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Co je u Viktorky
nového?

� Zmínili jsme pexeso. Pravda, nejdříve
jsme tomu nevěřili… Pak začala Viktorka bra-
vurně mydlit do mobilu a nepřestala, dokud
nespárovala všech šestnáct zvířátkových ob-
rázků. A zvukové pexeso prý není zdaleka je-
diná hra, kterou tohle technicky zdatné mrně
ovládá. Začínají se tu nejspíš zúročovat
všechny ty hodiny, které máma a táta strávili
s Viktorkou nad pohádkami, obrázky, říkan-
kami, písničkami a kreslenými filmy… Kdyby
jí totiž nedali tyto základy, těžko se holčička
zorientuje ve hře, kterou normálně hrají čtyř-
leté děti.
� Na jedné straně si sice Viki dokáže ocho-
čit kdejakou technickou hračku, na straně
druhé si ale s nesmírným potěšením hraje na
miminko: Zrovna když jsem potřebovala do
tohoto pokračování seriálu vytáhnout z její
maminky nějaké ty novinky, začala se jí Vik-
torka sápat po prsou. Samozřejmě jí bylo hned
vyhověno. Spokojená Vikinka cumlala mlíčko
a my jsme si mohly nerušeně povídat.
� Když už je řeč o kojení… Maminka k Vik-
torce vstává čtyřikrát až osmkrát za noc!
(Někdy si malá jen jednou dvakrát lokne a spí
dál, někdy si dá na pití pořádně záležet)! 

Z Viktorky se stává celkem
zdatná herečka. Výraz tváře je
schopná měnit z vteřiny na
vteřinu – hotová Vondráčková
v Šíleně smutné princezně.
Nedávno přivedla jedna
z redaktorek svoji tříletou
Karolínku. Viktorka, do té doby
naštvaná a zamračená, se
rozjasnila jak sluníčko. Snášela
své velké kámošce knížky
a hračky z celé redakce. Sotva
ale za druhou holčičkou zapadly
dveře, pokrčila Viki nasupeně
čelo a naštvané véčko mezi
očima jí naskočilo pokaždé, když
se na nás (zloděje maminčiny
pozornosti) podívala. A jako
zázrakem se jí čelíčko vyžehlilo
hned poté, co se její velké černé
oči střetly s usměvavýma očima
mamčinýma. A pak zas mraky…
sluníčko… mraky… Tyhle
polohy střídala tak rychle, že ji
to nakonec samotnou přestalo
bavit, a raději se vrhla na pexeso
v mobilu.

a její 21. měsíc života
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Zatímco holčička kvete, maminka je čím dál
unavenější a ráda už by ji začala odstavovat.
Že vám jsou tyto věty povědomé? Že už se
mamča odhodlává někdy od Vánoc? Máte
pravdu – vypadá to na pěkně dlouhou a trni-
tou cestu. Maminka se prý zrovna nachází ve
fázi, kdy „sbírá rady v časopisech a na inter-
netu“, všechny tyhle návody analyzuje
a zkouší si představit, jak by na ně Viki reago-
vala. Jednou jedinkrát jí prý nabídla v noci
místo mlíčka náruč – nosila ji po bytě, hou-
pala, mazlila se s ní a uklidňovala ji. Taky ji
zkusila obalamutit čajíkem a to si tedy dala…
Po několika nekonečných minutách vzteklého
Viktorčina řevu na experimentování rezigno-
vala. Ale, jak maminka jedním dechem
dodává, teď zrovna nabírá síly na pokus číslo
dvě. (Snad jí trochu pomůžou i vaše rady v ru-
brice Mámy radí mámám na straně 49.)
� Během noci po kojení usíná Viki tak, že
natáhne ručičku a maminka ji za ni musí vzít.
Teprve pak zavře oči. Ale když se chystá ke
spánku večer, nastaví obě dvě pacičky – ma-
minka si lehne vedle ní, holčička provleče tu
„méně pohodlnou tlapku“ nad hlavou, a te-
prve když jsou takhle propletené, spokojeně
usíná. Systém usínání „jednoruč“ a „obouruč“
má prý Viki dokonale zmáknutý. Je si přesně
vědoma toho, kdy je večer a kdy noc…
� Nočníčku se stále ještě úspěšně vyhý-
báme. No co. Máme čas. Maminka situaci ne-
hrotí…21. měsíc obecně

