, že používám Bebu. Tomáškovi chutná a já vím, že mu dávám to nejlepší.

INFOLINKA 800 135 135                                 www.kojeneckavyziva.cz
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� 3 až 4 porce mléka a mléčných výrobků denně

� 2 až 3 porce zeleniny, 2 porce ovoce denně

� 1 porce masa – ale nemusí být denně, je možné ji alespoň

dvakrát týdně nahradit luštěninami

� Jednou týdně porce ryb

� 2 až 3 porce volného tuku (ideální  je olivový olej) denně

Dítě by tedy mělo denně přijímat:

� 400 ml mléka – 100 ml jogurtu – 25 až 30 g sýra

� Ovoce a zelenina v čerstvém stavu anebo uvařená na páře

� Krajíček chleba, 1 rohlík, 60 až 70 g rýže, brambor 

nebo těstovin

� 40 g masa
� Dostatek tekutin – podle potřeby dítěte

� Podíl tuku: 30 až 40 %

holčička se nechala přemluvit k těstovinám se špenátem a kuřecím
masem. Jinak – je i nadále kojená, a i když se to mamince nezdá,
skvěle prospívá. Je vysoká, štíhlá a šlachovitá. Energie má za tři.
Ve Viktorčině věku je nesmírně důležitý dostatečný příjem vápníku
a fosforu pro tvorbu kostí a zubů – především ve formě mléka.
Pozor, kravské mléko je určené pro telátka, nikoli pro Viktorku! Ne-
jenže přináší vysoké riziko vzniku alergie, ale obsahuje velké množ-
ství bílkovin a solí, které zatěžují ledviny dítěte, nadměrné množství
některých minerálů a nasycených kyselin, naopak málo jódu, vita-
mínů a železa.  Speciální mléčné výrobky bývají obohacené o vita-
míny, železo, stopové prvky a některé i o probiotika, která mají
velmi příznivý vliv na imunitu dětí. Například NESTLÉ Junior

mléko BIFIDUS obsahuje navíc přátelské bakterie Bifidus, které pro-
kazatelně posilují imunitní systém a pomáhají regeneraci střevní
sliznice.. .
Maminky by měly mít na paměti, že strava s nedostatečným množ-
stvím bílkovin (a hlavní bílkoviny dodává dětem v tomto věku právě
mléko) vede ke zpomalenému vývoji psychomotorických funkcí
a k celkovému zaostávání dítěte.

16. měsíc obecně
Potravinová pyramida

aneb 

Jak by se měly stravovat děti 

ve druhém roce života:

Všímejte si mě, jsem tady!
Už  v minulém čísle jsme se zmiňovali o tom, jak je důležité dítě VNÍ-
MAT a REAGOVAT na ně v okamžiku, kdy se snaží přitáhnout naši
pozornost. I takhle malý tvoreček už  dokáže spolehlivě vycítit, že
jsme zrovna duchem jinde a že odpovídáme jen tak pro forma cokoli,
co nám slina na jazyk přinese. Dost často jsou bohužel například
v dětském koutku v parku k vidění maminky, které v jednom kuse
ťukají zprávy do mobilu a nemíní se zaobírat tím, že se jim prcek snaží
už nějakou dobu něco podstatného sdělit... Mrňousek je relativně
dlouho trpělivý, ale pak v něm maminčiny reakce – nereakce vzbudí
vlnu odporu a začne se vztekat a brečet.  Maminka příčinu „náhlého“



