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týdne nošení dětí 2017. Vznikl pod záštitou Asociace podpory rodiny, 
což je spolek kladoucí si za cíl podporovat nošení a kojení dětí a šířit 
o nich informace jak mezi rodiči, tak mezi odbornou veřejností. 
Vznik časopisu a kampaň u příležitosti Mezinárodního týdne nošení 
podpořili partneři, jejichž medailonky si můžete přečíst na konci 
časopisu. 
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NOŠENÍ DĚTÍ -
VELKÉ TÉMA 

V HLEDÁČKU VĚDY
A N N A  P O H O Ř Á L K O V Á

DĚTI HOMO 

SAPIENS 

JSOU AKTIVNÍ 

NOŠENCI

Začíná Mezinárodní týden 
nošení dětí. Týden, kdy se po 
celém světě konají osvětové 
akce, setkání, festivaly, 
happeningy. Přesněji řečeno 
po celém západním světě.
V mnoha zemích na světě je 
totiž nošení dětí stále běžnou 
součástí života a nikdo mu 
nevěnuje zvýšenou 
pozornost. Děti neznají 
kočárky ani autosedačky 
a většinu dne tráví v blízkosti 
maminek a dalších blízkých 
osob, které je s sebou nosí, 
někdy v šátcích a nosítkách, 
někdy jen tak na rukách. 
Západní svět až na malé 
výjimky přijímá obraz 
nosících rodičů, maminek 
a tatínků s šátky či nosítky, 
spíše jako novinku. A jako 
takovou ji také neustále 
prověřuje. 

Rodiče i zdravotníci si kladou 
otázky: je nošení zdraví 
prospěšné? Jak dítě nosit 
a jakou k tomu zvolit 
pomůcku? A odpovídají si 
různě. Většinou ale vycházejí 
z předpokladu, že pro dítě je 
přirozené většinu času ležet. 
Měla ale miminka ve 
statisícileté historii lidského 
rodu vždy k dispozici 
bezpečné místo, kde by 

mohla ležet na rovné podložce? Může být ležení na 
rovné podložce podmínkou zdravého vývoje dítěte? 
To jsou zásadní otázky, na které nám dává 
částečnou odpověď poznání životního stylu lovců 
a sběračů, kteří se dožili dvacátého století a jejichž 
každodenní život zachytili ve svých studiích 
antropologové. Naši předci totiž po většinu historie 
žili jako lovci a sběrači. Pro tyto kultury je typické, 
že své malé děti nosí neustále na těle, neodkládají 
je. Miminko tráví v bezprostředním kontaktu 
s matkou a nejbližší rodinou veškerý čas, den i noc. 

Dnes najdeme po celém světě různé přístupy 
k rodičovství a péči o dítě. Jedno ale platí všude. 

Rodičovství je něco, co je 
vlastní každému z nás. Pokud
sami nejsme rodiči, pak jsme 
rodičovskou péči zažili. Každý 
z nás má tendenci do svých 
názorů na péči o dítě 
promítat své vlastní životní 
zkušenosti. A není to jen naše
osobní zkušenost, ale 
v nemalé míře i naše kultura, 
prostředí, ve kterém žijeme, 
a jeho většinové názory na 
péči o malé děti. Protože co 
je ve společnosti tak důležité 
jako péče o děti? 

A už jsme u toho, u zásadní 
otázky, která v posledních 
letech hýbe názory 
antropologů a archeologů na 
dějiny lidského rodu. 
Pamatujete si ještě, jak nás 
na základní škole učili, že 
hlavním motivem 
k napřímení našich předků 
byla patrně snaha uvolnit si 
horní končetiny pro 
používání nástrojů? Dnes už 
do úvah antropologů 
a archeologů vstoupilo 
i hledisko péče o malé děti. 
Vědci si totiž velmi dobře 
uvědomují, že nošení na 
tělech matek bylo zásadní 
pro přežití malých dětí a tedy 
i existenci a budoucnost 
skupiny. Mnohem důležitější 



než používání nástrojů. Navíc, napřímením si uvolnil 
horní končetiny jen muž. Žena byla po velkou část 
svého dospělého života zaměstnána nošením dítěte. 
Bylo tedy uvolnění horních končetin skutečně tím 
tlakem, vedoucím k napřímení? Jedna z hypotéz hovoří 
o tom, že za napřímení mohlo být částečně 
zodpovědné právě nošení dětí. Naši předci totiž v jisté 
fázi vývoje začali rodit větší děti. Lidské děti jsou v 
poměru k tělesné hmotnosti matky větší než děti 
lidoopů. U šimpanzů váží dítě asi 3 % tělesné 
hmotnosti matky, u našich vývojových bratranců
australopitheků je to 5 %, u lidí celých 6 %. Možná 
byste to neřekli, ale lidské děti jsou v poměru k dětem 
ostatních primátů velké. Je docela dobře možné, že 
přechod k chůzi po dvou a napřímení mohl být 
motivován větší hmotností dítěte, pro které byl 
vhodnější nový typ nošení - nošení na boku. 

O nošení dětí na boku, jako o typickém znaku lidského 
rodu, hovoří humánní etoložka Evelin Kirkilionis, jedna 
z prvních vědkyň, která se nošením dětí zabývala. Je 
přirozené, že nošení ze všeho nejdřív zaujalo etology. 
Tito odborníci na chování totiž neměli problém s tím, 
aby vnímali člověka moudrého neboli homo sapiens 
jako jedno ze zvířat na této planetě. Chování člověka 
začali podrobovat stejnému zkoumání jako dříve 
chování zvířat. Byli to etologové, kteří si uvědomili, že 
lidské děti, stejně jako mláďata ostatních primátů, jsou 
stvořeny k nošení na těle. Zpočátku se domnívali, že 
jsme většinu vloh k nošení ztratili, že naše mláďata 
jsou už při nošení na těle pasivní a zcela odkázaná na 
držení a oporu od matky. Právě Evelin Kirkilionis se ve 
své práci snažila prokázat, že lidské děti se na nošení 
stále ještě podílejí aktivně. Když byla v roce 2015 na 
konferenci Aktivní rodičovství v Brně, vyprávěla, jak 
s kolegyněmi zkoušely nosit své vlastní děti na těle 
a hledaly, které místo je pro nošení nejpříhodnější. 
Brzy přišly na to, že je to na boku. Nejen že se tam 
děťátko dobře umisťuje, ale ono se tam stává 
aktivnějším a k úchopu na těle matky používá své 
končetiny, zejména nohy. Rozkročené nožky miminka 
jako by chtěly sevřít matčin bok a pevně se ho držet. 
Stále se ale jednalo o hypotézu. Bylo žádoucí najít 
nějaký zřetelný tělesný znak, který by svědčil pro 
nošení na boku. V tomto bodu pomohl společný 
výzkum s ortopedy, kteří zkoumali, jak vznikají 
vývojové vady kyčelního kloubu u malých dětí. Zjistili, 
že pro zdravý vývoj kyčelního kloubu je příznivá taková 
poloha nožiček, která odpovídá právě umístění 
miminka na boku matky. Je to poloha, při které má 

miminko pokrčené a lehce rozkročené nohy. Je to 
poloha, kterou dítě často zaujímá samo od sebe. Bylo 
to zásadní zjištění. Matka a dítě do sebe zapadají jako 
skládačka. Děti mají reflex, který jim umožňuje, aby se 
na těle matky lépe držely. Děti jsou při nošení aktivní.  

Ženské křivky jsou možná také adaptací na nošení dětí 
na boku. Jako jediné samice primátů máme totiž my ženy 
užší pas než boky. Jedno z pravděpodobných vysvětlení 
je právě přizpůsobení ženské postavy nošení na boku. 
Nezaškodí zopakovat - matka a dítě do sebe zapadají
jako skládačka.  

Biolog a etolog Bernard Hassenstein zavedl 
v roce 1970 dělení mláďat savců podle jejich 
typického chování na tzv. nošence, hnízdoše 
a běhavce. Hnízdoši se rodí se zavřenýma 
očima a uzavřenými zvukovody, neumí se 
posunovat a jsou stěží schopni sami regulovat 
tělesnou teplotu. Jsou to např. koťata, štěňata 
nebo mláďata hlodavců. Naproti tomu běhavci 
jsou jakýmsi zmenšeným obrazem svých 
rodičů, mohou svou matku zakrátko po 
narození následovat a potřebují být neustále 
v její blízkosti. Patří k nim kopytníci. Člověk, 
stejně jako ostatní primáti, patří mezi tzv. 
nošence. Mláďata, která po narození putují na 
tělo matky, jsou nošena tak dlouho, jak to 
potřebují.



