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editorial
Tradícia Medzinárodného týždňa nosenia detí (MTND) je
vo svete uznávaná od roku 2008. Založila ju nezisková organizácia Babywearing International, Inc. (BWI), ktorá
datuje svoj vznik do toho istého obdobia. Založili ju štyri
skupiny nosiacich nadšencov z Chicaga, New Yorku, Birminghamu a Bay Area. MTND sa odvtedy koná vždy začiatkom októbra a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o nosení
detí širokej verejnosti aj za pomoci médií, prostredníctvom
workshopov a rôznych akcií edukovať ľudí v tomto smere,
a spoločne osláviť radosť z nosenia.
Na Slovensku sa táto akcia traduje už štvrtý rok, pričom
sa do nej každoročne zapája stále viac a viac miest z celého Slovenska. Jednotnú organizáciu riadia dve občianske
združenia venujúce sa noseniu detí):
OZ Nosma, registrované ako oficiálny partner IBW (International Babywearing Week) na Slovensku a celoslovenská centrála Medzinárodného týždňa nosenia detí.
Je združením organizátoriek MTND, aktívnych poradkýň
nosenia a ďalších spolupracovníčok.
Vzniklo v roku 2014 z iniciatívy samotných organizátoriek.
Hlavnou náplňou práce združenia je príprava MTND a podpora lokálnych nosiacich skupín.
Chcem nosiť o.z. ako oficiálny partner OZ Nosma
v Bratislave. Jeho predmetom je primárne poradenská
činnosť, poskytovanie osobnej podpory pre Bratislavu

a okolie a online prostredníctvom rôznych inovatívnych
spôsobov aj pre celé Slovensko.
Obe združenia vo vzájomnej spolupráci organizujú
a koordinujú MTND od roku 2015, na maximálne
profesionálnej úrovni. Ich cieľom je zviditeľniť tento
týždeň osláv a lásky k noseniu v čo najväčšom meradle
a poskytnúť nosiacim rodičom množstvo benefitov v podobe výhier a zaujímavého programu.
Táto spoločná aktivita založená na spolupráci s množstvom dobrovoľníčok z regiónov celého Slovenska
na seba nenechala s výsledkami dlho čakať. Už spoločný
tretí ročník zožal veľký úspech v počte zapojených miest,
ich jednotnej komunikácie pred médiami, jednotnej
vizualizácie v podobe plagátikov a rôznych tlačených materiálov, nálepiek a pod.
Všetci spoločne sme sa minulý rok tešili veľkému záujmu zo strany médií a tento rok očakávame ešte väčšie oslavy a progres v svete nosenia, keďže sa nám podarila nadviazať spolupráca s nezávislou poslankyňou
Simonou Petrík, ambasádorkou bratislavského sprievodu
mestom. Veríme, že vďaka nej dostaneme na parlamentnú
pôdu, rôzne návrhy pre zlepšenie postavenia nielen rodičov s deťmi, ale aj nosiacich rodičov s deťmi.
Veríme, že tento rok bude prelomový! Aj na základe
spolupráce vás všetkých.
Gabika Cabanová, zakladateľka OZ Nosma,
Jana Felcanová, zakladateľka Chcem nosiť, o.z.
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Nosenie detí je
v našich koreňoch
“Zanes ho na svojich prsiach,
ako dojka nosí dojča...”
(Kniha Numeri 11,12 ; datované okolo r. 1250 p.n.l.)

Nosenie detí nie je novou záležitosťou.
Siaha veľmi hlboko do koreňov mnohých národov, aj toho nášho. I keď je
ľudská pamäť zábudlivá a dnes sa
u ľudí objavujú v tomto smere rozpačité
reakcie, pravdou je, že bolo nevyhnutnou súčasťou každodenného života - pri
presune na pole, či pri špeciálnych
príležitostiach (do kostola, na krst).
Dôkazom je množstvo historických
fotografií, ako aj ústne výpovede našich
predkov, ktorým ak budeme načúvať,
dozvieme sa to, čo v knihách už niet.
Je pravdou, že nosenie vyzeralo trochu
inak ako dnes. Deti sa nosili v pevnejších, ručne tkaných plátnach - najčastejšie z ľanu, konope, prípadne pamutu.
Ich názov, tvar, veľkosť, spôsob tkania,
či zdobenie boli rôzne. Líšilo sa najmä
od regiónu a účelu, na ktorý sa používali. Plachta, plachetka, zajda, ajdka, pôlka, pvolka, či portok... Mohli mať podlhovastý, alebo štvorcový tvar. Niektoré
zdobili krásne výšivky (aj paličkované).
A vraj, ak bola tkáčka veľmi šikovná,
dokázala vzor do plátna priamo votkať.
Dnes sa mamičky často zamýšľajú
nad tým, či je v poriadku mať doma
viac ako jednu šatku na nosenie detí.
V minulosti to bolo samozrejmosťou. Ako spomína 80. ročná Anka:
“Pravdaze, to sme kazda pôlku mala.
A nie jednu, ale dve, na robotný deň
a do kostola. Tota prvá = na robotný deň = bula ľen taká obycajná. Ľen
znak tam bul vyšitý, ze HA, ako Hana.
A tota druhá pôlka bula hrdá, preberaná, vysitá. To bola na neďeľu.”
Boli regióny, v ktorých sa deti nosili
vpredu, v iných zase výlučne na chrb-

te. Často sa používala “poľová kolíska”,
ktorú tvorili okrem plachty na nosenie aj dve roznožky a stredová palica.
V nej dieťa spalo a bolo v bezpečí, kým
rodičia pracovali, alebo ho v nej hojdali, keď začalo plakať. Na Horehroní
sa používali aj cedilky: “To mali chlopi
miesto rubsakov... To tkana plachta tiez,
ale na chrbet. Aj to traky malo.”
Spôsobov, ako viazať plachtu, bolo niekoľko a tiež sa líšili od regiónu a veku
dieťaťa. Vo všeobecnosti sa pri nosení
na chrbte zakončovala uzlom na hrudníku, alebo na páse. Pri nosení vpredu sa používalo viac vrstiev a konce
plachty sa zasunuli medzi nosiaceho
a dieťa pod jeho zadok, alebo za nožičky.
“Diťatko sa ukrutilo, zeby dobre bulo mu.
Tak, aj tak. A islo sa. A diťatko, kým sme
prisli do kostola, tak aj zaspalo. Dobrô,
potichu potom bulo.”
Deti sa nosili najmä z praktických dôvodov. A trvalo to dovtedy, kým nezačali samé chodiť: “Deticky sa v pôlke
nosili, malinkje, ale aj väcsie. Do poľa

a de bulo treba. A potom, joj, ked uz
podmokli, ta na batohu na vrchu sedeli.
A batoh dobre uviazat, zeby nevypadli.”
Nosenie prinášalo deťom aj rodičom
mnoho ďalších výhod a ako spomína
Mária: “Vtedy dzeci neplakali. Ani krivé
nohy nemali…”
Možno dnes používame iné prostriedky a spôsoby nosenia, a deti prenášame
dlho po tom, ako začali chodiť. Aj dôvody prečo nosiť, sme doplnili o ďalšie.
Ale vraciame sa ku koreňom. Tie nám
ukazujú kam patríme, z čoho sme vyšli
a na čo môžeme nadviazať. A aj to patrí
medzi to podstatné, čo môžeme svojim
deťom odovzdať.