Toaleta, koupání,
oblékání

� Dítko se rádo koupe, pokud má při
tom dostatek času na hraní.
� Většinou mu je nepříjemné mytí
vlasů – brání se mu, jak jen může.
� Pokouší se pomáhat při oblékání.
(Nabídněte mu co nejjednodušší svršky,
s nimiž si může samo poradit.)
� Je zralé na to, aby se naučilo ovlá-
dat stolici.
� Má méně často mokré plínky (což
je jedna ze známek, že už se může na-
učit chodit na nočník).

Zbavujeme se
pomalu plenek…

� V prvních měsících života pro-
bíhá odchod moči nevědomě. Je vy-
lučováno vždy jen velmi malé
množství, zato zhruba třicetkrát během 24
hodin.
� Zhruba v půlroce dochází k vylučování
moči asi už jen dvacetkrát denně. To je dáno
stále více dozrávajícími nervovými drahami –
ty jsou zodpovědné za to, že se tak často ne-
stahuje svalstvo stěny močového měchýře.
Objem moči je nyní větší.
� Mezi 18. a 30. měsícem života probíhá na
základě nyní silněji naplněného močového
měchýře důležitý krok zrání. Teprve teď může
vyvinout vnímání plného močového měchýře
a vjem tlaku moči. Stručně řečeno: Receptory
natahování nervů reagují na rozšíření stěny
močového měchýře, nervy hlásí situaci
mozku, který dokáže této zprávě porozumět
a pak ji projevit.
� Perfektní kontrolu svěračů močového mě-
chýře lze očekávat nejdříve na konci druhého
roku života, většinou však teprve během tře-
tího roku života. (Proto je reakce Viktorčiny
maminky na dotazy kolem nočníčkování zcela
na místě – proč zbytečně „tlačit na pilu“
a stresovat dítko, když je ještě čas…) Teprve
potom jsou příslušné dráhy natolik diferen-
cované, že dítě vnímá i postupné plnění mo-
čového měchýře.

„Nočníčkování“ 
a motivace

Co dále rozhoduje o tom, že se dítě bude chtít
zbavit plenek a začne chodit na nočník?
� Chce být „velké“, takže bude zkoušet
dělat stejné věci, jaké dělají dospělí. To je
velmi silný argument.

DĚTSKÝ SVĚT

� Dítko chce být čistotné, chce objevovat
nové věci – a to je pohodlnější, když nemusí
pobíhat s kalhotkami naditými plenou.
� A konečně prcek chce, aby ho rodiče mi-
lovali a obdivovali: „Maminka vypadá přeci
táák spokojeně, když udělám bobek do noč-
níčku, takže bych musel být opravdu hodně
zlobivý a hodně se jí stavět na odpor, abych jí
tu radost neudělal.“
� Nácvik hygienických návyků a jeho pří-
padné neúspěchy nesmí končit křikem ani vý-
praskem. Nikdy! Pokud máte pocit, že dítě
schválně čurá na zem, sotva ho zvednete
z nočníčku, na který se pokoušíte ho pravi-
delně „cvičně“ posazovat, nenechejte se ve-
hnat do konfliktu. Vraťte se k plenkám
a předstírejte nezájem – časem se všechno
spraví (viď, Viki?).
� Nenuťte dítě na nočník v předem stano-
veném čase. Potřebu dítě vykoná jen tehdy,
když se mu chce, a ne tehdy, když si to přeje
dospělý.
� Nevylévejte ihned obsah nočníčku do toa-
lety a rychle vzápětí nesplachujte. Človíček 
by tomu vůbec nerozuměl. Požádali jste ho
přece o dar, který on považuje za součást
svého těla, vřele jste ho za tento dar pochvá-
lili – a pak s ním šup pryč? To by přece zmátlo
každého…
� Jakmile dítě dokáže udržovat hygienické
návyky, nedotírejte na ně neustále s dotazy,
jestli se mu nechce čurat. Věnujte se něčemu
jinému…
Dítě, které se správně vyvíjí, získá tuto moti-
vaci rychle, pokud mu ji předkládáme ve
chvíli, kdy je na ni připraveno. 

