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Od 2. do 8. októbra 2017 je Slovensko už piatykrát súčasťou celosvetovej akcie Medzinárodný týždeň nosenia detí
(MTND), ktorá pravidelne na celý týždeň spája rodičov
nosiacich svoje deti v šatkách a ergonomických nosičoch. Už päť rokov ťaháme za spoločné lano a nitky – ako
nosiaci rodičia, tak aj my, organizátorky MTND. Táto cesta
nebola vždy veru jednoduchá, avšak vďaka krásnemu nárastu nosiacich rodičov a osvety nosenia veríme, že naša
práca nebola zbytočná! K výročiu piateho roka sme preto
chceli vymyslieť niečo naozaj unikátne a zároveň podporujúce aj tohtoročné motto „Spradení v jedno“ (Threated
together). Azda najkrajšie prepojenie je spolupráca s našimi českými susedmi prostredníctvom spoločného diela
– časopisu Svet Nosenia, ktorý práve držíte v rukách.

Ako minulý rok, aj teraz je nabitý informáciami o nosení
a vytvorený špeciálne pri príležitosti MTND. Vďaka jeho
minuloročnej popularite a vysokej účinnosti v rámci
možnosti šírenia osvety, sme práve jeho zvolili za činiteľa,
ktorý bude spájať, prepájať, tkať nové cestičky či priasť a
upevňovať nové vzťahy. Tento rok sme ho teda posunuli
do československej roviny, a nadviazali tak aktívnu spoluprácu aj s českými organizátorkami MTND. Zapojené
budú teda nielen slovenské, ale aj české zdroje a distribúcia bude taktiež prebiehať na oboch
stranách. Veríme, že vďaka nášmu magazínu získate ešte lepší prehľad a otvorí sa
vám vzájomná, už dávno utkaná, cesta
medzi našimi štátmi.

ŠPECIALIZOVANÝ OBCHOD SO ŠATKAMI, NOSIČMI,
OBLEČENÍM A DOPLNKAMI NA NOSENIE DETÍ
Navštívte náš e-shop alebo kamennú predajňu,
kde si všetky naše produkty môžete osobne
pozrieť, chytiť, vyskúšať aj kúpiť.

www.primame.sk, Sibírska 19, 831 02 Bratislava, obchod@primame.sk, +421 911 316 826
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pracky, popruhy a ďalšie časti nosiča
musia byť bezchybné. Lenka vyhovie
každej požiadavke zákazníkov, a
tak je zhotovenie nosiča doslova
zrodom jedinečného a originálneho
kúsku. „Je pre nás prioritou, aby každý nosič bol kvalitný. Zamestnávame
profesionálne krajčírky, pracujú s
veľkou precíznosťou a presnosťou.
Snažíme sa neustále rozširovať
výrobu. Tým, že prijímame nové
krajčírky, skrátime aj dobu dodania,
ktorá nebude dlhšia ako 4 týždne,“
vysvetľuje Lenka.

Lenka
Jej meno je synonymom kvalitného šatkového nosiča, ktorý vychádza v ústrety
všetkým požiadavkám na nosenie novorodencov, niekoľkomesačných, ale i niekoľkoročných detí. Dizajnové prevedenia, hotové kúsky i nosič, ktorý si vyskladáte
podľa seba. Medzi mamičkami je skrátka „must have“ hitom. Predstavujeme Vám
nosiče Lenka.
Nosiče značky Lenka sú dnes celosvetovo vyhľadávanou pomôckou
na nosenie detí. Prečo? Okrem toho,
že sú vyrobené z kvalitných šatiek a
spĺňajú všetky kritériá ergonomického nosenia, sú prepracované a
zhotovené s láskou, vychádzajúc z
vlastných skúseností s nosením. Ako
sa zrodil nápad šiť šatkové nosiče
prezradila ich autorka Lenka Cenigová. „S prvým nosičom, ktorý som
si zadovážila, som nebola úplne
spokojná, stále som hľadala niečo
pohodlnejšie. Šatky pre mňa znamenali komplikované viazanie, ale páčili
sa mi ako materiál, zároveň ma lákal
i nosič pre jednoduchú manipuláciu.
Povedala som si, prečo teda nespojiť
tieto dve veci do jednej? A tak som
ušila svoj prvý šatkový nosič, čím sa
začal písať príbeh Lenka nosičov,“

spomína na svoje začiatky Lenka.

Šatkové nosiče Lenka sa vyrábajú v
troch základných veľkostiach. Štandard (3 -14 mesiacov), medziverzia
(12 mesiacov - 2,5 roka) a toddler
(18 mesiacov - 3,5 roka). Najväčšej
obľube sa teší rastúca Lenka, ktorá je
dostupná v dvoch veľkostiach: veľkosť 1 (od narodenia - 18 mesiacov),
veľkosť 2 (18 mesiacov - 2,5 roka).
Lenka sa tak stáva nosičom úplne
pre všetkých!