Zdroje:
A. Paládi-Kovács: Tradičné spôsoby dopravy. Zdroj:
http://goo.gl/HmWKgS
A. Habovštiak: O názve plachta. Kultúra slova. Roč.
14, č. 8. Zdroj: http://goo.gl/n7i19G
Ústne výpovede: Mária Šmajdová a Oľga Dubašová
(Rusíni), Anna Kaštankinová (Horehronie), Mária
(Šariš)
Fotografie poskytla Ivana Šandorová
Pozn.: v priamych výpovediach sú zachované špecifiká nárečia daného regiónu bez akýchkoľvek úprav.

Katarína Šmajdová Búšová
Poradkyňa nosenia a autorka blogu
“Srdce na srdci - Blog o nosení detí,
kontaktnom rodičovstve a náhradných
rodinách”
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Zaklady
ergonomickeho
nosenia

NOSIŤ ČI NENOSIŤ?
Má nosenie detí nejaké výhody?

Aj keď sa dnes nosenie detí považuje za moderné a „in“, deti boli nosené
od nepamäti. Nosenie detí je prirodzené a kontakt, ktorý poskytuje, je
jednou zo základných potrieb dieťaťa. Chôdza bábätko upokojuje a tým,
že má hlavu na mamkinej hrudi, počuje jej dýchanie a tlkot srdca - dôverne známe zvuky z maternice.
Nosenie detí podporujú aj vedecké fakty, ktoré potvrdzujú prospešnosť
nosenia. Ak je dieťa nosené ergonomicky, podporuje sa vývin jeho bedrových kĺbov aj chrbtice.
Podľa Dr. Sears, výhody nosenia sú:

My dopĺňame ešte tieto:

1. Nosené deti menej plačú
2. Nosené deti sa naučia viac
3. Nosené deti
sú organizovanejšie
4. „Humanizačné“
výhody nosenia
5. Nosené deti sú bystrejšie

6. Spokojné bábo,
spokojná mama
7. Praktickosť
8. Spoločenský život
9. Všeliek
10. More oxytocínu

Nosiť si dieťa po jeho narodení na svojom
srdci je pre mnohých dnešných rodičov
prirodzenou voľbou starostlivosti o svoje
dieťatko. Čoraz viac mamičiek siaha po
šatke či nosiči, aby si prostredníctvom
blízkeho kontaktu so svojím dieťatkom
upevňovali materinské kompetencie,
mali priestor i pre starších súrodencov,
dokázali zvládať domácnosť, no predovšetkým napĺňali základné fyziologické
a psychologické potreby svojho dieťatka.
Voľba, v čom budem nosiť svoje dieťa,
spočíva v rukách rodiča. Preto by bolo
vhodné, aby bol rodič dobre informovaný o možnostiach, ktoré na trhu sú
a ktoré pre neho a jeho dieťatko predstavujú bezpečné riešenie. Takýmto bezpečný riešením je ergonomické – zdravé
nosenie. A čo to to ergonomické, zdravé
nosenie je? To si najlepšie vysvetlíme na
rozdieloch medzi dvoma pomôckami na
nosenie detí - ergonomickým nosičom
(ďalej ako “ergonosič”) a neergonomickou pomôckou (ďalej ako “klokanka”).

Viac o tom prečo nosiť sa dočítate na našej stránke
www.nosimevsatke.sk
Mgr. Petra Kubíková, poradkyňa nosenia a majiteľka e-shopu
nosimevsatke.sk

WWW.PRIMAME.SK

Hlavné rozdiely sú:
1. podsadenie dieťaťa v pomôcke:
Dieťa v klokanke nie je správne podsadené, dieťa v nej zväčša visí za genitálie, preto sa klokankám výstižne
hovorí visítka. Látka klokanky nesiaha
dieťaťu od kolienka po kolienko. Pri
klokanke je medzi nohami dieťaťa pomerne úzky pás látky, ktorý neumož-

Navštívte náš e-shop alebo kamennú predajňu
kde si všetky naše produkty môžete osobne
pozrieť, chytiť aj vyskúšať.

primame.sk, Sibírska 19, 831 02 Bratislava, +421 911 316 826, obchod@primame.sk

photocredit: Newman Studio, newman.sk
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ňuje dobré podsadenie. V ergonosiči
je dieťa podsadené – kolená má vyššie než zadok a nohy z pohľadu spredu
pripomínajú písmeno „M“. Takejto
polohe končatín hovoríme abdukčno – flekčné postavenie končatín. Pri
nosení je toto postavenie končatín
považované za prospešné pre dieťa aj
z pohľadu správneho vývinu bedrových kĺbov. V ergonosiči dieťa nesedí,
dieťa je podsadené!
2. rešpektovanie prirodzeného
vývinu chrbtice dieťaťa:
Chrbtová opierka mnohých klokaniek
býva často vystužená a nekopíruje prirodzene zaoblený chrbátik dieťaťa. Naopak, núti ho neprimerane sa vystierať,
ba až prehýbať sa do luku. Tým, že dieťa
v klokanke visí a nie je podsadené, vyvíja sa zbytočný tlak na krčnú chrbticu,
čo môže viesť k predrážďovaniu CNS.
Chrbtová opierka ergonosiča je vyrobená z mäkkej tkaniny, ktorá prirodzene
kopíruje chrbticu dieťaťa po celej jej
dĺžke (v krčnej, hrudnej aj bedrovej
oblasti). Dieťa má správnym podsadením
v ergonosiči prirodzene zaguľatený chrbát, jeho hlava spočíva na hrudi matky
a nevyvíja sa tlak na krčnú chrbticu
(pozn. zaguľatenie chrbtice zodpovedá
stupňu vývoja dieťaťa).

3. poloha dieťaťa v pomôcke:
Klokanky oproti ergonosičom umožňujú nosenie dieťaťa „tvárou do sveta“.