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

� Prckové už umí jíst sami –
i když někdy jsou „příliš unavení“ na

to, aby celý chod dokázali zvládnout
bez pomoci.
� Pěkně zacházejí s hrnkem i se skleničkou

(loužičky na stole a pokapaná trička se nepo-
čítají).
� Chování u stolu se děti nejlépe učí nápo-
dobou – pozorují, jak stolují dospělí či starší
sourozenci.

Ve 21. měsíci měří batole cca 86 cm a váží v průměru 14 kg. Dochází k jeho dalšímu všestran-
nému rozvoji. Začíná chodit po schodech bez držení, pozor však na nebezpečné pády, vaše ra-
tolest musí být stále pod dohledem. Úrazy v tomto věkovém období jsou stále četné a velmi
nebezpečné, dítě si může nést následky vaší krátké nepozornosti po celý život. Batole si rádo
hraje s balonem. Pro své hry vyžaduje přítomnost druhé osoby. Kutálí míč a čeká na jeho vrá-
cení. Je rádo s dětmi, ještě si s nimi ale nehraje. Nemá pojem o čase. Čeká na pochvalu. Má ra-
dost z pohybu a objevování. V tomto období je dítě velmi zvědavé a zvídavé. Otvírá dvířka

Když už se dítko začne dobrovolně učit
zachovávat hygienické návyky, osvojí si
je během několika dní. Samozřejmě se to
ještě sem tam nepovede, ale jen nerozumný
rodič z toho dělá tragédii. Učení je křehký
a citlivý proces a někdy ho provázejí změny
nálad. Ale všechno se samo usadí. Musíte
tomu věřit. Hlavně je třeba přijmout a pocho-
pit to, že tělo dítěte patří jemu, ne vám…

Stravovací 
návyky bezmála
dvouletých dětí

� Dítka jsou v tomto období „k neutahání“
– většinou platí přímá úměra: čím víc se hý-
bají, tím víc jim chutná.
� Někdy jsou ti mrňaví paličáci velmi vybí-
raví a je velmi těžké uspokojit jejich chutě.
Mají své oblíbené pokrmy a ty by nejraději do-
nekonečna točili. Jejich vybíravost může jít
tak daleko, že třeba celý měsíc bojkotují vše
kromě chleba s máslem a marmeládou či špa-
get se sýrem…
� Milují jednoduchá jídla, jejichž složky se
dají snadno rozpoznat, a oškliví si směsi.
� Vyžadují, aby se jim jídlo servírovalo tak,
jak jsou zvyklé – na jejich vlastním talířku,
misce a v jejich hrníčku.
� Mezi hlavními jídly by měly děti dostávat
i svačinu. Některé maminky dělají tu chybu,
že buď toto malé denní jídlo záměrně opomí-
její (mají pocit, že mrně se pak pustí s mno-
hem větší chutí do oběda či večeře) anebo
podávají ke svačině neplnohodnotná jídla
sloužící toliko k uspokojení chutě (především
různé sladkosti). Svačina by měla být výživná,
ale kaloricky chudší než hlavní chody – napří-
klad ovocné nebo jogurtové přesnídávky od
Nestlé.
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inzerce