O tom, že nosiče Lenka sú momentálne jednými z najpredávanejších
na trhu, niet pochýb. Pri výrobe sa
kladie dôraz na kvalitu každého jedného komponentu. Šatky, spony a

Nové nosiče vo všetkých verziách
Lenka pravidelne uverejňuje na
svojej fb stránke. Spolupracuje tiež s
internetovým obchodom
Klbko Šťastia, kde sú priebežne
uverejňované hotové produkty vo
všetkých veľkostiach. S e-shopom
Lenka vyvíja spoluprácu aj v súvislosti so šatkami. Každá mamička má
možnosť nechať si ušiť nosič z vlastnej šatky. Stačí si vybrať z ponuky na
www.klbkostastia.sk a už ďalší deň
má Lenka šatku v rukách. Pozná-

prešlo logo zmenou a Lenka Carrier
nahradilo pomenovanie Lenka.
Prečo táto zmena? „Lenka už nebude
zameraná iba na nosiče, ale sortiment rozširujeme aj o vlastné šatky,“
prezrádza Lenka.
Aj napriek pracovnému vyťaženiu a
kolotoču povinností si Lenka vždy
nájde čas na stretnutia s mamičkami v rôznych mestách, na ktoré im
donesie nosiče a umožní vyskúšať si
ich. Ženy môžu samé zistiť, ako im
nosič sedí a hlavne, ako sa v ňom
cíti dieťatko. Lenka hovorí, že tieto
stretnutia sú jej srdcovkou.
Mamičky ma vedia nabiť obrovskou
dávkou pozitívnej energie. Keď
vidím tie spokojné detské tváričky,
cítim, že všetko, čo robím, má naozaj
zmysel. Nosič je totiž omnoho viac,
než kus tovaru. Je to predovšetkým
nenahraditeľný pomocník, vďaka
ktorému môžu mať matka a dieťa
svoje srdiečka v tesnej blízkosti,“ uzatvára s úsmevom Lenka Cenigová

Recenzie
S pôvodnou verziou nosiča sme boli
ja i dcérka viac ako spokojné. Dala
som si ušiť ďalšie, jednak kvôli veľkosti, ale aj kvôli zmene dizajnu. Dnes
mám doma 6 kusov a na ďalšie ešte
čakám. Letná verzia, Lenka 2Faces,
Rastúca Lenka, Lenka Chameleón,
skrátka Lenka je dnes synonymom
skvelého obchodu, kde si každý vyberie to pravé.
Nela alias Fullbucklemama
Keď sa ku mne dostal nosič Lenka,
bola to láska na prvý pocit. Pri Lenke
boli všetky chybičky, ktoré mi prekážali na iných nosičoch, odstránené.
Mäkké popruhy, pohodlný bedrový
pás držal tak, ako som ho nastavila,
ani po niekoľkohodinovej túre mi
môj chlapček nebol ťažký a kapucka
nám dopriala súkromie počas dojčenia. Lenku sme vystriedali vo všetkých veľkostiach, nosili sme vpredu
aj vzadu. Lenke a celému jej tímu
som veľmi vďačná.
Mudr. Viera Petrušková, pediatrička
Lenka si ma získala svojou pohodlnosťou a jednoduchosťou. Veľkou výhodou je možnosť nakombinovať si
nosič podľa priania. Bedrák, popruhy,
kapucka, doplnky, doslova si vyskladáte svoj vysnívaný nosič. Lenka je
veľmi pohodlná, nemám problém
dcéru nosiť ani na dlhej túre. Vďaka
špeciálnemu sťahovaniu popruhov
môžete mať dieťa na chrbte veľmi
vysoko, čiže všetko vidí a vašim krížom sa uľaví. Za mňa Lenka patrí do
povinnej výbavy pre bábätko.
Martina Sližková, poradkyňa nosenia

Nové, aktuálne logo
poskytujú pleciam maximálny komfort pri nosení môjho 13,5 kg pokladu. Všetkým maminkám ju môžem
len odporučiť.
Lucia Rybárová, MamaLu
Za mňa je Lenka najlepší nosič na
trhu. Kvalita je špičková, pohodlnosť
neuveriteľná. Nosítka sa prispôsobujú potrebám mamičiek a detičiek,
a to je záruka spokojnosti na oboch
stranách.
Gitka Purdová, certifikovaná poradkyňa nosenia
Z mojich skúseností a spätnej väzby zákazníkov môžem vyhlásiť, že
najvšestrannejší ergonomický nosič je Lenka. Môj obľúbený je Lenka
Summer - medziverzia. Používame
ho už 4. mesiac na výlety, ako aj na
nákupy. Jemne polstrované ramenné popruhy sú pohodlné pri nosení
vpredu aj vzadu. Chrbtová opierka sa
prispôsobuje chrbtici dieťatka, bedrový pás je dostatočne široký a tvrdý,
čo je veľmi pohodlné.
Andrea Bugar, majiteľka požičovne
šatiek a nosičov

Pripravila Paula Mokrá v spolupráci s Lenkou Cenigovou

Nosič spĺňa absolútne všetky nároky
na komfort a dizajn. Posledný nosič
Lenka k nám prišiel prednedávnom
a doslova ma ohúril vylepšenými širokými ramennými popruhmi, ktoré

Pôvodné logo
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„Nevzdávat
to při prvním
neúspěchu,“
„a být kreativní při hledání jiných řešení,“ říká Irena Vuorinen na otázku, co by doporučila rodičům, kteří mají
a chtějí
ho nosit.
Irena je máma dvou holčiček, její
mladší Vilma má Downův syndrom.
„Na začátku jsem měla strach, že
nám nošení nepůjde, Vilmě totiž v
šátku i přes dobře zavázaný úvaz
klesala saturace a ona modrala. Na
radu zkušených žen z facebookové
skupiny Nosíme děti jsem pak zkusila nosítko: a jupííí, ono to fungovalo.“
První otázka, která se v této souvislosti nicméně většinou objevuje, je,
zda se děti se zdravotními problémy
vůbec nosit můžou. S výjimkou akutních stavů, které vyžadují intenzivní
lékařskou péči, platí, že rozhodně ano. Když je miminko v náručí
mámy nebo táty, vyplavuje se jemu
i rodičům hormon oxytocin. Ten u
rodičů podporuje schopnost naladit
se na miminko, „zapíná“ rodičovské
instinkty a urychluje hojení ran. Také
hraje důležitou roli v kojení a zvyšuje
důvěru v okolní svět.
Všechno toto je u dětí se zdravotními problémy nesmírně důležité.
Zažívají totiž časté hospitalizace
a náročné zdravotní zákroky jako
třeba operace, které s sebou
můžou přinášet oddělení od rodičů.
Nošení a kontakt pomáhají hojit
rány, jak potvrzuje Petra Hejdová,
máma Matýska, který se narodil
o 2,5 měsíce dříve a v prvních
měsících svého života potřeboval
kvůli dýchání tracheostomii (zjed-

nodušeně otvor do krku, skrze který
se dýchá) a PEG – sondu vedoucí
skrze břišní stěnu do žaludku
určenou k podávání potravy. Petra
říká: „Bohužel u syna bylo vidět, co
s ním separace a dlouhodobá péče
v nemocnici udělala, i když sestřičky
dělaly, co mohly.