Poloha „tvárou do sveta“ je vo svete
ergonomického nosenia považovaná
za nežiadúcu o.i. aj preto, že pri nej nie
je možné dodržiavať zásady bezpečného nosenia detí – ťažšie sa napríklad
kontrolujú reakcie a momentálny
stav dieťaťa, jeho dýchanie a môže
dôjsť k preťažovaniu dieťaťa podnetmi
z okolia. Táto poloha nie je ideálna ani
z hľadiska správneho vývoja bedrových
kĺbov a termoregulácie.
4. komfort pre nosiacu osobu a dieťa:
V klokanke zvykne dieťa visieť pomerne
nízko, čo núti nosiacu osobu vyrovnávať
ťažisko a neprimerane sa zakláňať. Pri
dlhodobejšom nosení takto môže dôjsť
k preťažovaniu chrbtice. V ergonosiči je
dieťa pevne ale príjemne pritisnuté na
telo matky v optimálnej výške (za optimálnu výšku považujeme takú, v ktorej
dokáže nosiaca osoba bez problémov
dať dieťaťu pusu na čelo). Váha dieťaťa
je pri takomto nosení vhodne rozložená
na ramená, chrbát a boky nosiacej osoby,
a pre nosiacu osobu je tak oveľa jednoduchšie udržať si správnu postúru pri
nosení. Aj pre dieťa môže byť nosenie sa
v klokanke menej pohodlné než nosenie
sa v ergonosiči – dieťa v klokanke visí
za genitálie, čo obzvlášť u chlapcov môže
vyvolávať väčšie problémy a diskomfort,
medzi dieťaťom a matkou sa v klokanke
vytvára zbytočne veľký priestor a nie je
ideálne podporená
väzba a blízky kontakt.
Rodič je zodpovedný za výber vhodnej pomôcky pre
svoje dieťa. Nosiť
sa dá v hocičom,
no nosiť zdravo
a ergonomicky sa dá len v ergonomickej pomôcke. Preto by mal rodič zvážiť,
v čom bude nosiť ten najvzácnejší dar
života – svoje dieťa.
Tatiana Nováková
poradkyňa nosenia o.z. NOSMA
FB blog Mama ma nosí s láskou
www.mamamanosislaskou.wordpress.com
email: mamamanosislaskou@gmail.com
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ZÁSADY ZDRAVÉHO
A BEZPEČNÉHO
ERGONOMICKÉHO
NOSENIA Z POHĽADU
VÝVINU CHRBTICE
DIEŤATKA
Pri ergonomickom nosení detí musíme dodržať viacero podmienok, aby sme rešpektovali a podporovali správny
fyziologický vývin dieťatka. V tomto článku sa zameriame na jeden z aspektov ergonomického nosenia, a to na
správnu polohu chrbtice a bedrových kĺbov.
Jedným z najdôležitejších faktorov pri zdravom nosení detí je
použitie takého nosiča alebo úväzu šatky, ktoré podporia momentálne vývojové štádium zakrivenia chrbtice. Nesprávnou
opierkou alebo zlým úväzom môžeme narobiť veľa škody, ale
ak nosíme správne a s ohľadom na vývin chrbtice, môžeme ho
dokonca podporiť.
Dieťatko sa rodí s chrbticou v stave totálnej kyfózy, čo je zakrivenie do tvaru písmena C. Pre dieťa je to prirodzená poloha,
v ktorej sa vyvíjalo v maternici nadľahčované plodovou vodou, stavce sú zaguľatené. Novorodenecká vložka v nosiči
Rischino je našitá tak, aby podporila toto kyfotické zakrivenie.
Po príchode dieťatka
na svet sa jeho chrbtica
začne vyvíjať postupne.
Nesmie sa preťažovať
a násilne vyrovnávať,
dlhé ležanie vo vodorovnej polohe na rovnej podložke nie je pre správny
vývin chrbtice vhodné.
Stavce sú stláčané a je na ne vyvíjaný odrazu silný tlak, čo môže
viesť k vážnym problémom s chrbticou vo vyššom veku. Nosenie detí je vhodnejšou alternatívou a v správnom nosiči alebo
v správne uviazanej šatke dieťatku umožníte byť vo svojej prirodzenej, fyziologickej polohe. Neznamená to, že dieťa má byť
stále nosené, ale že nosenie k správnemu vývinu jeho chrbátika napomôže.
Keď dieťatko začína dvíhať hlavičku, teda okolo 6. týždňa, posúva sa vývoj chrbtice do druhého stupňa. Okolo 3. – 6. mesia-

ca nastáva druhé vývojové štádium. Krčná chrbtica sa začína
spevňovať, kyfóza sa narovnáva, až sa prehne dovnútra, čím sa
formuje zakrivenie lordóza. Dieťatko stále potrebuje podporu
hlavičky a oporu hrudnej a bedrovej chrbtice. Pri nedostatočnej podpore chrbtice v slabšom úväze, v zle utiahnutej šatke či
v nedostatočne spevnenom nosiči môže nastať vplyvom gravitácie preťaženie chrbtice až posunutie stavcov. Preto je potrebné vybrať si nosič, ktorý je dostatočne spevnený (nie polstrovaný), ale zároveň poddajný, aby sa dokázal prispôsobiť chrbtici
dieťatka. Ani príliš pružné šatky, ktoré nedržia pevne, nie sú
pre správne podporenie chrbtice vhodné. Nosič Rischino podporuje správny vývin chrbtice aj v druhom vývinovom štádiu.
Ďalším štádiom je 7. – 9. mesiac veku, kedy hrudná chrbtica spevnie. Dieťa začína samo sedieť. Až v tomto období je
vhodné aplikovať úväzy alebo nosenie na chrbte či na boku,
ideálne ešte neskôr. Chrbtica nesmie byť stlačená do tvaru C,
na to si treba dať pozor najmä pri úväzoch či nastavovacích
nosičoch, kde sa s touto chybou stretávame. Pri nesprávnom
nastavení opierky môžete nosiť aj v ergonomickom nosiči
neergonomicky. Samozrejme, dieťatko sa v spánku pritúli
a nebude mať chrbticu rovno, aj tak však treba dávať dôraz na
správnu podporu chrbtice.
V štvrtej fáze, čo je vek 10 – 12 mesiacov a viac, sa formuje bedrová lordóza a chrbtica nadobúda zakrivenie do tvaru
písmena S. Chrbát je vzpriamený, dieťatko začína chodiť.
V tejto fáze je chrbát rovný, svaly sú spevnené tak, aby udržali
celú chrbticu. Ani pri nosení chrbát nesmie byť zaguľatený,
nosič aj úväz musia podporiť jeho zakrivenie do S.

