DĚTSKÝ SVĚT
Už je to rok, co stála malá Viki
u dortu a s rukama nad hlavou
(„tááákhle jsem velikááá“)
sfoukávala svíčky na svém
prvním dortu. A máme tu znovu
léto a malý Rak slaví už své
druhé narozky. Uteklo to…

a její 24. měsíc života

Jak šel čas…
Jak už jsme psali minule – všechny dárky,
které byly na počest této slávy nakupovány už
někdy od Vánoc, byly pod různými záminkami
darovány dávno dopředu (v oboru předčasně
rozdávaných prezentů je hlavním expertem
tatínek, obvykle totiž mívá z hraček snad ještě
větší radost než to malé dítě). Takže se narychlo dokupují radůstky, které za pár dnů
Viktorka objeví zabalené v lesklém papíře
hned vedle narozeninového dortu – s kterým
pak také před redakčním objektivem zapózuje.
Na ten letošní hlavní dar bude potřeba použít
pěkných pár metrů papírů a mašlí – bude
v něm totiž ukryta velká růžová motorka! Ale
protože byla zakoupena c-e-l-ý t-ý-d-e-n před
narozkami, uzavírali jsme v redakci
sázky na to, že ji rodiče stejně
odtajní dřív. Samozřejmě jsme
vyhráli – táta s mámou vyměkli. Narozeniny nakonec
zachránil tento super dort. I
tak ale měla holčička oči navrch hlavy. Což je snad z fotky
patrné…

aneb dva roky malé Viki
 Porodní míry: 51 cm a 3 630 g
VIKI MEZI NÁMI… Poznávací znamení –
černočerné dlouhé husté vlásky a obrovské
tmavé oči.
 1. měsíc: Typické
novorozenecké znaky
se vytrácejí, Viki už se
neloupou nožičky a ručičky, pupík je zcela zahojený. Oční duhovky
od porodu poněkud zesvětlaly, vypadlo pár
vlásků.

 2. měsíc: Poprvé se hlasitě zasměje a poprvé
vyluzuje z hrdla
zvuky, jimiž reaguje na maminčino povídání.



 3. měsíc: Viktorka
„pase koníky“, dokáže se
vzepřít na ručičkách a
přetáčet se ze zad na
bříško. Zdrojem zábavy
se stávají ruce – jedna
chytá druhou, ráda si
hraje s prstíky.

4. měsíc: Ručičky zůstávají favoritem. Sevřené
pěsti si Viki strká do pusinky (někdy obě najednou),
saje je a žužlá. Oblíbenou kratochvílí je bouchání do
hraček zavěšených na hrazdičce. Všechny akce holčička komentuje legračními hrdelními zvuky. Rodiče
stále ještě považují pohled na svého prcka za ten nejlepší televizní program.
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5. měsíc: Viki se za prsty přitahuje
do sedu (v sedu ale ještě ponechána
nebývá) a bere do ruky vše, co je
v jejím dosahu. Všechny hračky končí
neomylně v pusince.

 13. měsíc: Poznávací znamení
– původně černočerná barva
vlásků přechází ve středně hnědou. Viki už chápe, že hrníček se
musí naklonit, aby se mohla
napít, zatímco láhev s brčkem je
potřeba držet svisle.
Maminka stále kojí, občas si vypomáhá Junior mlékem Biﬁdus.

 6. měsíc:

71 cm a 7 100 g
Prořezávají se nám první
zoubky, spodní jedničky.
Kudy „chodíme“, tudy
slintáme.
 7. měsíc: PRVNÍ PŘÍKRMY. Premiéru měla
mrkvička uvařená nad párou. S příliš velkým nadšením se nesetkala. Viktorka odvrací hlavičku a
šklebí se na maminku. Po marných pokusech přišly
ke slovu rozmixované brambory. Prý taky fuj, ale
tři pidisousta milostivě polkla. Večer to maminka
zkouší s Banánovou kaší od Nestlé ... áááá, ta je slaďoučká. Tak toto místo je jiné kafe než ta vaše zelenina!
 8. měsíc:
Viki se rychle pohybuje na všech čtyřech,
a kdykoli je k tomu příležitost, chytí se
maminky a „vyšplhá“ se po ní DO STOJE.
Ve stoji s oporou se pak snaží o úkroky
stranou. Radost z povedeného díla projevuje výskáním nebo tleskáním.

 14. měsíc: FÁZE BOŘENÍ.
Z ničeho jiného nemá holčička takovou radost, jako když může porazit
máminu věž z kostek nebo rozebrat
stavbu z lega. Tato fáze, kterou jsme
pracovně nazvali „od destrukce ke
konstrukci“, je pro vývoj dítěte nesmírně důležitá.

 9. měsíc: První SAMOSTATNÝ KROK zcela
bez opory! Viki začíná být tak trochu závisláček
na Mlíčku s kaší (hlavně na tom hruškovém.)
Ňaminky ňam!
 10. měsíc: Chodit,
chodit, chodit… Viktorka snad nemyslí na
nic jiného. Miluje,
když ji rodiče drží za
ruce a pochodují s ní
po pokoji. Maminka
tráví hodiny v předklonu. Večer se stěží
narovnává.