Petra se synem Matýskem, kterému je dnes
už 2,5 roku

Na odbourání stresu a strachu
z opuštění se nám ukázal blízký
kontakt v šátku jako skvělý pomocník. Z malého nervózního uzlíčku je
dnes usměvavé veselé dítě, které
ví, že máma a táta jsou blízko něj a
důvěřuje nám.“
Blízkost, kterou nabízí šátek či
nosítko, je důležitá i pro rodiče.
Petra říká, že jí nošení pomohlo
se se vším vyrovnat - a že jí svým
způsobem vrátilo i ukradené měsíce
těhotenství.
S ohledem na potřeby a stav
každého miminka je nutné být krea-

tivní při hledání řešení, jak nosit.
Petra se přes počáteční obavy, jak
zvládne dvě sondy na synově těle,
nesetkala s většími obtížemi: „Hrudník jsem Matýskovi trošku podložila
polštářkem z kočárku pro panenky
starší dcery nebo složenou plínkou,
na bříško jsme dávali bavlněnou
plenku či kapesník. Dávala jsem jen
pozor, aby se neotevřela koncovka a
PEG netekl ven.“
Nošení dětem přináší i tolik potřebnou smyslovou stimulaci, která je
důležitá pro psychický, motorický i
sociální vývoj. Nošení je tak ideálním základem rehabilitace, kterou
většina dětí s handicapem prochází.
Děti při něm posilují kromě vztahu
s rodiči také svaly, rozvíjí se jejich cit
pro rovnováhu a koordinace. Irena
konstatuje, že Vilma se ve čtyřech
měsících dokáže otáčet kolem své
osy, chytá a prohlíží si hračky a
drží hlavu, přestože byla zpočátku
výrazně hypotonická. „Za největší
přínos nošení ale považuju to, že
jsme se po osmi týdnech, kdy byla
dcera krmená odstříkaným mlékem
skrze nasogastrickou sondu, vrátily k
přirozenému kojení,“ dodává.
Petra to shrnuje: „Z šátku se stal
náš velký pomocník a věrný parťák,
bez kterého si to už nedovedu
představit. Při každé hospitalizaci,
problému a bolístkách je nám blízko
a připraven pomoci.“

MUDr. Anna Kšírová

Loktu She je liberecká firma
založená čtyřmi ženami.
Všechny jsme zároveň
mámy malých dětí, které s
láskou nosíme na břiše i na
zádech. Nabízíme Vám kvalitní, dostupné a krásné šátky a oblečení na
nošení dětí. Věříme totiž, že pronosit
se začátkem života je ten nejhezčí
start pro Vás i Vaše miminko.”
www.loktushe.cz
http://www.facebook.com/loktushe

Už 4 roky pre vás
na Slovensku
vyrábame kvalitné
nosičské oblečenie

LadyBug

www.lienocka.sk
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Jak se rodí
nosítka
Vieme, čo potrebuje vaše
dieťatko v šatke či nosiči!
Parádne podkolienky, ktoré ochránia jeho
nôžky pred slnkom či chladom až pod
kolienka a zároveň sú štýlovým doplnkom. Vyrobené z vysokokvalitnej bavlny
a vďaka špeciálnej technológii aj elastické
a odolné voči oderu.
Podkolienky MØE majú minimalistický
a štýlový dizajn, odskúšaný mnohými
spokojnými nosiacimi mamičkami
a ich deťmi. Pre už chodiace deti
si nezabudnite vybrať aj z ponuky kvalitných kožených
MØE capačiek.

www.moe.sk

moe@moe.sk

� � moe4kids

Na začátku příběhu, který mě dovedl k založení Andala Care,
byla potřeba pořídit si ideální nosítko pro mou dceru Adrianku.
Začala jsem hledat dostupné informace, pročítala jsem weby, zaměřené na správné nošení dětí, specializované skupiny, blogy a studie.
Vybírala jsem z nosítek, dostupných
na českém i zahraničním trhu a mnoho z nich jsem testovala osobně.
Nejdůležitějším kritériem pro mne
bylo splnění bezpečnostních a
ergonomických požadavků a kvalita
zpracování.
Dlouhé a pečlivé bádání nakonec
nepřineslo očekávané ovoce a
nosítka, která v mém osobním
testu zvítězila, byla bohužel buď
nepřiměřeně drahá, neměla optimální uživatelské hodnocení a nebo
byla jeho životnost omezena věkem
dítěte.
Nakonec jsem se rozhodla uplatnit mé vzdělání v oděvním oboru a
vrátit se s láskou k mému nejmilejšímu koníčku. Oprášila jsem šicí
stroj a ušila nosítko podle vlastního
střihu. Z výsledku jsem byla nadšená - vlastní materiál, oblíbené
barvy, zajímavý vzor a nosítko, které
je pohodlné, nikde netlačí a splňuje
veškeré mé nároky!