Ďalším dôležitým faktorom pri správnom vývoji je postavenie bedrových kĺbov v abdukčnej polohe. Aby sme vedeli
pochopiť správnu polohu detského bedrového kĺbu v nosiči
či šatke, je potrebné poznať jeho základné časti. Bedrový kĺb
je guľovitý obmedzený kĺb, ktorý je tvorený hlavicou stehennej kosti a kĺbovou jamkou. Keď je dieťatko v nosiči alebo
šatke správne podsadené, hlavica stehennej kosti je automaticky umiestnená v správnej polohe. Umožňuje to optimálnu
pozíciu bedier so správne vloženou hlavicou stehennej kosti
v dobre vyvinutej kĺbovej jamke. Vývoj osifikačných jadier
v hlavici stehennej kosti je individuálny u každého dieťaťa,
do 10. mesiaca by jadierka mali byť plne vyvinuté. Do tohto
obdobia je veľmi dôležité sledovať správne abdukčné podsadenie dieťatka v nosiči či šatke, aby sme napomohli správnemu postaveniu kĺbov.
Pokiaľ by dieťatko bolo nosené dlhodobo v zlej polohe, mohlo
by dôjsť k preťaženiu okolitého väziva bedrového kĺbu, hlavica stehennej kosti, ktorá dopadá do kĺbovej jamky, by bola
namáhaná. Ak dieťatku bola diagnostikovaná dysplázia bedrového kĺbu a naordinované balenie naširoko, môžeme nosením v optimálnej abdukčnej polohe podporiť vývin správnej polohy bedrového kĺbu (vtedy už balenie naširoko alebo
v remencoch neaplikujeme, iba mimo nosenia podľa odporúčaní lekára). Po 10. mesiaci už sú jadierka plne vyvinuté, ale
stále je potrebné dbať na pohodlie dieťatka a nespôsobovať
mu diskomfort vo visiacej polohe alebo naopak, priveľmi mu
rozťahovať bedrové kĺby pri príliš širokom podsadení. To je
také, pri ktorom nosič alebo šatka siahajú za kolienka, nohy
sú takmer vystreté, je vyvíjaný veľký tlak na väzivo a dochádza k uvoľňovaniu hlavice kĺbu z jamky, kostrč je posunutá
nízko a tlak prechádza do spodnej časti chrbtice. Ak, naopak,
nohy visia a kolená sa dostávajú pod úroveň zadočku, dochádza k preťaženiu kĺbu opačným smerom a je naň vyvíjaný
vysoký tlak.
Kolienka by mali byť mierne vyššie ako zadoček. Ideálne postavenie bedrového kĺbu je, ak stehenná kosť s trupom dieťatka tvoria 90 a mierne viacstupňový uhol. Mladšie deti približne do 10. mesiaca veku ešte nemajú schopnosť vytvoriť úplný
90-stupňový uhol, preto kolienka pôjdu vždy mierne nad úroveň zadočku kvôli odľahčeniu. Staršie deti, ktoré sedia, môžu
mať kolená v polohe mierne nad zadočkom alebo približne
na rovnakej úrovni s ním, kým kolienka nezačnú smerovať
pod úroveň zadočku. Vtedy je kvôli pohodlnosti a odľahčeniu
kĺbov potrebné vyzdvihnúť nôžky. Zvýši sa aj komfort pre
nosiaceho, dieťatko ho nekope a ani nohy nezavadzajú.
Slovenské ergonomické nosiče Rischino vyrábané z certifikovanej biobavlny alebo zo slovenských šatiek z česanej
organickej bavlny boli vyvíjané v spolupráci so slovenskými lekármi a majú svojho odborného garanta ortopéda. Pri

navrhovaní prešli radou lekárskych testov a meraní, aby
opierka vždy správne podporila vývojový stupeň chrbtice
a nosič zabezpečil správne ortopedické postavenie kĺbov
dieťatka. Je jedinečne navrhnutý tak, aby sa sám prispôsoboval rastu dieťatka bez nastavovania, ktoré v prípade,
že je nesprávne, môže zapríčiniť neergonomické nosenie.
U detí do jedného roka je to mimoriadne dôležité, preto sme
na to kládli veľký dôraz. Rischino Štandard je možné používať od narodenia približne do dvoch rokov veku bez extendorov, s nimi do troch. Rischino XXL je šité zo slovenských
šatiek, je určené pre deti s konfekčnou veľkosťou 80 a viac do
4 rokov veku, má nosnosť 25 kíl. Na nastavenia do šírky aj do
výšky máme vlastnú ochrannú známku.
Samozrejmosťou je aj naše poradenstvo, ktoré je mamičkám
stále k dispozícii.
www.rischino.sk
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VÝBĚR PRVNÍHO
ŠÁTKU/NOSÍTKA
NA NOŠENÍ DĚTÍ
Výběr prvního šátku bez rady je
v dnešní době složitý. Trh nabízí velké
množství materiálů, vzorů a značek.
Většina začínajících nosících rodičů si
představuje šátek, který jim vydrží na
celé nosící období. My doporučujeme
pořídit šátek na malé mimčo - většinou
vydrží do 7-9 kg a poté zakoupit šátek,
který bude více splňovat náročnější požadavky na nošení batolat. Nejvíce se
na novorozená miminka osvědčili šátky s příměsí bambusu. Jejich výhodou
je, že po zakoupení jsou velmi měkké,
poddajné a začátečníkům se dobře dotahují. Navíc bambus má další skvělé
vlastnosti – je termoregulační a antibakteriální. Konkrétní typy – levnější
variantou jsou šátky s bambusovou viskózou například od značky Little Frog
a LennyLamb. Dražší varianta je značka Ellevill a Oscha. Šátek by měl obsahovat alespoň 40% bambusu.
Nesáhnete vedle ani s bavlněným šátkem, ale zde je potřeba pečlivě vybírat.
Z našich zkušeností se raději vyhněte
keprové vazbě (bývá ve většině případů na začátku poměrně tuhá, nepoddajná a hůř se dotahuje). Volte žakárovou
vazbu a nebo rybí kost (například šátek
LennyLamb Herringbone). Dejte pozor
na gramáž, která by se měla pohybovat
mezi 190 – 230 g/m2. Při vyšší gramáži se většinou šátky již hůře dotahují.
Pokud potřebujete s výběrem šátku
pomoc, neváhejte nás kontaktovat na
info@satkomanie.cz. Rádi pomůžeme!

Pokud se bojíte vázat, můžete zkusit
i nosítko. Z novorozeneckých nosítek doporučuje Fidella Fly-tai Baby,
Fidella Flip Baby, Mei-tai Diva Milano
a Storchenwiege.
Všechny výše zmíněné šátky/nosítka
můžete zakoupit na www.satkomanie.cz.
Nemusíte se bát poplatků za zahraniční
převod (máme i slovenský eurový účet)
ani drahé dopravy, která začíná již na
4,89€ a umožňujeme i platbu na dobírku.
Nošení novorozenců
Svoje miminko můžete poprvé navázat

VÝBĚR DALŠÍHO
ŠÁTKU/NOSÍTKA
NA NOŠENÍ DĚTÍ

již pár hodin po porodu. Jako první je
dobré zvolit vertikální úvaz zvaný kříž
s kapsou uvnitř. Na co si dát pozor při
vázání kromě ergonomické polohy?
1) Vždy dávat miminku nohy ven
z šátku. Proč? Malinká miminka mají
zhruba do šesti týdnů vrozené reflexy. Jeden z nich je lezoucí reflex,
který se podmiňuje právě tlakem na
patičku, což může způsobit, že se miminko bude snažit v šátku „hopsat“
a bude nespokojené.
2) Nedávat tlustý límec za hlavičku. Jak na to? Můžete jen o malinko
víc vytáhnout šátek a na jeho konci
u krčku miminka šátek zahnout. Pokud má Vaše miminko tendenci se
zaklánět, pak ustřihněte zhruba ½
malé látkové plenky a tu několikrát
přehněte a dejte za horní lem šátku
u krku miminka.
Miminko Vám v šátku/nosítku pláče? Nemusíte panikařit – zkuste se
s ním procházet po místnosti (na pohyb
je zvyklé z bříška)
a nebo jít ven na
vzduch. Vyvarujte se klubíčkování
s miminkem čelem ven, protože
pak může hůř
snášet dotek břicho na břicho.
A hlavně – BUĎTE
V KLIDU A V POHODĚ – dítě vycítí Vaši pohodu
a samo se bude
cítit lépe. Pokud si
i přesto nevíte rady
či se jen potřebujete ujistit, že vážete
správně, tak si najděte lektorku vázání, která Vám ráda
pomůže.