Není pochyb o tom, že děti homo sapiens jsou aktivní nošenci. 
V průběhu lidské historie se nošení proměnilo. V závislosti na 
odlišných typech podnebí a hospodářství se používaly různé 
materiály a konstrukce. Dnes vidíme na fotografiích nošených 
dětí z celého světa neuvěřitelnou škálu variant nošení na 
rukou, v jednoduchých pruzích látky, v oděvu matky nebo 
v různě složitých a propracovaných nosítkách. I historie nošení 
dětí byla takto pestrá. Na jejím počátku bylo zcela nepochybně 
nošení bez pomůcky, které je koneckonců stále typické. Kdy 
vzniklo první nosítko, je otázka, kterou patrně nerozluštíme. 
Bylo nejspíš ze zvířecí kůže. I kdyby se dochovalo, bylo by těžké 
zjistit, k čemu původně sloužilo. Nejstarší doklad o existenci 
nosítka je v současnosti 15 tisíc let staré vyobrazení 
z porýnského Gönnersdorfu. Jsou na něm ženské postavy bez 
hlavy (torza), jedna z nich má na zádech nosítko. Pomůcky se 
ale nepochybně používaly mnohem déle. Je dokonce docela 
dobře možné, že nosítko bylo první specificky lidskou 
pomůckou. Nošení na rukou je totiž až o 16 % energeticky 
náročnější než nošení v pomůcce, a to znamená, že je 
energeticky náročnější než třeba kojení. Nosítko (ať už tím 
myslíme jakoukoliv pomůcku) tedy bylo a je nesmírně cenným 
vynálezem. 

To, co vědci zjišťují složitými cestami a neustálým ověřováním
hypotéz, zažívají matky malých dětí dnes a denně. Znovu 
a znovu si potvrzují, že jejich děti jsou stvořeny k nošení, že je 
chtějí a potřebují, tak jako je potřebovaly děti našich pravěkých 
předků. Znovu a znovu zjišťují, že šátky a nosítka šetří jejich 
každodenní výdej energie. Vám, kdo jste se napojili na tuto 
dlouho historickou linii, je určen tento časopis. A nejen vám. 
Píšeme i pro ty, kdo informace teprve hledají a snaží se 
v nich kriticky zorientovat. Mezinárodní týden nošení dětí 2017 
je tady. A s ním i tento časopis, v němž otvíráme témata, která
s nošením dětí souvisí. Ať se vám dobře čte, ať je vám 
podporou a zdrojem informací. 

Lektorka kurzů pro poradkyně vázání šátků Anna Pohořálková 



I MAMINKA POTŘEBUJE SVÉ 

DÍTĚ NOSIT 

Strach, abychom nošením nerozmazlili naše děti, je v naší společnosti doslova zažraný. Setkávám 

se s ním na každém kroku, řešíme ho na každém kurzu, při každé konzultaci. Dodnes se směju při 

vzpomínce na svoji kamarádku – matku třech dětí – která měla úplně stejnou obavu. Navíc starší 

dvě děti nikdy nenosila, tak proč by měla začínat zrovna u třetího?!? 

Malá Zuzanka si to ale myslela jinak. Moc dobře věděla, kde je její místo. A dávala to mamince 

náležitě najevo. Jednoho dne pozdě večer mi pípla na mobilu SMSka: „Potřebuju šátek. HNED.“       

A tak jsem druhý den dopoledne zvonila s vázací panenkou pod jednou paží a šátkem pod druhou 

u Marušky a šly jsme na věc. 

Maruška zkusila navázat na panence, jednou, dvakrát, a pak navázala Zuzanku. Jak obvykle na 

kurzech dělávám, doporučila jsem jí, ať teď chvilku chodí nebo se houpe, aby se Zuzanka zklidnila  

a mohla si na novou situaci zvyknout. A tak Maruška chodila kolem velkého jídelního stolu. Obešla 

ho jednou a Zuzanka si položila hlavičku na její hruď. Když vytáčela třetí otočku kolem stolu, 

Zuzanka už spokojeně v šátku odfukovala a spinkala jako Budulínek. 

D A N I E L A  Š M O L Í K O V Á  



Marušce se ulevilo. Její holčička spokojeně 
spinká! A jak u toho krásně voní! Zcela 
intuitivně si očichávala hlavičku malé 
Zuzanky, která ze šátku čouhala. A znovu 
(tentokrát s blaženým výrazem ve tváři) se 
ujišťovala, že si malá na to (rozuměj nošení) 
nemůže zvyknout, protože "na to přece nemá 
čas ji celý den nosit, když má ještě dvě starší 
děti, kterým se musí věnovat"! 

A v tom jí to došlo! Ještě s hlavou zabořenou 
do Zuzančiných vlásků zvedla svůj pohled ke 
mně a s náhlým prozřením se zeptala: 

„A nemůžu si na to zvyknout JÁ?!?“ 

Bingo! Milé ženy a milí muži, ne pro dítě, ale 
pro nás jako rodiče je totiž nošení návykové. 
Miminka to mají dobře ošetřeno, aby si 
zajistila trvalý přísun toho, co jim dělá dobře 
a bez čeho nemohou být ;-). Ale koneckonců, 
nosící období je TAK krátké a uteče rychleji, 
než Vám bude milé. Za to Vám ručím! 

Daniela Šmolíková, www.danielasmolikova.cz 

"NEZVYKNU 
SI MOC?"

http://www.danielasmolikova.cz/


KOJENÍ A NOŠENÍ V SOUVISLOSTECH
M Í Š A  T O P I N K O V Á

Pokud jste se někdy účastnily 
diskuze o kojení, možná jste si 
všimly, že se stále dokola opakuje 
jedna a ta samá základní rada, 
jak kojení podpořit - „nosit, 
nosit, nosit“. 

Kojení je vrozené, ne naučené 
chování. Za normálních 
podmínek se nemusí dítě ani 
matka nic učit. Prostě to umí, 
mají to v sobě přirozeně. Ale co 
jsou normální podmínky? Vlastně 
je to jen jedna podmínka, jedna 
jediná, a to je DOTEK. Fyzický 
kontinuální kontakt mezi matkou 
a dítětem. 

Člověk je savec, primát a jako 
ostatní primáti nošenec. To 
znamená, že naše “mláďata” 
jsou po narození připravena 
začít svůj život na našem těle. 

Jejich základní životní potřeby se 
příliš nemění. Stejně jako v břiše 

potřebují teplo, dotek, bezpečí.
A tohle všechno potřebují 
i k tomu,  aby se v klidu a pohodě 
kojila, a naplnila tak svou další 
životně důležitou potřebu plného 
bříška. 

Když se miminko narodí 
a zůstane u své mámy, spustí se 
kaskáda reflexů, které ho 
dovedou k prsu a přisátí a dítě se 
začíná kojit (většinou do pár 
minut až hodin po narození). 
Pokud je miminko od své mámy 
po narození odděleno a setkají se 
později, není nic ztraceno. 
V kontaktu, nejlépe kůže na kůži, 
se miminko opět začne chovat 
reflexivně a intuitivně a toto 
postupně zase vede k přisátí 
a kojení - jen je někdy potřeba 
více trpělivosti a času. 

Čím více a déle jsou máma a její 
miminko spolu, tím lépe je matka 
schopná na dítě reagovat.

Jednoduše řečeno, má svoje 
miminko přečtené. Pokud dítě 
zapláče, matka si s tím poradí, 
i když třeba konkrétní příčinu 
pláče nebo neklidu nerozluští. 

Dotek a kontakt začíná 
a ustanovuje kojení. Když se 
svého miminka dotýkáte, 
nosíte ho, vyplavuje se vám 
oběma přesně ten koktejl 
hormonů, který je potřeba 
pro pohodové kojení.
Nošením neustále 
stimulujete svá prsa, aby 
tvořila mléko. Když nosíte své 
dítě, vaše tělo neztrácí 
motivaci tvořit mléko. 
Protože se stále dotýkáte, 
opakovaně dostává vaše tělo 
signál “mám miminko, musím 
tvořit mléko” a pak skutečně 
tvoří (i když dítě zrovna spí 
a aktivně nesaje). 



Při kontaktu (a nejlépe kůže na kůži) se ve velkém vyplavuje 
především hormon oxytocin, někdy nazývaný hormon blízkosti, 
hormon lásky. Když nosíte svoje miminko, oxytocinem oba 
doslova přetékáte. Oxytocin spouští mléko - tzv. vypuzovací 
nebo spouštěcí reflex. Tedy to, že mléko začne téct, je 
způsobeno vyplavením oxytocinu do těla matky. Doslova se dá 
říci, že oxytocin zvedá stavidla. 
Oxytocin také pomáhá tlumit bolesti a podporuje hojení - 
mámy i miminka. Hojí šrámy na těle i na duši. Pokud kojení 
zpočátku bolí, nošením si zajistíte pravidelný a stálý přísun 
hojivého hormonu. Bolest je mírnější, když kojíte poté, co u vás 
miminko dvě hodinky odpočívalo v šátku, než kdyby odpočívalo
stejně dlouho v postýlce. 
Díky oxytocinu (a dalším pozitivním hormonům jako je např. 
dopamin) je kojení pro všechny zúčastněné příjemnou 
záležitostí. Děti i mámy si pak kojení užívají, baví je, těší se na 
ně. 

Nošením přirozeně upravíte spánkový cyklus dítěte tak,
aby se budilo právě tak často, jak potřebuje na kojení, a aby 
bylo dobře odpočaté. Kontinuální kontakt zároveň dítě 
motivuje k tomu, aby se napilo tolik, kolik potřebuje. Pokud jste 
ve fyzickém kontaktu během spánku, dítě vás fyzicky cítí a 
vnímá celým tělem a je ochotno se častěji kojit. Stejně tak je 
cítíte vy, vaše tělo tvoří mléko a pak už jen “čeká” až se dítě 
přisaje, aby mohlo téct (díky výše zmíněnému oxytocinu). 