A především - co může být víc, než
vyrobit něco hezkého od srdce pro
naše nejmenší?
O to větší radost mám dnes z
toho, že jsem dostala příležitost
poskytnout stejnou péči i ostatním
maminkám a naštěstí dnes již stále
častěji i tatínkům.
Kde a jak nosítka šijeme?
V současnosti máme vlastní
provozovnu, vybavenou průmyslovými stroji a profesionálním
vybavením.
Nosítka šijeme výhradně z nosících
šátků, které jsou pro dítě i pro
maminku daleko pohodlnější, než
jakýkoli jiný materiál. Nosítka jsou
ergonomická, zdravotně nezávadná
a jsou vyráběna z výhradně českých
materiálů. Úzce spolupracujeme s
českým výrobcem šátků Vatanai, jejichž krásné šátky tvoří součást stálé
nabídky našich nosítek. Kromě toho
si od nás maminky mohou nechat
ušít nosítko z vlastního šátků, vybrat
si z řady doplňků, které nabízíme a
samy si nakonfigurovat své vysněné
nosítko osobitého designu, dle vlastních představ.
Pro jak velké děti jsou naše nosítka
vhodná?
Naše nosítka jsou rostoucí, tzn.
S růstem dítěte se dá regulovat
šířka i délka nosítka a díky tomu
jsou vhodná pro miminka od cca 4
měsíců (podmínkou je samostatné
držení hlavičky) většinou do věku 3

let, maximální možná váha nošence
je 20 kg. Nabízíme ale více druhů
nosítek a jako novinku máme Andalu Tai, která je celovázací a je tedy
vhodná pro miminka už od narození,
nebo i nosítko pro dvojčátka.
Kde si mohou zákaznice naše nosítka vyzkoušet?
Nosítka posíláme pravidelně na
testování po České a nyní i Slovenské republice. Testování probíhá
většinou prostřednictvím nosících
skupin na Facebooku. Mimo testování jsou naše nosítka vždy k
vyzkoušení nebo zapůjčení v RC
Matáta v Brně a v kavárně Tamama
v Praze. Najdete nás i na mnohých
nosících akcích a srazech, kde se
snažíme načerpat inspiraci pro vylepšení našich střihů k Vaší maximální
spokojenosti.

Andrea Drašilová
Veškeré praktické informace a rady
najdete na našem eshopu
www.andalacare.cz,
Rádi Vám poradíme i přes email
info@andalacare.cz.
Konzultace a rady od našich zákaznic, včetně hodnocení, můžete
čerpat ve Fb skupině
Andala – nosítka a doplňky šité z
šátků.
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Promofotenie vo Wiegerovej vile.

Ako pracujú Sestrice a akú veľkú
novinku nám prezradili?
V roku 2015 vtrhli ako víchor na slovenský „nosiaci“ trh a odvtedy nám neprestávajú robiť radosť šatkami. Krásnymi na
pohľad i láskavými k našim ramenám. K dnešnému dňu ich predstavili viac ako 70 v šiestich dizajnoch (Kohútiky, Slncia,
Folk, Klásky, Bylinky a GEO) a snáď v celom spektre dúhy. Kto sú, ako pracujú a čo nové pre vás chystajú nám Slávka
Chlebová a Barbora Priehodová prezradili v krátkom rozhovore.
Sestrice, ste naozaj sestry?
S: Áno, túto otázku dostávame prekvapivo často. Sme sestry, Barbora je staršia a ja som mladšia.
B: Práve vďaka blízkemu vzťahu sme spoločne zdieľali
všetky radosti a trápenia materstva, keďže sme otehotneli
približne v rovnakom čase. Spoločne sme teda prepadli aj
noseniu a kontaktnému rodičovstvu v celej jeho kráse.
Akým spôsobom sa podieľate na samotnej výrobe šatiek,
keďže tieto sa tkajú strojovo? Je to naozaj len marketingová
práca a balenie objednávok? Ako vyzerá váš pracovný deň?
B: Výroba šatiek je dlhý proces pozostávajúci z veľa drobných krokov a rozhodnutí. Od myšlienky a nápadu k hotovej
šatke v predaji ubehne spravidla polroka. Nie je to len výber
dizajnu, ale aj skúška rôznych väzieb, tkanie prototypov a
testovanie ich vlastností.
S: Zháňanie prímesových priadzí, hodvábu, merino vlny či
ľanu. Samozrejme certifikované, zdravotne nezávadné a
v požadovanej kvalite, aby boli vhodné do našich šatiek,
je niekedy veľmi ťažká detektívna práca. Hotovú tkaninu
kontrolujeme, striháme, umiestňujeme štítky. Pracujeme so
šikovnými krajčírkami, ktoré šatky, ring slingy či šáliky ušijú.
Potom nasleduje finálna kontrola každej šatky a tie príjemnejšie časti ako fotenie, vymýšľanie názvu a podobne.
B: Náš pracovný deň je samozrejme závislý od našich detí,
Slávka sa pred polrokom presťahovala a s ňou aj Sestrice.
Každý pracovný deň je unikátny, ale spoločné majú to, že je
nás veľa a je nám veselo.
S: Veľmi veľkou a dôležitou súčasťou našej práce je aj
poradenstvo. Či už to virtuálne, alebo osobné na našich