Mezi půl rokem a rokem věku dítěte
začínají rodiče často přemýšlet nad
změnou úvazu. Tato potřeba přirozeně přichází s tím, že se Vaše dítě začíná plazit a nebo rádo občas tráví čas
s hračkami. Kromě spánku a výletů
ne vždy vydrží v šátku dlouhou dobu
a dostáváte se do fáze „hop nahoru“
a „hop dolů“. Zde je rozumné začít
vázat například dvojitý kříž, který umožňuje dítě vyndávat z šátku
a nandávat bez rozvázání úvazu. Další možnost je ring-sling šátek. Jedná
se krátký šátek (cca 1,7-2,1 metru) s
pevně všitými kroužky, který se nosí
převážně na boku (možnost vázat na
břicho a záda). Výhodou je, že šátek
máte díky kroužkům neustále předvázaný a pouze dotahujete nebo povolujete. Ideální na vaření a nákupy.
Jak děti pomalou rostou, tak zjistíte,
že Vám na bříšku začínají trošku
„překážet“ při práci a to je ta fáze,
kdy začnete uvažovat nad úvazy na
záda. Doporučuji respektovat potřeby

miminka. Některým dětem (většinou
kojeným) déle trvá, než si na záda
zvyknou. Jako prvním úvaz na záda
doporučuji „obyčejný“ batoh a při získání jistoty začít zkoušet další úroveň
– batoh s roztaženými pruhy, double
hammock. Při spaní dítěte na zádech
je super protiklimbací síťka. Kolem
roku až roku a půl, kdy dítě začíná
chodit, rodiče přechází k nosítku. Při
výběru se nedá říct, že by jedno nosítko bylo lepší než druhé. Každému
dítěti a rodiči sedí něco jiného. Doporučuji před nákupem vyzkoušet.
Například u nás v půjčovně – http://
www.satkomanie.cz/cs/86-pujcovani-satku-a-nositek. Mezi nejoblíbenější
patří Tula (pohodlné ramenní popruhy), LennyLamb (velmi pohodlný bederní pás) , Kokadi a Isara (nastavitelnosti šířky látky mezi nožičkama)
a Fidella Fusion (skladná, lehká, nastavitelnost šířky mezi nožičkami
a výšky zádové opěrky). Nosítka
jsou preferovanou variantou nošení
u mužů.
U batolat se může stát, že Vás při
delším nošení bolí záda nebo Vás
šátek „řeže“ do ramen. Ideální doba
na přechod mezi miminkovským
a batolecím šátkem. Dáme Vám pár
základních rad. Vybírat můžete z šátků s větší gramáží. Co je to ta gramáž
a k čemu slouží při výběru šátku?
Čím větší gramáž šátek má, tím je
tlustší. Prakticky to způsobuje, že je

šátek pohodlnější na ramenou. Neplatí to vždy, někomu sedí tenčí šátky.
Na dítě mezi 9-12 kg si většina lidí
vystačí s gramáží kolem 250-290 g/
m2. Nad 12 kg a při úvazech na záda
hodně lidí vyhledává gramáž nad 300
g/m2. Pokud patříte mezi ty, kterým
se silnější šátky hůř vážou, máte dvě
možnosti – používat vícevrstvé úvazy
(kříž s kapsou s roztaženými pruhy,
na záda double hammock) a nebo vyzkoušet šátky s příměsí.
Možnosti jsou z těch základních:
- len, konopí – velmi nosné, náročnější
na údržbu (je potřeba pravidelné žehlení kvůli skladům), potřeba zanosit,
- vlna, kašmír – velmi nosné, hodně
pohodlné na ramenou, často potřeba
prát v ruce, lehce pruží,
- hedvábí, tencel – dražší, ale relativně nenáročné (až na praní), nosné
příměsi,
- repreve – umělé vlákno, ale nosné
a bezúdržbové
Monika Smětalová
nosiaca maminka a majitelka e-shopu
www.satkomanie.cz
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NAČO SÚ NÁM
LEKTORKY

NOSENIA?
Na you tube nájdete kvantum videí s návodmi úväzov a na
internete množstvo článkov o nosení, rady, tipy, recenzie
a pod. Pri každej šatke majú e-shopy podrobné informácie
a odporučenia. Prečo teda „vyhadzovať“ peniaze za nejaké
osobné poradenstva, kurzy, podporné skupiny?
Informáciami je web celkovo presýtený. Ako sa hovorí:
Dobrý sluha, zlý pán. Budúce mamičky si častokrát veľmi
ťažko nájdu hodnoverný zdroj, ktorý by im dokázal dať jednoduchý prehľad. Keď sa aj odhodlajú na cestu samoštúdia,
zhltne im to veľa času. Následne pri skúške prvého viazania
zvykne prísť väčší problém – neistota. Nie je zaviazaný silno
alebo slabo? Má správne uložené nožičky, hlavičku, chrbátik?
Čo s rúčkami? Nehovoriac o tom, keď dieťatko v nosiči alebo
šatke plače. Určite sa mu tam nepáči! Nechce sa nosiť.
Úlohou lektorky na poradenstvách preto častokrát nie je „len“
naučiť úväz, no doladiť ho. Ubezpečiť mamičku, podporiť ju
v jej materských kompetenciách, oboznámiť ju s rôznymi
spôsobmi, metódami, svojimi skúsenosťami a snažiť sa nájsť

ten malý háčik, ktorý im bráni v spokojnom nosení. Každé
dieťa totiž chce byť nosené. Do hry však vstupujú zakaždým
iné faktory. Presne toto je zmyslom poradenstva. Vedieť hrať
tú hru, správne rozhodiť kocky a pomôcť mamičke a dieťatku
nájsť cestu do svojho domčeka. Za e-shopmi, ktoré ponúkajú
nosiaci sortiment väčšinou stoja takéto skúsenejšie nosičky
či lektorky nosenia. Medzi prvé na Slovensku sa zaraďuje aj
www.stastnamama.sk, ktorý sa môže pýšiť naozaj širokým
spektrom výberu ako nosiacich pomôcok, tak aj doplnkov.
Zaručí vám nielen dobrý nákup, ale aj odborné poradenstvo.
Magdaléna Eliášová
www.stastnamama.sk

OTECKOVIA A NOSENIE DETÍ?
Často sa stáva, že novopečený otecko
má obavy vziať svoje malinké bábätko
na ruky, nevie, ako s ním správne manipulovať. No ešte častejšie sa stáva, že
mamička je každodennou starostlivosťou o bábätko unavená a vyčerpaná
a potrebuje si oddýchnuť. Ako to teda
vyriešiť tak, aby boli spokojní všetci?
Nuž, jedno riešenie ponúkajú práve nosiče detí.