U neklidných a napjatých dětí nošení prohlubuje uvolnění 
a klid. Po pár desítkách minut spánku v šátku se pak většinou 
kojí mnohem klidněji a uvolněněji. 

Miminko v šátku má hlavičku přímo pod vaším nosem. Doslova 
můžete inhalovat vůni svého děťátka. Vůně miminka pomáhá 
spustit kaskády hormonálních procesů, které vedou 
k tvorbě mléka, pomáhají matce lépe se na své miminko 
naladit a vzbuzují touhu o dítko s láskou pečovat. 

Není to nic složitého, prostě nosíte a jen tak mimochodem 
kojíte. Dělá to tak spousta žen na světě. Naše kultura nás učí, 
že máme vše sledovat, na vše má návod a přesný postup. Ale 
kojení není o postupech a návodech. Kojení je pokaždé jiné 
a v průběhu času se může hodně měnit. Ať je to jak chce, 
kontakt a dotek bude vždycky základní podporou kojení, 
která vás nic nestojí. 

Poradkyně při kojení Míša Topinková, www.prirozenekojeni.cz

http://www.prirozenekojeni.cz/


ZAJÍMAVOSTI 

O 

NOŠENÍ

Až 80 % žen upřednostňuje 
nošení na levém boku. Vědci 
zjistili, že tato preference se 

týká i jiných savců. Kupříkladu 
koně nebo velryby mají také svá 

mláďata radši po levé straně. 
Zdůvodnění je patrně takové, že 

pozice dítěte na levé straně 
matčina těla může optimalizovat 

mateřský monitoring tím, že 
všechny smyslové signály posílá 

do pravé hemisféry. Pravá 
strana mozku mimo jiné 

zodpovídá za komunikaci - jazyk 
a interpretaci emocionálních 

signálů. Nosíme-li dítě na levé 
straně, čteme jeho signály 

rychleji a lépe.

Kůže je geniální ochrana našeho 
organismu před celou řadou 
vnějších vlivů, je to největší 

orgán lidského těla a také náš 
„mozek navenek“. Když je 

miminko ve druhém týdnu své 
existence, dělí se buňky zárodku 
do tří skupin: z vrchní vrstvy se

pak tvoří kůže a nervová 
soustava. Není divu, že kůže 
a mozek mají řadu propojení, 

a že se vzájemně hodně 
ovlivňují! 

Je z toho také zřejmější, proč má 
dotek a kontakt tak zázračné 

účinky. To vám mámy 
novorozenců potvrdí: když 
zvednete plačící uzlíček do 

náručí, často to zabere samo 
o sobě a miminko se jako 

mávnutím kouzelného proutku 
uklidní a je spokojené. 

Kromě toho, že dotek děti 
uklidňuje, má také aktivizační 

účinky. Řada výzkumů potvrzuje,
že nedonošené děti, které jsou 

v inkubátoru masírované, 
prospívají mnohem lépe, více 
přibývají na váze a jejich vývoj 

je rychlejší. Masáž má 
uklidňující vliv i na neklidné 

adolescenty – a samozřejmě i na 
zdravá miminka. 

Šátek z PET lahví nebo 
z kopřivy? Příměsí, které se 

používají při výrobě šátků na 
nošení dětí, je dnes celá řada. 

Z přízí, jejichž výroba je 
přátelská k životnímu prostředí, 
si dnes můžete vybrat například 
Repreve, které se vyrábí  z PET 

lahví a umožňuje tak jejich další 
recyklaci, nebo Tencel vyráběný 
z dřeva nenáročných eukalyptů. 

Fajnšmekři pak můžou zkusit 
šátek s příměsí mléčné bílkoviny 

nebo se srstí mladého 
velblouda.

Nošení má v našich zemích 
dlouhou tradici. Na nošení dětí 

se často používala hrubší plátna 
určená na nošení trávy, sena 

a jiných břemen. Podle kraje se 
těmto kusům látky říkalo zajda, 
hadra, loktuše, trávnička nebo 

plachetka.

 „Ona je taková opičí matka,“ říká 
se někdy poněkud pejorativně  

o ženách, které o své děti pečují
s velkou pozorností.  Jaké ale 

jsou opičí matky? Vezměme třeba 
šimpanzice. Po porodu mládě 
nosí na svém břiše a několik 

měsíců nenechají nikoho, aby se 
mláděte dotknul, dokonce ani 

své starší děti ne. Kolem pátého 
měsíce věku začíná šimpanzice 

učit své mládě jezdit na zádech – 
vysadí ho tam, jemně ho 

přidržuje a při sebemenším 
náznaku protestů ho opět vezme 

na břicho. Brzy to ovšem opět 
zkouší znovu, aby se mohla 
dobře pohybovat i s těžším 

mládětem. 
Starší děti se často zdržují 

v blízkosti matky, navzájem si tak 
poskytují společnost, ochranu 
i péči. Doteky a probírání srsti 
hrají v životě našich nejbližších 

příbuzných klíčovou roli. 

Při nošení jsou 
stimulovány všechny 

smysly miminka: zrak, 
čich, sluch, hmat, při 

kojení dokonce i chuť – 
a navíc ještě polohocit. 
Tento opomíjený smysl 

nám umožňuje se 
orientovat v prostoru, 
vědět, kde se zrovna 

nacházejí naše ruce nebo 
nohy a jestli je naše 

hlava vůči zemi kolmo 
nebo nakloněná. Tento 

smysl je nesmírně 
důležitý pro schopnost 

provádět složité pohyby 
pro naše rozumové 

schopnosti. Výzkumy 
potvrzují, že když je 

miminko houpáno (třeba 
při chůzi), napomáhá to 

rozvoji polohocitu 
a následně i motoriky 

a duševních schopností.



„Já ho chci vidět doopravdy!“ 
Stupňující se pláč ze 
společné ložnice, kde by měl 
usínat čtyřletý syn ve 
společnosti svého tatínka, je 
znepokojujícím signálem, že 
dneska to nebude tak 
jednoduché. Přitom je po 
celém dni unavený a podle 
plánu by měl usnout, jakmile 
se hlavou dotkne polštáře. 
Aspoň tak jsem si to 
představovala. 

Roční batole v mém náručí se 
přestalo kojit a naslouchá 
svému bratrovi. Takže ten 
teď taky neusne. „Já ho chci 
vidě-eee—eet!“ Ozývá se        
z ložnice. Špicuju uši. 
Přemýšlím, co chce vidět,      
a obávám se 
nevyhnutelného. Přichází to 
vzápětí: nejdřív praskání 
postele, pak dupot malých 
nožiček a původce pláče je    
v obýváku doprovázen 
rezignovaným tatínkem. 

„Mami, já chci vidět, jak hoří 
kostel,“ teskně štká dítě. 
„Ty chceš zapálit kostel?“ 
ptám se nevěřícně. 
„Ne, aby ho zapálil zločinec, 
já chci vidět, jak hoří.“ 

Předávám mladší dítě muži, 
do náruče beru plačící 
stvoření, které stále hlasitěji 
vykřikuje svou naléhavou 
žádost. Vzpomenu si na 
všechny ty kurzy                    
a přednášky o výchově dětí, 
které jsem navštívila,            
a s lehkou nejistotou se 
snažím uznat synovy pocity  
a přání. Koneckonců, je to 
fascinující představa, o tom 
žádná. 

Pyromanských pokusů mám 
za sebou dost na to, abych se 
obávala, jaké stopy v tomto 
ohledu bude následovat 
moje dítě.

Třeba tenkrát, jak jsme v 
horské roubence zapalovali     
v kamnech noviny a hořící je 
vyhazovali oknem… no, to 
Jáchym určitě dělat nebude. 

Dítě se stále dožaduje hořícího 
kostela („zítra, prosíííím, chci 
vidět, jak hoří kostel“) 
a upřesňuje, že by ten kostel 
měl být dřevěný. Představuju 
si ty norské roubené a jsem 
ráda, že tu žádný takový 
v okolí není. Ještě chvíli a měla 
bych v ruce sirky. 

„Nechceš na záda do šátku?“ 
zkouším to, ale jsem 
odmítnuta s tím, že jediné, co 
chce, je hořící kostel. „Tak na 
břicho?“ uchyluju se k jedné 
z posledních možností. „Joooo, 
chci na břicho do šátku.“

" JÁ  CHCI  VIDĚT ,  

JAK  HOŘÍ"

Zavazuju dítě, které se 
vzepne k poslednímu 
heroickému výkonu a ještě 
vystupňuje hlasitost, načež se 
postupně uvolní a sladce 
usíná. Hurá. Odkládám ho do 
postele a jdu za mužem 
zjistit, kde na to přišel. 

„No, my jsme si před spaním 
povídali různý básničky,“ 
vysvětluje lehce provinile 
muž, „taky to Houpy hou, 
krávy jdou, nesou mlíko pod 
vodou…,“ dál nemusí povídat, 
vybavuje se mi konec 
ukolébavky: „Kostelíček hoří, 
stodola se boří…“ 

Ještěže máme ty šátky, říkám 
si, a s mužem se shodujeme, 
že na ukolébavky je potřeba 
dávat bedlivý pozor.