workshopoch a akciách, pretože kúpiť si šatku nie je ako
kúpiť si tričko. Na naše šatky a produkty sa vždy pozeráme
z pohľadu nosiacich rodičov. Nemáme problém zákazníkovi
povedať, že šatka, ktorú si vybral, nie je pre neho úplne
vhodná, aj keď to znamená, že ju nepredáme.
Chystáte pre svojich zákazníkov niečo nové? Na čo sa v
priebehu jesene a zimy môžeme tešiť?
B: Stále pracujeme na nových veciach. Jesenné a zimné
priadze sa vyberajú už na jar. Určite ponúkneme obľúbenú
merino vlnu, ktorú majú naši zákazníci veľmi radi, keďže
krásne hreje, ale zabráni poteniu a netreba ju často prať,
stačí len vyvetrať. Po úspechu Folku Himalaya sa podobné
šatky objavia aj tento rok. Naši zákazníci sa môžu tešiť aj
na nové dizajny. Napríklad dizajn Modranska – autorská
spolupráca s Jakubom Liškom z modranska.sk, inšpirovaná
modernou dizajnovou keramikou.
S: Už vyše roka pracujeme aj na veľkom projekte Sestrice
nosičov z našich látok. Trvá to dlho, pretože sme náročné,
potrebujeme si všetko vyskúšať. Tak, ako všetci odborníci vo
svete nosenia, aj my stále tvrdíme, že novorodenec patrí do
šatky, ktorá sa mu dokáže najlepšie prispôsobiť a zabezpečiť
ideálne postavenie chrbátika a nožičiek. Preto budú naše
nosiče určené na nosenie detí od 3 mesiacov. Najväčšou devízou našich nosičov sú tvarované ramenné popruhy. Asi nie
som veľmi objektívna, ale nosičov som už skúsila neúrekom
a týmto sa naozaj zatiaľ nič nevyrovnalo. Autorkou strihu
je Mirka Valíkova, ktorú mnohí poznajú vďaka jej značke Mirkine. Veríme, že pod stromčekom si každý, kto bude chcieť,
bude môcť nájsť svoj Sestrice nosič.

www.sestrice.com

www.facebook.com/sestricewraps
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Nosenie v

chladnejšom počasí

Po bezstarostných teplých letných dňoch prichádzajú chladnejšie jesenné a následne zimné dni, kedy nosiace mamičky riešia,
ako pohodlne s dobrým tepelným komfortom nosiť svoje dieťatko. Ako teda na to? Čo si vybrať?
Platí zásada, že novorodencov i malé
detičky je najvýhodnejšie nosiť čo
najbližšie k svojmu telu, tak aby bolo
medzi oboma čo najmenej vrstiev, a
mohli si navzájom odovzdávať teplo.
Ideálne je zapnúť sa do spoločného
vrchného oblečenia – buď pomocou vsadky (špeciálny diel, ktorý sa
prizipsuje do bundy), či
nosičskej mikiny, bundy alebo kabátu. Ide o bundy, ktoré sú so vsadkou
už vyrábané, no dajú sa nosiť aj
samostatne bez nej. Elegantnou
variantou sú zavinovacie svetríky.
Do chladnejšieho počasia, tiež pri

vetre i daždi výborne poslúži softshellová bunda (prepracované sú
napr. od Angel Wings). Pre
zimomravejších odporúčame extra
teplé a elegantné bundy Diva
Milano, ktoré zvládnu aj pravú ruskú
zimu do -35 °C!
Väčšie, samostatne chodiace deti,
sú už samé teplo oblečené. Väčšina
maminiek ich preto nosí na bunde
za pomoci ochrannej kapsy. Veľmi
dobrým pomocníkom je aj funkčné
oblečenie, ktoré vytvorí pri pokožke
dieťatka vhodnú mikroklímu a
eliminuje potenie. My máme

výborné skúsenosti s materiálom
Outlast.
Funkčné body skombinované
s funkčnými pančuškami alebo
legínami, vlnenými ponožtičkami.
Ak treba, možno ich doplniť ešte
nejakou vrstvou.
Na hlavičku je ideálna kukla z
outlastu, bambusu alebo merinovlny, ktorá chráni pred chladom nielen
hlavičku ale aj časť tváričky (čelo i
časť líčok) aj krk a ramienka.
Nožičky môžeme zatepliť capačkami
(kožené s kožušinkou Saling alebo
vysoké capačky zo softshellu a vlny).
Capačky doplníme návlekmi, podľa
potreby bavlnenými alebo vlnenými.
Oblečenie na nosenie pre vás i
dieťatko a doplnky môžete nakúpiť
v našom e-shope ekodieta.sk, radi
Vám pomôžeme vo výbere.

Mgr. Barbora Vajová

* vše pro nošení dětí
* zdravé přebalování
* přírodní kosmetika
* ekodomácnost
* dámská hygiena
* zdraví z přírody
* barefoot
* literatura

Svítí na cestu všem, kteří chtějí vidět.

www.diteluny.cz

eshop, kamenná prodejna a půjčovna

Vyberám

Prvú šatku
Nosenie bábätka v šatke má veľa výhod pre bábätko aj rodiča.
Preto sa čoraz viac mamičiek rozhodne zadovážiť si šatku alebo
nosič. Ak ste sa rozhodli nosiť svoje bábätko, čaká vás dôležitá a
(ne)ľahká úloha - vybrať vhodnú šatku.
ELASTICKÁ ŠATKA
Na nosenie novorodenca si môžete
zvoliť elastickú šatku. Manipulácia s
ňou je na začiatok ľahšia. Dobre sa
prispôsobí bábätku aj nosiacemu.
Odpustí nedokonalosti pri viazaní
a ľahšie sa doťahuje. Je ideálnou
voľbou pre začiatočníkov. Elastická
šatka je pohodlná maximálne do
hmotnosti bábätka 7-9 kg.
PEVNÁ ŠATKA
Pevná šatka je najuniverzálnejší nosič. Umožňuje nosiť vpredu, na boku
aj na chrbte. Dokonale sa prispôsobí
bábätku aj nosiacej osobe. Pri
vhodne zvolenej gramáži a zložení
môže jedna šatka stačiť aj na celé

nosiace obdobie.
Akú šatku pre moje dieťa?
Odpoveď nie je jednoznačná, pretože každému vyhovuje niečo iné.
Tu je pár pravidiel, ktoré vám môžu
výber uľahčiť:
Tkaná šatka musí mať vhodnú
väzbu na nosenie detí: keprovú,
diamantovú, žakarovú alebo herringbone.
Šatka je aj módnym doplnkom
nosiaceho, preto sa vám musí páčiť.
Je dôležité aby šatka neobsahovala žiadne toxické chemikálie
ani ťažké kovy. Pomôže certifikát
OEKO-TEX® Standard 100.
Treba zvážiť aj náročnosť údržby.