Ak máte babyšatku alebo ergonomický nosič, ponúknite ich oteckovi
s vysvetlením, že bábätko potrebuje fyzický kontakt k tomu aby sa upokojilo
a mohlo pokojne zaspať. Pomôžte mu
umiestniť dovnútra dieťatko a vysvetlite, že bábätká majú rady hojdanie
alebo pomalú chôdzu. A vy si zatiaľ
oddýchnite tak, ako práve potrebujete
– s knihou, v teplom kúpeli, pre televízii, alebo si odbehnite ku
kamarátke na kávu. Ak máte
dieťatko už väčšie, navrhnite
svojmu partnerovi prechádzku bez kočíka, nech nesie
vaše dieťatko on. Je fantastické, ak sú oteckovia ochotní
nosiť svoje deti, pomáha to
rozvíjať ich vzťah. Cítia sa
užitočnejší a viac zapojení do
starostlivosti o bábätko.

Niektorí oteckovia sa nevedia stotožniť
s babyšatkou, necítia sa v nej dobre.
Pre nich ponúkame v našom e-shope
www.nosime.sk 12 typov ergonomických nosičov, ktoré sú jednoduché na
použitie a vyzerajú športovo, čo väčšina mužov ocení. Mnohí oteckovia
sa práve po vyskúšaní týchto nosičov
stali „intenzívnymi nosičmi“ svojich
detí. A aj keď pôvodne tvrdili, že tento
nosič je zbytočné kupovať, po jeho vyskúšaní sa chvália svojim kamarátom,
ako dobre to vymysleli, že sa rozhodli
nosič kúpiť.
A ak sa vám nedarí otecka presvedčiť
inými argumentami – môžete ho uistiť
o tom, že toľko obdivných pohľadov od
žien este nikdy nezažil.
Andrea Kundríková
majiteľka e-shopu www.nosime.sk
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komunikačnú metódu (BKM). Skúsenejšia mama dieťatko v ergonomickom nosiči pohodlne nadojčí a po nadojčení ho rýchlo a jednoducho vráti
späť do správnej polohy. Stačí ovládať
pár trikov a hravo si dieťatko v nosiči
presuniete spredu dozadu (na chrbát)
alebo naopak.

Ergonomicky nosic
Páči sa vám myšlienka nosiť Vašu ratolesť? Nenašli ste doteraz odvahu naučiť
sa viazať dieťa do šatky? Je tu pre Vás riešenie! Siahnite po kvalitnom a praktickom ergonomickom nosiči. V poslednej dobe sa ich na našom trhu objavilo
skutočne veľa, stačí si len vybrať, čo komu najlepšie vyhovuje. V ergonomickom nosiči môže nosiť mama, tato, babka, dedko, či starší súrodenec.
Čo je ergonomický nosič?
Ide o nosič určený na vertikálne nosenie dieťaťa, ktorý pri správnom
použití spĺňa požiadavku zdravého
nosenia. Dieťatko sa v nosiči automaticky uloží do svojej prirodzenej abdukčno-flexnej polohy, ktorú poznalo
už pred svojím narodením. Pýtate sa,
ako skontrolujem, či je dieťatko naozaj v správnej polohe? Je to úplne jednoduché! Stačí, ak sa spredu a zboku
pozriete do zrkadla. Vaše dieťatko má
mať v nosiči podsadený zadoček, pokrčené nožičky, kolienka nad úrovňou
zadočka, mierne zaguľatený chrbátik.
Dieťa sa nevykláňa do strán, nie je nebezpečne zaklonené alebo predklonené. Malo by byť v takej výške, že mu
pohodlne dáte pusu na čelo. Rovnako
je dôležité, aby látka chrbtovej opierky siahala dostatočne vysoko (aby
znemožňovala dieťatku zaklonenie)

a bola v dolnej časti dostatočne široká,
teda siahala od kolienka po kolienko.
Vtedy máte istotu, že ho nosíte zdravo.
V nosičoch, rovnako ako v šatke, môžete nosiť nielen vpredu, ale i vzadu
na chrbte či na boku (v závislosti od
druhu nosiča).
Výhody nosenia v ergonomickom
nosiči?
Najdôležitejšími výhodami nosenia
v ergonomickom nosiči sú rýchlosť,
jednoduchosť a praktickosť. Ak máte
nosič správne nastavený, vloženie
dieťatka do nosiča a jeho vyloženie
z neho je ľahké a rýchle. Zvládne to
skutočne ktokoľvek!
Ergonosič oceníte aj v prípade, ak
máte doma batoľa, ktoré v nosiči vydrží len chvíľku a chce behať po svojich. Rovnako v prípade, že ste rodič,
ktorý praktizuje tzv. bezplienkovú

Druhy nosičov a doplnky?
Súčasný trh ponúka množstvo ergonomických nosičov. Existujú typy určené len na nosenie malého bábätka
či menšieho dieťatka, niektoré sú určené výlučne pre staršieho nosenca,
tzv. toddler verzie. Tie, ktoré využijete
počas celého nosiaceho obdobia, sú
tzv. nastaviteľné (alebo rastúce) nosiče. Niektoré je možné nastaviť len do
šírky, niektoré iba do výšky. Ideálnym
riešením sú plne nastaviteľné prackové nosiče, jednoducho regulovateľné
do oboch uvedených smerov.
Na trhu si môžete vybrať z rôznych
materiálov, z ktorých sú nosiče vyrábané. Najčastejšie pôjde o látkový nosič (vyrobený z kvalitnej bavlny), šatkový (ušitý zo šatky na nosenie detí)
alebo kombinovaný (chrbátik nosiča
vyrobený zo šatky, zvyšná časť nosiča
je látková). Špeciálne vhodné na leto
sú nosiče z príjemného a vzdušného
režného plátna.
Chcete Váš nosič navyše aj originálny? Siahnite po ručne maľovanom,
vyšívanom, batikovanom, patchworkovom či nosiči ušitom z ručne tkanej
šatky.
Niektorí výrobcovia ponúkajú k nosičom rôzne funkčné a praktické doplnky. V závislosti od typu nosiča si
tak môžete k nemu dokúpiť novorodeneckú vložku alebo rôzne extendory
– rozširovače chrbtovej opierky do
výšky či šírky. Z praktického hľadiska
nejednu mamičku určite potešia chrániče ramenných popruhov tzv. slintáčiky, prípadne kapsička na bedrový
pás (na rôzne drobnosti) či praktická
taška na odloženie Vášho nosiča. Na

zimu si môžete k nosiču dokúpiť babykapsu, ktorá ochráni Vaše dieťatko
pred chladom.