když „potřebuje“ zrovna jeho lopatku a nádobíčko. Děti své hračky
zatím nerady půjčují, nemají představu o tom, že se jim věci zase vrátí.
Můžeme však naučit své děti půjčit něco kamarádovi, když on mu za to
nechá na chvilku některou ze svých hraček. Děti si tak hračky vlastně
nepůjčují, ale mění, a jsou daleko klidnější a spokojenější. Pokud na
vašem pískovišti dochází k častým šarvátkám o hračky, vezměte svému
dítěti vždy vlastní potřeby na písek (lopatku, kyblík, bábovičky apod).
Vždy však dbejte na to, aby byly hračky dostatečně bezpečné, tedy lo-
patka i bábovky bez ostrých hran, z nezávadného a netoxického mate-
riálu, raději umělohmotné než plechové.
I přes všechna dostatečná bezpečnostní opatření je vhodné si vzít na
procházku do kapsy nebo batůžku také malou lékárničku k řešení první
pomoci a drobných oděrek. Dejte si do ní nepálivou vhodnou dezin-
fekci, kousek náplasti (třeba s obrázkem, ta rychleji zažene bolest
a uklidní plačící děcko lépe než obyčejná náplast), oční kapky na první
pomoc před vynětím cizího tělíska (zrnka písku) ze spojivek, někdy
jsou vhodné protialergické kapky, pokud víte, že je váš potomek aler-
gický třeba na štípnutí hmyzem. Velmi důležitý je i navlhčený ubrou-
sek, případně lahev s vodou k omytí špinavých rukou, zvláště pokud
chcete venku i posvačit. Nikdy si nemůžete být jisti, jestli se vaše dítě
něčím nenakazí, když si olízne špinavé ruce, co všechno ze zvědavosti
strčí do úst.
Chcete-li mít jistotu, že vaše dítě zůstane i ve vyhraněných situacích
(např. olízne rukojeť sedačky v tramvaji nebo vlaku) zdravé, nechejte jej
očkovat proti infekční žloutence typu A. Očkuje se ve dvou dávkách (cena
jednoho očkování je kolem 1 000 Kč). Asi za čtrnáct dní po první dávce
je dítě chráněno cca rok, pokud je za 6 až 12 měsíců přeočkováno druhou
dávkou, je ochrana proti infekční žloutence již celoživotní. A jak se jinak
tomuto typu žloutenky říká? Je to nemoc špinavých rukou! �

a zásuvky a hledá zakázané „poklady“. V nestřeženém okamžiku může
sníst léky na nočním stolku rodičů nebo prarodičů nebo se napít čisti-
cího prostředku pod dřezem v kuchyni či ředidla v garáži nebo tatín-
kově dílně. Proto vám dám dobrou radu: Odstraňte včas z dosahu léky,
toxické prostředky používané v domácnosti, stejně jako ostré předměty
a hrany. Zajistěte rizikové prostory v bytě (kuchyň, garáž, prádelna,
dílna) proti úrazům a do elektrických zásuvek používejte bezpečnostní
vložky a kryty.
Prostor, kde si dítě hraje, by měl být jeho hře uzpůsoben. Měl by být do-
statečně veliký a přitom zbavený předmětů, které může dítě shodit,
poškodit nebo zničit. Hračky dítěti uspořádejte do lehce přístupných
přihrádek, aby si mohlo kdykoliv lehce vytáhnout, co potřebuje. Hra
vyplňuje batoleti většinu času bdění. Nevyžaduje složité hračky, často
si vystačí s kostkami, krabicí, míčem. Zpestřením jsou jednoduché me-
chanické hračky předvádějící různé činnosti: vláček, auto apod. Raduje
se z rámusu! Již v této době jsou pro něj vítanou novinkou jednoduché
hudební nástroje: bubínek, xylofon, tamburína aj. Začíná už totiž ro-
zeznávat hudební tóny a melodie. Nezapomeňte dítěti zpívat, můžete
je již učit jednoduché melodie.
S jarním sluníčkem začnou maminky se svými miláčky chodit na hřiště
nebo do parku „na písek“. To je dobrá zábava jak pro maminky, které si
mohou popovídat o všech novinkách a pokrocích svého potomka, tak
i pro jejich ratolesti. Děti jsou rády ve společnosti svých vrstevníků,
v tomto věku si však zatím nehrají společně, jejich hra je individuální.
Plní si bábovičky pískem, při tom nebezpečně šermují lopatkou kolem
sebe nebo hází písek do výšky a ostatní kolem mají písek nejen ve vlás-
kách, ale často i v očích. Mějte dítě stále na očích, abyste mu zabránili
v tomto nebezpečném chování, nebo jej naopak zachránili před o kou-
sek větším a starším batoletem, které mu s křikem bere jeho hračky,
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