Najmenej námahy vyžadujú bavlnené šatky a šatky s prímesou
bambusu.
Ak si chcete kúpiť jednu šatku na
celé nosiace obdobie, odporúčame
100% bavlnenú šatku so strednou
gramážou (220-270).
Pre novorodencov je výbornou
voľbou šatka s prímesou bambusu –
je tenká a príjemné mäkká.
Ak vyberáte šatku pre väčšie
dieťatko, alebo ju chcete prispôsobiť
ročnému obdobiu, je dobré zvoliť
šatku s prímesou napr.: ľan, konope,
repreve, tencel, vlna, hodváb.
Ponúkajú špecifické vlastnosti ako nosnosť, termoregulácia,
priedušnosť, hrejivosť, chladenie.
Nezabudnite si zvoliť správnu
dĺžku šatky. Vychádzajte z vašej konfekčnej veľkosti 34-36/veľkosť šatky
5, 38-40/6, 42-44/7.
Ak si aj napriek týmto radám nieste
výberom istí, na babysatky.sk vám
radi pomôžeme a odborne poradíme.

Tatiana a Štefan

nosiaci rodičia a majitelia eshopu
www.babysatky.sk
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Zuzana Fehervari:
Do satkovania
som sa zamilovala
Narodenie jej prvého dieťatka bolo začiatkom novej etapy. Nielen v živote ženy, z
ktorej sa stala matka, ale aj vo svete šatiek
a nosičov. Z pomôcok na nosenie vytvorila
nenahraditeľných pomocníkov pri starostlivosti o dieťa. Dnes svoje skúsenosti posúva
ďalej, a hoci je na materskej dovolenke a v
očakávaní druhého drobčeka, s radosťou
pre vás zabezpečuje šatky a nosiče uznávaných značiek, aby si každá mamička mohla
pre svoje bábätko vybrať to najlepšie. Zuzka

Je to nádherný pocit byť s drobčekom v neustálom objatí. Chceme
vyjsť v ústrety každej požiadavke,
záleží nám na tom, aby bolo čo
najviac detí nosených a hlavne, aby
boli nosené ergonomicky správne.
Preto okrem tovaru na nosenie u
nás mamičky vždy nájdu poradenstvo a odpovede na svoje otázky.
Aby bolo nosenie naozaj o láskyplnej blízkosti a šťastí, hovorí Zuzka.

Fehervari, majiteľka internetového obchodu
Klbko Šťastia.

Samozrejmou súčasťou ponuky je oblečenie na nosenie detí, ako aj doplnky k šatkám
a nosičom. Mamičky a oteckovia majú možnosť prísť sa osobne poradiť, šatky a nosiče si
vyskúšať a požičať, aby sami zistili, ako sa im
v tom ktorom type nosí.
Ponuka e-shopu sa postupne rozširuje o
nové značky a produkty, aby si naozaj každý našiel to, čo mu najviac vyhovuje. Klbko
Šťastia na svojej stránke pravidelne uverejňuje články s užitočnými informáciami o
nosení a jednotlivých nosiacich pomôckach,
ako i inštruktážne videá a návody, ako viazať
šatky a manipulovať s nosičmi.
„Šatky a nosiče v sebe doslova spájajú príjemné s užitočným a praktickým. Každá
mamička, ktorá sa na nás obráti, je pre nás
jedinečná a veľmi si ceníme, že svoje dieťatko nosí, alebo plánuje nosiť. Prajeme si, aby
boli chvíle nosenia vždy krásnym zážitkom,

Nosím svoje klbko šťastia na sebe

prínosným tak pre dieťa, ako aj pre jeho rodičov,“ uzatvára Zuzka.

Všetko sa začalo pred dvoma rokmi. Zuzana
priviedla na svet krásneho synčeka Timona
a ako sama hovorí, babyšatky jej pomáhali
zvládnuť náročné začiatky. „Timi prišiel na
svet cisárskym rezom, preto som sa usilovala vynahradiť mu všetku tú separáciu, ktorú
musel nedobrovoľne prežiť. Spoločné spanie, dojčenie na požiadanie a neustály kontakt v šatke mi k tomu naozaj veľmi pomohli.

Odkedy mám dieťa, do šatkovania som sa úplne zamilovala,
spomína Zuzka.
Veľa jej dali informácie o kontaktnom rodičovstve a teraz ju napĺňa, keď ich môže šíriť

www.klbkostastia.sk info@klbkostastia.sk 0948 113 912

ďalej a pomáhať tak ostatným mamičkám.
Počas obdobia, ako Timi rástol, Zuzka rada

Internetový obchod Klbko Šťastia vám po-

striedala viacero šatiek, nakupovala ich, vy-

núka široký výber pomôcok na nosenie

mieňala, ale aj požičiavala. Veľmi ju tešilo,

vašich detičiek už od roku 2016. Na stránke

keď sa jej podarilo inšpirovať mamičky v

nájdete kvalitné šatky známych a vyhľadá-

okolí, aby od kočíkov prešli k šatkám. Netr-

vaných značiek vo všetkých veľkostiach, ring

valo dlho a zrodil sa internetový obchod s

slingy, látkové a šatkové nosiče vhodné na

rôznorodým sortimentom na nosenie detí

nosenie detí v každom veku, pre novoro-

Klbko Šťastia, prostredníctvom ktorého Zuz-

dencov s novorodeneckou vložkou, ale aj

ka Fehervari, dnes poradkyňa nosenia detí,

s jedinečným prevedením na nosenie naj-

umožňuje rodičom vybrať si šatku alebo no-

menších detičiek bez nej.