A N N A  K Š Í R O V Á  



JAK SE NOSÍ NA
KOLEČKÁCH

A D É L A  B O U M O V Á  

otočila čelem k sobě, vytáhla popruhy přes ramena 
sobě i jemu, přizvedla nožičky, takže látku neměl od 
kolínka, ke kolínku, ale až do půlky lýtek, aby mu nožičky 
nezasahovaly do kol. 

Jmenuji se Adéla, je mi 27 let a před třemi lety se nám 
s manželem narodil syn Jan Tadeáš. Ještě než se narodil, 
věděla jsem, že ho budu nosit ani ne tak kvůli kontaktu, 
jako z praktických důvodů. Jsem upoutaná na vozík, 
takže k přesunu z místa na místo potřebuji obě ruce. 

Před narozením syna jsem si pořídila baby vak. O nošení 
jsem neměla ani ponětí a až čas ukázal, že má volba 
nebyla ideální. Kamarádka mě přidala na Facebooku do 
skupiny o nošení, kde jsem se dozvěděla spoustu 
informací o správném nošení a dostala jsem se do 
kontaktu s lektorkou nošení Míšou Topinkovou. 

Domluvily jsme se a s její pomocí jsme poprvé se synem 
vyzkoušeli šátek. Bála jsem se, že vázání bude těžké, ani 
jedna z nás nevěděla, jestli a jak to bude jiné, než když 
se učí vázat maminky bez handicapu. Ukázalo se, že je 
to vlastně v podstatě úplně stejné, dokonce jsem ve
vázání na vozíku našla i výhodu. Na rozdíl od maminek, 
které při vázání miminka do šátku stojí, já neměla obavy, 
že mi dítě upadne na zem, protože dál než na klín by mi 
nespadlo. Když jsem poprvé malého dala do šátku, byl 
to úžasný pocit, který ještě umocnilo to, že po pěti 
minutách od navázání prcek usnul. Bylo to skvělé, měla 
jsem volné ruce a spokojené spící dítko, co víc si může 
máma přát. Míša mi půjčila šátek, abych měla malého 
v čem nosit, dokud si nepořídím vlastní. Po týdnu jsem 
měla doma svůj první šátek, který jsme si se synem 
zamilovali. 

Chvíli nám trvalo, než jsme vychytali správné dotažení, 
ale i to se nám časem povedlo a pak už bylo navázání do
šátku otázkou pěti minut a mohli jsme vyrazit ven. Jak 
malý rostl, zkoušeli jsme i jiné úvazy a variace. 

Když povyrostl, začaly mi jeho nožičky překážet při 
ovládání vozíku, zasahovaly totiž do kol, což bylo 
i nebezpečné. Chtěla jsem ho vozit sedícího na klíně, ale 
přeci jen jsem měla strach. Při jízdě na vozíku by se 
mohl vyklonit a spadnout. K jeho zajištění na klíně 
posloužil skvěle šátek. Předvázala jsem si dvojitý kříž, do 
kterého jsem ho posadila čelem od sebe a dotáhla. 
Honzík byl spokojený, protože měl rozhled a zároveň byl 
u mámy, když jsem viděla, že je unavený, tak jsem 
ho jen 



Byl to krásný pocit mít zase v šátku maličké miminko. 
Tento krásný pocit si užívám o to víc, že asi ve dvou 
měsících Viki usoudila, že šátek se jí moc nelíbí a hrozně 
se vzteká. 

Nejdřív to pro mě bylo velké zklamání, že se nerada 
nosí, čekala jsem, že bude stejně kontaktní a spokojená 
v šátku jako její bráška. Nechala jsem tomu volný 
průběh, nenutila jsem ji, začala jsem víc používat 
kočárek. Ještě, že jsem ho koupila, původně jsem ho 
vůbec pořizovat nechtěla s tím, že budu jen nosit. 

Asi mě něco osvítilo. Nejdřív jsem ji brala do šátku, jen 
na venčení psa, těch pět minut zvládla tak akorát. 
Propínat a vztekat se začínala až při příchodu k bytu. 
Sem tam jsem ji zkusila vzít na kratší nákup v šátku 
a postupně intervaly prodlužovala. Velká zkouška její 
trpělivosti proběhla, když táta nemohl brášku vzít do 
školky autem a my museli přes půl Brna šalinou 
a autobusem. Cesta tam a zpět trvá celkem dvě hodiny. 
Měla jsem trochu obavy, ale nic jiného nám ani jedné 
nezbylo. K mému milému překvapení to zvládla úžasně 
a dokonce cestou domů usnula. Bylo to takové naše 
malé vítězství, že šátek bere na milost. 

Teď je jí sedm měsíců, stále preferuje kočárek, ale když 
je potřeba zvládne v pohodě vydržet v šátku. Přeci jen 
jsou místa, kam se s kočárem nedostanu a hlavně šátek 
je pro mě na vozíku mnohem praktičtější a pohodlnější 
řešení přepravy dětí. 

Za ty tři roky, co aktivně nosím své děti, jsem stihla 
vyzkoušet několik šátků. Mám svůj „komínek“ pěti šátků 
a jedno nosítko. Ale hlavně jsem zjistila, že každé dítko 
je jiné, na nošení reaguje jinak a některé prostě 
potřebují víc času si zvyknout. Jen jedno zůstává stejné, 
všechny děti potřebují být v blízkém kontaktu se svojí 
mámou a k tomu je šátek naprosto dokonalé 
a praktické řešení. 

Ráda bych vzkázala všem rodičům, kteří mají také 
nějaké omezení či handicap, aby se nebáli a vyzkoušeli 
nošení v šátku případně v nosítku, pokud si na šátek 
netroufnete. Nošení miminka vám otevře nové 
možnosti, mít miminko u sebe a volné ruce dávají 
mnohem více svobody pohybu pro vás i miminko a ten 
blízký kontakt je opravdu k nezaplacení.

V šátku byl moc spokojený, ale manželovi vázání šátku 
nešlo. Má kvadruspastickou formu DMO, takže má 
postiženy i horní končetiny. To nás přimělo k pořízení 
nosítka. Naše volba padla na Manducu, která manželovi 
velmi vyhovovala. Párkrát jsem ji zkusila taky, ale moc 
mi neseděla. V roce a půl nám však z Manducy vyrostl, 
takže jsem se poohlídla po jiném nosítku, aby mohl 
manžel nosit dál. Pořídili jsme LennyLamb Toddler, 
které mě osobně přijde mnohem pohodlnější než 
Manduca, a tak jsem i já u syna vyměnila šátek za 
nosítko. Přeci jen skoro ve dvou letech už chtěl víc 
chodit než se nosit a na to občasné poponesení bylo 
vázání šátku zdlouhavé. 

Když jsem byla ve čtvrtém měsíci těhotenství, už mi 
nošení na břiše bylo nepříjemné a na zádech nošení ven 
nepřipadá v úvahu, je to na vozíku příliš nebezpečné, 
takže jsem musela Honzíka přestat nosit. V únoru jsme 
se dočkali nové nošenky Viktorie Adély, tu jsem hned 
čtvrtý den po příchodu z porodnice navázala do šátku. 



ŽIVOT JAKO V KOMIKSU
E V A  R Y B N Í Č K O V Á



RODINNÉ CENTRUM MATÁTA
• www.rcmatata.weebly.com 
• Založeno roku 1998 jako Klokánek 
• Je to nezisková organizace 
• Týdně projde MaTáTou asi 90 rodičů s různým
počtem dětí 
• Aktivně se na běžném provozu podílí asi 30
dobrovolnic - matátinek 
• Na výjmečných akcích se podílí kolem stovky
dobrovolníků 
• Od pondělí do čtvrtka funguje “otevřená herna”  
od 9 do 12 hodin a v druhé místnosti probíhají kurzy  
a přednášky (kurzy nošení, povídání o kojení, šití,
háčkování, výroba domácí kosmetiky, jóga, na jaře
výroba huarache sandálů a další) - vše opět zajišťují
dobrovolníci a aktivity pro dospělé jsou plánovány tak,
aby bylo možné je absolvovat i s dětmi 
• Od roku 2014 funguje půjčovna šátků a nosítek 
• Všichni, kdo v MaTáTě jako dobrovolníci pracují  
a zajišťují její provoz tak činí bez nároku na odměnu 

Jsem... žena... 
maminka i kámoška... 
mám spoustu 
bláznivých nápadů 
a některé z nich 
i realizuju... zbožňuji 
smích :)  

Jsem máma čtyř dětí, 
manželka, taxikář, 
hlavní rodinný 
manažer, zakladatelka 
projektu Přirozené 
kojení. Miluju svého 
muže, děti, dobré pivo 
a čokoládu :D

NA ZAČÁTEK MI ŘEKNĚTE, CO JE TO MATÁTA?