V 16. měsíci  měří batole cca 81cm a váží v průměru 11,5 kg. Rozvíjí se
jeho motorický i psychický vývoj. Zná asi 10 až 12 slov, některé děti již
umí smysluplně spojit dvě slova do krátké srozumitelné věty. Podle ob-
rázků pojmenovává zvířátka pomocí citoslovcí. Šestnáctiměsíční batole
již zvedne předmět ze země, aniž by při tom upadlo, poskakuje, padá již
málo. Postaví věž ze tří kostek, vesele bourá vysokou věž, kterou mu
staví rodiče. Děti navlékají dřevěné korály na tyčku  a umí prostrčit
kostky drobným otvorem. V této době mohou děti pomalu začít přijímat
stravu, kterou jedí i rodiče a ostatní členové rodiny. Pro malé batole však
jídlo nikdy nekořeňte, solte jen velmi mírně. Úprava jídla na přepalova-
ném oleji je velmi nevhodná. A co dát mrňouskovi při slavnostní ště-
drovečerní večeři? Smažený řízek ať už z ryby nebo masa není pro
takové batolátko vhodný. Můžete mu však dát filé nebo rybu připrave-
nou na másle, ale velmi opatrně vyberte z jeho porce kosti, abyste místo
překvapení u stromečku nejeli na pohotovost. Nebo mu prostě  při-
pravte to, na co je zvyklé a co má rádo. Stůl slavnostně prostřete a mů-
žete si i „připít“ a ťuknout si na zdraví třeba ovocnou šťávou. Tím
rozvíjíte ve svém dítěti citové a estetické vnímání. Nezapomeňte, že
takto staré dítě nesní tolik chodů, kolik se v našich rodinách již tradičně
na Vánoce připravuje. Další den by vás pak mohlo překvapit bolení
bříška, průjem nebo zvracení. Základní zásada je: NIKDY dítě do jídla
nenuťte. Množství jídla si dítě vždy určuje samo. Někdy má období, kdy
jí méně (např. pokud je unavené nebo v rekonvalescenci po nemoci).
Chuť k jídlu se mění nejen během dne, ale kolísá i během ročních ob-
dobí. Protože se dítě více pohybuje, nejsou již jeho váhové přírůstky tak
pravidelné. Pokud dítě špatně prospívá a nepřibírá na váze a  pochybu-
jete o jeho zdravém vývoji, poraďte se vždy se svým dětským lékařem.
A jak je to s procházkami s batolaty v zimě?  Některé maminky si myslí,
že není dobré chodit s dítětem na procházky v zimním období, že mu to
může zdravotně uškodit, pokud by chodily za chladu a vlhka ven často
a na delší dobu. Pro zdravý vývoj dítěte jsou ale pravidelné procházky za
„každého počasí“ naopak velmi důležité, protože mohou formou otu-

Slovo pediatra
MUDr. Renáta Růžková 
z Odborné společnosti praktických dětských lékařů