11. měsíc: Aktuální slovníček: „cííí-ca“
(koč-ka), „ga-ga“ (kačenka), „tata“, „bááác“
(tímto slůvkem okomentuje každé kecnutí
na zadeček). Chůze zatím není zcela jistá,
ale hlavně že CHODÍME.

 12. měsíc:

79 cm a 8 600 g
PRVNÍ NAROZENINY. Vikinka
chodí, dělá pápá i „berany, berany,
duc“, ukáže, jak je veliká, na otázku
„jak se máš“ svírá a rozevírá ručičky
(tak, tak, všelijak), na požádání dá
pusu a pošle pusu atd.
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 15. měsíc: Viktorka si je natolik jistá svýma

nožičkama, že už skoro vůbec nechodí, ale
jenom BĚHÁ. Přesněji řečeno zdrhá – a to vždy
v protisměru vytýčené trasy. Energická,
drobná, neodchytitelná. To je Viki těchto dnů.
 16. měsíc:
Jakmile Vikinka zpozoruje, že
maminka usedá k počítači, tahá
ji za její dlouhé vlasy razantně
zpátky k sobě na zem. V tomto
ohledu má holčička jasno: Počítač je nepřítel. A taky zloděj máminy pozornosti.

 18. měsíc:

85 cm a 10 300 g
Viktorie poprvé SAMA
POSTAVILA pidivěž
z lega. Do té doby byla
práce v rodině rozdělena
tak, že rodiče stavěli
a dcera (s radostí) bořila.
 19. měsíc: A je

to jasné, z původní
indiánky se stává
něžná blondýnka.

 17. měsíc:
Viki se pokouší nabírat sama jídlo a
postupně jím pomatlává každého,
kdo se ocitne v dosahu její zrádné
lžičky. První na ráně je maminka a
hned potom plyšáci. Neměnný rituál posledních týdnů.

 20. měsíc:
Otázky „Kdo je to? Mama?“ a „Co je to? Haf
haf?“ padají v nepatrných obměnách („tata,
čiči, brum brum, búúú“) se zhruba minutovou
frekvencí. Podle toho, který z rodičů či plyšáků je zrovna nablízku. Ale naštěstí fáze
„kdojeto“ a „cojeto“ poměrně rychle ustupuje
další, nervy méně drásající, zábavě – zvukovým elektronickým hrám pro nejmenší.
 21. měsíc: Viki mydlí
PEXESO na mobilu. Neskončí, dokud nespáruje
všech šestnáct zvířátek.
 22. měsíc:
Největší potěšení pro Viktorku – sápat se na klouzačku v protisměru.
Nejfrekventovanější věta:
„Mama, Viki á hop“. (Překlad:
Viki se chce sklouznout.)
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Slovo pediatra
MUDr. Renáta Růžková
 23. měsíc: Viktorka

KOMENTUJE vše, co se
kolem ní odehrává. „Aha,
mama, ptácek.“ „Mama
vaví, baba ky vaví.“

z Odborné společnosti praktických dětských lékařů
S Viktorkou jsme prožili první dva roky života. Před rozloučením se seriálem si připomeňme současný očkovací kalendář platný v České republice.

Očkovací kalendář
3. měsíc života dítěte – očkování proti tetanu, záškrtu, černému (dá-

ZPRACOVALA: Jitka Hinková

 24. měsíc: 86 cm a 11 300 g
A tato poslední
Viktorčina fotka
udělala zároveň
tečku za celým
naším seriálem
pojednávajícím
o jejích prvních
dvou letech života. Přejeme ti
všechno nejlepší
k narozeninám a
ať ti na tvou
cestu životem,
milá Viktorko,
pořád jenom
svítí sluníčko!!!

vivému) kašli, infekci Hemophilus inﬂuenzae typu B, dětské přenosné obrně
a žloutence typu B tzv. hexavakcínou. Doporučuje se i očkování proti pneumokokovým infekcím, které způsobují život ohrožující onemocnění (zánět
mozkových blan, pneumokokovou sepsi, pneumonii (zápal plic) a záněty
středního ucha. V současné době již existuje kromě první tzv. sedmivalentní
vakcíny (proti sedmi sérotypům pneumokoků) i vakcína desetivalentní, která
je dostupná už i v České republice, a kromě ochrany proti deseti typům pneumokoků je účinná i proti zánětům středního ucha způsobenými tzv. netypizovatelnými hemoﬁly.
12. až 15. měsíc (příp. 18. měsíc) – přeočkování tzv. booster dávkou stejnými, výše uvedenými vakcínami, provádí se cca 6 měsíců po 3. dávce vakcín.
Od 15. měsíce věku se očkuje proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, případně současně tzv. tetravakcínou proti planým neštovicím. Přeočkování 2. dávkou se provádí přibližně za 6–8 měsíců, tedy asi v 17. až 23.
měsíci věku dítěte.
Po roce věku můžeme dále doporučit očkování proti žloutence typu A,
případně meningokokové sepsi a planým neštovicím, pokud již dítě není očkováno tetravakcínou. Očkování proti klíšťovému zánětu mozku v posledních letech doporučujeme až mezi 3.–5. rokem věku dítěte.
inzerce