sič pre svoje dieťatko.
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Barefoot
alebo ako
obuť dieťa
prirodzene

Za značkou Kura Harabura stojí dnes už bývalá právnička
Zora Puškáčová, osôbka s kreatívnou dušou a predovšetkým
mama dvoch malých chlapčekov. Myšlienky vzťahového
rodičovstva, nosenia a dojčenia sú hlavnou témou kolekcie
pre najmenších.
Zorka hovorí: “ V mojich začiatkoch materstva (2012), kedy
som ako “správna” matka prvých pár mesiacov kočíkovala,
som si pripadala ako invalid a Sizyfos v jednej osobe – len
tlačiť a tlačiť bremeno na kolieskach pred sebou... Kočík som
definitívne zrušila, keď mal starší syn pol roka a nosila som
ho, až kým si jedného dňa sám nepovedal dosť. Mal vtedy

Niekedy nespraví drobec ešte ani prvý krok a už z každej strany počúvate, že potrebuje niečo na nohy. Na trhu sa za
posledné roky roztrhlo vrece s rôznymi značkami topánok. Od komerčných po menej známe, od ortopedickej klasiky až
po barefoot.
Aby sa detská noha mohla prirodzene vyvíjať, potrebuje slobodu. Preto je ideálne začať s prvými krokmi naboso. V prípade, že máte doma chladno, je vhodné obuť drobcovi protišmykové ponožky (ideálne s ABS silikónovou podrážkou)
alebo capačky. Keď už máte pocit, že sa jeho chôdza zlepšila
natoľko, že sa môžete vybrať na prvé potulky von, postačia
vám capačky alebo ľahké topánočky s koženou podrážkou
Ak sa už vyberiete hľadať pre vášho malého chodca topánočky, mali by spĺňať niekoľko kritérií.

1. Tenká a ohybná podrážka, žiaden spevnený kotník
Pohyb ako taký je výsledkom práce svalov. Čím viac svalov do
chôdze zapojíme, tým lepšie. Svaly nohy reflektujú povrch
po ktorom kráčajú a tým sa posilňujú. Výsledkom ich práce
je v určitom veku dieťaťa klenba, ktorá sa vytvára prirodzene.
Preto je ideálne, aby topánky, ktoré dieťatku obujeme, mali
čo najtenšiu (ideál do 3 mm), rovnú a flexibilnú podrážku
(podrážka sa dá ohnúť nielen priečne ale aj pozdĺžne). Ortopedické vložky majú za následok, že klenba je podopieraná
umelo a formovanie prirodzenej klenby je sťažené. Podľa
najnovších zistení používanie topánok s podporou klenby
nemá vplyv na liečbu plochých nôh.

2. Žiaden podpätok a nulový rozdiel medzi pätou a
špičkou (Zero Drop)
Časté nosenie topánok s podpätkom vedie k skracovaniu
Achillovej
šľachy.
Môže tiež spôsobiť
neprirodzenú
chôdzu či deformácie
chrbtice. Aj minimálny podpätok vplýva
na prirodzené postavenie nohy a stabilitu
celého tela.

dva roky a tri mesiace. Mladší syn nevie, čo je kočík, je to teda
výlučný nosenec.”
Zorkine deti sú od samého začiatku súčasťou jej kreatívneho biznisu. S malým bábätkom v šatke po večeroch balila

3. Tvar topánky kopírujúci tvar chodidla, dostatok
priestoru pre pršteky
Pri postavení dieťatka na podlahu si môžete všimnúť, že sa
prsty chodidla roztiahnu do vejárika. Vďaka tomuto efektu
dieťatko rýchlejšie nadobúda pri chôdzi stabilitu. Preto by
ste pri výbere topánočky mali dbať na to, aby steny topánky netlačili pršteky k sebe, ale umožnili ich roztiahnutie do
priestoru. Na dostatok miesta pre prácu nôžky musíte myslieť aj pri dĺžke. Na to je potrebné v topánke zvoliť primeraný
nadmerok, ktorý sa líši v závislosti od dĺžky nôžky dieťatka i
typu topánky.
Pri výbere vhodnej topánočky
netreba zabúdať aj na jej hmotnosť. Potrebnú slobodu pohybu
dáte dieťatku len vtedy, ak bude
mať na nôžkach topánočky ľahké ako pierko. A v neposlednom
rade dbáme pri výbere topánočiek aj na ich zdravotnú nezávadnosť.
I keď nájdete značku, ktorá všetky tieto kritériá spĺňa do bodky,
ešte stále to nemusí znamenať,
že je vhodná pre Vaše dieťatko.
Topánočka musí totiž dieťatku sadnúť, nesmie nikde tlačiť,
za pochodu sa vyzúvať, neprirodzene sa deformovať. Preto
je ideálne, ak si môžete priamo s dieťatkom niekam prísť a
vybrané topánočky vyskúšať, osobne ohmatať, otestovať,
Bosáčik a Barefootovo sú barefootové e-shopy s možnosťou
osobného odberu a vyskúšania obuvi. V našich predajničkách Vám radi pomôžeme s výberom vhodnej obuvi.
Nájdete nás v Prešove na Slovenskej 14 (www.bosacik.sk) a v
Bratislave na Rezedovej 5 (www.barefootovo.sk).
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a expedovala objednávky, zúčastnilo sa s ňou na všetkých

Veselé a vtipné oblečenia Kura Harabura je
medzi nami už vyše dvoch rokov. Za ten čas
si Kuriatko našlo tisíce priaznivcov, stovky
spokojných zákazníkov a dávno už nie je len o
bodynkách či tričkách, ale sortiment rozšírilo aj
o tašky, odznaky, pohľadnice či kryty na mobily. Jedna vec sa však nemení: Všetky motívy sú
navrhované s láskou a zo srdca.

predajných a prezentačných akciách. Dieťa nie je prekážkou.
Starší zase aktívne pomáha v dielni, odpočítava časomieru,
podáva čisté textílie, triedi vytlačené veci... Stihol vymyslieť dva nápisy: “Ahoj, to som ja!” (tak sa zvykne zdraviť) a
“Bossanoha” - rád chodí bosý a takúto slovnú hračku si urobil
z textu pesničky “Bossa Nova...”. Ale najmä zastrešuje výrobu
odznakov, vlastne ich už robí celkom sám.