Jitka: Matáta je máma, táta, děti, babi, děda. Všichni, co chtějí být pohromadě, pospolu. Je to spolek, co založila
parta aktivních rodičů před 18 lety, který má za sebou mnoho dobrých projektů. 
Matáta je místo pro setkavaní rodin, trávení času. Rodiny pomáhají rodinám. 
Míša: Je to místo, kde se člověk necítí sám. Máš pocit, že jsi mezi svými, ať nosíš, vozíš, kojíš, nekojíš, ať jsi, jaká jsi.
Prostě místo, které tě přijme. 
J: Do Matáty jsem se dostala před narozením dvojčat. Před 11 lety. Každoroční Bazárek mi doporučila moje teta.
Holky mi pomohly vybrat věci na děti. Bylo mi hodně zle a dostala jsem kopec dobrých rad od dvou úžasných žen
Dáši, maminky trojčat, a Hely, maminky dvojčat. 
Když se pak děti narodily, chodila jsem do tehdy Klokánku (dřívější název MaTáTy) na pondělky s dvojčaty. Moc mi
pomohlo, že v tom nejsem sama. Že tam je někdo, kdo mi poradí, sdílí podobné starosti. Pomohlo to se nezbláznit.

MATÁTA 
místo, kde najdete 
podporu, inspiraci, 
přátele

R O Z H O V O R  P Ř I P R A V I L A  A N N A  P O H O Ř Á L K O V Á  

JITKA SVOBODOVÁ MÍŠA TOPINKOVÁ 

http://www.rcmatata.weebly.com/
http://www.rcmatata.weebly.com/


AHA, TAK UŽ CHÁPU, JAKÉ MÍSTO 
MÁ TEN BAZÁREK V HISTORII 
MATÁTY. KDYŽ V BRNĚ 
ORGANIZUJEME AKCE, VŽDYCKY JE 
DŮLEŽITÉ, ABY SE TO NEKŘÍŽILO S 
BAZÁRKEM, PROTOŽE V TÉ DOBĚ 
MAJÍ VŠECHNY POMOCNICE Z 
MATÁTY KOUDEL U ZADKU. 
MOŽNÁ BYSTE TO MĚLY 
ČTENÁŘKÁM POPSAT.
J: Bazárek… Dřív to byla akce, taková spíš
výměna oblečení, pak se přestěhoval na Sýpku  
v Medlánkách, nejdřív do konírny a poté
nahoru do sálu (o velikosti dvou tělocvičen).
Nyní je to deset dní trvající bazar oblečení  
a obuvi, kočárků a nosítek pro děti od
nejmenších až po dospěláky. Na jeho průběhu
se podílí asi 90 dobrovolníků. Dole (v Konírně,
kde bazar původně začínal) je herna s hlídáním
dětí  a sbírka oblečení, které třídíme dle
dodaných seznamů a rovnou rozesíláme
rodinám v nouzi. Chceme pomáhat konkrétně,
těm, co se dostali do úzkých - Magdalenium,
azylové domy.

TO POŘÁDÁTE DVAKRÁT DO 
ROKA?
M: Ano, dvakrát a celé je to vlastně práce Jitky  
a hromady dobrovolníků, kteří třídí, rovnají,
markují zboží, pomáhají, hledají, hlídají děti…  
A poté, co MaTáTa zařadila podporu nošení do
stálého programu, měla Jitka geniální nápad
na bazar, kterého jsem se už účastnila i já. 
J: Ano, vždy v březnu a říjnu. A na ploše se
nelze pohybovat s kočárkem. Není tam dost
místa. Tak mě napadlo půjčovat nakupujícím
šátky a nosítka.  
V průběhu této akce si poprvé vyzkouší šátek
nebo nosítko přibližně 200 lidí. 

KDY SE VLASTNĚ NOŠENÍ DĚTÍ 
DOSTALO DO PROGRAMU MATÁTY?
J: V Matátě se nosilo vždy. Každá holka měla buď
Vatanai nebo Manducu nebo Ergo. Učily to jedna
druhou. Ale do programu se nošení dostalo až  
s Míšou. 

M: Když jsem se tam přišla poprvé domluvit, jestli mě 
vůbec budou chtít, tak chtěli hned ten den kurz nošení. 
Tak jsem rychle dovezla dva šátky a panenku. A když se 
pak začaly scházet ženy, říkala jsem si: „Co je proboha 
budu učit??“ Téměř všechny měly nosítko nebo šátek. 
J: Přišla s úsměvem. A že by nás to naučila. Tak jí říkám 
jo, super, ať nám to hned ukáže. A ona, že nemá šátek, 
ale že pro něj zajde. 
A ona byla v poklusu hned zpátky. Ty jo, říkám si, aktivní 
ženská, a s jakým elánem. 
Byla tak milá a příjemná. Citlivě vysvětlovala. 
M: Ty tak strašně kecáš, Žofka mi tehdy visela na noze 
a nechtěla se ani nechat uvázat ani mi vrátit panenku.



TO BYLY ZAČÁTKY, ALE DNESKA JSTE DOCELA
POVĚSTNÉ KURZY A PODPŮRNÝMI
SKUPINAMI A HLAVNĚ PŮJČOVNOU. JAK SE
TO CELÉ VYVINULO?
M: To vlastně bylo to, s čím jsem přišla, že bych dělala kurzy
nošení a podpůrnou skupinku. A Jitce se to líbilo. 
J: Mně se moc nelíbily jen ty jednobarevné šátky. A chtěla jsem
zkusit něco víc. A postupně jsme zjistily, že když někdo přijde
na kurz nebo podpůrnou skupinu, odchází moc spokojený,
vázání mu jde, ale nemá šátek. A tehdy bylo docela umění
šátek sehnat nebo ulovit. 

KDY TO VLASTNĚ BYLO?

Teď dostanete lekci z mateřské časomíry: 
M: To je tak ty 2 a půl roku zpátky. 
J: To přidej, Míšo. Honzíkovi byl rok. 
M: No pravda, 3-4 roky to budou. A první rok to bylo hlavně  
o trpělivosti a vytrvalosti. Chodilo pár, doslova pár lidí, ale
postupně se to rozkřiklo. Začalo se půjčováním našich šátků,
jenže zájem byl větší a větší a jak jsme se snažily, aby každý,
kdo přijde, odešel s dítětem v šátku, tak začalo být třeba mít
šátků víc a víc. A na začátku to byly především šátky ze
soukromých zásob Jitky. 

A TO JSTE TY ŠÁTKY PŮJČOVALY ZADARMO?
J: Jo, zadarmo. Jen jsme si napsali komu. 
M: Na začátku to bylo divoký, kolikrát jsme neměli ani
napsáno, pamatuju si, jak jsme hledaly po FB skupinách,
kdo má půjčený naše první mei tai. Vrátilo se pak po
několika měsících. To byl jeden  
z impulzů nastavit pořádně pravidla. 

A ZÁLOHY JSTE BRALY?
M: Nebraly a nebereme doteď. 
J: Zálohy, ale ne, někdy rodiče nemají ani na to, co by
potřebovali. Takže kdybychom braly zálohy, šátek si
půjčit nemohou. 
M: Po 14 dnech zápůjčky zdarma chceme za každý
další den 10 korun půjčovné. Bez záloh, ale už si
píšeme adresy a telefony a vedeme přehled, kdo si
co kdy půjčil. V tom množství to ani nejde jinak.
Někdy se vrátí šátek a než se otočím, už je zase
zapsaný a půjčuje si ho další. 

NIKDY SE VÁM S ŠÁTKY NIC
NEPŘIHODILO, CO BY VÁS PŘINUTILO
TO PŘEHODNOTIT?

J: Zatím nikdy a doufáme, že všichni se budou  
i nadále chovat jako dosud. Třeba v pondělí bylo
vypůjčeno 26 šátků a 16 nosítek. Potom jdeš po Brně
a musíš se usmívat, kolik potkáváš nosících. Je to
krásné.

TEĎ SE BOJÍM, ŽE KDYŽ TO NAPÍŠEME 
DO E-MAGAZÍNU, NĚKDO SI K VÁM 
PŘIJDE UKRÁST ŠÁTEK, STAČÍ UVÉST 
VYMYŠLENÉ ÚDAJE, PODVODNÍKŮ UŽ 
JE V TĚCH NOSÍCÍCH SKUPINÁCH 
DOST, MI PŘIJDE...

M: Podvodníci jsou líní přijet. 



J: Tak to snad nikoho nenapadne… My je ohromíme svojí 
srdečností. 
M: A hlavně, pravidlo je přijít, navázat a to se někdy nelíbí 
ani nepodvodníkům. Prostě fungujeme jako podpora 
nošení, ne jako komerční půjčovna, kam přijdeš, vezmeš 
a jdeš. 
J: Hlavně, opravdu nejsme půjčovna v tom pravém slova 
smyslu. Podporujeme nošení. Každý vyzkouší, naváže, 
doladíme úvaz, vybereme a nastavíme nosítko. 
M: Přesně, člověk, co přijde, si může být jistý, že mu poradí 
holky, které ví a vyznají se a že bude mít uvázáno hezky 
a pohodlně. 
J: A pokud má někdo šátek déle a my vybereme půjčovné, 
dáváme to bokem a pořizujeme další šátky a nosítka. 
M: Někdy jsou ženy překvapené, že opravdu nemohou 
nechat dítě v autě a jen vyzvednout šátek a odejít. Skutečně 
trváme na tom, že si to nejdřív zkusí a až potom odnesou 
půjčené. 