Ktorý nosič v sebe spája všetky
uvedené možnosti?
ZUMBUCCA!
Zumbucca je značka slovenskej handmade dielne vyrábajúcej plne nastaviteľné originálne prackové nosiče.
V našom portfóliu nájdete látkové,
šatkové i kombinované nosiče. Špecifikom dielne je výroba originálnych
nosičov z režného plátna, ručne maľovaných nosičov, vyšívaných, batikovaných alebo pachworkových nosičov, pričom žiaden z nich nemá na
svete svoju kópiu a jeho majiteľom
budete len a len VY!
K našim nosičom Zumbucca si navyše môžete objednať aj všetky spomínané praktické doplnky – slintáčiky,
bedrovú kapsičku, tašku na nosič alebo babykapsu a vytvoriť si tak vlastnú originálnu nosiacu sadu!
Nosiče z dielne Zumbucca sú vyrábané v súlade s technickou normou pre
ergonomické nosiče EN 13209-2:2015
a sú určené pre deti vo veku od 6 týždňov do 3 rokov (v závislosti od veľkosti dieťatka).
Mgr. Zuzana Bakičová
mamička malého Andrejka
a autorka nosičov Zumbucca

AJ NOSIACE
MAMIČKY
SA CHCÚ PÁČIŤ!
Veľa mamičiek rieši kúpu novej
šatky, ale na sklade e-shopu majú
len väčšiu veľkosť, ako potrebujú.
Prípadne už ich nosenec povyrástol
a potrebujú kratšiu šatku. Nie je nič
jednoduchšie, ako takúto dylhú šatku skrátiť, a pritom ju nepoškodiť.
Zvyšok šatkoviny im zároveň poslúži ako perfektný doplnok v podobe
novej tašky, peňaženky atď., ktorý
je navyše zladený s obľúbenou šatkou plnou krásnych spomienok.
Čo všetko sa dá urobiť s dlhou
či poškodenou šatkou?
- skrátiť a prešiť lemy spolu
so stredovými značkami
- opraviť povytiahnuté nitky
či poškodené nosiče
- vyrobiť a namieru zladiť Ring Sling,

- ušiť crossbody tašku či tašku s dekou, mini nosič na bábiky pre deti,
kozmetickú taštičku, vak, kľúčenku,
chrániče ale aj podsedáčiky.

Viac inšpirácii nájdete na stránkach
Anky Kališovej, nosiacej mamičky,
ktorá šije originálne handmade šatkovinové výrobky
pod značkou AnaKalis:
www.facebook.com/anakalis
a na stránke
www.anakalis.webnode.sk

AnaKalis

MAMA DANCE

- TANEC S BÁBÄTKOM V ŠATKE A NOSIČI.
Na kurzoch Tanec s bábätkom sa zameriavame okrem tanca aj na posilňovanie svalstva panvového dna, ktoré je po tehotenstve a pôrode často uvoľnené
a nepracuje tak ako by malo. Do tanca zapájame horné končatiny a neustále
posilňujeme chrbtové svalstvo, aby sme mali krásne vzpriamené držanie tela.
Nesmieme zabúdať aj na správne použitie šatky a nosiča. Aj s týmto vám lektorky v Mama Dance pomôžu :)
Viac o našej práci, kurzoch, tanečných štýloch a o nás sa dozviete na stránkach www.mamadance.eu alebo www.facebook.com/mamadanceba
Nesprávne držanie tela
1. Hlava sklonená dopredu
2. Ramená spustené dopredu
3. Guľatý chrbát - vytŕčajúce
lopatky
4. Prehnuté kríže dopredu,
vysunutý zadok
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Správne držanie tela
1. Hlavu ťahať dozadu, bradu mierne
hore, natiahnuť krk s pocitom,
že sa chceme dotknúť stropu
2. Ramená ťahať dozadu a dole
3. Lopatky ťahať k sebe s pocitom,
akoby ste ich chceli schovať do chrbta
4. Podsadiť panvu, kostrč ťahať smerom
dole, stiahnuť brušné svalstvo,
v prípade ak používate ergonomický
nosič, jeho bedrový pás by mal byť
zapnutý na úrovni pupka.
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LÁTKOVANIE

AKO CESTA K SPOZNANIU SVOJHO DIEŤATKA

Oblečenie pri nosení detí
Pri nosení detí v šatke či ergonomickom nosiči často maminky riešia, čo obliecť sebe a dieťatku, aby bolo nosenie príjemné, pohodlné, aby nebolo príliš teplo alebo zima. Ako na to, sme sa opýtali Mgr. Barbory Vajovej
z e-shopu ekodieta.sk.
Na čo dbať pri obliekaní dieťatka do
šatky či ergonomického nosiča?
Dieťatko a mamička sa navzájom hrejú
a odovzdávajú si teplo a tiež že šatka,
nosič sú ďalšie vrstvy, ktoré môžu hriať.
Naopak zasa dieťatku zo šatky trčí hlavička, krk a nožičky a tieto miesta potrebujeme osobitne ochrániť pred chladom, prípadne silným slnkom. Bábo do
šatky príliš neobliekame, aby sme ho
neprehriali. Samozrejme, inak ho oblečieme v lete, v prechodnom období
a v zime. V chladnejšom počasí je ideálne zapnúť sa s dieťatkom spolu do mikiny či bundy, existuje originál nosičské
oblečenie od viacerých výrobcov. Prípadne sa dá využiť ochranná kapsa,
ktorá zateplí dieťatko a mamička si
može obliecť svoju bežnú bundu. Samozrejme, dá sa aj improvizovať s dekou,
ale to skôr príležitostne.
Sú nejaké špeciálne materiály, z ktorých je oblečenie pre detičky vhodné pri nosení?
Dieťatku môžeme obliecť bežné bavlnené oblečenie, no ak chceme dosiahnuť
vyšší komfort, tak siahneme po funkčných materiáloch. Vhodný je napr.
bambus, ktorý v lete chladí, výborne