Zora Puškáčová
www.kuraharabura.sk
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Najdi si svou ČR
skupinu na facebooku
(zoznam českých regionálnych skupín zapojených do MTND)
Východočeské nosnice
Nosíme v Kutná Hora,Kolín a okolí
Jihočeské šátkařky
Nosíme děti na Šumpersku
Nosíme děti na Plzeňsku
Plzeň a okolí
Nesemese - Brno
Nosíme deti v Ostravě a okolí
Nosime deti Praha
Nosíme děti na Třebíčsku
Mělník - Nosíme zdravě i na Mělníku
Žijeme „trochu jinak“...Zlínsko
Nosíme děti na Třinecku a Těší(n) nás nosit
Nosíme s láskou, nosíme zdravě - Chomutov a okolí
Noseni deti JIHLAVA
Liberecké nosnice
Látkujeme a nosíme v Kroměříži a okolí
Nosime deti v satku ci nositku
Nosenky z okoli Marianek
Nosíme děti na Teplicku a Ústecku
Nosíme zdravě Mladá Boleslav a okolí
Nosíme děti i v Havířově
Nošení dětí na Vsetínsku
Nosíme děti v Karlových Varech
Nosíme děti Frýdek-Místek a okolí
Nosíme Žďár nad Sázavou a okolí
Nosíme děti Berounsko
Nosíme děti Hořovice a okolí
Nošení na srdci, nejen v Domažlicích
Nosíme děti v Opavě
Kralupská klíšťata aneb Nosíme v Kralupech
Nošení dětí v šátku a nosítku - Brandýs a okolí
Nosíme děti v Benešově a okolí
Nošení dětí- Prostějov
Nosíme zdravě Mladá Boleslav a okolí
Nosnice z trutnovska
Nosíme děti ve středověku
Nosíme děti Jeseník a okolí
Nosíme děti na Třebíčsku
Nosíme děti v Mostě a okolí
Nosíme děti na Novojičínsku

Nosnice Rosice (a okolí)
Nosíme děti v Hodoníně
Nosíme děti v Břeclavi
Havlíčkobrodsko a Humpolecko nosící skupinka
Nosíme deti - okres Vyškov
Nosíme děti - Dačice a okolí
Nosíme děti Mladoboleslavskem
Nosíme děti - Uničov a okolí
Nosíme děti - Olomouc
Příbramké nošení dětí
Nosíme děti i v Karviné
Nosíme děti i v Havířově
Písecké šátkařky
Nosíme na Znojemsku
Nošeno u srdce - Cheb
Nosíme s láskou v Aši
Neratovické nosičky
Nosíme děti - Úvaly a okolí
Nosíme v Rychnově a okolí
Šátkování ve Zlíně
Nosíme Otrokovice a okolí
Krumlovské nosnice
Nosíme děti na Táborsku
Nosíme po Českolipsku
Nosíme děti z Děčína a okolí

Svet nosenia

Nájdi si svoju SK
skupinu na facebooku
(zoznam slovenských regionálnych skupín zapojených do MTND)
Nosíme v Banskej Bystrici
Nosíme deti na Slovensku
Nosíme naše deti
Nosíme naše deti Čadca a okolie
Nosíme deti v DK a okolí
Nosíme naše deti v Dubnici nad Váhom a okolí
Nosiace Mamicky Hlohovec a okolie
Nosíme naše deti - Humenné a okolie
Mamin uzlík
MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ NOSENIA DETÍ V ÍRSKU&
EURÓPSKY TÝŽDEŇ NOSENIA DETÍ
Nosenie detí v Košiciach
Nosíme v Leviciach, Nosíme deti s Mishu
Nosíme deti na Liptove
Nosíme deti Lučenec
Nosíme deti v martine a okolí
Nosíme deti Modra
Nosíme v Nitre
Novobanské matky
Maminy z NM a okolia
Nosíme v Nových Zámkoch
Nosíme deti v Partizánskom
Nosenie detí a kontaktné rodičovastvo Pezinok a okolie
Nosíme v Piešťanoch
Nosime deti v Poprade, v Tatrach a okoli

Kontaktní rodičia PB a okolie
Nosíme deti v Prešove
EliTerka
Rodinné centrum Fantazia
Nosíme deti v Ružomberku a okolí
Materské centrum Sovicka
Nosím, nosíš, nosíme - Senica a okolie
Podporná skupina dojčenia a nosenia SLIAČ
Nosíme deti na Spiši
Nosíme deti v Starej Ľubovni
Nosíme deti v Šali
Nosíme v Topoľčanoch a okolí
Podporná skupina dojčenia a nosenia Trebišov, Sečovce a okolie
Nosíme deti v Trenčíne a okolí
Nosíme deti Trnava
Nosíme vo Veľkom Krtíši
Nosime deti vo VT a okoli
Aletyja
Nosíme v Žiari nad Hronom a okolí
Nosíme naše deti v Žiline a v okolí
Nosíme naše vo Veľkom Mederi (Babahordozó Klub Nagymegyer)
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