A pak středa, kdy je program zaměřen na nejmenší děti od 
miminek do cca roku a zároveň je možnost si půjčit šátek 
nebo nosítko. V čajovně probíhají většinou ve středy i kurzy 
nošení, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé - třeba na 
záda. 
A myslím, že je důležité říct, že všechno je opět zajištěno 
dobrovolníky, ženami, které v MaTáTě tráví svůj volný čas, 
mají tam svoje děti a zároveň se ještě stíhají věnovat 
ostatním, co si přijdou pro podporu nebo radu.

ŠÁTKY A NOSÍTKA V PŮJČOVNĚ JSOU
MATÁTY NEBO, JITKO, STÁLE PŮJČUJEŠ
SVOJE?

M: Já myslím, že obojí. Protože k nám chodí i zkušené
„nosnice“ na vyzkoušení třeba ručně tkaných skvostů, co
patří Jitce. 
J: Šátky jsou MaTáTy a vždy je tam i hromada mých a taky
ostatních matátinek. Každý si u nás vybere, co se mu líbí,
naváže miminko a usmívá se. Kouzlo lásky nepřekoná nic
na světě. Mohou u nás vyzkoušet ručně tkané nebo HE
šátky. Je to krása materiálů, barev i vůní. Ano, i šátek může
vonět. 

UPŘÍMNĚ DÁMY, TO ZNÍ JAKO VELKÝ
ŠRUMEC, NEJDE VÁM Z TOHO NĚKDY
HLAVA KOLEM?

M: To hlavně Jitce, ta je tam denně. Mně stačí ty pondělky  
a občas individuální kurz nebo podpora v prostorách
MaTáTy v jiný den. 
J: Šrumec, dobře organizovaný chaos. Já to miluju. Když
vidím, jak přijde kráska s pupíkem na předporodní kurz.  
A pak pošle zprávu. Třeba dnes, od Božky. Je to kluk 3,50. 
A za chvilku napíše, že naváže. V jejím případě třetí mimčo
a pak přijde pomáhat na bazar. 
No a s tím platem. Ano, já už jsem zaměstnanec. Tohle byl
nutný krok a díky podpoře Sabči se nám podařilo
dosáhnout na dotaci. Doufám, že časem nás bude víc,
práce je dost. 

MÁTE NĚKDY NOUZI O POMOCNÍKY NEBO
JE TO SPÍŠ NAOPAK?
J: Nouze… To nemůžu říct. Každý se zapojí dle svých sil  
a možností. Když přijde, má pocit, že je MaTáTa nějaká
instituce. Pak zjistí, že je to banda bláznivých matek  
s podporujícími partnery za zády. 
M: Každý den v Matátě zajišťují program minimálně dvě
ženy, dobrovolnice, které mají na starost přivítat příchozí  
a vedou program. Většina z nich začínala tím, že prostě
přišly a rozhodly se zůstat a pomáhat. 
Většinou jsou lidé překvapení, jak to tam funguje. A ještě
víc se diví, když zjistí, že tam opravdu nikdo za to, co
dělá pravidelně a zodpovědně (skutečně dopředu chystají
program), nedostává plat. 

KDYBY NĚKDO CHTĚL PŘIJÍT, KDY TYHLE
PŮJČOVACÍ AKCE PROBÍHAJÍ?
M: Každé pondělí dopoledne je otevřená herna a v ní
zábava pro děti a možnost zkusit šátek nebo nosítko,
paralelně v menší čajovně probíhá podpůrná skupinka
kojení, kde se schází především ženy s malými miminky.
Pondělky jsou určeny podpoře kojení a nošení.



M: A taky řídíš a zajišťuješ celý provoz. Když někdo vypadne, jsi tam. 
J: Když někdo vypadne, jsem univerzální náhradník. Ne tak dobrý 
jako jednotlivci, ale dokážu otevřít a zavřít. 
Já to neřídím, jen koordinuju a podporuju. Je to mnoho dospělých 
a inteligentních lidí. Jsme v úžasné symbióze. 
M: MaTáTa se během doby, co ji vede Jitka, stala známá po celém 
Brně... Já jsem přišla v době, kdy ji Jitka přebírala 
a byla jsem děsně překvapená, co to je za centrum, bydlela jsem 
10 minut od ní a 6 let vůbec netušila, že tam je. Teď řekneš MaTáTa 
a v podstatě vždycky ve skupině těhotných nebo matek narazíš na 
někoho, kdo slyšel, byl tam… 
Když jsem byla v jiných podobných centrech v Brně, téměř všude se 
zaměřují hlavně na hlídání dětí a program jen pro děti sólo. MaTáTa 
je jasně zaměřená na program rodičů s dětmi. Do herny občas 
zavítají i tatínci nebo babičky, na podpůrnou skupinku chodí 
s ženami a dětmi i jejich muži či babičky pravidelně. 
J: Myslím, že v povědomí jsme díky velkým akcím. Asi nejvíc nám 
v propagaci pomohl Facebook, nápad jedné maminky, co pracovala 
v IT firmě. 
M: Myslím, že hraje roli i to, že Matáta je finančně dostupná, vstup 
se platí symbolický a není třeba se nikam hlásit ani platit předem. 
Prostě kdo přijde, přijde. Nikdy nevíme, kolik lidí se zrovna sejde. 
Je to nesmírně otevřený prostor. 

(možná že vyčtete mezi řádky, že Míša se po celou dobu rozhovoru 
snaží upozornit na to, jak Jitka stále bagatelizuje svůj podíl práce 
a svádí úspěch na všechno možné, no čtěte dál a posuďte sami)

MUSÍM ŘÍCT, ŽE JAK TO POSLOUCHÁM, TAK
STOUPÁ MŮJ OBDIV K TÉTO FORMĚ
ORGANIZOVANÉHO CHAOSU. VŮBEC SI NEUMÍM
PŘEDSTAVIT, JAK SE TO „SAMO ŘÍDÍ“.

M: Ono se to úplně samo neřídí, Jitka je moc skromná, má hlavu jak
balón, ale kočíruje to neuvěřitelným způsobem a ještě má energii na
organizaci dalších přilepených akcí. 
Jitka je člověk, který umí stmelit lidi, naučit je spolupracovat a přimět
je k jakési odpovědnosti za úkol, který v rámci MaTáTy dostanou.
Zrovna se mnou to má hodně těžký :D  

DĚKUJI MOC ZA POVÍDÁNÍ A NA ZÁVĚR MI JEŠTĚ
ŘEKNĚTE, MÁTE PRO MATÁTU NĚJAKÉ PŘÁNÍ  
A NĚJAKÝ PLÁN DO BUDOUCNOSTI?

J: Přání, to mám pořád, aby tam vždy byli fajn lidi, jak matátinky, tak
ti, co přijdou nakouknout. Plán - mít jednou vlastní prostor. 
M: Přání, asi hlavně, aby to dál fungovalo a rostlo tak jako teď, aby
byli lidi, co tam chodí spokojení. A plán je vlastní prostor, ale hledá se
těžko a zase jsme u těch financí... 

MATÁTA 

"BRNĚNSKÁ OÁZA 

KONTAKTNÍHO RODIČOVSTVÍ"



CO TĚ DO MATÁTY PŘIVEDLO?
Moje začátky s MaTáTou se táhnou už od prvního 
těhotenství, kdy mě kamarádka navedla na matátí 
Bazárek v Medlánkách. Odtud jsem si zapamatovala 
především Jitku, která mě jako těhotnou „zachránila” 
před šílenou frontou a zavelela: „Těhotné dopředu!” :-). 
Posléze další Bazárek už s Tádíkem, kde mi hodné tety, 
ale nevím přesně kdo, hlídal Tádíka. Pak jsem se 
dozvěděla zase od jiné kamarádky, že chodí do MaTáTy 
do Rarášků a tak nějak pořád kolem mě MaTáTa sem, 
MaTáTa tam. Tak pak s narozením Teodorka jsem se 
konecně odhodlala do tý MaTáTy vyrazit, protože psali, 
že mě naučí vázat šátek. A taky že jo :-D a jako bonus 
jsem dostala prima rady s kojením.  A tak jsem přišla 
podruhé, potřetí…

co je mi blízké, že je normální, získala jsem oporu, 
místo, kde si můžu bez starostí vylít srdce a vždycky
se najde někdo, kdo mě obejme a dá mi najevo, že 
moje problémy i „problémy” nejsou blbostí a že mě 
zrovna ta daná věc fakt štve a zlobí. Pomohla mi 
ujasnit si priority, pomohla mi dostat se k věcem, 
ke kterým bych se těžko dostávala, především co 
se týče kontaktů, myšlenek, směrů a proudů ve 
výchově a života.

V ČEM TI MATÁTA POMOHLA?

Našla jsem kolegyně a kamarádky, které jedou na 
podobné nebo i stejné vlně, ujistila jsem se v tom,

ČÍM SI MYSLÍŠ, ŽE JE MATÁTA 
VÝJIMEČNÁ?