žování zlepšovat obranyschopnost dítěte. Dobře „provětrané“ děti i lépe
spí a mají lepší chuť k jídlu, než když stráví dopoledne např. v přetope-
ném pokoji v „paneláku“. Vždy však je nutné děti v chladném a sychra-
vém počasí dobře obléci. Pokud je dítě na procházce v kočárku a nebude
během procházky kolem kočárku i chodit, tedy nebude se samo pohy-
bovat, je potřeba dítě o to lépe zabezpečit proti chladu (např. i přikrýv-
kou a nepromokavým nánožníkem). V zimě oblékejte dítěti vždy raději
více vrstev, které lépe teplo udrží. Na domácí oblečení dejte dítěti ještě
teplejší kalhoty, vhodné jsou tenké zimní kalhoty s vnitřní „termo“
vrstvou. Tenký materiál  nebrání dítěti v pohybu  a teplá  vnitřní vrstva
výborně hřeje. Horní část těla  zahřeje teplý kabátek nebo svetr (dopo-
ručuji svetříky nebo kabátky vpředu na zapínání, kvůli lehčímu oblé-
kání a svlékání, které batolata  příliš nemilují). Poslední vrstvou by měl
být fusak nebo zimní kombinéza, čepice na hlavu, rukavice na ruce (nej-
lépe  palčáky nebo zcela bezprstové) a deka na přikrytí. Dbejte na to,
aby čepička vždy zakrývala i uši a byla vyrobená z měkkého materiálu a
její povrch byl hladký. I ta nejkrásnější čepička z „kousavého“ materiálu
je dítěti úplně zbytečná, protože jej  svědí nebo škrábe a dítě si ji pak
stále sundává. Pokud se ke konci procházky zastavíte např. v super-
marketu (dlouhé chození po obchodech však není vhodné), kde je vý-
razně tepleji než venku, svlékněte dítěti v kočárku jednu až dvě vrstvy,
chodícímu batoleti alespoň otevřete kombinézu nebo sundejte zimní
bundu,  čepici a šálu. Zabráníte tím přehřátí i nervozitě. Pokud se dítě
zpotí, lehce pak může venku prochladnout, když mu chladný pot  stéká
po zádech. Pokud je dítě venku v kočárku,  doporučuji dávat o dvě vrstvy
více oblečení než sobě, pokud dítě spíše běhá, přidejte mu  jednu vrstvu
navíc.  Aby bylo jasné, že je dítě správně oblečené, musí mít teplé če-
líčko. Někdy se uvádí i krček, ale čelíčko je pro vás,  zvláště u spícího po-
tomka, lépe dostupné ke kontrole. Aby batoleti v mrazivém počasí
nenamrzl obličej (zvláště náchylný je nos a uši),  ošetřete mu kůži vhod-
nou mastí nebo krémem pro zimní období. Takové produkty by neměly
obsahovat příliš vody (tedy ne hydratační), ale měly by být spíše mastné,
např. vitamínové masti s obsahem zinku. Tak bude vaše batolátko dobře
chráněno na procházkách  i v zimním chladném a mrazivém počasí (při
teplotě méně než -10°C choďte ven jen krátce a s další vrstvou oblečení
navíc)   a vaše společné procházky mu „půjdou k duhu“. �

www.mamaaja.cz
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výbuchu nechápe a  vztekajícímu se potomkovi
ještě přidá pár na zadeček. „Abys měl konečně
důvod brečet!“ Nejde bohužel o ojedinělý pří-
pad. Schválně se občas kolem sebe porozhléd-
něte, podobných situací opravdu není málo… 

Zvídavost 
může i ublížit

Dítě v tomto období začíná prozkoumávat po-
vahu předmětů. Zajímá se o to, jaký je rozdíl
mezi tvrdou a měkkou hmotou – nepovšim-
nuté nezůstávají kamínky na cestě, hlína,
písek, lístečky, kaluže s vodou … Prcek má po-
třebu všeho se dotýkat, rád do všeho plácá a
také samozřejmě kdeco s nesmírným potěše-
ním strká do pusy. A tak veškerá ředidla,
barvy a chemikálie, léky, nože, jehly… pryč
z dosahu mrňousů! Už jsme na tato nebezpečí
upozorňovali a budeme tak činit i nadále.
Opatrnosti není nikdy dost.

Nové pohyby, 
nové schopnosti,

nové radosti
Díky tomu, že má dítko čím dál zručnější ru-
čičky, začíná vrhat předměty. Například  se po-
kouší o hod míčkem – učí se jej pouštět v pravý
okamžik. Nám, dospělým, připadají tyto po-
hyby jednoduché,  ale pro takové škvrně jsou
často opravdu zapeklitým oříškem. To, že do-
káže předmět hodit – tedy že zamíří a v určitý
moment ho pak pustí – ukazuje na vyzrálost
nervového systému dotyčného dítka. Neberte
tento výkon jako naprostou samozřejmost –
zaslouží si obdiv a chválu!

Hra na hudbu
Děti milují, když si mohou vyzkoušet všechno
samy – zkuste jim opatřit různé jednoduché
hudební nástroje – tamburínky, činelky, malý
dětský „klavír“, bubínek... skvěle poslouží i
hrnce, umělohmotné mísy a vařečka (pozor na
skleněné či porcelánové misky). Zpívejte  jed-
noduché dětské popěvky a ukazujte jim, jakým
způsobem vás mohou doprovázet. 
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