saje pot a je antibakteriálny; chladivý
a príjemný hodváb; výborný je termoregulačný Outlast (od zn. Little Angel,
ktorú máme v ponuke), je využiteľný
celoročne, pohlcuje teplo alebo ho
odovzdáva a vytvára príjemnú mikroklímu pri pokožke. Ešte je tu oblečenie
z umelého vlákna napr. Moira. Mnohí si
pochvaľujú merinovlnu, výborne hreje, aj mokrá, odvádza pot, avšak nie je
vhodná pre citlivú až atopickú pokožku.
Čo teda obliecť dieťatku?
V lete by som zvolila tenšie body a polodupačky (legíny/tepláky) – alebo aj bez
nich - a ponožky, všetko z funkčného
materiálu, na hlavičku klobúčik, ochráni pred slnkom aj krk. V prípade veľkej
horúčavy doma môže byť dieťatko len
v plienočke. V prechodnom období
body s dlhým rukávom, legíny príp.
pančušky, na to návleky na nožičky
(štucne), pre nechodiace detičky na nožičky čapačky napr. koženné Saling, na
hlavičku kuklu z Outlastu. V chladnejšom počasí by som ešte dala mikinku
alebo bundičku a nohavice alebo teplejšie návleky. V zime by som ešte doplnila jednu vrstvu alebo aj nie, podľa
toho, či mamička použije nosičskú bun-

du alebo ochrannú kapsu. Na hlavičku
teplú kuklu (merino) alebo na kuklu
z Outlastu čiapočku.
A čo maminky? Čo by bolo vhodné
pre ne, aby im nebolo príliš horúco
a ani zima?
Ak dojčia, tak určite tričko na dojčenie
alebo iné tričko, v ktorom sa dá pohodlne a diskrétne dojčiť, ideálne zhora. Samozrejme, keď je veľmi horúco, tak je
horúco a spotia sa vo všetkom. Pomôcť
si však môžu funkčnými materiálmi.
V chladnejších letných večeroch je super zavinovací svetrík. V prechodnom
období dobre poslúži mikina s nápletom
alebo fleecová nosičská mikina, keď sa
zhorší počasie tak vetruvzdorná a vodeodolná softshellová bunda alebo ak
by sa chceli maminky obliecť elegantnejšie, tak výborne padne softshellový
alebo vlnený kabát (všetko šije napr.
Angel Wings). Na zimu možno skombinovať softshellku a fleecovú mikinu,
alebo super teplú bundu od Diva Milano, ktorá bola vyrobená do skutočnej
ruskej zimy. Každý z nás je iný, niekomu je viac teplo, niekomu veľmi zima,
treba sa riadiť podľa vlastného pocitu
a podľa spokojnosti bábätka.

O látkovaní už bolo povedaných mnoho nezmyslov. Poďme sa preto pozrieť
na jeho nepopierateľné výhody.
Neviem, či viac znečisťuje životné prostredie 300 rokov rozkladajúca sa jednorázová plienka alebo odpad z prania
pri použití eko prášku. Myslím si preto,
že aspekt ekológie nie je pri látkovaní
najdôležitejši.
Otázka financií je motivačná. Keďže
jeden set látkových plienok je možné
použiť pri viacerých deťoch, sú z dlhodobého hľadiska určite lacnejšie.
Rodičia, ktorí látkujú, chcú, aby ich
dieťa bolo v kontakte s prírodnými
materiálmi, a tak bol zabezpečený jeho
zdravý vývoj. Zloženie jednorázových
plienok je alarmujúce. Ide o nepriedušné igelitové vrecko napustené chémiou. Bavlna a bambus, z ktorých sa
vyrábajú látkové plienky sú z prírod-

ného antialergického vlákna, pričom
sú zároveň piedušné a jemné na dotyk.
Hlavný dôvod, prečo rodičia látkujú, je
jednoduchá cesta k bezplienkovaniu
a odplienkovaniu. Pri bezplienkovaní
rodič získa prehľad o čase a množstve
vylučovania, a tak vie ľahšie reagovať
na signály bábätka. Látkovanie slúži aj
ako „poistka“ pri nehodách :-). Pri odplienkovaní si dieťa uvedomí, že vylučuje, keďže sa cíti nepríjemne v „plnej“
plienke, a tak sa naučí hlásiť svoje potreby „vopred“.
Látkovanie je cesta. Vedie rodiča
k spoznaniu dieťatka a dieťatko k spoznaniu seba samého.
Vybrať si správnu látkovú plienku sa
môže zdať zložité. Úlohou dobrého obchodu s látkovými plienkami však nie
je ich len predávať, ale najmä pomôcť
sa zorientovať pri výbere vhodnej

Váš obchod s nosiacim sortimentom
PREDAJ A PORADENSTVO

plienky práve pre Vaše dieťatko.
Viac info na www.lenkasmonkeys.com/
ako-latkovat
Lenka Kmeťová
www.lenkasmonkeys.com

slovenské ergonomické šatkové rastúce

hand made nosiče

individuálne objednávky s dovozom až k Vám
doprava v rámci Slovenska GRÁTIS
vybrané produkty skladom
osobný prístup

Bimbi / Isara / Buzzidil / Natibaby / Yaro
LennyLamb / Diva Milano/ Pellicano baby...

www.babysatky.sk

www.bimbibabycarrier.com
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NÁJDI SI SVOJU SKUPINU
NA FACEBOOKU

(zoznam regionálnych skupín zapojených do Medzinárodného týždňa nosenia detí)

“HEART TO HEART,
WRAPPED IN ART“
dizajnové šatky zo Slovenska
info@yakoyako.com

Nosíme v Banskej Bystrici
Nosíme deti na Slovensku
Nosíme a dojčíme detičky v okrese Gelnica
Nosiace mamičky Hlohovec a okolie
Spája nás dojčenie, Nosíme naše deti - Humenné a okolie
Podporná skupina dojčenia a nosenia Chorvátsky Grob a okolie
Nosíme naše deti v Komárne
Nosenie detí v Košiciach
Nosíme v Leviciach
Nosíme deti na Liptove
Nosíme a dojčíme v Lučenci
Nosíme deti v Martine a okolí
Spája nás dojčenie, Nosíme deti Michalovce a okolie
Nosíme v Nitre
Nosíme v Nových Zámkoch
Nosíme deti v Partizánskom
Nosenie detí a kontaktné rodičovstvo Pezinok a okolie
Nosíme deti v Poprade, Tatrách a okolí
Kontaktní rodičia PB a okolie
Nosíme deti v Prešove
Podporná skupina nosenia a dojčenia Prievidza
Nosíme deti v Ružomberku a okolí
Nosíme v Šali
Nosíme deti v Šamoríne
Podporná skupina dojčenia a nosenia Trebišov, Sečovce a okolie
Nosím, nosíš, nosíme - Senica (a okolie)
Nosíme deti na Spiši
Podporná skupina dojčenia a nosenia Stará Ľubovňa
Nosíme v Topoľčanoch a okolí
Podporná skupina dojčenia a nosenia Trebišov, Sečovce a okolie
Nosíme deti v Trenčíne a okolí
Nosenie detí v Trnave
Nosíme vo Veľkom Krtíši
Nosíme deti vo VT a okolí
Nosíme v Žiari nad Hronom a okolí
Nosíme naše deti v Žiline a v okolí
Podporná skupina nosenia a dojčenia - Aletyja
Nosíme naše deti v Írsku
Nosíme deti v DK a okolí
Nosíme naše deti v Dubnici nad Váhom
Nosíme v Piešťanoch
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