MaTáTa je výjimečná tím, že to není jen nějaká
brněnská nebo řečkovická skupinka maminek…
MaTáTa má zvuk a dalekosáhlý přesah. Minimálně  
v ČR. V prvé řadě je to neskutečná píle a tah na branku
Jitky, která sice říká, že si MaTáTu děláme všichni a
jakou si ji uděláme, takovou ji budeme mít. Ale ruku na
srdce - nebýt Jitky a jejího nakažlivého entuziasmu,
zapálení pro věc a jak jsem psala hlavně TAHU NA
BRANKU, neboli směřováním MaTáTy  
a přemýšlení a koncipování MaTáTy do budoucna, tak
asi nebude MaTáTa MaTáTou, ale jen rodinným
centrem. MaTáTa je pro mě skoro jako „obchodní
značka”. Obchodní značka, která si ale uchovává punc
přístupnosti, kamarádství, přátelství, pomoci,
otevřenosti, laskavosti a hlavně pořád si zachovává  
v sobě slovo RODINNÉ. Díky MaTáTě se spoustu holek,
rodičů ujistí v tom, že jsou skvělými rodiči, že je zde pro
ně zázemí a kdykoli můžou přijít a být součástí.

Z U Z A N A  M L Á D K O V Á  



CO TĚ DO MATÁTY 
PŘIVEDLO?
Moje 4m dcera Evička, byla jsem 
tehdy dost zoufalá (rozuměj 
prvorodička, které někdo řekl, 
že novorozenec spí až 20 hodin 
denně) a hledala jsem místo, 
kde mi pomůžou nezblbnout, 
kde zabavím sebe i dítko.

V ČEM TI MATÁTA 
POMOHLA?
Pomohla mi nezbláznit se,
zachovat si nadhled. Našla jsem
vlídné slovo, pochopení  
a podporu, našla jsem místo,
kde rádi trávíme volný čas, kde
to baví dcerku i mě. Matátí
holky mě utvrdily v tom, že to,
co prožívám je normální a že
moje dítě je naprosto
standardní kousek :)  

ČÍM SI MYSLÍŠ, ŽE JE 
MATÁTA VÝJIMEČNÁ?
MaTáTa, to je tým holek, který
táhne za jeden provaz. Každá
jsme úplně jiná, každá umíme
něco jiného, skvěle se
doplňujeme a to, co děláme,
děláme pro radost a nezištně.  
A máme bájěčného leadera -
Jitku. Bez ní by to nešlo. Díky ní
MaTáTa šíří Brnem osvětu  
v nošení, v nosícím světě ji
každý zná, umí tahat za správné
provázky a díky Jítě MaTáTa
vzkvétá.

CO TĚ DO MATÁTY 
PŘIVEDLO?
Potřeba stýkat se s ostatními 
ženami, sdílet starosti a radosti 
mateřství, kojení a nošení dětí.

V ČEM TI MATÁTA
POMOHLA?
Ujistit se ve své mateřské roli,
mít „rodinu”, se kterou můžu
prožívat radosti i starosti  
s dítětem, učit se nové,
nezbláznit se sama doma, když
širší rodina není, popř. je
daleko. Pomohla mi i překonat
některé obavy, co lze s dítkem
podniknout, a taky se profesně
rozvíjet a realizovat během
rodičovské dovolené. A hlavně,
poznala jsem úžasné lidi!  

ČÍM SI MYSLÍŠ, ŽE JE 
MATÁTA VÝJIMEČNÁ?
Obrovským množstvím energie 
a práce při pomáhání druhým 
jen tak, ze srdce :-)

CO TĚ DO MATÁTY 
PŘIVEDLO?
Bydlela jsem v Brně chvíli 
a jezdila jen do práce a zpět,
nikoho jsem neznala. A když se
narodil Luky, hledala jsem
nějaké centrum, tak jsem našla
Matátu, kde jsem poznala
Danielu a Jitku a už jsem tam
tak nějak zůstala. :D

V ČEM TI MATÁTA 
POMOHLA?
Našla jsem nové kamarády,
přátele a konečně dělám něco,
co mě baví. Vidím to třeba  
u nošení - za tu dobu, kdy vůbec
nebylo v MaTáTě nošení a Míša
přišla ve stejnou dobu jako já, se
markantně zvedla osvěta.  

ČÍM SI MYSLÍŠ, ŽE JE 
MATÁTA VÝJIMEČNÁ?
Vším, celá je výjimečná od lidí, 
po akce a hlavně přístupem.

J A N A  K O V A Ř Í K O V Á  L U D M I L A  K Y M L I Č K O V Á A N G E L I K A  N A Z A D O V Á  



CO TĚ DO MATÁTY
PŘIVEDLO?
Byla jsem na jednom z prvních
Brněnských nosících srazů,
tenkrát v “Hrádek plný hrátek”,
bylo to super, tak jsem pak šla
na První nosící přehlídku,
dokonce jako „modelka” a tam
ještě více poznala brněnský
nosící holky a díky tomu 
i Matátu.

V ČEM TI MATÁTA
POMOHLA?
Díky kurzům, lidem a akcím,
které v MaTáTě jsou, jsem i já
našla směr své cesty, na kterou
jsem pomalu směřovala, ale díky
MaTáTě a nošení jsem se na ni
vydala s větší vervou, odvahou a
nabrala ta cesta rychlejší tempo.
A poznala jsem díky MaTáTě
spoustu žen, které ovlivnily a
obohatily můj život  
a většina z nich jsou teď
mé dobré kamarádky.

ČÍM SI MYSLÍŠ, ŽE JE
MATÁTA VÝJIMEČNÁ?
Tím, jak funguje ten tým lidí, 
kteří doslova „jsou” MaTáTou, 
tou obrovskou podporou 
nošení a hlavně, Jituškou, ta je 
jen jedna a je úžasná, obdivuji ji 
a děkuji jí za vše, co pro nás, 
MaTáTu a lidi, dělá. Je mým 
vzorem :)

CO TĚ DO MATÁTY
PŘIVEDLO?
Problémy s kojením, byla jsem
odkázána LP na MaTáTu  
s Míšou Topinkovou, že mi tam
prodají zanošený šátek  
a pomůžou, protože to mám
blízko :)) No, když jsem dorazila,
měla Míša střevní virózu  
a zaskakovala Jitka :)

V ČEM TI MATÁTA 
POMOHLA?
V tom, abych se nezbláznila,
protože nikomu ze známých
neplakalo dítě skoro celý den,
nebudilo se každou půlhodinku
a neplakalo v kočárku jak o život
:)) A navíc každé mimi je  
v MaTáTě hodnější, takže já tam
přišla vždy na pár hodin
odpočinku a až časem zjistila,
kolik skvělých lidí sem chodí  
a byla jsem tam častěji, než je
zdrávo :))    

ČÍM SI MYSLÍŠ, ŽE JE 
MATÁTA VÝJIMEČNÁ?
Je výjimečná díky Jitušce a jejím 
nápadům :) Tolik práce, ochoty 
a podpory pro ostatní je 
naprosto neuvěřitelné a hlavně 
krásně nakažlivé :)

L U C I E  S T Ř E Š I N K O V Á  V E R O N I K A  N E J D R O V Á  



JEN TAK ❤ 

Taju krásou Tvých očí, 

    svět se se mnou zatočí! 

Bezpečím je Ti mé tělo, 

    Lásky tolik, kolik bys jen dostat mělo … 

Přilepení u sebe – máma, táta … šťastni z Tebe … 

    

I když musím jednou vstát, jsi se mnou už „napořád“. 

    A že nejsme opičky, tak Tvé malé ručičky 

schovám pěkně do šátku, už na samém počátku! 

Na hrudi mi budeš spát, 

    z prsou mých pak mléko sát.

 

Vůně Tvých vlásků, probouzí Lásku … 

 

Dozraješ, jak třeba bude, kolem krásy plno, všude … 

Jen uběhne rok, zkusíš první krok … 

Radost stále rozdáváš, pak mi za čas zamáváš … 

 

A nasycen na cestu, jdeš si hledat nevěstu ... 

Děti přijdou, jednou jistě, budeš nosit svoje sviště. 

Budu šťastná babička – nemine vás hubička! 

M A R K É T A  K V Ě T O Ň O V Á  



REGIONÁLNÍ NOSÍCÍ FB SKUPINKY 
Havlíčkobrodsko a Humpolecko nosící skupinka 

Chomutov a okoli 

Jihočeské šátkařky 

Kralupská klíšťata aneb Nosíme v Kralupech 

Krumlovské nosnice 

Látkujeme a nosíme v Kroměříži a okolí 

Liberecké nosnice 

Mělník - Nosíme zdravě i na Mělníku 

Neratovické nosičky 

Neseme děti Ostravou 

Noseni deti JIHLAVA 

Nosenky z okoli Marianek 

Nosíme děti - Dačice a okolí 

Nosíme deti - okres Vyškov 

Nosíme děti - Olomouc

Nosíme děti - Uničov a okolí 

Nosíme děti - Úvaly a okolí

Nosíme děti Beroun a okolí 

Nosíme děti Berounsko 

Nosíme děti Frýdek-Místek a okolí 

Nosíme děti Hořovice a okolí 

Nosíme děti i v Havířově 

Nosíme děti i v Karviné 

Nosíme děti i v Havířově 

Nosíme děti Jeseník a okolí 

Nosíme děti Mladoboleslavskem 

Nosíme děti na Novojičínsku 

Nosíme děti na Plzeňsku 

Nosíme děti na srdci v Přerově a okolí 

Nosíme děti na Šumpersku 

Nosíme děti na Táborsku 

Nosíme děti na Teplicku a Ústecku 

Nosíme děti na Třebíčsku 

Nosíme děti na Třebíčsku 

Nosíme děti na Třinecku a Těší(n) nás 

nosit 

Nosime Deti Praha 

Nosíme děti Praha 11 a blízké okolí 

Nosíme děti v Benešově a okolí 

síme děti v Břeclavi 

Nosíme děti v Čelákovicích 

Nosíme děti v Hodoníně 

Nosíme děti v Karlových Varech 

Nosíme děti v Mostě a okolí 

Nosíme děti v Říčanech (Praha - Východ) 

Nosime deti v satku ci nositku (Maminky 

z Kromerize a okoli) 

Nosíme děti v Opavě 

Nosíme děti ve středověku 

Nosíme děti ve Vimperku a okolí 

Nosíme děti z Děčína a okolí 

Nosíme na Znojemsku 

Nosíme Otrokovice a okolí 

Nosíme po Českolipsku 

Nosíme s láskou v Aši 

Nosíme v Kutná Hora,Kolín a okolí 

Nosíme v Litoměřicích a okolí - srazy 

Nosíme v Rychnově a okolí 

Nosíme zdravě Mladá Boleslav a okolí 

Nosíme zdravě Mladá Boleslav a okolí 

Nosíme Žďár nad Sázavou a okolí

Nosnice Rosice (a okolí) 

Nosnice z trutnovska 

Nošení dětí na Vsetínsku 

Nošení dětí- Prostějov 

Nošení dětí v Brně a okolí 

Nošení dětí v šátku a nosítku - 

Brandýs a okolí 

Nošení na srdci, nejen v Domažlicích 

Nošeno u srdce - Cheb 

Písecké šátkařky 

Příbramské nošení dětí 

Srdci blíž - Plzeň a okolí 

Šátkování ve Zlíně 

Východočeské nosnice 

Žijeme "trochu jinak" UH 

https://www.facebook.com/groups/921416254539903/
https://www.facebook.com/groups/921416254539903/
https://www.facebook.com/groups/921416254539903/
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Angel-wings je mladá, rozvíjející se 
firma, zaměřená na výrobu 

oblečení určeného pro ty, kteří 
nosí své děti v šátku či 

ergonomickém nosítku a pro 
těhotné ženy. Při navrhování 
klademe důraz na pohodlí, 

praktičnost a eleganci ve spojení 
s velmi dobrou kvalitou materiálů

i konečného zpracování. Naše 
výrobky jsou na trhu již od roku 

2010, stále se vyvíjejí a zlepšují na 
základě našich zkušeností 

i požadavků zákazníků. 
Navrhujeme i šijeme s láskou 

v českých podmínkách českýma 
rukama.

W W W . A N G E L - W I N G S . C Z

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. Všechny naše 
produkty vznikají v České 

republice. Dbáme na kvalitu 
materiálů, důležitý je pro nás 

etický a ekologický rozměr výroby.

W W W . L O K T U S H E . C Z

KOJO- funkčné oblečenie pre 
dojčiace matky je prvou značkou 

oblečenia, ktorá podporuje a spája 
to, čo je prirodzené - pohyb 

a dojčenie. 
Nerobte kompromisy - naplňte 

svoje telo endorfínmi buďte 
v teple, bez potu a pohodlne 
a diskrétne nadojčite svoje 

dieťatko. Tričká, ktoré kombinujú 
funkčnosť termobielizne a komfort 

dizajnu pre dojčenie kdekoľvek 
a kedykoľvek. Urobte Vaše dieťatko 
súčasťou Vášho aktívneho života - 
turistika, behanie, cvičenie s deťmi, 
prechádzky …. To všetko môžete 

robiť spolu … 

W W W . K O J O . S H O P

Lenire - české šátky na nošení dětí 
Snažili jsme se šátky navrhnout tak, 
aby uklidňovaly a uspávaly miminka 

co nejlépe - jsou tkané žakárovou 
vazbou velmi příjemnou na dotyk, 

snadno se  s nimi váže, jsou 
prodyšné  z přírodní 100% česané 
bavlny, ale stále tak nosné, aby si 

rodiče nošení užili i při nošení těžšího 
batolátka. Velmi jsme si dali záležet 
na zdravotní nezávadnosti - šátky 

odpovídají mezinárodní normě Oeko 
tex standard 100 pro nejmenší děti, 

ale také české vyhlášce 
o požadavcích na výrobky pro děti 

do 3 let.

W W W . L E N I R E . C Z

Německá rodinná firma DIDYMOS 
je předním evropským výrobcem 
šátků a nosítek s tradicí od roku 

1972, která při výrobě dbá na 
funkční, ekologické i sociální 
aspekty: způsoby tkaní pro 

optimální pružnost a podporu, 
příze výhradně z kontrolovaného 

ekologického zemědělství a výroba 
jen v Německu a okolních státech – 

bez dětské práce a se šetrným 
využíváním přírodních zdrojů. 

Šátky a nosítka DIDYMOS pro vás 
do ČR dovážíme s láskou od roku 

2005.

W W W . D I D Y M O S . C Z

Nosítko MoniLu je ergonomické 
nosítko české výroby ručně šité ze 
šátků určených pro nošení dětí. 
Hlavními vlastnostmi nosítka je 

pohodlí, bezpečnost, 
jednoduchost a ergonomie nošení. 

Můžete je nosit na břiše i na 
zádech, v případě křížení popruhů 

také na boku. Nosítko bez 
problémů unese také těžší 

batolata i na delších výletech.

W W W . M O N I L U . C Z

https://angel-wings.cz/cz
http://www.loktushe.cz/
http://www.kojo.shop/sk/
http://www.kojo.shop/sk/
https://angel-wings.cz/cz
http://www.lenire.cz/
http://www.loktushe.cz/
http://www.didymos.cz/
http://www.didymos.cz/
http://www.monilu.cz/
http://www.monilu.cz/


Omnifera je malá rodinná firma,
která se od roku 2014 specializuje

na výrobu autorských šátků na
nošení dětí vysoké kvality a

soudobého designu. Stojí za ní
architektka Jana Kráčmarová. Celá

výroba a návrh šátků probíhá v
České republice, je dbáno na

etický faktor výroby. Šátky této
značky jsou legendární pro jejich

výjimečné provedení, estetiku,
komfort a styl. I když u Omnifery

můžete zakoupit i klasické
bavlněné šátky, specializuje se na
šátky s exkluzivními příměsemi.

W W W . O M N I F E R A . E U

Vilibaldo je česká značka nejen 
nosícího oblečení, která spojuje 

originalitu, kvalitu a osobní 
přístup. Stojí za ní Kateřina 

Vtípilová, která nosící bundy 
a kabáty šije podle přání svých 
zákaznic a zákazníků. V nabídce 

e-shopu najdete i pratelné 
odličovací tampony, které jistě 

ocení ty z vás, kdo se snaží 
minimalizovat používání 
jednorázových výrobků.

W W W . V I L I B A L D O . C Z

Storchenwiege je tradiční německý 
výrobce šátků na nošení dětí 

a ergonomických nosítek. Značka 
má v ČR a SR zastoupení od roku 

2005 a těší se veliké oblibě. 
Šátky a ring-slingy ze 100% bavlny 
už ocenily tisíce českých zákaznic, 
nejnovějším produktem je nosítko 

z šátkové látky, které lze velmi 
dobře nastavit i na novorozence.  

W W W . S T O R C H E N W I E G E . C Z

Firma s největším výběrem šátků, 
nosítek a oblečení na nošení dětí.

Kromě e-shopu 
www.satkomanie.cz máme také 

kamennou prodejnu 
přizpůsobenou pro děti a klientům 

nabízíme osobní přístup.

W W W . S A T K O M A N I E . C Z

E-shop specializovaný na nošení 
miminek. Ty nejlepší 

a nejpohodlnější  šátky a nosítka 
nabízíme již víc jak 11 let. Najdete 

u nás ty nejoblíbenější značky 
elastických i tkaných šátků, 

ergonomická nosítka a bohaté 
příslušenství v podobě nosícího 

oblečení, capáčků a termoprádla 
pro miminka. Zakládáme si na 

extra rychlém dodání a pokud si 
nevíte rady, rádi poradíme - vždy 

od nás dostanete návody v češtině 
a také brožurku s tipy pro 

začátečníky. 

W W W . N O S E N I D E T I . C Z

http://omnifera.eu/
http://www.vilibaldo.cz/
http://satky-storchenwiege.webnode.cz/
https://www.satkomanie.cz/cs/
https://www.satkomanie.cz/cs/
http://omnifera.eu/
http://satky-storchenwiege.webnode.cz/
http://www.vilibaldo.cz/
http://www.nosenideti.cz/
http://www.nosenideti.cz/

